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Sammanfattning 

 
Syftet med studie var att undersöka hur kunskap inom spelgrafik kan påverka en spelares 

“aesthetic experience”. ”Aesthetic experience” är en term som används för att beskriva den 

tankeprocess en människa genomgår när hen betraktar ett verk. Detta resulterar i en 

”aesthetic judgement” och en ”aesthetic emotion”. Enligt den studie Leder m.fl. har gjort kan 

kunskap inom modern konst resultera i en positiv ”aesthetic emotion” när observatören 

betraktar modern konst. 

Studien undersökte om kunskap om spelgrafik kunde ge ett liknande resultat vid betraktandet 

av en spelmiljö. Till undersökningen skapades en artefakt i form av en 3D. Informanterna fick 

säga hur de mådde och vad de tyckte om scenen i början och slutet av undersökningen. 

Resultatet pekar på att informanterna hade en mer positiv ”aesthetic judgement” efter att ha 

analyserat scenen, medan deras ”aesthetic emotion” sällan ändrades. I ett framtida arbete 

skulle modellen kunna anpassas ytterligare till spelgrafik. 

Nyckelord: aesthetic judgement, aesthetic experience, aesthetic emotion, spelgrafik. 
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1 Introduktion 

 
“Aesthetic judgement” är en teori om skönhet och vad människan betraktar som vackert. 

Teorin är skriven av filosofen Immanuel Kant under 1700-talet och ligger som grund till det 

nuvarande användandet av ordet estetik (Cornell m.fl. 2006, s. 294; Walker 2007, s.7). Andra 

filosofer och psykologer har efter Kant byggt vidare på teorin om “aesthetic judgement”. 

Leder m.fl. (2004, s. 489) har ur ett psykologiskt perspektiv försökt förklara vad det är som 

händer hos en människa som gör en “aesthetic judgement”. De har därför skapat en modell 

för att kartlägga den tankeprocess människor genomgår när de betraktar ett konstverk, som 

de kallar för ”aesthetic experience”. I sin undersökning har de kommit fram till att en persons 

kunskap om modern konst påverkar dennes “aesthetic emotion” och att det kan resultera i en 

självbelönande upplevelse. 

Denna studie undersökte om liknande självbelönande upplevelse uppstår med kunskap om 

spelgrafik. Modellen som Leder m.fl. har skapat har tidigare anpassats för andra medier än 

modern konst, exempelvis i studien Towards a sensorimotor aesthetics of performing art som 

Calvo-Merino m.fl. har utfört (2008, s.912). I deras undersökning har de anpassat modellen 

till att fungera med scenkonst som exempelvis dans. 

För att testa om observatörens ”aesthetic emotion” påverkas av hens kunskap inom spelgrafik 

skapades en artefakt som består av tre skärmdumpar av en spelmiljö i tre olika grafiska stilar. 

Femton informanter intervjuades där det användes en strukturerad intervjuform. 

Informanterna frågades om hur de mådde och vad de tyckte om scenen i början och i slutet av 

undersökningen. Mellan dessa perioder fick informanten svara på frågor kring scenen som är 

grundade i de fem steg Leder m.fl. (2004, s. 494-502) presenterar i sin modell. 
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2 Bakgrund 

I slutet av 1700-talet publicerar den tyske filosofen Immanuel Kant boken Kritik der 

Urteilskraft (1790; Critique of Judgement [2009, s. 3]). I boken beskriver Kant sin 

skönhetsteori “aesthetic judgement”, en teori om den estetiska sinnesupplevelsen och 

människans uppfattning av det som är vackert. I boken skriver Kant om hur människor 

bedömer om verket de betraktar är vackert eller inte. Enligt hans teori är ett vackert verk något 

som medför välbehag hos observatören genom visuellt betraktande, medan ett fult verk 

orsakar obehag. (Kant 2007, s. 35-36). 

Kants teori har sedan 1700-talet utvecklats vidare av filosofer och psykologer. “Aesthetic 

judgement” är en bred teori med olika inriktningar. Denna studie kommer att gå djupare in 

på de element av “aesthetic judgement” som är intressanta för denna undersökning. 

”Aesthetic judgement” kommer att diskuteras under punkt 2.1, där den beteckning av 

”aesthetic judgement” som Leder m.fl. (2004, s. 502-503) använder kommer att presenteras. 

“Aesthetic experience” och den modell som Leder m.fl. (2004, s. 492-502) har skapat kommer 

under punkt 2.2 att visas och förklaras. Modellen användes till att grunda intervjufrågorna 

som undersökning genomfört. 

Under punkt 2.3 kommer “aesthetic attitude” att diskuteras. Termen behandlar det tillstånd 

som en människa bör vara i för att bedöma eller analysera ett verk. 

2.1  Aesthetic judgement 

Kant ansåg att det som människan betraktar som vackert fyller betraktaren med välbehag. På 

samma sätt menade han att det människan betraktar som fult bringar obehag hos 

observatören (Kant 2007, s. 35-36). Kant trodde, likt vissa av de brittiska filosoferna innan 

honom, att detta var något människan uppfattade väldigt omedelbart och som inte behövde 

en kognitiv bearbetning innan det kunde komma till en slutsats (Shelley 2015). Shelley är 

professor i filosofi och arbetar huvudsakligen med ämnet estetik. Zangwill, också professor i 

filosofi, skriver att 16- och 1700-tals filosoferna Hume, Shaftesbury, Hutcheson och Reid 

jämförelsevis tyckte det motsatta (Zangwill 2014). För att en människa ska kunna bedöma om 

objektet hen betraktar är vackert eller inte, måste personen i fråga ta till sig visuell information 

om objektet. Detta skiljde sig från sinnen som smak och doft, där de menade att människan 

inte behövde gå igenom en kognitiv tankeprocess. 

Shelley menar däremot att uppfatta ett objekt och att förnimma dess skönhet är två olika saker 

(Shelley 2015). I en artikel av Helmut Leder, Benno Belke, Andries Oeberst och Dorothee 

Augustin har de kartlagt ett förslag över den mentala processen om hur en “aesthetic 

judgement” kommer till. De menar att en "aesthetic judgement" är resultatet av känslomässiga 

och kognitiva beslut som en individ tagit, medvetet eller omedvetet, under en "aesthetic 

experience". (Leder m.fl. 2004, s. 502-503). 

Leder m.fl. använder begreppen ”aesthetic experience”, ”aesthetic judgement” och ”aesthetic 

emotion” i sin studie. I Kants teori baserades ”the aesthetic judgement” på känslomässiga 

aspekter, medan Leder m.fl. delade upp de känslomässiga och kognitiva besluten som två 

skilda utmatningar: ”aesthetic emotion” och ”aesthetic judgement”. En ”aesthetic judgement” 

kan därför, enligt de termer Leder m.fl. presenterar, resultera i att observatören finner verket 
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vackert, skickligt eller tilltalande utan att de behöver känna samma välbehag som Kant skriver 

om. Mer om studien Leder m.fl. har genomfört kommer tas upp under punkt 2.2. 

I denna undersökning används de termer Leder m.fl. presenterar i sin studie, inklusive deras 

beteckning av en ”aesthetic judgement”. 

2.2 Aesthetic attitude 

 

“Aesthetic attitude” handlar om en inställning eller ett tillstånd som anses vara bättre vid en 

“aesthetic experience”. “Aesthetic attitude” kommer ursprungligen från Kants användning av 

“disinterest” (Kant 2007, s. 36; Leder m.fl. 2004, s. 494). 

Kant trodde på att det estetiska sinnet skilde sig från andra sinnen. För att människan ska 

kunna döma om objektet hen betraktar är vackert eller inte får hen inte vara påverkad av andra 

begär eller njutningar (Kant 2007, s. 36-37). Han menar att det förstör människans förmåga 

att kunna bedöma och skriver följande: 

 

Everyone must allow that a judgement on the beautiful which is tinged with the 

slightest interest, is very partial and not a pure judgement of taste. One must 

not be in the least prepossessed in favour of the existence of the thing, but must 

preserve complete indifference in this respect, in order to play the part of judge 

in matters of taste.  

Kant 2007, s. 37 

 

Kant kallade denna obligatoriska inställning för att kunna bedöma för “disinterestedness”. 

Cupchik och Laszlo, två professorer i psykologi som Leder m.fl. refererat till i sin studie, är 

några av dem som har kommit till att kalla detta för en “aesthetic attitude” (Leder m.fl. 2004, 

s. 494). 

Frijda, en annan professor inom psykologi som Leder m.fl. hänvisar till i sin studie, har 

kommit fram till att informantens inställning och nuvarande tillstånd påverkar resultaten vid 

undersökningar kring “aesthetic experience”, men tror inte på att observatören måste vara fri 

från begär och njutningar i förhållande till objektet (Leder m.fl. 2004, s. 494). Frijda menar 

däremot att någon med en negativ inställning kommer att göra en mer analytisk bedömning 

än någon med en positiv inställning, som kommer göra mer av en helhetsbedömning (Leder 

m.fl. 2004, s. 494). Psykologerna Konecni och Sargent-Pollock (1977, s. 90) har kommit fram 

till liknande slutsats. En negativ inställning kan påverkas av till exempel hunger eller 

utmattning, medan en positiv inställning kan åstadkommas genom att informanten känner 

sig belåten och utvilad (Leder m.fl. 2004, s. 494). 

Leder m.fl. (2004, s. 494) tror på att en positiv inställning är viktig vid undersökandet av 

andras “aesthetic experience”, då de anser att en helhetsbedömning är bättre anpassad än en 

analytisk. 

Den definition av en "aesthetic attitude" som Frijda (Leder m.fl. 2004, s. 494) presenterar är 

inte riktigt densamma som Kants, även om de ibland har vissa likheter. Kant menar på att en 
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”aesthetic judgement” inte är ren och trogen om observatören har någon typ av annat begär 

till verket. Frijda däremot menar att obemötta begär kan leda till att observatören har en mer 

negativ inställning och kommer därför troligtvis vara mer analytisk i sin bedömning och missa 

helheten (Leder m.fl. 2004, s. 494). 

Det är svårt att förebygga att informanterna ska ha en positiv inställning innan 

undersökningen, men informanternas mående bör åtminstone tas i åtanke i analyserandet av 

resultaten, då det kan förklara vissa av informanternas svar. Detta kommer att tas upp i punkt 

8.2. 

2.3 Aesthetic experience 

 

Leder m.fl. (2004, s. 492-502) använder sig av ordet “aesthetic experience” som ett begrepp 

för de viktiga element som behövs och som påverkar en individs “aesthetic judgement.” I 

“aesthetic experience” ingår moment som exempelvis plats, visuell information och tidigare 

erfarenhet. 

 

 

Figur 1 Modell föreställande en ”aesthetic experience” (Leder m.fl. 2004) 

 

Figur 1 föreställer den modell Leder m.fl. (2004, s. 492) har producerat som förslag över hur 

en “aesthetic experience” utspelar sig. Modellen består av fem steg som innehåller både 

kognitiva och icke-kognitiva omdömen. Som illustrerats i figur 1 så finns det två utmaningar 

av modellen, “aesthetic judgement” och “aesthetic emotion”. “Aesthetic judgement” är det 

resultat observatören kommer fram till om hen finner verket i fråga vackert eller tilltalande, 

medan “aesthetic emotion” är den känsla observatören känner efter att ha observerat verket. 

Leder m.fl. (2004, s. 503) definierar “aesthetic emotion” som en biprodukt från att ha 

genomgått de olika stegen i modellen. Modellen är i första hand anpassad till betraktande av 

modern konst, men Leder m.fl. tror på att modellen kan appliceras på andra föremål (Leder 

m.fl. 2004, s. 504). Mer om detta under punkt 4. 
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För att kortfattat gå igenom modellen börjar Leder m.fl. med i vilket sammanhang 

informanten ställs inför verket (2004, s. 493-494). Frijda menar att plats och omgivning 

spelar roll för informantens omdöme (Leder m.fl. 2004, s. 494). Han menar att om informant 

befinner sig på ett museum eller i ett laboratorium kommer det troligtvis påverka 

informantens inställning till verket (Leder m.fl. 2004, s. 494). I nästa steg visar modellen 

verket som informanten utsätts för och de fem stegen börjar. 

Det första av de fem stegen är “perceptual analyses”. Här tar informanten till sig den visuella 

information hen har tillgång till, exempelvis kontrast, färg, symmetri och gruppering. Nästa 

steg är “implicit memory integration”, där verkets originalitet och identifierandet av 

förekommande objekt analyseras. Följande steg är “explicit classification”, som är beroende 

av informantens erfarenheter. I den modell som Leder m.fl. (2004, s. 497-298) presenterar 

tar de exempelvis upp om informanten kan definiera vilken konströrelse verket tillhör eller 

om hen kan känna igen konstnären utifrån den stil som presenteras. Det näst sista steget kallar 

Leder m.fl. (2004, s. 499) för “cognitive mastering”, där informanten, med den information 

som samlats under de tidigare stegen, kan dra djupare kopplingar till verket som inte 

presenterats visuellt (Leder m.fl. 2004, s. 497, 499-501). Detta kan exempelvis vara minnen 

som informanten associerar med det motiv som presenteras eller att informanten med sin 

kunskap om utgivningsår, plats och motiv, kan identifiera om verket möjligtvis var 

kontroversiellt för sin tid. 

Genom alla steg genomgår observatören en process av tillfredsställelse. Om informanten 

känner sig belåten med den information som hen inhämtat kan hen hoppa till nästa fas i 

modellen. Om informanten i fråga känner sig missnöjd, kanske hen backar ett par faser i 

modellen för att försöka hitta ny information som hen kan ha missat, till exempel objekt i 

bilden eller kunskap förbisett. I sista steget “evaluation” strävar observatören efter en 

tillfredsställande förståelse kring verket för att kunna bedöma vad hen tycker om verket (Leder 

m.fl. 2004, s. 499-501). 

Observatörer kommer ibland uppleva att de uppnått en djupare förståelse kring verket, vilket 

Leder m.fl. (2004, s. 500) menar stärker chansen till en positiv “aesthetic emotion”, oavsett 

om deras “aesthetic judgement” resulterar i om de tycker att verket är vackert eller inte. Denna 

förståelse kan ta form av att betraktaren exempelvis upptäcker kontraster i formspråket, 

identifiera vilken konströrelse verket härstammar igenom sin kunskap om modern konst, 

kunna dra paralleller till andra konstnärer och konstverk eller att hen kan placera verket i en 

historisk kontext. Sådana analyser behöver inte betyda att verket uppfattas bättre, men det 

blir en självbelönande känsla för observatören och höjer hens ”aesthetic emotion”. På samma 

sätt kommer andra att uppleva att deras kunskap är för otillräcklig och kan bli missnöjda över 

att deras kunskap är för otillräcklig för få en djupare förståelse kring verket, vilket kan leda till 

en negativ “aesthetic emotion”. 

En “aesthetic experience” kan exempelvis leda till att informantens “aesthetic judgement” 

resulterar i att informanten inte tycker om verket, men att hens “aesthetic emotion” ger en 

positiv känsla då hen kanske är tillfreds med den information hen kunde inhämtat för att 

komma fram till sin “aesthetic judgement”. 

Undersökningen kommer att använda modellen i studien som en kartläggning över den 

process som pågår under en “aesthetic experience”. Jag kommer också att använda termerna 

“aesthetic judgement” och “aesthetic emotion” som Leder m.fl. (2004, s. 493, 502-503) 

presenterar, då det gör det lättare att använda sig av modellen. 
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3 Problemformulering 

Många spelutvecklare väljer att lägga stort fokus på grafik i spel då de visuella attributen spelet 

erbjuder kan spela stor roll för spelarens upplevelse av spelet. 

Studien undersöker hur observatörers kunskap om spelgrafik kan påverka deras “aesthetic 

experience”, eftersom en “aesthetic emotion” kan leda till en positiv känsla även om de inte 

finner verket vackert (Leder m.fl. 2004, s. 502). Detta kan vara av intresse för spelutvecklare 

som vill att deras spelare ska uppleva en positiv känsla från spelet. Observatörer försöker 

oftast få en djupare förståelse för verk de betraktar genom att använda sina kunskaper 

(Hasenfus m.fl 1983, s.861). Gordon och Holyoak (1983, s. 500) menar t.ex. att kunna 

identifiera en stil kan ge en självbelönande kognitiv upplevelse. Om liknande gäller för 

spelgrafik, skulle en spelare med kunskap inom grafik också kunna genomgå 

samma självbelönande upplevelse? Denna kunskap skulle exempelvis kunna vara grafiska 

stilar inom spel eller kunskap om hur man producerar spelgrafik. Denna i sin tur bör, enligt 

Leder m.fl. (2004, s. 500), leda spelaren till en mer positiv “aesthetic emotion”. Detta lämnade 

mig med frågeställningen: 

“Hur påverkar kunskap inom spelgrafik en spelares ‘aesthetic experience’?” 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen använder sig av en kvalitativ studie där artefakten används som ett verktyg 

för att utforska informanternas kunskap om spelgrafik. Artefakten består av tre skärmdumpar 

av en 3D modellerad spelmiljö. För att studien skulle ha en möjlighet att undersöka om olika 

grafiska stilar påverkar resultatet, delades artefakten upp i tre stilar. Stilarna som valdes var 

en realistisk, stiliserad och semi-realistisk stil. Dessa stilar kommer definieras under punkt 5. 

De olika stilarna ger en bred utgångspunkt för kunskap inom de grafiska stilarna, och ökar 

möjligheten att informanterna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter gällande deras 

grafiska kunskap. Anledningen till att artefakten presenteras i form av bilder är för att 

informanterna ska ha tillgång till all visuell information under samma förhållanden och för att 

mekanik inte är ett fokus i denna undersökning. 

Undersökningen testade informanterna individuellt, då informanternas personliga 

upplevelser och erfarenheter var intressanta. Undersökningen hade i avsikt att tilldela 

informanterna en tid och plats där undersökningen skulle utföras. Platsen var tänkt att vara 

en liten datasal eller ett litet grupprum, detta för att ha ett avskilt område där informanten 

kunde känna sig lugn och säker (Østbyte m.fl. 2003, s. 104; Leder m.fl. 2004, s. 494). 

Undersökningen började med en introduktion där informanten valde om hen godkände 

villkoren för att den information som uppträde vid undersökningen fick dokumenteras för att 

senare analyseras. Informanten blev också upplyst om att hen hade rätten att avbryta 

undersökning om hen behagade (Østbyte m.fl 2003, s. 127).  

Den kvalitativa metoden valdes då den är lämpligare vid frågor där informanten har öppna 

eller relativt öppna svarsalternativ, vilket var aktuellt för undersökningen då den intresserades 

av informanternas individuella tankar och erfarenheter. Det som däremot är negativt med en 

kvalitativ studie är att de blir ett mindre urval av totalen individer och kan därför vara svår att 

använda för att spegla den generella uppfattningen (Østbyte m.fl 2003, s. 103). 
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Kvantitativa metoder är bättre vid undersökandet av större grupper och fokuserar lite eller 

inte alls på den enskilde individens tankar och erfarenheter. Kvantitativa studier fungerar 

bättre med slutna svarsalternativ och gör det därför svårt för informanten att kunna motivera 

eller ge ett mer utförligare svar (Østbyte m.fl 2003, s. 156). 

Den kvalitativa studien användes tillsammans med en strukturerad intervjuform. Den 

strukturerade intervjuformen gör det lättare att jämföra och gruppera informanternas svar, 

däremot kan inte följdfrågor baseras utifrån de svar som ges. Ostrukturerade intervjuer 

innehåller lite eller ingen struktur och kan vara svår vid datainsamling, däremot kan 

följdfrågor ställas och information som annars hade varit svår att få tag på kan dyka fram. En 

semi-strukturerad intervjuform är en hybrid mellan de två, och har därför positiva och 

negativa aspekter, oftast till en mildare grad (Østbyte m.fl 2003, s. 71). Jag ansåg att den 

strukturerade intervjuformen var den som passade bäst tillsammans med användandet av den 

modellen Leder m.fl. (2004, s. 492) skapat. 

En intervjuguide skapades och de frågor som biträde hade en bestämd ordning. Femton 

intervjuer utfördes, dessa intervjuer hade i avsikt att likna varandra till största möjliga grad 

för att övriga faktorer inte skulle påverka informanternas svar i förhållande till varandra. 

Mitt urval av informanter hade varierad vana av digitala spel samt varierad kunskap om 

spelgrafik och bildteori. Studien hade för avsikt att intervjua informanter av olika åldrar. 

Informanterna skulle ha fyllt arton år, detta då det ansågs vara lämpligt att informanten var 

myndig om deras uppgifter skulle samlas in och användas i undersökningen. Informanterna 

fick lämna uppgifter om könsidentifikation och ålder. Anledningen varför jag samlade in 

denna information var för att senare kunna analysera om åldersskillnad eller en genusskillnad 

kunde påverka resultaten. Deras kunskap om bildteori, spelgrafik och spelvana jämfördes i 

analysen för att se hur det kunde påverka resultatet. Informanterna fick värdera sin egen 

kunskap inom spelgrafik på en skala 1-7, men informanternas kunskap inom spelgrafik var 

tänkt att utvärderas grundat i hur de svarar på frågorna kopplade till “cognitive mastering”. 

Enligt Leder m.fl. (2004, s. 497, 500) kommer någon med mer kunskap om ett område att 

prata kring den kunskap hen har, medan en okunnig kommer att prata om minnen och känslor 

kopplade till verket. 

Sedan presenteras informanten för den artefakt som skapades. Medan informanten fick se 

bilder på 3D-scenen ställdes frågor kring om de kunde till exempel identifiera föremål och stil 

och vilka associationer de hade till scenen. Frågorna var anpassade utefter den modellen Leder 

m.fl. (2004, s. 492) har skapat. Exempel på frågor var: ”vilka objekt kan du identifiera i 

scenen?” och ”vilken grafisk stil identifierar du scenen med?” Svaren som lämnas under 

intervjun spelades in, detta för att kunna dokumentera de svar som gas och samtidigt kunna 

vara bemötande mot informanten. 
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4 Relaterad forskning 

Det finns olika undersökningar som använder sig av den modellen som Leder m.fl. (2004) har 

skapat. Några av dessa kommer jag kort beskriva samt hur de har använt sig av modellen i sitt 

arbete. 

Towards a sensorimotor aesthetics of performing art (Calvo-Merino m.fl. 2008, s. 912) är en 

studie om “aesthetic experience” inom scenkonst. Calvo-Merino m.fl. (2008, s. 912) jämför 

exempelvis hur vissa dansrörelser var mer tilltalande än andra. Den modell de använder kan 

liknas vid en förenklad version av den som Leder m.fl. (2004, s. 492) har skapat, där de delat 

upp “aesthetic experience” i tre steg: “sensorial experience”, “cognitive/semantic experience” 

och “emotional/hedonic experience”. Deras undersökning visar att grunden till den modell 

Leder m.fl. har skapat går att använda eller anpassa till ett annat medium, då Calvo-Merino 

m.fl. (2008, s. 916-918) kom fram till ett resultat med sin undersökning som de kunde 

använda sig av. 

Aesthetic package design: A behavioral, neural, and psychological investigation (Reimann 

m.fl. 2010) är en studie om hur den visuella presentation av en produkt kan påverka vilken 

produkt som observatören köper. I deras undersökning jämförde de “aesthetic packages” och 

“standard packages” med kända och okända varumärken. De använder den modell som Leder 

m.fl. har skapat som en kartläggning över en “aesthetic experience” och för att få en djupare 

förståelse kring “aesthetic”, mer än som en mall för undersökningen. Även om Reimann m.fl. 

(2010) inte testar modellen så visar de förtroende för den. Detta var intressant för 

undersökningen då de stödjer den modell Leder m.fl. (2004, s. 492) har skapat som en 

etablerad kartläggning över en “aesthetic experience”. 

Design aesthetics: principles of pleasure in design (Hekkert 2006) är en studie om hur olika 

produkters estetik och designval baserade på sinnen fungerar ihop. Hekkert (2006) utgår 

också från den modell som Leder m.fl. har skapat, men bestämmer sig för att bara hålla sig till 

de tre första stegen i modellen, då han inte ansåg att de andra stegen passade in i hans 

undersökning. Detta var fortfarande av intresse eftersom han utgick från modellen och 

anpassade den till sin egen undersökning. 

Sammanfattningsvis används den modell som Leder m.fl. har skapat, men på olika vis. Till 

exempel använder Reimann m.fl. (2010) modellen för att få en djupare förståelse för “aesthetic 

experience” medan både Calvo-Merino m.fl. (2008, s. 912) och Hekkert (2006) anpassade 

modellen till sina undersökningar. Detta visar att modellen är anpassningsbar och möjlig att 

använda på flera områden än de som Leder använde den till. 
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5 Grafiska stilar 

Eftersom min artefakt tar form av tre olika stilar kommer dessa att förklaras här. Exempel på 

genretypiska spel och vad jag kommer att använda mig av till artefakten kommer att redovisas 

under dessa punkter. Under punkt 5.1 kommer den realistiska stilen att förklaras, följt av den 

stiliserade stilen under punkt 5.2. Slutligen kommer den semi-realistiska stilen att förklaras 

under punkt 5.3. 

5.1 Realistisk grafisk stil 

Realism kan kretsa kring många olika aspekter inom utvecklandet av spel. Exempelvis kan 

spelare diskutera om hur realistisk fysiken i spelet är, eller hur trovärdiga NPCer (non-

playable characters) interagerar med spelaren upplevs. En realistisk grafisk stil fokuserar 

endast på spelets visuella aspekter och hur väl den reproducerar den verklighet som 

människor betraktar. 

Realistisk visualisering eftersträvar fotorealism, om grafiken fångar ett verkligt objekts 

utseende upplevs spelet som mer realistiskt. Aittala (2016) menar att variation i färg, skimmer 

och detaljer är viktiga element för att ett verk ska kunna framstå som visuellt realistiska i spel. 

McGuire m.fl. (2010) menar att spelutvecklare nästan har bemästrat fotorealism. Mycket har 

hänt inom utvecklingen av spelgrafik sedan Mortal Kombat (1992; se Figur 2), men små 

faktorer kan fortfarande bryta bubblan av realism. Denna avskiljning från verkligheten kan 

resultera i att spelaren får en dålig upplevelse av grafiken, då de inte accepterar det som de ser 

som verklighet (Kaba 2013, s. 188). 

 

Figur 2 Mortal Kombat (1992), Midway Games 
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För att avbilda objekt som verklighetstrogna kan ett högt polygonantal behövas samt 

högupplösta texturkartor, men ett interaktivt medium som spel behöver också kunna rendera 

grafiken i realtid. Därför har utvecklare genom tiderna skapat genvägar för att kringgå vissa 

av dessa begränsningar. Exempelvis används normal texturer för att objekt ska framstå som 

att de har mer geometri än vad de egentligen består av. 

Nedan är bildexempel på spel som använder sig av en realistisk grafisk stil. 

Figur 3 Crysis 3 (2013), Electronic Arts 

Figur 4 Rise of the Tomb Raider (2015), Square Enix 
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Figur 5 The Order: 1886 (2015), Sony Interactive Entertainment  

Ovanstående exempel har porträtterat karaktärer och miljöer med trovärdiga proportioner. 

Detaljrikedomen i dessa spel gör att det går att urskilja olika material ifrån varandra. 

Exempelvis i Figur 4 kan observatören urskilja material som sten, träd och tyg ifrån varandra 

genom deras formspråk och textur. De ovanstående spelen innehåller också små detaljer som 

får spelen att uppstå som mer trovärdiga, exempelvis de små fläckarna på skjortan i Figur 5 

och muttern i Figur 3 som håller linsen på plats. För att uppnå den realism som ovanstående 

spel presenterar används fotografin för att skapa olika texturer. 

Realistiskt visuella spel har oftast mörka skuggor, exempelvis Crysis 3 (2013), Rise of the 

Tomb Raider (2015) och The Order: 1886 (2015). Det är också vanligt att det finns en 

atmosfärisk dimma där färger som befinner sig långt bort från kameran oftast blir omättade. 

Detta syns tydligast i Figur 3 och Figur 5 där man kan jämföra färgmättnaden i förgrund, 

mellangrund och bakgrund. 

Till artefakten har jag tittat på de realistiska grafiska aspekter som exempelvis Crysis 3 (2013), 

Rise of the Tomb Raider (2015) och The Order: 1886 (2015) erbjuder för att efterlikna en 

realistisk grafisk stil. 

5.2 Stiliserad grafisk stil 

Den stiliserade stilen eftersträvar inte fotorealism, även om utvecklare ofta fortfarande 

refererar till objekt i den verkliga världen genom att förenkla dess former (Santella 2005). En 

stiliserade grafisk stil använder sig av överdrivna, karikerade drag i både modell och textur 

(Nienhaus, 2005, s. 6). 

Istället för att använda fototexturer brukar stiliserade texturer målas för hand. Utvecklare 

arbetar med att framföra fram de element som behövs för att betraktaren ska kunna tolka 

objektet (Santella 2005, s. 2) och fokuserar på förhållandet mellan färg, ljus och stil för att 

förmedla den känsla de önskar ge betraktaren. 
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De spel som eftersträvar fotorealism skiljer sig sällan i större grad när det kommer till 

utformningen av spelet, även om motiven kan skilja på många sätt. Figur 3, Figur 4 och Figur 

5 hade alla många gemensamma element som mörka skuggor, atmosfärisk dimma och 

detaljrikedom. Spelen strävar efter samma mål, att reproducera verkligheten. Men en 

stiliserad stil kan skilja sig från en annan, då precis som det finns olika konströrelser finns det 

många olika stiliserade stilar inom spelgrafik (McGuire m.fl 2010). 

Undertill är bildexempel på spel som använder sig av en stiliserad grafisk stil. 

 

Figur 6 The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002), Nintendo 

 

Figur 7  The Witness (2016), Thekla, Inc. 
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Figur 8 Torchlight II (2012), Runic Games 

The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002; se Figur 6) använder sig av överdrivna former. 

Till exempel har karaktären Link ett väldigt stort huvud, långa armar och korta ben som inte 

är realistisk proportionerliga och i Figur 8 vrids vissa av träden så extremt att det inte upplevs 

som realistiskt. Ytor är ofta förenklade i stiliserade spel, till exempel stenarna i Figur 7 som 

brutits er till enklare, lättlästa former eller Links ansikte som saknar detaljer som ögonlock 

och läppar trots att han har ögon och mun (se Figur 6).  

Både The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) och The Witness (2016) har intensiva 

färger i jämförelse med Torchlight II (2012) som upplevs ha ett mildare färgschema. Figur 6 

använder sig av en svag atmosfärisk dimma där färger som sträcker sig långt bort från 

kameran upplevs mildare, i jämförelse med Figur 7 och Figur 8 som inte använder sig utav en 

atmosfärisk dimma. 

De ovanstående spelen använder olika metoder för att porträttera skuggor. Figur 6 använder 

exempelvis cel-shading på karaktärer för att få två-tonad skuggning, medan skuggorna i Figur 

7 kan upplevas i flera olika nyanser. I Figur 8 är skuggorna inmålade i texturen, vilket innebär 

att kastskuggor inte är förekommande i spelet. 

Till artefakten valde jag att titta på hur The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) 

överdriver former. Jag valde också att eftersträva mättade färger som förekommer i The 

Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) och The Witness (2016). Dessa val tog jag då de 

avstår från det realistiska. 

5.3 Semi-realistisk grafisk stil 

En semi-realistisk stil är en mellanform mellan realistisk och stiliserad grafisk stil. Det finns 

många nyanser av semi-realism och det finns inga självklara gränser när det träder över till 
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att bli en realistisk eller stiliserad grafisk stil. Allmänt brukar spel med en semi-realistisk stil 

utgå ifrån fototexturer som sedan blir stiliserade till önskad grad och karaktärer är vanligtvis 

lätt karikerade. 

Undertill är bildexempel på spel som använder sig av en semi-realistisk grafisk stil. 

Figur 9 Pandora’s Tower (2011), Nintendo 

 

Figur 10 Fable III (2010), Microsoft Studios  
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Figur 11 Prince of Persia (2008), Ubisoft 

De tre ovanstående spelen blandar realistiska och stiliserade drag. Gemensamt för alla spel är 

att inget av spelen använder endast realistiska eller stiliserade attribut. 

Både Pandora’s Tower (2011) och Fable III (2010) använder sig av ett överdrivet formspråk. 

Karaktären i Fable III (2010; se Figur 10) har en karikerad figur med stora händer och en 

tydlig haka, medan Aeron i Pandora’s Tower (2011) har långa ben, en smal midja och 

porträtteras med feminina drag. Prince of Persia (2008) har däremot en mer realistisk 

formgivning, med trovärdiga proportioner och anatomi. 

De tre ovanstående spelen har alla detaljerade texturer för att visa material. Till exempel i 

Figur 11 kan man se grindarna som är gjorda av metall, mycket på grund utav det skimmer 

som presenteras och karaktären i Figur 10 har klädveck som ger större förståelse till tygets 

egenskaper. 

Då ovanstående spelen har relativt intensiva färger, men inte lika extremt som till exempel 

The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) och The Witness (2016). Skuggorna är väldigt 

ljusa i jämförelse med de som syns i till exempel Figur 3 och Figur 5. Alla tre spelen använder 

sig av en atmosfärisk dimma för att förmedla djup. 

Spelen använder olika metoder för att förmedla skuggor. Pandora’s Tower (2011) har, likt 

Torchlight II (2012), inmålade skuggor i texturen och därför inga kast skuggor medan Fable 

III (2010) renderar mjuka kastskuggor. Prince of Persia (2008) använder sig av cel-shading 

som skapar två-tonad skuggning. 
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Sammanfattningsvis så har både Pandora’s Tower (2011) och Fable III (2010)  för överdrivet 

kroppsspråk för att räknas som ett realistiskt spel, men allt för detaljrika texturer för att vara 

ett stiliserat spel. Liknande har Prince of Persia (2008) för intensiva färger och cel-shading 

för att kunna föreställa ett realistiskt spel, men allt för realistiska proportioner och detaljrika 

texturer för att vara ett stiliserat spel. Därför klassificeras alla dessa spel som semi-realistiska. 

Till artefakten valde jag att göra en mellanform mellan av den realistiska och den stiliserade 

scenen, där element från de två stilarna förekommer. Alltså innehåller texturerna en del 

detaljer och modellerna är delvis överdrivna i sitt formspråk. 
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6 Genomförande 

Nedan kommer genomförandet av artefakten att presenteras. Under punkt 6.1 kommer 

övergripande förklaring av artefakten att beskrivas, följt av en mer detaljerad genomgång av 

de olika stilarna och de val som gjordes. Detta följs sedan upp under punkt 6.2 av en reflektion 

kring vissa av dessa val och hur de kan komma att påverka undersökningen. 

6.1 Modellering 

Scenen är en inomhusmiljö. Jag valde en inomhusmiljö för att det är lättare att avgränsa 

betraktarens synfält med väggar, i jämförelse med utomhusmiljöer som kan sträcka sig långt 

bort i horisonten, exempelvis som i Figur 5. 

I scenen är de största objekten en trappa, en soffa och ett bord med en grammofon och en 

oljelampa. Motiven och dess placering har ingen större betydelse i undersökningen, men deras 

utformade kommer att vara väsentligt för att presentera de olika stilarna. 

Jag valde att börja med realism, då stiliserad grafik en förenkling av verkligheten och semi-

realism är en blandning av de två stilarna. Därför börjar jag med ursprunget för att sedan 

anpassa modellerna och texturerna till de övriga stilarna. 

Innan genomförandet av de olika stilarna förklaras kommer de olika texturkartornas att 

förklaras kortfattat. En albedo- eller diffusekarta innehåller endast färginformation, den 

bestämmer vilken nyans samt hur ljus eller mörk färgen på objektet ska vara. En ambient 

occlusionkarta innehåller skugginformation, det vill säga att områden som logiskt sett bör vara 

skuggsatta får en textur som läggs till på objektet eller ovanpå diffusekartan för att förmedla 

mer djup. En specularkarta används för att kontrollera hur mycket ljuset studsar ett objekt. 

Ljus brukar till exempel inte studsa lika mycket på material som hud i jämförelse med metall. 

En normalkarta kan användas för att ge illusionen av djup, denna karta brukar användas för 

att optimera en modell och fortfarande få den kännas detaljerad i sitt formspråk. En 

reflexivekarta används för att kontrollera hur reflektivt något är. Material som ska föreställa 

metall brukar använda sig av en reflexivekarta medan material som tyg inte använder sig av 

det. Slutligen kan en emissivekarta användas för att kontrollera hur självlysande ett objekt är, 

typiskt användningsområde för en sådan karta är på lampor som ska se ut att lysa. 

Handmålade texturer använder sig normalt sätt inte av andra texturkartor, utan brukar måla 

in aspekter som skimmer och djup för att förmedla det tänkta materialet. 



18 
 

6.1.1 Realistisk grafisk stil 

 

Figur 12 Artefakten med en realistisk grafisk stil 

Modellerna är anpassade till realistiska eller trovärdiga proportioner och använder en normal 

textur för att ge illusionen av att objekten har mer geometri. För att definiera material har jag 

använt mig av texturkator som specular, roughness och emissive i kombination med albedo, 

ambient occlusion och normal texturer. Texturerna är baserade på fotografier för att uppnå 

en högre nivå av realism. Detaljer som smuts och sömmar förekommer i texturerna för att 

objekten ska framstå som mer detaljerade, exempelvis som i Figur 5. 

Som tidigare nämnts har många spel med realistisk stil mörka skuggor, till exempel Crysis 3 

(2013), Rise of the Tomb Raider (2015) och The Order: 1886 (2015). Detta har jag försökt 

återskapa i min scen genom att använda en ambient occlusionkarta som ligger ovanpå 

albedokartan samt ge scenen en mörk ljussättning. 
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6.1.2 Stiliserad grafisk stil 

 

 

Figur 13 Artefakten med en stiliserad grafisks stil 

Den stiliserade stilen utgick ifrån de modeller jag skapade till den realistiska stilen och 

överdrev deras former för att efterlikna det formspråk som presenteras i The Legend of Zelda: 

The Wind Waker (2002). Diffuse texturerna är målade digitalt utan någon fotografisk grund, 

detta för att stärka den stiliserade känslan och distansera texturerna från realismen. 

Jag har valt att använda mig av starka färger med få detaljer för att få fram de viktigaste 

attributen hos objekten. Skuggorna är skarpa för att efterlikna cel-shading, återigen för att 

distansera scenen från realism 

6.1.3 Semi-realistisk grafisks stil 

 

Figur 14 Artefakten med en semi-realistisk grafisk stil 
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Den semi-realistiska stilen har inslag från den realistiska och stiliserade scenen, därför är 

modellerna till viss grad modifierade för att framstå som helt realistiskt proportionella. 

De flesta objekt i scenen har en diffuse-, en specular- och en normalkarta för att kunna 

förmedla en viss detaljrikedom och materialdefinition, men inte till samma grad som den 

realistiska stilen. Texturerna har sin grund i de texturer som skapades till den realistiska 

stilen, som sedan blivit stiliserade till att den hade kring samma detaljrikedom som Fable III 

(2010; Figur 10). 

Den semi-realistiska scenen har en ljussättning som består av både mörka och mjuka skuggor, 

detta för att hitta en mellanväg mellan den realistiska och stiliserade scenen. 

6.2 Reflektion 

Artefakten har i åtanke att eftersträva spelgrafik, men är inte implementerat i en spelmotor. 

Istället används Sketchfab (2017), en hemsida där grafiker kan ladda upp sina 3D modeller 

och publicera dem för omgivningen. Anledningen till att jag valde Sketchfab (2017) är för att 

jag har mer erfarenhet av att implementera 3D modeller i Sketchfab (2017) och har mer 

kontroll att kunna manipulera texturerna efterhand. Negativa aspekter är däremot att allt inte 

är tillgängligt i Sketchfab (2017), till exempel så kan man inte lägga på shaders eller använda 

verktyg som vertex paint. 

När det kommer till den realistiska stilen är det svårt att uppnå den grad av realism som 

exempelvis Crysis 3 (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) och The Order: 1886 (2015) lyckas 

med. De använder sig dessutom av shaders och andra verktyg än de jag har kunskap och 

tillgång till för att kunna använda. Scenen riskerar därför att falla utanför gränsen till att 

uppfattas som realistisk, beroende på observatörens uppfattning om realism.  

Den stiliserade stilen skulle jag velat ge en cel-shading, men då det inte finns i Sketchfab 

(2017) fick jag istället nöja mig med skarpa skuggor. Anledningen till att jag ville använda cel-

shading är då det associeras starkt till stiliserat. Realistiska spel använder sig inte av cel-

shading. 

Den atmosfäriska dimman bidrar mycket till den realistiska stilen, men då jag valt en 

inomhusmiljö innebär detta att allt är relativt nära kameran och därför uppfattas ingen 

atmosfärisk dimma. Kanske att rummet skulle gjorts större som till exempel Figur 10. 
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7 Utvärdering 

7.1 Pilotundersökning 

Sex pilotstudier utfördes för att se om undersökningen var genomförbar, det vill säga om 

metoden och intervjufrågorna var passande för undersökningen. Pilotstudien började med att 

informanten fick information om att undersökningen skulle ske i intervjuform där hen skulle 

få se en scen och sedan svara på frågor utifrån den scenen. Informanten fick också reda på att 

hen är anonym i undersökningen och att hen hade rätten att avbryta sitt deltagande. 

Informanten fick sedan ett frågeformulär som började med en grundläggande enkät där 

informanten fick skriva sin ålder, könsidentifikation, hur ofta de spelar digitala spel samt 

värdera sin kunskap inom grafik. Därefter fick de se scenen. I frågeformuläret fanns utskrivna 

bilder av scenen där informanten fick ringa in sina svar. Frågorna var till exempel “kan du 

ringa in områden eller mönster du uppfattar som komplexa?” och “kan du numrera objektens 

förhållanden till kameran där 1 är närmast kameran och högre tal är längre bort?” Efter det 

fick informanten svara på frågor som “vilka objekt kan du identifiera i scenen?” och “vilken 

grafisk stil skulle du identifiera scenen med?” I slutet av pilotstudien fick informanten svara 

på hur de mådde och vad de tyckte om scenen. Efter att ha svarat på alla frågor tackades 

informanten för deltagandet i undersökningen. 

Det fanns en del problem som upptäcktes med pilotstudien. Exempelvis frågan “hur skulle du 

värdera din kunskap om grafik?” var alldeles för öppen. Det fanns ingen fråga i den 

grundläggande enkäten som frågade efter informantens kunskap inom spelgrafik. Därför 

delades “kunskap inom grafik” senare upp i “kunskap inom spelgrafik” och “kunskap inom 

bildteori”. Ett annat problem som identifierades under pilotstudien var att många av frågorna 

behövde begränsas, då informanten exempelvis inte visste när hen skulle sluta ringa in eller 

numrera objekt i scenen. För att motverka detta lades riktlinjer till i frågorna som “kan du 

ringa in 3-5 områden…” eller “kan du numrera 5 objekts…” 

Ett stort problem med pilotstudien var att det fanns få frågor som var knutna till spelgrafik. 

Detta gjorde att även om informanten hade goda kunskaper inom spelgrafik var detta något 

som inte kom fram vid intervjun. Därför lades det till frågor som “kan du säga något om 

textureringen?” och “kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil?” 

Ett annat stort problem i pilotstudien var att det inte fanns någon utgångspunkt när det kom 

till hur informanten mådde och vad de tyckte om scenen. Det fanns därmed inte något sätt att 

avgöra om något hade ändrats från det att informanten först fått se scenen till efter hen fått 

analysera scenen. Av denna anledning ändrades utformningen så att dessa frågor ställs både i 

början och i slutet av undersökningen. 

Efter pilotstudien lades det även till frågor om hur informanten tror att kunskap inom 

exempelvis spelgrafik kan påverka analyserandet av spel och hur analyserandet av spel kan 

påverka en spelare. Anledningen till att dessa frågor tillkom var för att få utomståendes 

perspektiv på hur de tänker kring visuellt analyserande av spel.  
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7.2 Presentation av undersökning 

Undersökningen utfördes på olika platser i Sverige, vilket innebär att omgivningen inte var 

densamma vid de olika intervjuerna. Intervjuerna utfördes antingen på ett kontor, i en 

informants hem eller på Högskolan i Skövde. Undersökningarna utfördes i april månad 2017 

antingen på förmiddagen, eftermiddagen eller kvällen. 

Intervjuerna har skett individuellt, där informanten har suttit antingen bredvid eller mittemot 

mig. Informanterna har antingen varit konstelever, studenter och lärare inom 

dataspelsutveckling eller människor med ingen utbildning eller arbetserfarenhet inom varken 

bild och formgivning eller spelgrafik. 

Undersökningen började med att informanten välkomnades. Hen informerades om att hen 

skulle få se en 3D-scen och därefter svara på frågor utifrån den scenen. Jag informerade om 

att hen kommer vara anonym och att hen har rätten att avbryta sitt deltagande i 

undersökningen. Jag frågade också om jag fick spela in intervjun och meddelade att det 

inspelade materialet inte skulle komma att publiceras. Alla informanterna godkände villkoren 

och ingen avbröt sitt deltagande.  

Informanten fick sedan ett hophäftat frågeformulär. Informanten blev först ombedd att fylla i 

den grundläggande enkäten, där hen fick uppge sin ålder, könsidentifikation, hur ofta hen 

spelar spel, hur hen värderar sin kunskap om bildteori och sin kunskap om spelgrafik. Efter 

att informanten fyllt i den grundläggande enkäten fick hen se en skärmdump av scenen på en 

laptop som jag tagit med mig. Informanten fick antingen se den realistiska, stiliserade eller 

semi-realistiska versionen av scenen. Informanten blev sedan tillbedd att svara på hur hen 

mådde och hur mycket hen tyckte om scenen på en skala 1 till 7.  

Informanten fick sedan vända blad i frågeformuläret, där det fanns utskrivna bilder med 

samma version av scenen som visades på laptopskärmen. Bilderna var utskrivna i svartvitt. 

Informanten blev ombedda att titta på scenen på skärmen för att få rätt färgåtergivning och 

att de helst bara skulle använda pappret för att kunna svara på frågorna. Informanten blev 

ombedd att ringa in, numrera eller dra streck på de utskrivna bilderna för att svara på frågor 

som “kan du ringa in 3 till 5 mönster eller objekt som du uppfattar som komplexa?” eller “kan 

du numrera 5 objekts förhållanden till kameran?” 

Efter att informanten svarat på alla frågorna i formuläret fick hen lägga ifrån sig papperen. 

Därefter fick hen svara på olika frågor som kunde kopplas till bildteori, spelgrafik och/eller 

spel, som “kan du säga något om ljussättningen?”, “kan du säga något om textureringen?” eller 

“vilken spelgenre förknippar du med scenen?” En del av frågorna täckte övriga kunskaper som 

“förknippar du scenen med en särskild tid eller plats?” 

I slutet av undersökningen fick informanten återigen svara på hur hen mådde och hur mycket 

hen tyckte om scenen. Hen fick sedan svara på om de tror att spelvana eller kunskap inom 

bildteori och spelgrafik är viktigt för att visuellt analysera spel. Sista frågan var hur hen tror 

att visuellt analyserande av spel kan påverka en spelare. Efter det tackades hen för deltagandet 

i undersökningen. Var intervju tog mellan 15-30 minuter. 
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7.3 Informanter 

Studien kommer att referera till informanterna som Informant 1, Informant 2, Informant 3, 

osv. Tabell 1 föreställer informanterna och deras svar i den grundläggande enkäten. 

Varje rad i tabellen representerar den individuella informanten och de svar som hen gav i den 

grundläggande enkäten. Första kolumnen presenterar de informanter som deltog i 

undersökningen och andra kolumnen representerar vilken version av scenen informanten var 

tilldelad.  ”Spelvana” representerar frågan ”hur ofta spelar du digitala spel?” där informanten 

hade alternativen ”varje dag”, ”varje vecka”, ”varje månad”, ”varje år” eller ”aldrig”. ”Bildteori” 

representerar frågan ”hur skulle du värdera din kunskap om bildteori?” där 1 var ”okunnig” 

och 7 var ”expert”. ”Spelgrafik” representerar frågan ”hur skulle du värdera din kunskap om 

spelgrafik?” där 1 var ”okunnig” och 7 var ”expert”. 

Tabell 1 Informanter 

 Version Könsidentitet Ålder Spelvana Bildteori Spelgrafik 

Informant 1 Realistisk Man 25 Varje dag 2 6 

Informant 2 Semi-realistisk Man 27 Aldrig 1 1 

Informant 3 Stiliserad Kvinna 51 Varje vecka 2 1 

Informant 4 Realistisk Kvinna 22 Varje år 4 1 

Informant 5 Semi-realistisk Man 21 Varje år 5 2 

Informant 6 Stiliserad Kvinna 21 Varje år 4 1 

Informant 7 Realistisk Kvinna 22 Varje vecka 5 3 

Informant 8 Semi-realistisk Man 20 Varje vecka 5 5 

Informant 9 Stiliserad Man 24 Varje vecka 4 4 

Informant 10 Realistisk Man 25 Varje dag 3 2 

Informant 11 Semi-realistisk Kvinna 20 Varje vecka 5 3 

Informant 12 Stiliserad Man 21 Varje dag 5 6 

Informant 13 Realistisk Man 29 Varje dag 5 5 

Informant 14 Semi-realistisk Kvinna 43 Varje vecka 5 5 

Informant 15 Stiliserad Kvinna 28 Varje månad 5 5 

 

Det var sju kvinnor och åtta män som deltog i undersökningen. De flesta av deltagarna var i 

åldrarna 20-29. Informanterna var konstelever, studenter och lärare inom 

dataspelsutveckling eller människor med ingen utbildning eller arbetserfarenhet inom varken 

bild och formgivning eller spelgrafik. De flesta av konstelever var kvinnor och de flesta som 

var studenter inom dataspelsutvecklarna var män. 
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7.4 Resultat 

Totalt intervjuades femton informanter, fem informanter för var version av scenen. Trots att 

informanterna har sett olika versioner av scenen kommer alla informanternas svar att 

presenteras tillsammans. Detta med anledning av att den grafiska stilen sällan påverkade 

resultatet. Detta berörs ytterligare under punkt 8.2. 

På en skala 1 till 7 där 7 är högst, hur mycket tycker du om scenen? 

Informanterna svarade oftast 5 (se Figur 15). Kvinnor tenderade att tycka om scenen mer, då 

alla kvinnor svarade mellan 5 eller 6. Alla informanter med den realistiska scenen, förutom 

Informant 13, svarade 6. När en informant svarade exempelvis “2-3” har dessa räknats som 

halva poäng (se Figur 15). 

Figur 15 Svarsdiagram 1 

På en skala 1 till 7 där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Informanterna svarade mellan 4 och 7, där det mest förekommande svaret var 6 (se Figur 16). 

Figur 16 Svarsdiagram 2 
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Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Oftast ringade informanterna in tavlan, mattan och kudden eller området runt kudden, 

fotogenlampan och grammofonen (se Figur 17). Grön inringning betyder att mellan fyra och 

sex informanter svarat likadant, gul betyder att mellan sju och nio informanter svarat likadant 

och röd betyder att över tio informanter svarat likadant. Av de som ringade in mattan hade 

alla svarat 4 eller 5 på frågan om deras kunskap om bildteori (Informant 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14 och 15). Av de informanter som ringade in kudden, fotogenlampa och grammofonen 

spelade alla spel åtminstone en gång i veckan (Informant 1, 7, 8 och 9). 

Figur 17 Komplexa områden eller mönster 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller osymmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för osymmetriskt. 

Det mest förekommande var att informanten ringade in tavlan, mattan, soffan och tapeten 

som symmetriska objekt, oavsett vilken version av scenen informanten hade framför sig (se 

Figur 18).  

Figur 18 Symmetriska objekt 
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Informanterna tenderade att ringa in färre eller inga objekt som osymmetriska. Det var bara 

trappan och plantan bland objekten som hade fler än tre informanter som ringat in samma 

svar (se Figur 19). Av de informanter som ringade in plantan (Informant 3, 8, 10, 11 och 14) 

spelade alla spel åtminstone en gång i veckan. 

Figur 19 Osymmetriska objekt 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran där 1 är närmast kameran och 5 är 

längst bort från kameran? 

Nästan alla informanter kunde numrera objektens förhållande till kamerans faktiska avstånd 

i 3D världen. Tre av informanterna (Informant 9, 10 och 11) trodde däremot att tavlan befann 

sig längre bak än bordet när den egentligen befinner sig längre fram. Ytterligare tre 

informanter (Informant 10, 13 och 14) trodde att taklampan befann sig närmare kameran än 

bordet eller plantan, vilket också är felaktigt eftersom lampan hänger över soffan (se Figur 

20). Alla informanter som läste av avståndet fel (Informant 9, 10, 11, 13 och 14) spelade spel 

åtminstone en gång i veckan. 

Figur 20 Artefakten ovanifrån 
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Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Det var tre olika grupperingar som var återkommande (se Figur 21). Främst grupperade 

många informanter soffan och plantan eftersom det var två gröna objekt. Golvet, 

övervåningen, bordet och trappstegen grupperades eftersom de såg ut att vara gjorda i trä. 

Tavlan, mattan, tapeten och kudden grupperades av en del eftersom objekten var mönstrade. 

I övrigt skilde sig informanternas svar från varandra. Av de informanter som grupperade 

soffan och plantan (Informant 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 och 15) hade alla, bortsett från 

Informant 10, svarat 4 eller 5 när de skulle värdera sin kunskap om bildteori. Av de som 

grupperade efter mönster (Informant 7, 8, 10, 11, 13 och 14) spelade alla spel åtminstone en 

gång i veckan. Alla (förutom Informant 10) hade dessutom svarat 5 när de skulle värdera sin 

kunskap om bildteori. 

Figur 21 Grupperingar baserade på ljus, färg, form eller material 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Figur 22 Kontrastfyllda områden baserade på ljus, färg, form eller material 
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Oftast ringade informanterna in soffan och plantan i kontrast mot väggen (se Figur 22), då de 

är komplementfärger. Det var också förekommande att informanterna ringade in trappan för 

att den ljusa grunden mot de mörka trappstegen skapade stark kontrast. Det var också 

förekommande att informanterna ringade in den skarpa skuggan på golvet. Det var bara tre 

informanter som inte ringade in soffan och plantan mot väggen (Informant 2, 8 och 13). 

Gemensamt för de tre informanterna var att de alla identifierade sig som män. De som ringade 

in trappan (Informant 3, 6, 8, 9, 11, 12 och 14) hade antingen den stiliserade eller semi-

realistiska versionen av scenen och hade, bortsett från Informant 3, svarat 4 eller 5 när de 

skulle värdera sin kunskap om bildteori. 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Informanterna med den realistiska och semi-realistiska versionen av scenen kunde identifiera 

alla objekt. Två av informanterna (Informant 4 och 9) var mer detaljrika och räknade upp till 

exempel lister och fransarna på mattan. Båda informanterna hade svarat 4 när de skulle 

värdera sin kunskap om bildteori. Informanter med den stiliserade stilen misstog oftast först 

fotogenlampan för en ljusstake. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Informanternas svar skilde sig mycket från varandra. Fyra av informanterna (Informant 1, 3, 

5 och 6) kommenterade om ljus och färg eller hur rummet kändes istället. Tre av 

informanterna (Informant 4, 8 och 13) påpekade kontrasten mellan runda och raka eller 

kvadratiska former. Gemensamt för de tre informanter var att de hade svarat 4 eller 5 när de 

skulle värdera sin kunskap om bildteori. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Tre av informanterna (Informant 2, 5 och 6) valde att inte svara på frågan, då de inte visste 

vad som klassades som en grafisk stil. Gemensamt för de tre informanterna var att de hade 

svarat 1 eller 2 när de skulle värdera sin kunskap om spelgrafik och spelade sällan digitala spel. 

Ytterligare tre informanter (Informant 3, 7 och 10) bestämde sig för att gissa och liknande 

istället scenen till exempel med en spelgenre som peka-och-klicka spel eller med en 

inredningsstil som bohem. Gemensamt för Informant 3, 7 och 10 var att de spelade spel 

åtminstone en gång i veckan. Av de informanter som kunde svara på frågan identifierade den 

realistiska versionen av scenen som någon typ av realism. De informanter som fick den semi-

realistiska och stiliserade versionen av scenen svarade att det antingen var stiliserad, semi-

realistiskt eller ett mellanting mellan stiliserad och semi-realism. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Informanternas svar skiftade mycket beroende på scen. Sex av informanterna (Informanterna 

8, 9, 11, 12, 13 och 15) gav mer utformade svar medan resten svarade kort utan djupare 

beskrivning. De som hade mer kunskap inom spelgrafik kunde lättare beskriva vilka element 

som gjorde att de identifierade en scen med en grafisk stil. 

De som fick den realistiska stilen kunde sällan ge en utförligare beskrivning till varför de 

svarade realism, medan de som hade den stiliserade eller semi-realistiska versionen av scenen 

oftast hänvisade till utseendet på texturerna. De tre informanterna (Informant 2, 5 och 6) som 

valde att hoppa över förra frågan fick passa den här frågan också.  
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Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Ingen av informanterna som hade samma version av scenen svarade med samma speltitlar. 

Till den realistiska versionen av scenen nämndes spel som Amnesia: The Dark Descent 

(2010), The Sims (2000), Layers of Fear (2016) och Half Life (1998). Även om informanterna 

kunde komma på fler realistiska spel tyckte de inte att scenen var tillräckligt grafiskt avancerad 

för att likna AAA-speltitlar. Till den semi-realistiska versionen av scenen nämndes speltitlar 

som The Sims (2000), Resident Evil (1996), Kingdom Hearts (2002), Spore (2008), Tomb 

Raider (1996), Grim Fandango (1998), Adventures of Sherlock Holmes (2002), Firewatch 

(2016), Journey (2012), Overwatch (2916), The Legend of Zelda: Twilight Princess HD 

(2016) och Rayman Legends (2013). Till den stiliserade versionen av scenen nämndes 

speltitlarna The Sims (2000), The Pink Panther: Passport to Peril (1996), XIII (2003), 

Octodad: Deadliest Catch (2004), Banjo & Kazooie (1998), Journey (2012), The Witness 

(2016) och Monkey Island (1990). 

Informant 2 och 3 kunde inte nämna någon speltitel alls. Båda informanterna hade svarat 1 

eller 2 när de skulle värdera sin kunskap om bildteori och spelgrafik. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Sex informanter (Informant 1, 2, 3, 4, 10 och 14) valde att passa den här frågan. Många av de 

informanterna som passade visste inte vad texturering var. Gemensamt för Informant 2, 3, 4 

och 10 var att de hade svarat 1 eller 2 när de skulle värdera sin kunskap om spelgrafik.  

Av de informanter som hade den realistiska versionen av scenen var det endast Informant 13 

som kunde anta vilka texturkartor som hade används och hur de troligtvis skapas. De som 

hade den semi-realistiska scenen trodde att det fanns en diffusekarta, en ambient 

occlusionkarta, en emissivekarta och en specularkarta. De som hade den stiliserade scenen 

trodde att det fanns en diffusekarta och kanske en ambient occlusionkarta. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Åtta av informanterna (Informant 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 och 12) påpekade att ljuset inte stämde 

eller att de inte förstod ljuset i scenen, tills att informanterna senare kom fram till att det 

kanske fanns en ljuskälla ovanför som de inte kunde se i scenen. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Svaren varierade mellan den viktorianska eran fram till 80-tal. Tre av informanterna 

(Informant 1, 3 och 14) svarade 70-tal, både Informant 3 och 14 var betydligt äldre än de övriga 

informanterna. Ingen av informanterna associerade scenen till en specifik plats, förutom 

Informant 11, som sa att scenen påminde om gillestugan hemma hos informantens föräldrar. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Sju av informanterna (Informant 1, 8, 9, 11, 12, 14 och 15) tyckte att scenen såg ut som ett peka-

och-klicka spel. Informanterna motiverade med att det fanns objekt i scenen som stack ut på 

ett tilltalande sätt för dem och att de kunde se sig själva interagera med dessa objekt. 

Gemensamt för informanterna var att de hade svarat 4 eller 5 när de skulle värdera sin 

kunskap om bildteori, bortsett från Informant 1. Informanterna hade också svarat 4 eller 
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högre när de skulle värdera sin kunskap om spelgrafik, bortsett från Informant 11. Äventyr- 

eller mysteriespel var också förekommande genrer bland svaren, oftast i kombination med 

peka-och-klicka. Två av de informanter som hade den realistiska versionen av scenen kunde 

tänka sig att scenen skulle föreställa ett skräckspel.  

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Tre av informanterna (Informant 4, 5 och 7) sa att scenen kändes inbjudande. Enstaka 

informanter sa till exempel att hen tyckte scenen hade en bra komposition eller att hen tyckte 

om kontrasterna i scenen med färg och form. 

Efter att ha analyserat scenen: på en skala 1 till 7, där 7 är högst, hur mycket tycker du om 

scenen? 

Informanterna svarade mellan 3 och 6, där det mest förekommande svaret var 6 (se Figur 23). 

Figur 23 Svarsdiagram 3 

Informant 1, 4 och 7 tyckte sämre om scenen efter att ha analyserat den. Informant 2, 5, 6, 10 

och 15 tyckte likadant om scenen och Informant 3, 8, 9, 11, 12, 13 och 14 tyckte bättre om 

scenen efter att ha analyserat den. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Informanterna svarade mellan 4 och 7, där det mest förekommande svaret var 6 (se Figur 24). 

Informant 2 mådde sämre och Informant 15 mådde bättre efter att ha analyserat scenen. 

Resten av informanterna mådde likadant i början och slutet av undersökningen. 
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Figur 24 Svarsdiagram 4 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Elva av alla informanter (Informant 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 och 15) trodde att kunskap om 

bildteori var viktigt för att visuellt analysera spel. De trodde framför allt att det var viktigt att 

analysera något för att sedan kunna producera nytt och eget material därefter. Informant 11 

och 15 trodde att bildteorin hjälpte dem att uppskatta en scen mer, medan Informant 3 och 13 

trodde, till deras eget syfte, att deras kunskap om bildteori var onödig eller överflödig. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Tio av informanterna (Informant 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och 15) trodde det var viktigt. De 

flesta trodde att det var bra att kunna återkoppla till andra spel för att identifiera element som 

tidigare spel gjort bra eller dåligt rent visuellt. Informant 13 och 14 sa att det var viktigt att 

kunna till exempel genre och genrekonversationer. Gemensamt för de två informanterna var 

att de hade svarat 5 när de skulle värdera sin kunskap om bildteori och spelgrafik. Ett par sa 

att genom att ha kunskap om spel var det som att ha ett par extra glasögon, som kunde hjälpa 

dem göra en utförligare analys och få en djupare förståelse för vissa val ur ett gameplay 

perspektiv. Informant 7 och 11 trodde inte att kunskap inom spelgrafik var viktigt för att 

visuellt analysera spel. De motiverade sina synpunkter olika, men i största grad var det att det 

helt enkelt inte var nödvändigt för att visuellt analysera ett spel. Gemensamt för dessa två är 

att de var kvinnor som spelade spel varje vecka, som hade svarat 5 när de skulle värdera sin 

kunskap om bildteori och svarat 3 när de skulle värdera sin kunskap om spelgrafik. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Tre av informanterna (Informant 13, 14 och 15) trodde det var bra att kunna analysera med 

kunskapen om vilka begränsningar det finns inom spelgrafik. Gemensamt för de tre 

informanterna var att de hade svarat 5 när de skulle värdera sin kunskap om bildteori och 

spelgrafik. Tre informanter (Informanterna 5, 8 och 13) tyckte att kunskap om spelgrafik 

kunde hjälpa dem att se saker med ett mer kritiskt öga för att avgöra om grafiken är bra eller 

inte. De tre informanterna var män och hade svarat 5 när de skulle värdera sin kunskap om 

bildteori. Två av informanterna trodde att terminologin kunde vara viktigt för att kunna 

kommunicera med andra. Tre av deltagarna trodde dock att kunskap om spelgrafik var oviktig, 
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att det bara kunde gynna analysen med tekniska aspekter och termer, vilket de inte ansåg var 

viktigt för att analysera ett spel visuellt. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka en spelare? Och att 

det då är spelaren som utför den visuella analysen. 

Sju av informanterna (Informant 1, 4, 5, 7, 8, 9 och 15) trodde att det kunde vara positivt, till 

exempel att spelaren i vissa fall kunde uppskatta spelet mer eller lättare veta vad spelaren ska 

göra eller vad som kommer att hända i spelet. Av de sju informanterna hade alla, bortsett från 

Informant 1, svarat 4 eller 5 när de skulle värdera sin kunskap om bildteori. Informant 10 och 

12 trodde att analyserandet av spel kunde ha en negativ påverkan, bland annat att det kopplar 

bort spelaren från spelupplevelsen. De två informanterna var män som spelade digitala spel 

varje dag. 

7.5 Slutsatser 

Frågeställningen var “hur kan kunskap inom spelgrafik påverka en spelares ‘aesthetic 

experience’?” Av denna anledning är det intressant att jämföra hur de två utmaningarna 

“aesthetic emotion” och “aesthetic judgement” påverkades beroende på informantens 

kunskap inom spelgrafik. 

Om man jämför vad informanterna svarade på frågan “på en skala 1 till 7, hur mår du just nu?” 

före och efter undersökningen så visar det sig att nästan ingen av informanternas mående 

påverkades av att analysera scenen. Informant 2 och 15 var de enda undantagen. 

Informant 2 hade första gången svarat “6” men efter analyserandet av scenen svarade hen: 

”inte lika bra längre, det här var ju krångligt. 5.” Denna informant uppgav att hen aldrig 

spelade spel och att hen dessutom inte hade någon kunskap inom bildteori eller spelgrafik. 

Informanten valde att passa på många av frågorna som ställdes under intervjun. Informant 15 

vars mående hade påverkats under undersökningen svarade första gången “5” och andra 

gången “6”. Denna informant arbetade som lärare inom dataspelsutveckling och var relativt 

spelvan samt hade mycket god kunskap inom bildteori och spelgrafik. 

Enligt resultaten verkar inte analyserandet av en scen påverka observatörens “aesthetic 

emotion” förutom i möjligtvis vissa fall. Däremot pekar resultaten på att analyserandet av 

scenen kunde påverka informanternas “aesthetic judgement” (se Figur 15 och Figur 23). 

Informant 2, 5, 6, 10 och 15 svarade likadant första och andra gången de blev tillfrågade “på 

en skala 1 till 7, hur mycket tycker du om scenen?”. Informant 1, 4 och 7 medgav att de tyckte 

sämre om scenen efter att ha analyserat den. Gemensamt för Informant 4 och 7 var att de inte 

hade mycket kunskap om spelgrafik. Informant 1 hade mycket lite kunskap om bildteori och 

Informant 4 spelade sällan spel. Sju av informanterna (Informant 3, 8, 9, 11, 12, 13 och 14) 

upplevde däremot att de tyckte mer om scenen efter att ha analyserat den. Informant 3 

spelande digitala spel varje vecka men hade inte mycket kunskap om bildteori och spelgrafik. 

De övriga sex informanterna spelade digitala spel åtminstone varje vecka och hade alla en del 

eller mycket kunskap inom både bildteori och spelgrafik. 
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Sammanfattning 

Tanken med denna studie var att undersöka hur kunskap inom spelgrafik kan påverka en 

spelares “aesthetic experience”. Teorin om det sköna och det som är visuellt tilltalande kallas 

för “aesthetic judgement” och grundades av Kant under 1700-talet (Kant 2007, s. 3-6, 35). 

Filosofer och psykologer har sedan byggt vidare på hans teori om skönhet och vad som är 

estetiskt tilltalande. 

I undersökningen användes den modell Leder m.fl. har skapat för att kartlägga en “aesthetic 

experience” men istället för kunskap om modern konst undersöktes hur observatörens 

kunskap om spelgrafik kunde påverka deras “aesthetic experience” när de betraktar en 

spelmiljö. Till undersökningen skapades en scen i tre olika grafiska stilar: stiliserad, semi-

realistisk och realistisk grafisk. 

Femton intervjuer utfördes. Informanterna som deltog i undersökning hade en varierad grad 

kunskap inom bildteori och spelgrafik, samt varierad spelvana. Informanterna bidrog i en 

intervju där de fick se scenerna i en av de tre stilarna och svara på frågor kring scenen. Exempel 

på frågor var “kan du ringa in områden eller mönster du uppfattar som komplexa?” “kan du 

säga något om textureringen?” och “vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med?”  

Resultaten pekar på att kunskap inom spelgrafik bidrog ytterst lite till informantens “aesthetic 

emotion”. Däremot verkar det som kunskap inom spelgrafik och bildteori, samt en del 

spelvana, påverkade informanternas “aesthetic judgement” då många av informanterna tyckte 

annorlunda efter att ha analyserat scenen. Sju av dessa tyckte mer om scenen efter att ha 

analyserat den. Sex av de sju informanterna spelade spel relativt ofta samt hade en del eller 

mycket kunskap inom bildteori och spelgrafik. 

8.2 Diskussion 

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat det slutliga resultatet. Bland annat två intervjuer 

där en av frågorna av misstag inte ställdes. Informant 1 fick aldrig frågan “tror du att din 

kunskap om spelgrafik är viktigt för att visuellt analysera spel?” och informant 13 fick aldrig 

frågan “kan du säga något övrigt om scenen?”. Det finns därför ingen data på deras svar. 

Frågorna kan dessutom varit dåligt anpassade. I pilotstudien visade det sig att det inte fanns 

tillräckligt många frågor om spelgrafik, vilket ledde till att även om informanten hade kunskap 

om spelgrafik var detta inget som kom fram. Men, genom att istället lägga till frågor som var 

mer inriktade på spelgrafik, så var det många informanter som fick säga pass om de inte hade 

någon kunskap inom spelgrafik. Jag tror undersökningen hade varit bättre om frågorna hade 

anpassats så att även någon som inte läst spelgrafik åtminstone skulle kunna gissa. Till 

exempel hade kanske “hur tror du scenen är skapad?” varit en bättre ställd fråga. 

Alla termer hade inte en bestämd definition. Termer som “komplext” och “symmetriskt” 

kunde informanterna fråga om definition på och få svar på det, då termernas definition hade 

förberetts tidigare. Termer som “grafisk stil” hade däremot inte en förutbestämd definition. 

För att hålla det konsekvent beslöt jag mig för att inte definiera termen för någon av 

informanterna. Detta resulterade i att många informanter fick passa eller gissa sig fram. 
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Frågorna “på en skala 1 till 7, hur mår du just nu?” och “på en skala 1 till 7, hur mycket tycker 

du om scenen?” skedde muntligt. Det fanns ingen specifik anledning till att ha frågan muntligt 

förutom att spara plats i frågeformuläret. Att dessa frågor skedde muntligt kan ha påverkat 

informanten till att vara mindre ärliga med sina svar. Kanske att vissa av informanterna 

egentligen mådde sämre än de påstod eller att de tyckte sämre om scenen än vad de svarade, 

på grund av att de inte kände sig tillräckligt bekväma för att vara så pass ärliga muntligt. 

Drygt hälften av intervjuerna utfördes under kvällen medan den andra hälften genomfördes 

på förmiddagen eller eftermiddag. Det finns en risk att de informanter som gjorde sin intervju 

under kvällen kanske kände sig trötta eller okoncentrerade. Vilken miljö informanten befann 

sig i kan också ha påverkat att vissa informanter var mer fokuserade på uppgiften än andra. 

Frijda skrev om hur mående kan påverka betraktarens observationer (Leder m.fl. 2004, s. 

494). Han skrev om hur någon med en negativ inställning generellt gör en mer analytisk 

bedömning än någon med en positiv inställning. Frijda ansåg att det var bättre lämpat att göra 

undersökningar med människor som hade en positiv inställning eller positiv ”aestehtic 

emotion”, då de generellt kommer att göra mer av en helhetsbedömning när de granskar ett 

verk (Leder m.fl. 2004, s. 494). Detta är något som kan vara svårt att förebygga, men kanske 

värt att se på efteråt. “På en skala 1 till 7, hur mår du just nu?” var det tre informanter 

(Informant 5, 7 och 11) som svarade 4. Informant 5 upplevdes som betydligt mer analytisk än 

de övriga informanterna. Till exempel gjorde hen långa utläggningar om ljuset i scenen och 

tittade oftast på en sak i taget när hen blev frågad “kan du säga något om textureringen?” innan 

hen tillslut kom fram till att alla objekt i scenen har en textur på sig. 

Informanterna kan ha överskattat eller underskattat sina kunskaper. Exempelvis hade 

Informant 1 svarat 6 när hen skulle värdera sin kunskap om spelgrafik. Hen kunde ge exempel 

på spel med liknande grafik stil, men kunde däremot ingenting om texturering. Därför kan 

informantens svar ha varit missvisande för att representera deras kunskap om spelgrafik. 

Problemet kan också att uppstått i formuleringen av frågan ”hur skulle du värdera din kunskap 

om spelgrafik?”. 

Artefakten bestod av en scen i tre olika grafiska stilar. Dessa olika stilar kan ha varit överflödigt 

för denna undersökning då de olika stilarna inte bidragit i stor grad till det slutliga resultatet. 

Däremot visade det sig att den grafiska stilen inte spelar en stor roll för att komma till den 

slutsats som denna studie presenterat. Detta kan vara bra information vid en eventuell 

fortsättning av denna studie. 

Genusfrågan berördes inte mycket i detta arbete då det lades större fokus på att jämföra 

informanternas spelvana samt deras kunskap inom bildteori och spelgrafik. Det var sju 

kvinnor och åtta män som intervjuades. Många av de konstelever som intervjuades var 

kvinnor, samt många av de studenter som läste dataspelsutveckling var män. Generellt skilde 

sig inte mäns och kvinnors svar från varandra, men det upplevdes som att kvinnor oftare 

fokuserade på mer visuella element, medan män tenderade att ta upp mer tekniska aspekter. 

Endast en av kvinnorna svarade på frågorna ur en mer teknisk synvinkel. Detta skulle kunna 

vara en skillnad som grundas i genus, men det skulle också kunna vara på grund av att de 

flesta bildelever identifierade sig som kvinnor och de flesta dataspelsutvecklare identifierade 

sig som män. 

Den artefakt som producerades till studien var anpassad för människor som är bekanta med 

den västerländska kulturen. Många av de objekt som förekommer i scenen har presenterats i 
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västerländsk media i modern tid. Det ställdes aldrig någon fråga om hur bekant informanten 

var med västerländsk kultur, utan det bara antogs att de var någorlunda bekanta med 

västerländsk kultur. Om informanterna hade varit människor som inte är bekanta med den 

västerländska kulturen hade undersökningen möjligtvis fått ett annorlunda resultat. Till 

exempel hade kanske vissa av objekten varit svåra att identifiera eller så hade informanterna 

kanske fått ett annorlunda intryck av scenen. 

Den slutsats som kunde dras av resultatet var inte det väntade resultatet. Enligt den studie 

som Leder m.fl. (2004, s. 500) skapade skulle informanternas “aesthetic emotion” blivit mer 

positiv om de hade mycket kunskap inom modern konst. I den här studien var det förväntat 

att kunskap om spelgrafik skulle leda till att informanten resulterade i en mer positiv 

“aesthetic emotion”. Istället pekar resultatet på att kunskap inom både bildteori och 

spelgrafik, samt en del spelvana, ledde till en mer positiv “aesthetic judgement”. Anledningen 

till det är svårt att säga, då det inte fanns någon fråga som lydde “varför tyckte du bättre/sämre 

om scenen?” Kanske skulle frågorna definierats på ett annorlunda sätt eller fMRI (functional 

magnetic resonance imaging) använts för att mäta informanternas “aesthetic emotion” som 

Calvo-Merino gör i sin undersökning (2008, s. 915). 

8.3 Framtida arbete 

Jag tror att modellen kan anpassas ytterligare till exempelvis 3D-grafik eller spel. Som en av 

informanterna kommenterade så är inte skärmdumpen långt ifrån att analysera en vanlig bild. 

Om modellen ska anpassas till 3D-grafik bör det skapas en scen där man kan rotera och flytta 

kameran. Det kan vara aktuellt att försöka hitta information om hur man analyserar 

exempelvis skulpturer som ska kunna ses på från olika vinklar. 

Om modellen ska anpassas till spel bör någon typ av interaktion läggas till betraktandet, då 

spel grundas mycket i interaktion. Det finns olika aspekter som hade varit intressanta att 

utforska. En av informanterna trodde att visuellt analyserande av spel kopplade bort spelaren 

från upplevelsen, medan andra trodde att visuellt analyserande av spel kunde få en spelare att 

uppskatta spelet mer. I ett framtida arbete skulle det vara intressant att intervjua spelkritiker 

och fråga hur de uppfattar spel efter att ha analyserat dem och vilka positiva/negativa 

upplevelser de erfara genom visuellt analyserande av spel. 

Den grafiska stilen påverkade inte resultatet i det stora hela. Däremot uppfattades det som att 

informanterna hade lättare att prata kring den semi-realistisk eller stiliserade versionen, då 

bara en av informanterna kunde ge mer utvecklade svar kring den realistiska grafiska stilen. 
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Appendix A -  Artefakt Bild: Realistisk Stil 
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Appendix B -  Artefakt Bild: Semi-Realistisk Stil 
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Appendix C -  Artefakt Bild: Stiliserad Stil 
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Appendix D -  Intervju Manus 

Introduktion 

 

Hej! Jag heter Eric Bronelius, jag är en student som håller på med mitt exjobb. 

Den här undersökningen kommer att ta form av en intervju där du som deltagare kommer att 

få se en renderad 3D scen föreställande ett tänkt dataspel och sedan svara på frågor kring 

scenen. Om något är otydligt kan du alltid be mig upprepa en fråga.  

Du kommer att vara anonym och du har rätten att avbryta ditt deltagande i undersökningen. 

Jag kommer först att fråga om jag får spela in intervjun? Detta kommer endast att 

användas i dokumentationssyfte och kommer inte att publiceras. 

Enkät 

Du kan fylla i första sidan. Vänd inte blad förrän jag ber dig att göra så. 

Nu kommer jag att visa scenen för dig. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

Du kan nu vända blad. Jag kommer be dig att titta skärmen. Använd endast formuläret 

framför dig för att kunna svara på frågorna. 

 Perceptual Analyses 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Du kan lägga ifrån dig formuläret 

Implicit Memory Integration 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Explicit Classification 
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Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Cognitive Mastering 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor som används. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Förknippar du scenen med en särskild tid eller plats? 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Evaluation 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt analysera spel? Kan du 

motivera? 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera? 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera? 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

 

Avslutning 

 

Då tackar jag för ditt deltagande i den här undersökningen! 
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Appendix E -  Grundläggande Enkät 
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Appendix F -  Intervju Transkribering 

Version 1 (Realistisk grafisk stil) 

Informant 1 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

25. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje dag. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

2. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

5. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Kanten mellan trappan och väggarna. Lampan, kudden. Övervåningen. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tapeten (S). Tavlan (S). Mattan (S). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Tavlan, 3. Grammofon, 4. Bord, 5. Planta. 
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Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Bordet, grammofonen och fotogenlampan (form och stil). Soffan (form). Alla saker under 

trappan (ljus). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan mot väggen (färg). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Det finns en menyknapp, tavla, trappa, tak, trappa och övergånggrej. Lampa, blomma, en 

kruka, soffa, en kudde, bord, en skivspelare som man inte verkar kunna spela skivor på. En 

blåslampa, väggar och tak. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ser lite mysigt ut. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Realism. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Det ser rätt så realistisk ut. [skrattar] 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Kanske Amnesia i så fall. Jag är så väldigt kritisk att, okej, om det skulle va lite annat spel så 

kanske det skulle varit lite mer bloom eller lite mer fancy grejer. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

[Informanten passar] 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Det stämmer inte. Lampan är här och det lyser. Det finns en skugga. Det måste finnas någon 

lampa här uppe i så fall. Så det kan vara så att man inte ser en lampa här uppe men man antar 

att det är den lampan. Så när den lampan lyser blir det inte alls någon skugga på dem här 

grejerna. Hade den lampan suttit här uppe så hade jag gått med på att ljuset ser ut så. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

70-tal. 
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Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

[skrattar] Point-and-click för det finns någon menyknapp som är där hela tiden. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Soffan och väggarna står ut väldigt mycket. Nog för att det har så stor kontrast. Soffan känns 

väldigt “titta på mig”. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

5, tror jag. Jag störde mig lite mer på ljuset nu när jag tänker på det. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

5. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Den är inte nödvändig om en person som sitter bredvid och kan ställa massa med frågor som 

man kan gå igenom med. Hade jag inte kunnat ställa massor med frågor så hade jag ju inte 

vetat hur jag skulle analysera. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Beror lite på. Om vi säger nu att det var något väldigt viktigt med den här soffan och du vet att 

i detta spelet är soffor jätteviktiga. En om man bara ska titta på en bild eller något sånt där så 

spelar det ingen roll. Jag menar om man skulle analysera den här eller en tavla så är det inte 

så stor skillnad. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

- 

 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

I vissa fall tror jag att de kan uppskatta det mer. De kanske tänker efter lite mer. Antingen att 

de tänker efter lite mer eller letar lite mer efter mönster och så. Eller det kanske bara är att de 

kanske uppskattar det lite mer. 

 

~ 

 

Version 2 (Semi-realistisk grafisk stil) 

Informant 2 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 
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Man. 

Ålder? 

27. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Aldrig. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

1. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

1. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

Jag vet inte. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

[Informanten passar] 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tapeten (S). Golvet (O). Bordet (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Tavlan, 2. Mattan, 3. Bordet, 4. Fotogenlampa, 5. Grammofonen. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

[Informanten passar] 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

[Informanten passar] 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 
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Matta, bord, lampa, grammofon, soffa, kudde, krukväxt, matta, tavla, lampa. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Nej. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

[Informanten passar] 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

[Informanten passar] 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Nej! Nej det kan jag inte! 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

[Informanten passar] 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Nej. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Nej. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

[Informanten passar] 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Nej. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Nej, jag vet inte. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Inte lika bra längre, det här var ju krångligt. 5. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja det är det ju säkert. [Informanten kunde inte motivera] 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 
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Ja det är det ju säkert. [Informanten kunde inte motivera] 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja det är det ju säkert, men... [Informanten kunde inte motivera] 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Ingen aning. 

 

~  

 

Version 3 (Stiliserad grafisk stil) 

Informant 3 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

51. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

2. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

1. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

7. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Kanten mellan trappan och väggarna. Golvet. Fransarna på mattan. 
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Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tapeten (S). Mattan (S). Trappan (O). Plantan (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Tavlan, 3. Mattan, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Trappsteg, golv och övervåning (material). Soffan och bord (brukar finnas tillsammans). 

Lampan som lyser (skuggeffekt). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan mot väggen (färg). Trappan (ljus). Skuggan på golvet (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En tavla, en trappa, en växt, en soffa, en kudde, en matta, ett bord, en trattgrammofon. Och 

sen är det något som jag inte riktigt vet vad det är. Det är nog en ljusstake kanske. En lampa, 

ett trappräcke, trätak, ett golv och tapeter. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Att väggarna lutar, känns det som. Och det är väldigt häftigt färgval. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

[skrattar] Lite bohemiskt nästan tror jag. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Färgvalet och tapetmönstret tror jag. Och tavlan. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Nej det kan jag inte. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Det har jag ingen aning om. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 
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Det är ju ljus och skugga och så. Jag blir inte riktigt klok på var ljuset kommer ifrån för att jag 

får inte riktigt ihop lampan och skuggorna så det måste vara någon lampa utanför bilden som 

lyser. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Det är 70-tal tror jag. Jag tänker på en lite sunkig lägenhet. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Ett spel för barn tror jag. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Jag väntar på att det ska komma någon figur som bor här. [skrattar] Kanske inte ens 

människor utan mer sagoväsen eller tecknade figurer. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

7. [skrattar] 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, om den analysen ska användas av någon annan är det ju viktigt. Men för att jag själv ska 

tycka någonting tror jag inte att jag behöver någon kunskap. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det är samma svar där. Om det är någon annan som ska använda det så har ju jag ingen 

kunskap om detta. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, jag svarar samma på den. Om någon annan ska använda det jag analyserar så har jag 

alldeles för dålig kunskap om detta. För mig själv att bara tycka, tycka om eller tycka illa om, 

så tror jag inte att jag behöver någon kunskap. 

 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jag vet inte hur men jag tror att det påverkar. Om man har tänkt efter och vad man verkligen 

ser att man blir påverkad. Men jag vet inte hur. 

~ 

 

Version 1 (Realistisk grafisk stil) 

Informant 4 
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[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

22. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje år. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

4. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

1. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Mattan. Trappan. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tapeten (S). Bordet (S). Soffan (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Övervåning, 2. Trappan, 3. Tavlan, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Plantan och soffan (färg). Golv, övervåning och bord (material). Bordet, grammofonen och 

fotogenlampan (blir ett möblemang) 
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Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Växten och soffan mot väggen (färg). Tapeten mot trägolvet (form). Grammofontratt (ljus). 

Bordet mot mattan (form) 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Golv, väggar, ett loft, en trappa, en tavla, en matta, en kruka med en växt i. En soffa med en 

kudde på. Ett bord, grammofon, en bordslampa, taklampa och sedan lister och räcken. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ja, det fyrkantiga rummet och den fyrkantiga mattan, hur det bryter av med det runda bordet. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Jag vet ärligt inte riktigt vad jag ska svara på den då. Det är ju animerat men mot realism. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Det är väl att det faktiskt ser ut som de gör. Objekten ser ju ut som bord och soffor och sånt 

gör om ens lite uppskruvad kontrast. Lite mjukare i formerna. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Sims. Ungefär så långt min kunskap sträcker sig. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Nej. Bortom vad jag begriper. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Möjligen att jag reagerar lite på hur ljuset från taklampan faller, för jag får uppfattningen om 

att taklampan sitter under det här loftet, men att loftet påverkar skuggan på golvet väldigt 

mycket ändå. Så det var väl det jag reagerade på i så fall. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Kvällstid. Men på andra sidan finns det inga fönster så det kan vara det. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

[Informanten passar] 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Jag tycker att den är väldigt behaglig att titta på. Objekten står på ett tilltalande sätt. Ett lugnt 

intryck snarare än rörigt, utan att det för den sakens skull blir för perfekt. 
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Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

6. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, det tror jag absolut att den kan vara. Jag är inte rätt person för att analysera spel, men 

linjer och vinklar och positionering av olika föremål är självklar viktigt för hur man, vad ska 

man säga. När man tittar på bilden, om ögat har någonting att följa hela tiden, hela vägen in i 

bilden så det är lättare för hjärnan att reda ut vad som pågår, vilket jag tror på. Även om jag 

inte är så insatt i spelvärlden. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, absolut. Jag har inte så mycket kunskap om spel men förhoppningsvis så genom att spela 

så lär man sig lite vad man själv tyckte funka och inte funka, rent visuellt. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ingen aning. [skrattar] Det skulle jag gissa, men jag kan ju inte tillräckligt mycket om 

spelgrafik. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jo men det tror jag. Man har ju ganska ofta, tycker jag, när man analyserar bilder så även om 

man tänker “den här bilden gillar jag inte” så sätter man sig faktiskt ner med den så hittar man 

vissa delar av den man ändå kan uppskatta och förstå. Så jag tror man kan få en lite mer 

utvecklad bild av ett spel genom att faktiskt sätta sig och genomgå processen av en analys. 

 

~ 

 

Version 2 (Semi-realistisk grafisk stil) 

Informant 5 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

21. 
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Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje år. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

2. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

Jag ska nog säga 4 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

4 I think. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Mattan. Kudden. Området runt bordet och det som står på. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Trappan (S). Mattan (S). Lampan (S). Kudden (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Övervåning, 2. Trappa och Tavla, 3. Bord, 4. Soffa och planta, 5. [Informanten passar] 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Trappan, listerna och räcket (färg). Plantan och soffan (färg). Soffan och kudden (ljus). 

Övervåning, golv och bord (material). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan mot väggen (färg). Mattfransarna mot golvet (ljus). Lampan mot omgivningen (ljus). 

Skuggad del mot upplyst del (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 
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Jag kan identifiera soffan, kudden, den lilla lyktan, den här lampan på bordet vid 

grammofonen. Grammofonen, bordet, mattan, växten, såklart då lampan, tapeterna och den 

här tavlan. Ovanvåningen och trappan. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ja, att det är lite såhär öde. Nästan som om någonting kommer att hända, för sättet ljuset är 

skingrat är väldigt fokuserat på soffan och trappan så att man nästan anticipate att någonting 

kommer hända med att det kommer få någon, kanske mänsklig, eller någon närvaro som 

kommer bli här, som kommer komma in i bilden liksom. Att någonting kommer att hända i 

med att it is empty now but something is coming. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

[Informanten passar] 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

[Informanten passar] 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Sims. Resident Evil, fast inte så advanced då men jag tänker lite skildringen av rummen och 

då tänker jag lite på Resident Evil. Lite Kingdom Hearts kanske, I don’t know. Lite Spour, det 

är den typ av kvalite som är lite på möblerna och lite så, lite Spour. Jag vet inte någon mer. 

Typ lite Tomb Raider, I don’t know. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Alltså på soffan är det en textur som används, definitivt och på mattan också. Jag kan inte 

svara på texturkartor, I’m not really familiar with that term. Träet är det en textur på. Krukan 

verkar ha en, den är definitivt checkboard-textur på och också tapeten ser jag och tavlan. Och 

trappan. Det mesta har en textur faktiskt. Allting på bordet också. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Alltså, det jag skrev det var typ att ljuset, man dras ju direkt till det nästan. Jag tänkte först 

“okej ljuset lyser ner mot soffan” då tänker man att någonting kommer hända i soffan för att 

det är nästan öppet för att vem som helst för att något ska kunna hända där. Men så tänkte jag 

också att, i med att den är så långt upp vid ovanvåningen, alltså ljuset är där, och sen tänkte 

jag att, rent då praktiskt, att ljuset är så högt där nere också, det är nästan kopplat till trappan 

och bilden dras uppåt liksom. Så man kanske liksom, ljuset hålls ganska högt och att man har 

just den här skildringen i bilden så att blicken dras bara till vänstra delen av bilden. Det är typ 

att man vill försöka få in nästan en riktning i bilden. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Ja, typ 1920 till 1940. Typ lite såhär typ under världskrigen, såhär världskrigstiderna. Lite 

såhär förhistoria. Eller lite, you know, dated, definitely vintage. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 
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Ah, you’re asking the wrong person, I’m not so good at this. Deckare skulle jag säga. Kanske 

lite horror maybe. I don’t know, no maybe not horror because the colors are very vibrant men 

typ, såhär typ exploring, adventure. Lite typ deckare. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Väldigt tilltalande är den. It’s very sweet, det är det jag menar, it’s not horror för den är väldigt 

liksom direkt och väldigt såhär du vet inviting så man vill gärna gå dit. Man är inte rädd av 

den. Och typ mönsterna på kudden också it’s nice, colorful. Så det skulle kunna vara ett 

barnspel. Det är inviting typ. Nice environment. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

4, för den är lite klaustrofobisk. Det är ingen öppning. Så det är lite såhär otrygghet i scenen 

också, så det är en 4. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

4. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Absolut. För att, det som jag sa, jag läste den här boken. Jag läste som jag sa också och jag 

insåg att mycket med linjer och så kan man förmedla en blick, alltså en riktning, hos den 

personen som kollar. Och man kan typ highlight objects much easier, like lightning, and like I 

said, lines and colors. Till exempel att soffan är så vibrant, det visar liksom en inviting feeling, 

för mig. Liksom att man kan få höja eller sänka beskådarens känsla för bilden och hur man 

blir tilltalad i en bild genom sättet man använder liksom struktur, soffor, alltså typ, lite design 

och såhär. Strategisk placerad komposition och ljussättning, det också bidrar till att åskådaren 

kommer reagera därefter. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det tror jag. För man vet vad som funkar och har man sett det innan så kan man tillämpa 

det igen och man får en bredare idé av vad som funkar helt enkelt. Alltså typ såhär conversely 

och like artistically och det. Jag tror att åskådaren också känner om någon har upplevt det 

innan så kanske de är mer såhär alerta på att till exempel den här trappan, då kanske “ah, okej 

så den här känner jag igen innan” liksom. Den här personen känner igen såhär typ lägga fram 

komposition, då vet jag hur jag ska följa bilden också, det är inte typ en såhär abstract 

environment utan det är liksom, vet man hur andra såhär spel är uppbyggda så kanske man 

lättare ska kunna få berikat uppskattat följa ett objekt eller en grej i en bild eller så. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

I med att jag inte kan så mycket om spelgrafik så är det svårt att svara på men jag tror det. För 

ett spel som är uppbyggt på bra grafik är ett tilltalande spel för mig och det är också det här 

med att då blir det uppmanade eller inte uppmanade beroende på såhär typ execution, hur det 

slutförs eller såhär typ rendering och såhär typ post production stuff. Jag antar att det är typ 

grafiskt arbete eller så. Så jag tror att det är viktigt, absolut. För en scen som inte är grafiskt 

tilltalande, like, man förlorar väl på det liksom. 
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Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Ja, man blir mer medveten och jag tror att man blir mer såhär anticipate vad som kan hända 

för när man spelar utan att analysera då blir man väldigt såhär naiv och man följer mycket sin 

intuition medans om man typ analyserar är man mycket mer objektiv och man kan skaffa sig 

en bättre uppskattning till vad som kan hända och hur saker har en funktion kanske related to 

the story. När man spelar själv, det är lätt att man glömmer liksom och man blir liksom som 

ett barn. Men om man analyserar, då kan man sätta saker i historiskt perspektiv och få en 

bättre och mer klar utgångspunkt. 

 

 

~ 

 

Version 3 (Stiliserad grafisk stil) 

Informant 6 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

22 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje år. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

4. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

1. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

En 5:a kan vi ta. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6 kanske. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 
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Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Mattan. Kudden 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Golvet (S). Trappan (O). Räcket (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Bordet, 3. Grammofonen, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Soffan och plantan (färg). Bordet, grammofon och fotogenlampan (färg). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Tavlan mot väggen (färg och form). Trappan (ljus). Soffan och plantan mot väggen (färg). 

Område runt bordet (form). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Där är en tavla, en växt, en soffa, en kudde. Ljusstake, fast nej det är en lampa kanske. Någon 

grammofonspelare, lampa, trappan, matta. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Man tänker att det är ett rum, alltså, hemma hos någon. Men inget speciellt så. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

[Informanten passar] 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

[Informanten passar] 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Alltså jag tänkte på något sätt du vet på typ Sims. Annars så är jag inte så hemma i spel alltså. 

Ja det är främst Sims som jag tänker på. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Det är såna expertfrågor. Jag kanske är helt ute och cyklar men, alltså mönstret i tapeterna 

återkommer. 
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Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Alltså det känns ju som att det är någon ljuskälla ovanför som det skuggar här nere. Men sen 

är det ju en lampa där också, men det är som om den nästan inte riktigt lyser här på 

grammofonen. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Känns nästan som om det är någon lite äldre som bor där med grammofonen och så en lite 

blommig kudde och samtidigt är det en sån där modern tavla där. Det känns lite hemma hos 

någon typ. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Ja men alltså på något sätt känns det som att man ska gå upp för trappan och hitta någonting, 

så det kanske inte är sådär jätteläskigt men något lite spännande ändå. Så kanske lite yngre 

barn, eller inte yngre barn men inte super unga. Att man typ ska hitta någon skatt eller 

någonting annat. Man går runt och hittar typ hittar ledtrådar. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Nej, tror inte det. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

En 5:a kanske 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

6. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Kanske. [skrattar] Jag är ingen bra människa att ha på såna här saker, jag blir såhär 

“hummm”, såhär överanalyserar. Nej jag vet inte. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Den hade jag kanske behövt lite större kunskap kanske kan jag tänka. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, om man hade haft mer kunskap om det så hade det nog varit lättare. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Ja, men det kanske kan påverka. Alltså, man kanske ser spelet på ett annat vis. Alltså istället 

för att bara spela utan att tänka på det så kanske det påverkar humör eller vad man tänker om 

spelet kanske 

~ 
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Version 1 (Realistisk grafisk stil) 

Informant 7 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

22. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

3. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

It’s pretty neat. Jag säger 6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

Ja det är väl 4 kanske. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Grammofon, fotogenlampa, kudde. Mattan. Tavlan. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Mattan (S). Trappan (O). Placering av möbler (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. [Informanten passar] 2. Trappan, tavlan, 3. Möbler, 4. Övervåning, 5. [Informanten passar] 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 
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Lampan och fotogenlampan (ljus). Soffan och plantan (färg). Allt under trappan (ljus). Tavla 

och tapen (form) 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan och plantan mot väggen (färg). Trappen (ljus). Tavlan och ramen (form). Över och 

undervåning mot lampan (ljus) 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Det är en tavla och så är det en sorts oljelampa tror jag. En grammofon, en krukväxt, soffa, 

bord, matta och såklart lampan då och trapporna. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ja det verkar vara ett lite gammaldags hus, i och med att man ser grammofonen och den här 

gammaldags lampan då. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Ja, det är så som det skulle se ut i ett såhär adventure 3D spel. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Ja, det ser lite mer verkligt ut. Det är ju inte direkt platt, det är ju liksom 3D objekt. Man ser 

liksom hela miljön ur en viss kameravinkel, vilket man ofta inte gör då på det sättet i 2D spel. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Jag tror det var Layers of Fear, ett sånt här skräckspel i 3D, för det hade ju också det här lite 

mer gammaldags hus som det utspelar sig i. Jag brukar inte spela så mycket 3D spel så det är 

inte så många jag kan. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Jo, man ser ju texturen på väggarna i med att det är lite såhär nött på vissa ställen och så ser 

man trappan också. Det kanske ska se ut som marmor kanske, eller så att det är väldigt 

smutsigt. Och så ser man på golvbrädorna att det är i trä. Det ser man ju också på bordet. Och 

övervåningen. Övervåningens golv är samma som på golvet där nere. Man ser soffan också att 

det är såhär tyg. Det är ju samma sak på kudden med. Ja, det är dem och såklart växten då 

också. Själva gröna bladen. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Ja det teoretiska är att det ser väldigt ljust ut och det är för att man själv ska kunna se över 

rummet. Praktiskt så kanske man inte behöver två ljuskällor precis. Det är vad jag tycker. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 



XXVI 
 

Inte speciellt men det kan antingen utspela sig i lite såhär gammal tid då man fortfarande har 

grammofon och så. Eller så kan det vara en person som gillar såhär antika möbler, för det 

verkar vara elektricitet i den här scenen. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Mest tänker jag på äventyr, adventure. Och kanske ibland skräck om det hade varit lite 

mörkare. Rollspel, lite grann. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Eftersom det ser ganska ljust ut så verkar det inte vara speciellt skräckinjagande om man säger 

så. Det ser ganska såhär inbjudande ut. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Jag skulle nog säga kanske en 5:a. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

En 4 fortfarande. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Jag tror det beror väldigt mycket på vad spelets budskap handlar om, om det är ett väldigt 

såhär filosofiskt spel eller typ såhär psykologiska element i spelet, då tycker jag att det kan 

vara bra att liksom veta lite grann om teorin. Men annars för de som är casual players då, de 

kanske inte tänker så mycket på grafiken och symboliken över det. Som sagt, det beror på vem 

som spelar det tror jag och liksom vad man själv vill visa med spelet. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Nej, det tycker jag inte. Det ska inte vara någonting som ska vara jätteviktigt. Som jag sa då, 

casual players, alltså till exempel barn, de kan ju inte riktigt tänka såhär jätte djupt på till 

exempel om man har symbolik då i spelet. Barn ser inte det på samma sätt som vuxna skulle 

ha gjort. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Det tycker jag inte heller, faktiskt. De som kan väldigt mycket om spelteori och de som är mer 

som spel är deras hobby, de ser ju saker på olika sätt. Så på det viset kan man ju liksom få olika 

perspektiv på how the people view the game. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jo alltså man själv kan ju bli inspirerad och liksom känna “Åh, det här är riktigt välgjort” och 

så ser man the hard work bakom. Speciellt om man bygger upp miljön så att den ser väldigt 

läskig ut i till exempel skräckspel, det är ju en väldigt viktig faktor, faktiskt. I med att man 

måste bygga upp stämningen i spelets miljö, det är väldigt viktigt. Så ja, det kan påverka. 

~ 
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Version 2 (Semi-realistisk grafisk stil) 

Informant 8 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

20. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

En 4:a, 5:a kanske. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

Jag mår väl på en 7:a. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Grammo, fotogenlampa, kudde. Tavlan. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Soffan (S). Fotogenlampa (S). Plantan (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Tavlan, 2. Bordet, 3. Lampan, 4. Övervåningen, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 
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Bord och soffa (möbel). Lampa och fotogenlampan (ljus). Matta, tavla, väggar och kudde 

(form). Grammofon och planta (objekt). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Tavlan och ramen (ljus). Trappan (ljus). Räcket (ljus). Lampan mot omgivningen (ljus). 

Kudden (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En grammofon, en planta, en kudde, en soffa, en oljelampa, ett bord, en matta, en trappa och 

en tavla. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Det är väl att det är ganska mycket kontrast mellan hårda och mjuka kanter. Framför allt att 

vi har en trappa som är väldigt hård och vi har också tavlan som är väldigt hård, 

kontrasterande soffan, kudden och liksom platan som har lite mer böjda former, samt 

grammofonen och lampan som också har en väldigt kurvig form skulle jag vilja säga. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Kanske någonstans mellan handmålad eller semi-realistisk skulle jag vilja säga. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Framför allt kanske plantan och soffan som får mig att tänka lite mer handmålat men nu när 

jag kollar på den så känner jag lite mer semi-realistiskt för att vi har inte de här exakta 

detaljerna av realistiskt stil men vi har ändå någonting som påminner mycket om det, men 

med lite mer tecknad stil. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Den var svår. Kanske Grim Fandango. Finns troligtvis något Sherlock Holmes spel men jag 

minns inte riktigt vad det hette. Mycket mysteriespel brukar ha lite liknande stil. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Såklart har ju de flesta säkert en diffuse karta. Lampan där uppe har troligtvis en emissive 

map. Kudden känns som att den borde ha en liten specular karta, eftersom det studsar ganska 

mycket ljus ifrån den. Jag tror inte det finns någon direkt normal map för att då skulle det vara 

mycket mera grova former och sådana där i texturen. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Vet inte om det är vida dagsljus eller om det är liksom ljuset från lampan som dyker ner i 

scenen från första börja, att den skärs av liksom av listen. Men det känns som att det borde 

ändå också vara av emissive’n, så borde det vara ljussättning där också där det är mörkt. Men 
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det kanske är 3D programmet som kanske inte kan göra det. För det mesta bra ljussättning 

skulle jag säga. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Skulle väl säga nästan lite deckar-mysterium aktigt. Lite modern tid men ändå liksom att det 

finns de här antika objekten i rummet. För vi har plantan som ser ganska modern ut som sitter 

i den här krukan, fast blandet med den här väldigt gamla stilen. Inte viktorianskt men liksom 

vi har den här gamla grammofonen och olje lampan men vi har ändå fortfarande den här 

moderna, väldigt sleek’a designen på lampan där uppe i taket. Samt att själva arkitekturen av 

trappan är också ganska modern. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Point-and-click, definitivt. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Ja, jag skulle säga att det är bra komposition. Mycket bra kontrast mellan hårda och mjuka 

kanter. Att det finns mycket objekt i scenen som finns där men ändå att ljuset, den här ljusa 

lampan, drar ändå spelarens blick till det området där det troligtvis är viktigaste objekten. Att 

man kan se grammofonen och om det är någon sån här mysterie- eller detektivspel, som jag 

gissar på att det är, så kanske den har någon slags funktion där att man sätter in ett spel och 

spelar den baklänges så får man höra ett hemligt meddelande eller höra en ledtråd eller 

någonting. Så jag gissar där borde fokuset vara. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Jag skulle väl säga en 5:a eller 6:a. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

En 7:a. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Jag tror definitivt det. Jag tror att för att du ska kunna vara duktig på att se bildkomposition 

och färg och ljussättning så måste du ha en grundad teori i just bild och form och ljussättning, 

för annars om man är nybörjare så kanske man inte alls har en aning om varför det borde vara 

kontrast vid vissa ställen eller varför trappan liksom har olika färger. Så att man inte liksom 

bara färglägger allting i en färg och bara “ja men det ser väl ganska bra ut” och man har olika 

ljuskällor och olika former framför allt i scenen som skapar olika dynamiker mellan objekt 

också. Så skulle väl säga att det är väldigt viktigt med att lära sig om bild för att förstå hur man 

ska placera ut objekt i scenen. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det skulle jag väl också säga. Och där är väl mer att som spelare då så skulle man kanske 

analysera det här på ett lite mer gameplay aktigt sätt. Att vad har de olika objekten i scenen 

för funktion mer än vad de har för estetiskt tilltalande attribut. Att som spelare så drar jag mig 
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mest kanske till grammofonen för att den ser ut som något som har bäst funktion liksom i 

spelet och den liksom kan spela upp någon skiva eller musik och då tror jag att som spelare att 

den har en funktion. Jag skulle säga annars samma sak som oljelampan också, att kanske det 

blir strömavbrott och man måste använde oljelampan för att ta sig omkring. Resten av 

objekten är ju bara objekt som sitter där och liksom fyller ut scenen mer. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, definitivt. Det tror jag också, för att som spelgrafiker så är det enklare att se med ett kritiskt 

öga på spel, exempelvis att jag märker det ofta mycket mer nu att som 3D grafiker och fått lära 

mig allt det där, att på vissa ställen så sitter texturer fel eller att det är dålig pixeldensitet och 

et cetera. Det är mycket mer fel man märker just av de kunskaperna. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Man kan väl kanske troligtvis dra ganska bra slutsater av hur tidigare spel av en genre man är 

intresserad av har skapat spel och hur det gjort tidigare för att lyckas framför allt. Att om man 

letar efter ett bra action skjuta så kanske man ska gå tillbaka till tidigare spel och se vilka 

attribut som de gjorde korrekt och hur de gjort UV och hur de gjort grafik för att få en sån 

tydlig siluett av din karaktär som möjligt. Hur du interagerar med spelvärlden och hur du 

liksom framför allt förmedlar nöje till spelaren. 

 

~ 

 

Version 3 (Stiliserad grafisk stil) 

Informant 9 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

24. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

4. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

4. 
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På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

Utan någon kontext eller sammanhang så skulle jag nog sätta en 3:a. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

Stadig 6:a. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Kanten mellan trappan och väggen. Mellan plantan och soffan. Mellan räcket, trappan och 

väggen 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Trappan (S). Grammofonen (S). Mattan (O). Räcket (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Mattan, 3. Bordet, 4. Tavlan, 5. Grammofonen. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Soffan och plantan (färg). Kudden och lampan (ljus). Bordet och grammofonen (ljus och färg). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Trappan (ljus). Trappan mot tapeten (färg). Soffan mot väggen (färg). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Jag kan nog identifiera en tavla, trappan, en kruka med någon slags blomma eller planta. Blad 

av någon slag. Soffa med en kudde i. Det är ett bord och på bordet står det en grammofon med 

ett ljus. Och sen ser jag en lampa i taket eller under övervåningen. Övervåningen har någon 

slags trämaterial och sen finns det ett räcke med olika vita pinnar som sträcker sig mellan 

träbitarna. En matta är det också med olika fransar och grejer. Sen är det ju menyknappen till 

vänster. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Jag tänker att soffan verkar lite sådär surrealistiskt positionerad, den står inte längs väggen, 

eller jag får inte känslan att den står längs väggen. Den verkar stå lite på sniskan. Sen får jag 

känslan av att tavlan hänger lite snett. Och att de här vita pinnarna uppe vid räcker på 

övervåningen, de verkar inte vara är parallellt raka med varandra vilket som då blir kontrast 

till gentemot grammofonen som verkar vara väldigt korrekt och så. Det är väl de relationerna 
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som jag tror att jag reagerar på mest. Det blir lite såhär surrealistiskt i bilden men även 

element av någon slags verklighetstrogen skapelse skulle jag säga. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Ja, lite såhär cel-shaded aktigt. Det känns som någon sån här tidningsartikel, inklippt. Man 

får en känsla av, i alla fall får jag en känsla av, med texturerna att de har lite olika detaljnivåer 

vilket gör att det känns lite ihopplockat från olika stilar. Men det är ju väldigt såhär blandat i 

alla färger med det lila och gröna kontra de mer dämpade färgerna när det kommer till 

träfärgerna med det bruna till exempel. Men trappen tycker jag också är väldigt tydlig just med 

det vita och det bruna som i sig är kontraster men sen också gentemot tapeten. Och ljuskällan 

också i för sig nu när jag tänker på det. Jag vet inte om den här lampan ska vara tänd. Jag vet 

inte hur skuggan bildas om lampan är här, för det verkar som att ljuset kommer ifrån den här 

övervåningen. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Ja men jag skulle nog säga lite mer åt, om det är den grafiska stilen, lite mer åt något ihopklippt 

slash cel shaded-esk. Jag är inte så jätte grafisk kunnig när det kommer till terminologin och 

så men det är väl det jag skulle säga. Dels de här yella färgerna men det känns också som att 

det ligger som en hinna. Det skulle lika gärna kunnat vara en annan typ av grafik i grunden 

men sen har man dragit upp kontrasten eftersom det är dessa yella färger som används i 

kombination med de här lite mer dämpade färgerna. Och sen den här små surrealistiska stilen 

på vissa objekt gör att det påminner om vissa element i såhär serietidningsliknande miljöer. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Gud va svårt. Gammalt spel, Rosa Pantern, som jag körde när jag var yngre minns jag, något 

point-and-click spel. Lite såhär XIII tror jag något spel hette också. Octodad påminner det lite 

om också. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Svårt för mig att svara på. Men jag tycker texturen överlag är väldigt tydlig på vissa objekt. Till 

exempel trägolvet är ju väldigt tydligt tycker jag att det liksom känns som trä. Samma sak med 

grammofonen tycker jag har ett sånt här metalliskt sken på den här tratten. Så jag får verkligen 

en känsla av att objektet är gjort av det material som man förväntar sig. Så det är väldigt bra, 

samma sak med den här lite glansiga soffan. Samma sak med väggen, men det kanske också 

har mycket att göra med mönstret, det känns som en tapet också, man ifrågasätter inte det. 

Mattan kanske inte har någon sån här typisk matt-textur eller vad man ska kalla det, men 

annars tycker jag verkligen allt verkar bra. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Ja, det skulle ju va det här då som jag tänkte på förut, det här med lampan. Det ser ut som att 

lampan som är över soffan är tänd, om jag antar att det ska vara en lampa. Men då undrar jag 

hur ljuset faller på bordet som är direkt under, om det är så, för det ser ut nu som att skuggan 

som är över bordet och på golvet under bordet ser ut som att det kommer ifrån övervåningen, 

så att det är övervåningen kapar ljuset. Om man skulle titta på omgivningen så skulle jag tro 
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att den lampan inte är tänd. Men det ser ut som att den är tänd på själva lampan. I för sig, det 

skulle ju också kunna vara så att det kommer som en ljuskälla härifrån, alltså om man tänker 

att man går ner för trappan och bara rakt fram, så kan det vara en dörr som är öppen som 

kastar in ljus eller att det är ett fönster som inte är i bild. Så det känns som ett väldigt naturligt 

ljus in även fast, som sagt, lampan i bilden inte ser ut att ge ljuset. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Det känns inte som en jättemodern inredning på så sätt, även fast den känns väldigt mysig. 

Grammofonen gör ju att det känns väldigt gammaldags. Och samma sak med ljuset på bordet. 

Det känns som det skulle kunna vara 40, 50, 60, 70, beroende på hur ofta man byter ut 

grejerna i inredningen. Så jag skulle säga att det här är nog inget modern hem för det är som 

sagt tekniken på bordet som gör att man tror att det är äldre. I och för sig så har de ju elektrisk 

belysning där. Nej, jag skulle nog säga att det här är 50-tal-ish. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Peka-klicka äventyr skulle jag säga, där man klickar runt. Just att de är några objekt som 

verkligen ser tillräcklig intressanta ut för att man skulle vilja ta reda på mer på dem. Klicka på 

dem till exempel. Tavlan ser ut som något som man skulle kunna kolla mer på eftersom den 

har ganska iögonfallande mönster. Samma sak med grammofonen, ljuset och så. Så det är 

några points of intressent känner jag. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Det är väl egentligen bara att det är vissa färger som smälter in lite i varandra. Typ från växten 

till soffan eller från ljuset till soffkudden och så kanske lite skumma outlines och sånt. Sen har 

jag inte några glasögon på mig så jag kan skylla eventuella misstag på det. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Nu har ju jag suttit här och tittat på den här bilden ett tag, så jag tror man har fått ta in den 

mycket nu. Dels tror jag att jag gillar den mer nu än när jag tittade på den i början. Den växer 

på mig liksom. Nu känns den lite väl hemtrevlig, jag skulle nog sätta en 5:a eller 6:a på den 

skulle jag tro. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Ja det är nog fortfarande 6:a skulle jag säga. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, det skulle jag säga. Det är absolut en viktig kunskap. Jag tror mycket det här med 

konversionvetenskap och design tänk. Det gäller att veta hur människan tänker och reagerar 

när den ser en omgivning och hur den tar till sig information. Så att använda till exempel 

färglära och veta vilka färger som funkar bra ihop, vilka som kallar upp uppmärksamhet och 

så vidare. Och vilka former också, och vilka figurer, så att man kan åkalla uppmärksamhet om 

man vill det till vissa objekt eller så kan man se till att skapa vissa känslor, typ harmoni, 

intensitet och så vidare. Jag förstår att det är kraftfulla, väldigt viktiga verktyg om man vill få 

fram sitt budskap eller om man bara vill göra spel som blir bra helt enkelt. 
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Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Jag tror det hjälper. Man får som ett till par glasögon när man ser på bilden och iakttar den. 

Man kanske kan förstå att vissa objekt är placerade på vissa delar eller på en satt plats i bilden 

för att man ska kunna interagera med dem på ett annat sätt. Vilket om man kanske inte har 

spelbakgrun eller spelerfarenhet, då kanske man missar det och förstår inte vikten av att ha 

ett objekt i förgrunden gentemot att ha det bakgrunden och så vidare. Men jag tror absolut att 

om man inte har någon spelerfarenhet och tidigare kunskap kring sånt så kan man också se 

bilden, vad det är och förstå, om man bara har en grundläggande kunskap kring färg och form. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Jag tror det hjälper om man typ kan lite mer kring terminologin och typ har olika 

samlingsbegrepp, speciellt om man vill kunna kommunicera och diskutera med andra. Det är 

lättare tror jag att åkalla något begrepp och att alla förstår direkt vad man pratar om istället 

för att försöka förklara hur man tänker med lekmannatermer. Jag tror det hjälper, men det är 

nog inte nödvändigt. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jag tror det kan påverka intresset hos spelaren att vilja utforska, att vilja upptäcka och vilja ha 

mer av det. Jag tror det är väldigt lätt också för spelaren att kunna välja ifall det här är något 

för dem eller inte. Så det är viktigt för det första intrycket. Och jag tror också det är viktigt för 

själva känslan med spelets stämning. Att kunna målsätta grafiken och själva upplägget gör 

väldigt mycket för hur spelaren tolkar spelet, skulle jag säga. 

 

~ 

 

Version 1 (Realistisk grafisk stil) 

Informant 10 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

25. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje dag. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

3. 
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Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

2. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

7. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Grammofon, fotogenlampa, kudde. Tavlan. Plantan. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Mattan (S). Räcket (S). Plantan (O). Kudden (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Bordet, 2. Tavlan, 3. Lampan, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Tavlan och mattan (form). Soffan och plantan (färg). Bordet, grammofonen, fotogenlampan 

(färg). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan och plantan mot väggen (färg). Mattan mot golvet (material). Skuggad del mot upplyst 

del (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En tavla, planta, soffan med kudden på. Också bordet med lite prylar på, så som en grammofon 

och lyckan. Också mattan och lampan, vad jag kan se. Räcket ovanför. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

De formerna jag mest tänker på såhär framför allt är typ, mattan känns som en såhär persisk 

matta, det är det första jag tänker på. Sen typ den här tapeten känns som väldigt såhär, jag vet 

inte, det känns som att jag känner igen tapen någonstans ifrån med de här diamant aktiga men 

att den är vågad. Det är väl framför allt dem jag tänker på så sätt. 



XXXVI 
 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Kan ingenting om grafiska stilar riktigt, kan jag känna. Fast i och för sig, om man tänker till 

typ spel så känns det som ett såhär gammalt point-and-click, rör-dig-från-rum-till-rum spel. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Just att det är en sån tygsoffa typ och sådant som en grammofon och en såhär typ gammal 

lampa. Typ oljelampa. Men det känns lite såhär spooky, detective. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Jag kommer inte ihåg vad det heter längre. Liten som var för äldre egentligen som handlar om 

att lösa mysterium. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

[Informanten passar] 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Teoretiskt så tycker jag det ser lite weird ut. Där trappan börjar-ish och om man går bakåt, det 

känns som det helt plötsligt är lite mörkare tapet bakom och ljusare tapet framför. Annars så 

känns ljussättningen väldigt naturlig från lampan, för jag menar hur den typ faller på bordet. 

Men det känns inte som ljuset från den lilla lyckan typ strålar ut precis där den är typ, utan 

det känns som lampan i sig är den stora ljuskällan typ och det känns inte som så här dubbla 

skuggor. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Känns som Sherlock Holmes. Det känns typ brittiskt, sådär. Men det är typ bara för att det är 

en grammofon också en gammal lykta. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Det är ett point-and-click, kanske typ adventure. Mystery? Mystery games. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Känns som att tavlan hänger för långt ner. När man går förbi den så kommer den vara mellan 

den här höjden liksom, den kommer ligga vid ditt knä typ. Annars kan jag inte se något. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Jag tycker en 6:a. Känns så mysig typ. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

7. 
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Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Hade den varit bättre hade det varit bra. Hade jag kunnat förstå mig på mera hur texturering 

och sånt fungerar så hade jag kunnat ge bättre feedback. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Hoppas det. För jag tror att har man spelat spel mycket så vet man vad för spel man finner 

tilltalande, i alla fall grafisk. Jag vet vad jag gillar men inte varför. Så kanske. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Oh ja, det tror jag är viktigt, speciellt när det kommer till tekniska grejer. Nu kanske det är att 

jag känner någonting, att det här är bra, det här är inte jättebra, men jag vet inte egentligen 

varför. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jag tror det kan förstöra spelet om man börjar analysera för mycket hur det ser ut. Tanken 

med spel är ju att man ska få en känsla mer. Spelet vill ju ge någonting, att du ska bara känna 

någonting när du är i spelet. När man börjar analysera grejer så är det lätt att man kopplar 

loss sig från upplevelsen och mer fokuserar på allt. Så kan jag tänka. 

 

~ 

 

Version 2 (Semi-realistisk grafisk stil) 

Informant 11 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

20. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 
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3. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

4. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Tapeten. Mattan. Kudden. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Soffan (S). Bordet (S). Mattan (S). Plantan (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Bordet, 2. Grammofonen, 3. Tavlan, 4. Fotogenlampa, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Tavlan, kudden och mattan (form). Bordet, grammofonen, soffan och plantan (färg). Kudden, 

soffan och mattan (ljus). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Trappan (ljus). Soffan mot mattan (form och färg). Skuggad del mot upplyst del (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En trappa, en tavla, soffan, mattan, ett bord, ljuslykta och ja, lampa. En planta, grammofon, 

någon sorts övervåning. Väggar och golv. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

De är väldigt runda, de tre på bordet här. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Stilistisk. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 
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Plantan och soffan faktiskt, just för att färgerna är väldigt såhär starka, tydliga på något vis 

och de är inte så himla mönstrade. Alltså det finns ingen jättetydlig textur somehow, eller ser 

ut som att det bara är en enda färg av hela även om det syns att det är en skugga på dem. Inte 

realistisk. Och plantan är ungefär samma sak där. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Firewatch. Journey-ish. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Det känns som att det är handmålat det mesta, och det känns inte som att det är något mer än 

diffuse. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Den är lite märklig på något vis, för det känns som att det är en lampa upp i taket någonstans 

ovanför den här övervåningen. Men det är en lampa här också, och den lyser inte på bordet, 

så det är en konstig rad på bordet, som känns konstig. Men i övrigt är det en väldigt mysig 

ljussättning, för det känns väldigt såhär, inne i ett hörn. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Alltså jag förknippar det med gillestugan hemma, hemma hos föräldrarna. Så jag tänker mig 

typ 80-tals inredningar fast inte riktigt. Mysigt hemma. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Något sorts pussel där man klickar på sidorna för att ta sig till olika delar av saker. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Jag gillar färgen på väggarna. 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

5. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja. Alltså, man behöver ju egentligen inte kunna allting om bildteori för att kunna läsa av en 

bild men det är väldigt bra att få ord på det, även fast jag inte fått något ord för det. När man 

kan bildteori, då kan man liksom få ord på saker som man ser. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 
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Inte visuellt analysera spel, tror jag inte. Det enda som spelvetenskap och om man kan saker 

om spelgrafik är ju liksom mer tekniska grejer. Det känns inte som att man behöver kunna så 

mycket om tekniska saker för att kunna analysera en bilds inverkan på en själv och vad man 

ser, tänker och känner när man ser någonting. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Nej. [Informanten hänvisar till tidigare svar] 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Alltså man får ju väldigt mycket input från det man ser när man spelar, så om man sitter och 

tänker på det man tittar på hela tiden så får man nog en annan upplevelse om man inte tänker 

på det man ser hela tiden. Sen kan det ju ske medvetet eller inte medvetet och jag vet inte om 

det kan påverka direkt om man inte är medveten om det. Men jag vet inte. Jag tror alltså att 

oavsett vad kommer det alltid påverka hur man känner och tänker och så när man tittar på 

något, även om det inte är medvetet. 

 

~ 

 

Version 3 (Stiliserad grafisk stil) 

Informant 12 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

21. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje dag. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

6. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

Då säger jag 5. 
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På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Mattan. Kudden. Grammofonen. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Mattan (S). Grammofonen (S). Trappan (O). Räcket (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Bordet, 2. Tavlan, 3. Trappan, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Soffan, kudden och mattan (material). Soffan och plantan (färg). Bordet och grammofonen 

(skugga). Bordet och övervåningen (material). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Trappan (ljus). Soffan mot väggen (färg). Kudden mot soffan (färg). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En soffa, en kudde, en grammofon, en trappa, en liksom övervåningsgång. En tavla, en matta 

en kruka, en växt. Det ser ut som en liten påse med pengar. Ett bord, en matta, en lampa och 

sen typ tapeter. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Inget speciellt. Alltså jag får känslan av typ Tom och Jerry. Tillbaka till barndomen typ, alltså 

med de här formerna. Jag tänker mest på soffan tror jag, men också typ blanding av såhär 

gammaldags. Den här grammofonen, tror jag. Är det en grammofon ens? Ja men alltså typ, 

det är former jag tänker på i alla fall. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Den är ju väldigt stiliserad med väldigt simpla texturer då, de flesta av dem. Stiliserad, alltså 

cartoony. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 



XLII 
 

Alltså jag fastnar alltid på soffan när jag kollar på den, mest för att det är såhär taggiga längst 

upp på kuddarna, känns som att den är väldigt lowpoly. Och sen också att pinnarna på trappan 

eller överdelen av våningen ser såhär snea ut. Får det kännas väldigt såhär crooked och 

cartoony typ. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Det är svårt. [skrattar] Jag spelar inte så jättemånga sådana här spel. Jag försöker tänka på 

gamla spel. Alltså jag vill säga Banjo och Kazooie, men jag har inte spelat det så jag vet knappt 

ens hur det ser ut, men det är en jag har haft som referens till många andra grejer jag har gjort. 

Jag försöker tänka tillbaka nu vad jag har använt som referens innan eller tidigare. Jag vill 

säga typ som hoppspel som Journey och The Witness som har väldigt lätta, alltså simpla, 

former och texturer. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Alltså jag tycker att texturen är väldigt nice. Jag älskar tapeterna. Och det känns ju som att det 

är gjort i Photoshop och sen liksom försökt att tile’a det. I alla fall den. Men sen har vi typ 

soffan. Soffan ser mer ut som att den är en färg med en ambient occlusion på. Sen ser jag mest 

att det är en diffuse och en ambient occlusion. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Det känns som att lampan som är i taket inte lyser upp någonting, utan ljuset kommer någon 

annanstans ifrån. Det är det jag speciellt skulle säga. Jag tycker att det faller rätt konstigt också 

runt trappan eller på sidan av trappan och sen bryts av randomly och sen går upp här igen. 

Det är nästan som om trappan inte riktigt sitter fast i rummet ordentligt just nu. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Alltså för mig så kommer jag tillbaka till det här Tom och Jerry. Jag vet inte vad det är för årtal 

men det är typ det. [skrattar] 50? I have no idea actually. Men det är det jag förknippar det 

med i alla fall. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Alltså jag tänker såhär point-and-click adventures typ. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Jag gillar kontrasten mellan tapeten och soffan. [skrattar] 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Jag skulle säga 6. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

6, fortfarande. 
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Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja. Det känns som att för att kunna liksom återskapa någonting eller förstå varför någonting 

fungerar bra eller dåligt så behöver man liksom kunna analysera en bild och sedan skapa något 

eget därefter. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Det tror jag är en bra sak för att kunna återkoppla till andra spel för att liksom se också vad de 

gjorde bra eller dåligt. För att kunna se vad som fungerar i ett scenario. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Jag tror också det underlättar på grund av att man förstår vilka arbetsprocesser man kan gå 

igenom för att liksom återskapa och sedan förmedla den känslan man vill förmedla i scenen. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Alltså jag tror att spelaren alltså kollar ju på spelet på ett annat sätt vilket kan påverka spelaren 

med upplevelse i det hela tror jag. Med att de kollar mer på grafiken kanske än själva storyn 

ibland? Att de går och kollar liksom, på varandra hörn där det finns en tile’ad textur för att se 

liksom om det fungerar eller inte mer. För att hitta mer fel än att njuta av vad spelet erbjuder. 

Det är min egna upplevelse i alla fall. 

 

~ 

 

Version 1 (Realistisk grafisk stil) 

Informant 13 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Man. 

Ålder? 

29. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje dag. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 
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5. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

2, 3 tror jag. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6. Jag mår bra. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Mattan. Kudden. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Soffan (S). Mattan (S). Lampan (S). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Tavlan, 2. Bordet, 3. Grammofonen, 4. Lampan, 5. Plantan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Soffan och plantan (färg). Soffan och bordet (möbler). Grammofonen och fotogenlampan. 

(material). Mattan och kudden (mönster). Grammofontratten och fotogenlampan (ljus). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan mot mattan (form). Bordet mot rummet (form). Grammofontratten och lampan (ljus). 

Soffan och plantan mot väggen (färg). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Tavla, kruka, soffa, och en matta, ett bord, en grammofonskiva, en lampa. Två lampor: en 

oljelampa och en taklampa och golv. Kanske inte riktigt är ett objekt men så har vi golv, trappa, 

tapet, staket eller räcke och takplankor. Och en interface knapp, om det är ett objekt. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ja, jag tänker att det är ganska mycket kvadratiska former i scenen, kvadratiska och runda. 

Det är för att antingen är formen rund eller så är den kvadratisk, generellt i scenen. Och jag 

tänker mig att det är inspirerat från tidigt 1900-tal kanske? Den här tiden med tapeten och jag 

tänker mig att den är relativt osymmetriskt på vissa ställen. Typ som att det ser ut som att 

trappan exempelvis är lite såhär semi-symmetriskt. Den är både symmetrisk men sen nederste 
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trappan ser ut som den lutar lite. Jag vet inte riktigt om den gör det, men kanske det är en 

synvilla eventuellt på skärmen. Och det är väl de grejerna jag tänker på. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Jag skulle identifiera den som realism. Eller som en realism men inte PBR utan att det är 

snarare en fototexturbaserad realism och att den känns lite Maya 2009 typ. Du vet, den typen 

av bearbetning i texturerna liksom. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Det är framför allt textureringskvaliten, att det känns som det är diffusekarta på och att det 

inte finns en normal map och ambient occlusion. Det finns ingen ambient occlusion map 

framför allt på hur ljuset studsar och renderas liksom, så det kanske snarare är Maya software 

renderat än mental ray. Jag är inte säker men det finns ändå skarpa skuggor i scenen sen är 

det lite diffused och svårt att säga exakt hur den är renderad. Och sen finns det nästan ingen 

färgblödning heller. Att en färg är en färg liksom och att ljuset inte riktigt studsar på de olika 

objekten, det finns ingen reflexivity vilket gör att jag associerar det till att det är någon typ av 

realism fast ganska tidig teknologi i realism typ. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Ja, jag kan nog nämna en speltitel jag kan komma på som har liknande grafisk stil, det är typ 

Half Life. Alltså det är en lite Half Life liknande del som har den här grafiska stilen skulle jag 

säga. Alltså om man säger realism som grafisk stil, då finns det ju jättemånga spel som har 

realism som grafisk stil. Men inte som jag ser såhär exakt, den här bilden känner jag igen från 

ett spel. För då kan jag inte komma på någon tror jag. Nej, inte såhär på rak arm, men om vi 

tar realism så finns det ju såhär Far Cry och det finns Call of Duty och alla möjliga såhär triple 

A titlar liksom. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Jag tror det funnits en diffuse textur och så har det nog funnits en bump map, tror jag. Det 

finns nog också en normal textur just på soffan. Soffan har nog normal textur och det kan nog 

finnas en normal textur också på bordet. Sen så gissar jag att det är någon shader på själva 

glaset på själva oljelampan. Så normal map, diffuse, specular finns nog och så en bump map, 

antagligen. Det är gammalt att använda bump map men det kan nog finnas på plankorna i 

trappan tror jag. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Ja, det ser ut att vara en low key ljussättning med skarpa skuggor. Eller vilken är high key och 

vilken är low key? Glömmer alltid bort. High key är den med skarpa skuggor, low key är den 

med diffusa skuggor. Sådana fall säger jag att det är en high key ljussättning fast utan några 

direkta skarpa skuggor, så det är lite mellan, det är mellan båda liksom. Nej, det är svårt att 

säga någon direkt teoretisk koppling till att det här är typiskt Noir belyst eller det här är typiskt 

vintermorgon liksom eller något liknande. Det kan jag inte säga på rak arm. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 
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Ja, det gör jag. Jag förknippar den faktiskt, särskilt med de här objekten, förknippar jag med 

lite art deco. Den är typ 1920-tal liksom. Och det här mönstret, symmetriska, känns ju lite 

såhär art nouveau liknande. Men det finns ju liksom ingen såhär förgyllningar i själva rummet. 

Inget trappräcke och inga snirkliga mönster och liksom sådana delar, vilket gör att det ser 

ganska kalt ut. Och det är egentligen bara några objekt du lagt in i ett rum, men jag gissar på 

att de objekten i alla fall är från 1920-talet. Men sen krukan och soffan skulle kunna vara när 

som helst. Mattan, den är ju också lite tidlös. Så det är egentligen bara de två objekten, alltså 

själva bordet, grammofonen och oljelampan, som är kopplade. Och lite tavlan, tavlans 

mönster. Fast tavlor är ju lite deceitful, det kan man ha lite när som helst. Men de tre objekten 

i sig tror jag är typiska för 1920-talets art deco. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Det får nog bli någon typ av skräckspel faktiskt. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

- 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Nu när jag har analyserat den så tycker jag ju om den mer, men det är lite svårt att förklara. 

Vad menar man när man tycker om någonting? Det går ju att tycka om på många olika sätt. 

Men kanske 3 eller 4 tror jag. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Jag mår fortfarande 6. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, men till vilket syfte? För såhär min egen nöjes skull skulle jag säga nej, då är min kunskap 

nog bara överflödig. Jag tror det kan vara bättre att inte kunna så mycket om bildteori för att 

kunna njuta av bildteoretiska spel. Men det hjälper ju till när du ska skapa liksom och 

analysera. Och desto bättre öga för detaljer desto mer lär du dig liksom. Så jag skulle säga att 

den är viktigt för att kunna skapa spel. För att kunna liksom hitta och identifiera olika 

problemområden slash bra områden för att kunna vidareutveckla saker, men inte för att njuta 

av spel. Det är nog det bästa svaret jag kan ge där. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Svårt att svara på det, men jag får nog faktiskt säga ja, den är nog viktigt. För du måste nog 

ändå veta vilka tekniska begränsningar som existerar och vilka genrer och vilka genrer 

kommissioner och så vidare för att kunna dra kopplingar och säga “ det här är bra spelgrafik” 

eller “funktionär spelgrafik” för spelaren slash “det är inte bra”. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det tror jag. Jag tror du får ett bättre öga för det. Jag skulle nog svara ja, det är det. Men 

det är bara en känsla. Jag har inga bra argument. Min gut feeling säger “ja”. 
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Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jag tror att det kan påverka spelaren på ett positivt sätt. Eller nej, jag vet inte faktiskt. Det kan 

nog påverka på ett positivt sätt tror jag. Jag tror att om du har en bra känsla för spelgrafik, då 

kanske du har högre krav för spel. Fast nej, jag ändrar mig. Jag säger nej. Jag tror det är 

speldesign som i grund och botten är det som driver spel och inte spelgrafik. Spelgrafik är bra 

inkörsport i spel men har ett spel bra speldesign så kan man köpa att grafiken inte är 100%. 

Den kanske gynnar speldesignen men speldesignen är ändå kritisk. 

 

~ 

 

Version 2 (Semi-realistisk grafisk stil) 

Informant 14 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

43. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje vecka. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

Tycka om är ju svårt att definiera. Men jag säger 5 då. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

6. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Kudden. Mitten av mattan. Fransarna på mattan. 
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Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Lampan (S). Bordet (S). Grammofonen (O). Plantan (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Bordet, 3. Lampan, 4. Plantan, 5. Soffan. 

Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Tavlan och tapeten (form). Soffan och plantan (färg). Lampan, kudden och räcket (ljus). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Soffan mot väggen (färg). Skuggad del mot upplyst del (ljus). Trappan (ljus). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

Jag kan identifiera en tavla, själva trappan, växten med krukan, soffan, kudden, bordet, 

lampan på bordet. Den här som spelar musik, grammofonen. Vi har lampan i taket, vi har 

matta och sen så om vi tittar på själva rumskonstruktionen också så har vi golv och väggar och 

vi har den här trappsatsen här ovanför eller vad vi ska kalla den. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

På själva den stormönstrade tapeten så tänker jag lite 60-, 70-tal. När jag ser målningen så 

tänker jag på mer kurbitsmålningar. Jag kommer ju själv ifrån ett område kring Dalarna, så 

jag tänker på det. Och när jag ser på mattan så tänker jag mer på orientaliska mattor. De är en 

annan kultur än den svenska dalarkulturen om man säger så. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Jag skulle säga att den är semi-realistisk. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Framför allt soffan, växten, bordet men kanske också själva rummet. Perspektivet i rummet. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Jag tänker på vad vi spelar hemma nu. Overwatch. Vi kan ta Zelda: Twilight Princess. HD 

versionen, den tillsnyggade som vi har. Vad ska jag hitta på mer, det finns ju jättemånga. Vi 

skulle kunna ta några utav Rayman spelen. Rayman Legends. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 
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Nej. 

Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Du har ju en riktad ljuskälla när det kommer ifrån den här lampan i det nedre delen utav 

rummet. Ljuset reflekteras ju i rummet så när det gäller skuggor lär man inte ta hänsyn till det 

reflekterande ljuset. Vi vet inte riktigt vad vi har för ljussättning när det gäller den här 

övervåningen. Vi har ju inget ljus som kommer utifrån, utan det är ganska slutet rum. Och det 

är ju en relativt allmän belysning, även om den är skarp. Den som hänger i taket, som ger den 

mer ett allmänt ljus. Så man kan väl säga att det är ett rum där man relativt enkelt kan styra 

ljussättningen eftersom vi inte har någonting utifrån och vi kan skapa olika stämningar 

beroende på hur man jobbar med ljussättningen, framför allt den som hänger i taket. När det 

gäller den som står på bordet så är ju den här lågan ganska svag och jag ser inte direkt att det 

kommer något ljus ifrån det objektet. Skulle lampan i taket vara mindre skarp så skulle man 

ju kunna få en helt annan känsla eller stämning med ljuset. Om man låter den här lilla lampan 

vara i centrum, då skulle man kunna få sån här klassiskt Disney-ljus där man har det lilla lilla 

ljuset som ger ifrån sig ett mycket större sken än vad det egentligen skulle göra i verkligheten. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Ja, det var ju lite grann det här vi var inne på tidigare. Själva tapeten gör ju att jag tas lite grann 

bakåt i tiden. Det stormönstrade 70-talet. Men på andra sidan är ju det här på modet igen nu, 

det går ju i vågor. Men jag skulle säga att det var lite längre tillbaka. Men någon särskild plats, 

det skulle jag inte vilja säga med tanke på att vi har ju element som känns som att de kommer 

ifrån lite olika ställen, vilket som man har i hem. Man är ju inte stylad som en IKEA-katalog i 

de flesta hem liksom. Så särskild plats, det vågar jag inte säga. Men tid skulle kunna vara runt 

60-, 70-tal. Det var modernt med den här typen utav blommor då också, eller växter. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Jag skulle säga att det är något peka-och-klicka spel. Att vi skulle kunna söka oss igenom 

denna och säkert att flera objekt skulle kunna vara interaktiva eller att man skulle kunna ha 

nytta utav dem eller göra någonting med dem. Det är tydliga objekt i scenen som har en egen 

identitet, eller de är ju tydliga i sin form och hur de är placerade relation till varandra. Men 

det känns ju inte avskalat på något sätt på grund av tapeten men också naturligtvis golvet 

också. Det känns ju ombonat och så men de är ju specifika i hur de är placerade och att man 

skulle kunna ha nytta utav dem. De känns inte slumpartat utplacerade eller valda. Så jag säger 

peka-och-klicka. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Det enda som man blir nyfiken på här, som jag har lite svårt att avläsa, det är hur det ser ut 

här på övervåningen och också varför det inte kommer något ljus därifrån som är tydligt. Det 

skapar ju ett intresse att ta sig upp, att röra sig i rummet. Och riktningen på trappan och dels 

kontrasten här, det ljusa och mörka i trappan och den diagonala riktningen, den vill leda oss 

upp till andra våningen. Jag har lite svårt för att se hur jag ska tolka det, jag känner inte att 

djupet är så stort här inne i själva rummet men samtidigt ska jag ju ha plats att gå här och vara 

här uppe. Så ja, jag blir nyfiken så hur det ser ut på våningen ovanför. Här ser jag också att det 

är en jättestor kontrast för den är vid mattan där. 
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Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

Jag säger en 6:a då. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

Ja, jag mår nog lika som sist. Jag tror jag hade en 6:a då och jag mår nog likadant. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, det tror jag. Dels analysera men framför allt när man ska skapa något nytt, så att man har 

med en teoretiskt grund eller en teoretiskt tanke när man skapar något nytt. Den här 

utbildningen handlar ju egentligen inte bara om att lära sig skapa spel utan att utveckla spel 

och jag tror att den här teoretiska kunskapen kan göra att man kan skapa ännu en dimension, 

att man gör tydligt medvetna val och där tror jag man kan ha mer nytta utav dels tittar då på 

hur andra har gjort men också när man ska skapa något nytt själv. Det tror jag kanske är den 

viktigaste delen att ha med sig någon kunskap kring traditionell bildteori och färg och form i 

allmänhet. 

Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det tror jag. Dels eftersom det är många aspekter, man måste ju tänka in vad det är för typ 

utav genre, målgrupp. På samma sätt som vi behöver få en teoretiskt kunskap om bild och färg 

och form så bör vi också ha en kunskap om andra spel som har gjorts och den historik som 

finns kring spel och hur spel ser ut och hur de har utvecklats under tiden. Så det tror jag. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, man får ju förståelse för hur saker och ting är uppbyggda, vad det finns för begränsningar. 

När jag tänker spelgrafik, då tänker jag hur jag anpassar grafiken just för att fungera i ett spel 

och i en spelmotor och sådan saker. Och det tror jag är viktigt för att man vet vad det finns för 

möjlighet och man vet vad det finns för begränsning och det kan vara bra att ta hänsyn till det. 

Och sen beror det på vad som är syftet med att analysera någonting. Man kan ju analysera 

allting som stillbilder eller bara som en film liksom. Sen kan man ju analysera det för att se 

hur det uppbyggt och. Jag säger såhär så att det inte blir snurrigt: syftet med analysen utav 

det man vill analysera är ju viktigt att ta hänsyn till. Man tittar ju inte på samma sak med 

samma glasögon, utan man sätter på sig olika glasögon beroende på vad man vill få ut utav 

det. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Jag vet inte. Jag tror att man är himla olika som spelare. Jag tror att en del bryr sig kanske 

inte alls speciellt mycket. Om vi säger de miljöer man är i, man kanske bara är intresserad utav 

det uppdraget man ska göra eller samla poäng eller levla upp eller vad man gör. Medan andra 

kanske är mer intresserade utav bakgrundshistoria och miljö och vad det är för typ av karaktär 

och så. Och det beror också vad för typ av spel som man spelar. Så jag tror att det varierar från 

spelare till spelare, vilken typ man är. Så jag tror inte man kan ge något generellt svar liksom. 

Så jag vet inte faktiskt. 
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Version 3 (Stiliserad grafisk stil) 

Informant 15 

[Informanten får en introduktion] 

[Informanten får enkäten] 

Könsidentifikation? 

Kvinna. 

Ålder? 

28. 

Hur ofta spelar du digitala spel? 

Varje månad. 

Hur skulle du värdera din kunskap om bildteori? 

5. 

Hur skulle du värdera din kunskap om spelgrafik? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om scenen? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du? 

5. 

[Informant presenteras för scenen och får ringa in sina svar i frågeformuläret] 

Kan du ringa in 3-5 områden eller mönster som du uppfattar som komplexa? 

Tavlan. Tapeten. Mattan. 

Kan du ringa in 3-5 objekt du finner symmetriska eller o-symmetriska? Skriv S för 

symmetriskt och O för o-symmetriskt ovanför inringningen. 

Tavlan (S). Soffan (S). Mattan (S). Övervåningen (O). Kudden (O). 

Kan du numrera 5 objektets förhållande till kameran? 1 är närmast kameran och 5 är längst 

bort från kameran. 

1. Trappan, 2. Övervåningen, 3. Tavlan, 4. Bordet, 5. Lampan. 
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Kan du göra 3-5 grupperingar i scenen? Grupperingarna kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Dra streck mellan dessa objekt och skriv kort vad du baserar 

grupperingen på. 

Trappstegen, bordet, golvet och övervåningen (material). Tapeten, soffan, plantan och golvet 

(ljus). Soffan och plantan (färg). 

Kan du ringa in 3-5 kontrastfyllda områden? Kontrast kan vara baserade på: ljus, färg, 

form eller material. Skriv kort ovanför vad du baserar kontrasten på. 

Skuggad del mot upplyst del (ljus). Trappan mot väggen (färg). Tavlan (färg). Soffan mot 

väggen (form). Kudden mot soffan (färg). 

[Informanten lägger ifrån sig frågeformuläret] 

Vilka objekt kan du identifiera i scenen? 

En tavla, en trappa, en växt, en soffa, en matta, ett bord, en ljusstake, en grammofon, en lampa 

och en del av en övervåning och en meny. 

Tänker du på något när du ser formerna i scenen? 

Ganska så stilistiska. 

Vilken grafisk stil skulle du identifiera scenen med? 

Semi-realistisk. 

Vilka element gör att du identifierar scenen med den stilen? 

Det ser ut som att det är handmålade texturer till viss del och formerna. På till exempel är 

soffan mer stiliserad vad gäller formen på dynorna till exempel, att det är lite spretigt och lite 

blandat. Men även det här räcket som är på övervåningen. De är inte helt raka pelare utan de 

är lite vinklade, vilket också kan var ett stilistiskt drag. 

Kan du nämna upp till 5 speltitlar med liknande grafisk stil? 

Jag tänker Monkey Island har lite liknande stil och TellTale spelen som jag inte kan komma 

på namnet just nu. De som är lite mer serietidningsstil men det är ändå stiliserat där också. 

Men främst vad jag kommer på just nu är det Monkey Island, alla de spelen. Och många Ipad-

spel eller till plattan helt enkelt, mobil. Så barnspel, men jag kan tyvärr inte komma på några 

fler namn på spel. 

Kan du säga något om textureringen? Till exempel hur du tror att de skapats eller vilka 

texturkartor tror du har använts. 

Jag tror att det är en eller flera diffuse maps som har använts, för det ser ut att vara handmålat 

som sagt. Det kan också vara en AO map inblandad ifall det inte är så att AO map’en ligger 

inne i diffuse map’en. Sen kan det också vara en emissive map inblandad till lampan ifall det 

inte är något ljus, någon lampa helt enkelt som blivit placerad i scenen så att den lyser upp. 

Sen tror jag inte att jag ser någon specular map för jag tror att alla highlights’en är inbakade i 

själva diffuse map’en. 
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Kan du säga något om ljussättningen i scenen? Till exempel teoretiska eller praktiska 

aspekter. 

Om man ska gå på själva känslan som jag tror att man vill få fram med den här scenen så ska 

det nog ändå vara en rätt så atmosfärisk och lugn ljussättning. Att det ska kännas som en del 

av någons hem. Det känns även som att ljuset faller till stor del på trappan så att man ska föra 

blicken till övervåningen också, så att det finns någonting här uppe också. Annars hade det 

nog varit otydligt vad det är som den här delen är, som jag tolkar som en övervåning. Ljuset 

faller också på växten och soffan vilket ramar in de delarna fint. Det är en relativt dynamisk 

ljussättning ändå fastän det ändå ger ett slags lugn till scenen. Och det verkar vara en varm 

ljussättning, vilket också medför till den här mysiga känslan. 

Förknippar du scenen med någon särskild tid eller plats? 

Den var lite svår för att soffan känns relativt modern, speciellt med den färgen. Kudden känns 

också som man skulle kunna ha den nu i modern tid, och växten. Men sen så har vi den här 

grammofonspelaren som gör att man kommer tillbaka i tiden helt enkelt. Och de här tapeterna 

känns lite utdaterade också om man bara skulle gå till hur tapeter ser ut nu för tiden, vad jag 

har för mig i alla fall. Men samtidigt så har vi en modern trappa utan räcke, vilket känns som 

att det är någonting som är inne nu. Men så har vi mattan som inte känns lika modern med 

det mönstret. Var befinner vi oss? Kanske i ett hem som är nu, alltså i nutida, bara det att vi 

har vissa inslag av äldre objekt. Detta kan vara någon som är intresserad av ljudet som en 

grammofon ger till exempel och gillar inredning och såhär lite mix and match helt enkelt. 

Vilken spelgenre skulle du identifiera scenen med? 

Jag tänker främst pusselspel helt enkelt. Att det är en scen där man ska klicka på olika objekt 

och se om de gör någonting eller om det är någonting man kan använda sig av. Och just den 

här stilistiska stilen, eller jag tycker att den ser stilistisk ut i alla fall, känns som att det är 

någonting som oftast används till pusselspel eller barnspel. 

Finns det något övrigt du kan säga om scenen? 

Jag gillar den. Den har fina detaljer i diffuse map’en eller map’arna 

Efter att ha analyserat scenen, på en skala 1 till 7, där 7 är högst. Hur mycket tycker du om 

scenen? 

5. 

På en skala 1 till 7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra, hur mår du just nu? 

6. 

Tror du att din kunskap om bildteori är viktig för att visuellt kunna analysera spel? 

Motivera. 

Ja, det tror jag. Jag tror att min kunskap inom bildanalys ändå får mig till att uppskatta scener 

i spel, att man har en viss förståelse för vad som ligger bakom till exempel ljussättning eller 

hur man har valt att göra med texturering i jämförelse med formerna och objekten och så 

vidare. 
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Tror du att din kunskap om spel är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja, det tror jag också bara för då kan jag göra jämförelsen med andra spel som jag spelat. Sen 

just bildteoretisk, jag tror ju inte att man behöver spela spel för att kunna uppskatta hur spel 

ser ut, men det hjälper ju för att kunna göra jämförelse vad man egentligen tycker ser bra ut 

och inte ser bra ut helt enkelt. 

Tror du att din kunskap om spelgrafik är viktig för att visuellt analysera spel? Motivera. 

Ja. Den kan vara viktigt för att jag, också där, kan få en förståelse för hur spelutvecklaren då 

har skapat spelet. Vilka förutsättningar som finns. Det finns ju en hel del begränsningar i vad 

man kan göra spelgrafikmässigt beroende på vad spelet ska ha för plattform till exempel. Så 

det tror jag är viktigt. 

Sista frågan: Hur tror du att visuellt analyserande av spel kan påverka spelaren? 

Det kan ju påverka i till exempel skräckspel, om spelutvecklaren då har gjort en viss 

ljussättning och placerat vissa föremål på bestämda platser så kan ändå spelaren lista ut vad 

man ska göra härnäst och ifall man ska gå vidare till det ena rummet eller andra beroende på 

om det är ljussatt eller inte. 


