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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att se om tekniker för att skapa spänning i film fungerar 

för ett spel. Två banor för pc-spelet Left 4 Dead 2 skapas där den första banan bygger 

på professor Magy Seif El-Nasrs et al. teorier kring ljussättningar i film. Den andra 

banan innehåller en neutral ljussättning. Arbetet utgår främst från El-Nasrs et al. 

artikel om ljussättning i spel och film som är publicerad på gamestudies. 

Tester utförs på fem testpersoner med olika spelstilar, kön och erfarenhet. Metoden 

består av pulsmätning samt frågeformulär. Resultaten är otydliga. Den faktor som 

påverkar testpersonernas resultat mest är spelets inbyggda spelmekanik. I spelet stöter 

spelaren på horder av zombies vilket ökar pulsen hos spelaren. Spelmekaniken 

påverkar också testpersonernas upplevelser. Detta gör att det blir svårt att veta om det 

är spelets mekanik eller ljuset som påverkat spelarens puls och upplevelse. Det går 

alltså inte att dra någon definitiv slutsats av dessa tester. I en diskussion i slutet av 

arbetet diskuteras hur testerna kan utvecklas för att få tydligare testresultat.  

Nyckelord: Spänning, leveldesign, ljus 
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1 Introduktion 

Ljus är det som ger allting i världen färg. För att förstå ljus är det ett måste att 

fördjupa sig med vissa begrepp: nyans, ljushet, mättnad samt varma/kalla färger. Det 

finns många filmer som använder sig av tekniker som är baserade på dessa begrepp. 

The Shining (1980) är en film som arbetar mycket med varma/kalla färger. The 

Godfather (1972) utnyttjar varma färger. En film som använder sig mycket av 

Mättnad/Omättnad är Shutter (2004). Det finns också många spel som använder sig av 

dessa tekniker såsom God of war (SCE Santa Monica Studio, 2005) och Resident Evil 

4 (Capcom, 2005). Dessa nämnda filmer och spel har undersökts inför detta arbete.  

Att studera olika filmtekniker i syfte att applicera dessa i spel har alltid varit intressant 

för en dataspelsutvecklare. Denne vill komma åt det emotionella bandet som en tittare 

får när åskådaren tittar på en film. Ljussättning är en av teknikerna 

dataspelsutvecklare har i åtanke samtidigt som det är en teknik betraktaren eller 

deltagaren sällan lägger mycket uppmärksamhet på.  

Denna uppsats utgår från den vetenskapliga artikeln Dynamic Lightning For Tension 

In Games (El-Nasr, et al. 2007). I artikeln har professor Magy Seif El-Nasr et al. tittat 

på hur ljussättning i film kan användas i spel för att skapa en känsla av spänning för 

spelaren. Vidare har El-Nasr et al. undersökt filmer och upptäckt fem mönster som 

både släpper och ökar spänningen hos åskådaren. Dessa fem mönster är i fokus för det 

praktiska arbetet där fyra av dessa fem mönster används. 

I detta arbete skapas två banor för pc-spelet Left 4 Dead 2(Valve Corporation, 2009) 

där en av banorna utgår från El-Nasr et al.(2007) ljusmönster och den andra en neutral 

ljussättning. Mönstren är baserade på filmer och beskriver hur ljussättning ändrar sig 

från en miljö till en annan. Utöver ljussättningarna är banorna identiska. Syftet är att 

med hjälp av dessa ljusmönster se om det går att skapa spänning i spel som det går i 

film. 

Varje ljusmönster har ett krav som ska uppfyllas. Ljusmönstren ska antingen öka eller 

sänka pulsen för spelaren. Till skillnad från film där ljussättningen skiftar mellan 

olika scener skiftar ljussättningen i spel mellan de olika rummen som spelaren tar sig 

igenom. Två olika testmetoder används för att få fram data som analyseras. En 

pulsmätare används för att se om pulsen stämmer överens med ljusmönstrens krav. Ett 

frågeformulär används för att försöka peka ut vad spelaren upplever. Ur de data som 

uppstår dras sedan olika slutsatser.  
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2 Bakgrund 

Ljussättning har i många år varit en av flera tekniker som används i film och spel för 

att frammana olika känslor. Med hjälp av ljus kan skaparen få fram flera olika visuella 

effekter som direkt påverkar åskådaren/deltagaren. Denne kan även få föremål att 

framstå närmare åskådaren än vad dem egentligen är, skapa varma/kalla klimat och få 

en åskådare att känna sig sårbar.  

Viktigt är dock att lära sig att se skillnaden mellan film och dataspel. En film följer 

alltid en statisk kamera i taget som filmar exakt det som är tänkt att visas. Detta gör 

det lätt för regissören att veta vilken effekt han/hon vill frammana med hjälp av 

ljussättningen hans besättning satt upp. De flesta spel idag bygger mycket på 

miljöljussättning dvs. dag/natt cykler, lampor osv. Dessa ljus är statiska i sin 

grundform och är vad som används mest i spel som t.ex. Resident Evil (Capcom, 

1996) samt Silent Hill (Konami, 1999) Spelaren har friheten att röra sig fritt i en 

färdig miljö till skillnad från en film där åskådaren har en linjär och passiv upplevelse. 

Spel är ett annorlunda medium i den egenskapen och spelupplevelsen är beroende av 

vad spelaren gör under spelomgången. Spelarens upplevelse mot miljön är personlig 

och varierar helt och hållet beroende av hur denne rör sig. Denna statiska ljussättning 

kan alltså förändras från miljö till miljö men saknar annars variation (El-Nasr et al. 

2007). 

2.1 Ljussättning 

El-Nasr et al. har upptäckt fem olika ljusmönster som uppstått i hennes forskning av 

film. För att kunna fördjupa sig i dessa ljusmönster är det ett måste att behärska ett 

antal begrepp.  

Nyans beskriver vilken position en färg har i färgschemat. Exempel på vanliga 

nyanser är röd, orange, gul, grön, cyan, blå, lila, och magenta. Med hjälp av 

nyansnamnet kan vi börja beskriva en färg. Exempelvis, ett äpple är grönt (Brown, 

1996). 

Ljusheten är det sammanlagda värdet av svart och vitt i en nyans. Vitt i grönt ger 

ljusgrönt. Ljusheten är positionen av en färg på gråskalan (Block, 2001).  

Mättnad beskriver kortfattat hur ren en färg är. En full mättnad röd är så röd som en 

röd färg kan vara. Om röd har blivit påverkad av en annan nyans är den inte 100 % 

röd längre. Om den inte är påverkad av en annan nyans så är den 100 % röd. Mättnad 

beskriver med andra ord hur levande en nyans är.  

Omättnad involverar en mättnad nyans och dess kompletterande färg. Färger som 

ligger mittemot varandra i färghjulet är kompletterande som figur 1 visar. Röd och 

cyan är kompletterande färger. En mättnad röd färg blandat lite cyan resulterar att den 

röda färgen blir lite grå. Vid adderande av flera nyanser till den röda färgen rör den 

sig allt närmre en grå färg. Vidare resulterar lika delar röd och cyan i färgen grå. En 

färg är omättnad beroende på hur grå den är (Block, 2001).  
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Figur 1 – färghjulet 

 

Två andra begrepp vi måste förstå innan vi kan förstå dessa fem mönstren är varma 

och kalla färger. Varma färger består av röd, orange och gul. De kalla färgerna är 

grön och blå som visas i figur 1. Varma färger ger illusionen av att någonting är 

närmare åskådarens vy medan kalla färger ger illusionen av att någonting ligger 

längre bort. Med detta i åtanke kan skaparen framhäva illusioner av djup på en annars 

platt skärm (Block, 2001).  

2.2 Banskapande 

Banskapande innefattar skapandet av en den fysiska världen som upplevs i spel. En 

bana består i grund och botten av geometri, ljus och kod. Banskapande är i princip en 

filmstudio där rekvisitan samt kulisserna är geometrin, lamporna är ljuset och 

exploderande bilar är koden. Det är framförallt geometrin och ljuset som är viktigt i 

detta projekt. Utan geometri finns det ingenting att lysa upp och utan ljus finns det 

ingenting att se som visas i figur 2-3. Först byggs alltid banan och efter appliceras 

ljuset. 
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Figur 2 - Geometri i ett banverktyg utan ljus 

 

 

Figur 3 - Geometri och ljus i ett banverktyg 

 

På geometrin appliceras sedan material. Föreställ ett rektangulärt block i form av en 

dörr. Utan material är detta block ingenting, men om det appliceras ett trämaterial 

uppstår en dörr. Genom att lägga på ett material som liknar glas så skulle det se ut 

som ett fönster. Dessa material har ofta olika egenskaper som medföljer. Glas 

reflekterar ljus annorlunda än trä, något som är viktigt att tänka på vid arbete med ljus 

som främsta verktyg i en bana. En bana kan se helt annorlunda ut beroende på vilket 

material ljuset lyser mot. Beroende av vilken form geometrin har reflekteras också 

ljuset annorlunda som demonstreras i figurerna 4-5 (Bruce & Green, 1990).  
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Figur 4 - reflekteras mot plan yta Ljus 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Ljus reflekteras mot ojämn yta 

2.3 Ljussättning i spel 

I artikeln Dynamic Lightning For Tension In Games (El-Nasr et al. 2007) har olika 

spel och filmer studerats för att se vad som påverkar spelarens känsla av spänning. I 

texten beskriver El-Nasr et al. ett system de har skapat som påverkar spelarens känsla 

av spänning. För att klara av att göra ett sådant system undersökte författarna över 30 

filmer och fick fram fem olika mönster av tekniker som används i film.  

 

1. Mönster där man utsätter en publik för bilder av låg kontrast följt av bilder 

med hög kontrast (Kontraster mellan varma/kalla färger) ökar spänningen för 

åskådaren. En film som använder sig mycket av detta är The Matrix (1999). 

Den verkliga världen filmas i kalla färger och scenerna i The Matrix i varmare 

färger. Detta är för att kunna se en skillnad på världarna.  

2. Mönster där man utsätter en publik för bilder av hög kontrast följt av bilder 

med låg kontrast släpper spänning för åskådaren. Ett tydligt exempel på detta 

är öppningsscenen i filmen The Godfather (1972).  

3. Mönster där man utsätter en publik för lite färg i form av mättnad, ljushet och 

värme, uppföljt av mycket färg i form av mättnad, ljushet och värme ökar 

spänningen för åskådaren.  

4. Mönster där man utsätter en publik för bilder av hög kontrast eller färg under 

en längre tid ökar spänningen för åskådaren. I filmen Shutter (2004) använder 

filmskaparen denna teknik. I flera scener går huvudkaraktären in i ett 

framkallningsrum. I detta rum används ett jättestarkt rött ljus och scenen pågår 
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under en längre tid. Åskådaren anar hela tiden att något dramatiskt kommer att 

inträffa. Detta gör att pulsen stiger ända fram tills scenen är över (El-Nasr, et 

al. 2007). 

 

5. Mönster där man utsätter en publik för bilder med mycket färg följt av bilder 

med lite färg släpper spänning för åskådaren. (detta mönster används inte i 

studien.) 

2.4 Left 4 Dead 2 

Left 4 Dead 2 (2009) är en förstapersonsskjutare för pc. Detta är spelet som banorna 

skapas för. Spelet går ut på att överleva och ta sig från en punkt till en annan medan 

horder av zombies anfaller. Det är spelarens uppdrag att överleva dessa horder av 

zombies genom att springa och skjuta. Det är ett intensivt spel av genren skräck som 

hela tiden testar spelarens psyke. Vad som är viktigt vid skapandet av en bana för 

detta spel är att inte låta spelmekaniken ta för stor uppmärksamhet. Om det blir för 

mycket zombies för spelaren att skjuta kan detta ha en konsekvens i att de inte 

upplever de olika ljussättningarna lika bra. 
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3 Problemformulering 

Problemet som detta arbete utgår från är att se om El-Nasrs et al.(2007) ljusmönster 

för film fungerar för spelet Left 4 Dead 2 (2009).  Av de fem mönster som är listade i 

bakgrunden används mönster 1-4. Anledningen att bara de fyra första mönstren 

används i denna studie är för att ett till mönster hade tagit för lång tid att 

implementera. Dessa ljusmönster ska frammana en känsla av spänning för åskådaren. 

I detta fall skapas två banor i verktyget Hammer(2009). I den första banan tillämpas 

dessa ljusmönster och i den andra används ett helt neutralt ljus utan några ljusmönster. 

Arbetets fokus är att testa utifall dessa mönster fungerar i spel. Utvärderingen har 

bestått av pulsmätning och frågeformulär. Frågeformuläret används för att ta reda på 

spelarens personliga upplevelser av banorna under testomgången. 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden består av två undersökningsmetoder, frågeformulär samt pulsmätning. När 

puls mäts kan det vara svårt att säga exakt vad det är som påverkar en persons puls. 

Av den anledningen finns ett frågeformulär för att kunna peka ut vad pulsen faktiskt 

påverkar.  

Två banor har skapats för spelet Left 4 Dead 2 (2009) som är en förstapersonsskjutare 

till PC. Detta betyder att spelet spelas sätt ur en förstapersonsvy. Spelet går ut på att 

spelaren ska ta sig från punkt A till B i en bana samtidigt som spelaren stöter på 

horder av zombies som försöker stoppa denne.  

Instruktionerna spelaren får innan varje spelomgång 

Använd inte ficklampan(detta är för att det är en ljuskälla som kommer med i själva 

spelet och som kan påverka ljuset runtomkring). 

När du kommer till helikoptern är spelomgången slut(Det finns en stor helikopter i 

slutet av banorna som markerar slutet av spelomgången). 

Glöm inte att ta extra liv och vapen i början, detta gör du genom att trycka på ”E” 

knappen. 

Testerna utförs på fem personer av olika erfarenhet, spelstilar samt kön. Alla 

testpersoner genomgår samma procedur. Varje person spelar båda banorna. Den ena 

med ljussättningen baserad på El-Nasrs et al.(2007) ljusmönster och den andra med 

den neutrala ljussättningen. För att ta bort den påverkan testet kan ha av att 

testpersonen spelar den ena banan före den andra fick varannan testperson spela banan 

med ljusmönster först och varannan den neutrala först.  

3.1.1 Pulsmätning 

Pulsmätning är ett sätt att undersöka upphetsning. Problemet med denna metod är att 

upphetsning kan vara flera olika saker och kanske inte just spänning. Ett annat 

problem med pulsmätning är att den inte ger av särskilt starka signaler vilket kan göra 

att det blir svårt att avläsa ibland. För detta finns det bättre metoder för att läsa av puls 

så som Mean Cyclic Maxima. En metod som låter dig hantera pulsmätningsdata på ett 

sätt så att det stämmer mer överens med en kurva från hud konduktans. Vanlig 

pulsmätning används i dessa tester då kunskapen, resurserna eller tiden inte är nog för 

att kunna använda dessa mer avancerade metoder (Edward, J. et al. 1965). 
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3.1.2 Frågeformulär 

Anledningen till att frågeformulär används istället för intervju är för att skapa ett 

system för all data. Nackdelen med denna metod är att med intervju kan denne 

anpassa frågorna efter personen samtidigt som personen kan anpassa svaren efter dina 

frågor. Sådana data kan vara väldigt svår att analysera med brist på tid vilket är en 

annan anledning till varför ett frågeformulär används. Frågeformulär har till mestadels 

används inom beteendevetenskap och gett många bra resultat. De första som använde 

sig av denna teknik var ett par ungdomspsykologer från tyskland på 1800-talet. Dessa 

använde sig av enkla och tydliga frågor i sina frågeformulär och denna metod 

appliceras än idag. Testpersonen ska behöva ta ett ställningstagande genom att svara 

på en skalenlig fråga. Ett exempel på en sådan fråga ur boken Praktisk intervju teknik 

(1987) kan se ut såhär: 

 Hur upplevdes spelomgången? 

 Hur upphetsande var spelomgången? Svara i en skala mellan 1-5   

 Hur spännande var spelomgången? Svara i en skala mellan 1-5   

 Hur skrämmande var spelomgången? Svara i en skala mellan 1-5   

 Hur rolig var spelomgången? Svara i en skala mellan 1-5   

 På detta sätt är frågorna konstruerade för detta problem. 

 

Implementation kommer gå ut på att skapa två identiska banor fast med olika 

ljussättningar. Första banan kommer att använda sig av en helt vit belysning utan 

någon betoning på kontrast/varma eller kalla färger. Den andra banans ljussättning 

kommer att grundas på de fem mönstren. Testpersonerna kommer testa båda banorna 

för att sedan utvärdera deras upplevelse i form av olika metoder. 

3.1.3 Utvärdering 

Utvärderingen baseras på upplevelsen som testpersoner genomgår. Spelarna kommer 

att utsättas inför samma hinder och motstånd i båda banorna. Den enda skillnaden i 

banorna kommer att vara ljussättningen. Spelaren kommer inte att veta vad det är för 

experiment då detta skulle kunna förändra deras upplevelser av banorna. Punkter sätts 

ut där spelaren förväntas uppleva spänning. Dessa punkter visar utifall pulsen 

stämmer överens med mönstren. Efter spelomgången får spelaren ett frågeformulär att 

fylla i där denne får skriva ner vilken bana denne tyckte var mest spännande, 

upphetsande, skrämmande och rolig. Genom att analysera och jämföra den data som 

framkommit från de olika testomgångarna kan man se hur väl resultaten stämmer 

överens med problemställningen. Det går också att se hur bra metoden fungerar. 
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4 Genomförande 

Syftet med genomförandet är att skapa två banor gjorda för spelet Left 4 Dead 

2(2009). Skapandet sker med hjälp av ett program som heter Hammer(2009), ett 

program som är användarvänligt, vilket i sin tur gör det möjligt för skaparen att prova 

olika typer av designval. Banans geometri och struktur är skapad för att efterlikna El-

Nasrs et al.(2007) ljusmönster. Den andra banan är en exakt kopia av den andra, fast 

med en helt neutral ljussättning. För banorna görs en resultatssammanfattning samt 

analys. 

4.1 Det producerade systemet 

Banan är uppbyggd med tanken att spelaren ska ta sig från punkt A till B. Under resan 

mellan punkt A och B stöter spelaren på olika horder av zombies som denne måste 

besegra. Denna linjära struktur tvingar spelaren att röra sig igenom förbestämda rum, 

som i sin tur innehåller en viss ljussättning som stämmer överens med El-Nasrs et al. 

ljusmönster. Ett mönster består för det mesta av två rum där ljussättningen är 

annorlunda i de olika rummen enligt det ljusmönster som implementerats. Figur 6 

visar en förenklad bild av hur banans struktur ser ut utvecklad. Mönstrens nummer 

visar i vilken ordning de ligger i banan samt vilket mönster i listan som 

implementerats. Bokstäverna säger vilket rum som kommer först där A är det första 

och B det rummet spelaren kommer till. Ex. Mönster 1a är första rummet i mönster 1. 

Mönster 4 innefattar bara ett rum eftersom det mönstret inte kräver två rum som figur 

6 visar. Figur 7 visar banan utan ljusmönster. Figur 8-11 visar och förklarar de olika 

rummen i respektive mönster i mer detalj. 

 

        Mönster 1  Mönster 2          Mönster 3        Mönster 4 

 

   

 a b  

 

 a b    a      b 

        

Figur 6 - Banan Utvecklad, Mönster Numrerade efter position i banan. Färgerna visar hur 

belysningen ser ut i de olika rummen. 

 



 

10 

 

                  

 

   

   

 

  

        

Figur 7 – Bana nummer två som består av en helt neutralt ljussättning. Den vita färgen visar hur 

belysningen ser ut i de olika rummen. 

 

Figur 8 – Mönster där man utsätter en publik för bilder av låg kontrast följt av bilder med 

högkontrast (Kontraster mellan varma/kalla färger) ökar spänningen för åskådaren. (Nummer 1 

i listan av mönster) 

 

Som figur 8 visar är A rummet där spelaren börjar. Detta rum är belyst med en kall 

nyans i form av ljusblå. Efter rum A träder spelaren in i rum B. Rum B innehåller 

varma nyanser i form av orange. 
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Figur 9 - Mönster där man utsätter en publik för bilder av hög kontrast följt av bilder med låg 

kontrast (Kontraster mellan varma/kalla färger, intensitet) släpper spänning för åskådaren. 

(Nummer 2 i listan av mönster) 

Geometrin i rum A och B är identiska som kan ses i figur 9. Det enda som skiljer de åt 

är ljussättningen. I rum A ser vi varmare nyanser samt mer ljusintensitet till skillnad 

mot rum B där vi ser en ljussättning som består av kallare färger med mindre 

ljusintensitet. 

 

Figur 10 - Mönster där man utsätter en publik för lite färg i form av mättnad, ljushet och värme, 

uppföljt av mycket färg i form av mättnad, ljushet och värme. Detta ökar spänningen för 

åskådaren. (Nummer 3 i listan av mönster) 

Rum A är ett stort rum som är helt öppet för spelarens vy. Här är ljussättningen 

väldigt neutral som kan ses i figur 10. Rum A har inga nyanser överhuvudtaget. Rum 

B består egentligen av tre olika rum med alla olika varma och starka nyanser i varje. 

Storleken för både A och B är lika stora och spelaren rör sig lika lång tid i båda. 
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Figur 11 - Mönster där man utsätter en publik för bilder av hög kontrast eller färg under en 

längre tid ökar spänningen för åskådaren. (Nummer 4 i listan av mönster) 

Det sista mönstret består bara av ett stort rum som är starkt upplyst av en röd nyans 

som kan ses i figur 1. Detta är ett rum spelaren befinner sig i under en längre tid. 

Detta bygger upp spänningen för spelaren. 

Arbetsprocessen är baserad på en generell mall som förklarar i vilken ordning saker 

ska göras i skapandet av banorna. Först skapas geometri, efter inredning och sist 

ljussättning. Testningen av banorna är inräknad och ligger över hela processen. Det 

största problemet med att ha två identiska banor är att den första banan måste vara 

helt klar innan den går att kopiera. Allt ljus i banorna är placerade på samma ställen. 

Egenskaperna hos ljussättningen i de olika banorna är olika. Detta gör att det inte går 

att skapa någon ljussättning förrän i slutet av processen. 

Innan banan skapades fanns en liten skiss över hur mönstren skulle fungera. Denna 

skiss har stått som mall under hela arbetsprocessen och har varit till stor hjälp under 

själva arbetet med banorna.  

Vid skapandet av en bana är det viktigt att den görs trovärdig inom de ramar spelet 

utgår från. I detta fall går det inte att skapa en bana som bara består av identiska rum 

då detta hade blivit för förutsägbart. Inom ramarna av förstapersonsspel förväntas det 

dessutom att banan har variation. Banan kan innehålla både små och stora rum. Detta 

innebär att tiden blir en viktig faktor i banskapandet. I de mönstren där spelaren rör 

sig mellan två olika rum är det viktigt att denne tillbringar ungefär lika lång tid i båda 

rummen. Spelaren kan inte spendera 100 sekunder i ett rum för att sedan gå igenom 

ett annat rum som tar fem sekunder. Det är inte troligt att effekten som önskas då 

inträffar. Effekten av ljus i den form som den används i detta arbete är väldigt 

undermedveten. Spelaren ska lägga märke till ljuset men i spel som Left 4 Dead 

2(2009) är det spelmekaniken som är central. Därför kan skaparen påverka tiden som 

en spelare spenderar i ett rum med hjälp av spelets spelmekanik. I detta fall kan det 

innebära att skicka många infekterade människor på spelaren. Dessa tar tid att besegra 

vilket gör att spelaren befinner sig länge i ett rum som kanske inte är särskilt stort. 

Att skapa en bana som har mycket ljus tar tid. Mer ljus innebär fler beräkningar som 

datorn måste göra eftersom det ska beräknas vilka reflektioner som uppstår. Detta har 
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varit ett problem eftersom det mesta ljuset skapades i slutet av processen. Tidigare 

erfarenheter har varit till god hjälp här. Skaparen kan bygga en bana som bara består 

av ett litet rum där denne testar olika ljus. Detta tar ingen tid att kompilera för datorn, 

dels eftersom reflektionerna är enkla och dels för att det bara finns ett ljus i hela 

banan. Detta sätt att arbeta gör att skaparen sparar värdefull tid genom att kunna se 

hur ljuset ser ut innan det förs in på riktigt. 

 

4.2 Genomförda mätningar och resultat 

Här redovisas resultaten från pulsmätningarna på de fem testpersonerna. Varje 

testperson fick ta på sig ett pulsbälte som registrerade ett pulsvärde varje gång pulsen 

förändrades. Dessa värden sparades i en logg-fil. Alla värden som registrerats för 

respektive rum har beräknats till ett medelvärde för att göra det lättare att läsa av. Som 

figur 12 visar är diagrammets y-axel pulsen och diagramments x-axel rummen som 

hör till de olika mönstren. Staplarna står för medelpulsen för respektive rum för varje 

testperson. T.ex. TP 2 har medelpuls 87 i mönster tvås andra rum, 2b. 

Det andra diagrammet fungerar exakt likadant till skillnad från att det är banan som 

inte har några ljusmönster som figur 13 visar. Siffrorna som är kopplade till bokstäver 

i detta diagram visar de olika rummen som är samma för båda banorna. T.ex. 2a i 

diagrammet ”Utan Mönster” är samma som rum 2a i ”Mönster” fast utan ljusmönster. 

 

Figur 12 – Stapeldiagram som visar varje testpersons medelpuls i varje rum för respektive 

mönster i banan. 
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Figur 13 – Stapeldiagram som visar varje testpersons medelpuls i varje rum. 

Här redovisas ett frekvensdiagram över det sammanlagda resultatet av 

frågeformulären som varje testperson fick besvara. Varje testperson fick svara på 

samma frågor för båda banorna. Frågorna kunde besvaras med en skala från 1-5 där  

1 betyder ”Inte alls” och 5 ”Väldigt mycket”. I frekvensdiagrammen visas de olika 

frågorna testpersonerna fick svara på. Bredvid varje fråga finns olika siffror. Siffrorna 

på översta raden står för varje svarsalternativ inom skalan 1-5. I raderna under varje 

svarsalternativ visas hur många av testpersonerna som svarade. T.ex. diagrammet för 

banan med mönster i frågan ”Hur rolig var spelomgången” svarade en person 2, en 

person 3 och tre personer 5. Eftersom det finns fem testpersoner är den sammanlagda 

summan för varje rad fem. 

Mönster 

 
1 2 3 4 5 

Hur upphetsande var spelomgången?  
 

1 1 1 2 

Hur spännande var spelomgången?  
  

2 2 1 

Hur skrämmande var spelomgången?  
 

1 3 
 

1 

Hur rolig var spelomgången?  
 

1 1 
 

3 

Figur 14 – Frekvenstabell för banan med ljusmönster som visar hur många som svarat ett visst 

alternativ på en skala mellan 1-5 för alla frågor. 

Utan Mönster 

  1 2 3 4 5 

Hur upphetsande var spelomgången?      2 1 2 

Hur spännande var spelomgången?    1 1 2 1 

Hur skrämmande var spelomgången?    3 1 1   

Hur rolig var spelomgången?      3   2 

Figur 15 – Frekvenstabell för banan utan ljusmönster som visar hur många som svarat ett visst 

alternativ på en skala mellan 1-5 för alla frågor. 
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4.3 Analys av mätningar 

En grundlig första observation av de två pulsdiagrammen visar att det inte är någon 

stor skillnad i medelpuls för någon av testpersonerna banorna i mellan. Undantaget är 

TP5 som ligger mycket högre i banan med mönster. En andra blick på 

pulsdiagrammen visar inte heller att det är någon stor skillnad på varje individs 

medelpuls i jämförelse med båda banorna. 

Alla mönster har olika krav som måste uppfyllas (El-Nasr et al. 2007). I mönster 1,3,4 

ska pulsen öka från rum till rum(a och b). T.ex. för mönster 1 ska pulsen vara högre i 

rum 1b än 1a för att kravet ska uppfyllas. I mönster 2 ska pulsen sjunka vilket betyder 

att rum 2b ska ha lägre puls än 2a för att kravet ska uppfyllas. Figur 16 visar en tabell 

över hur kraven uppfyllts för varje mönster och testperson. T.ex. för Testperson 1 har 

bara mönster 4 sitt krav uppfyllt. Figur 17 visar samma sak som figur 16 men för 

banan utan ljusmönster. Det är viktigt att jämföra resultaten från båda banorna med 

varandra. Det blir tydligt när man sätter resultaten mot varandra huruvida det är ljuset 

eller något annat som påverkat testpersonernas medelpuls.  

Mönster 

Testpersoner M 1 M 2 M 3 M 4 

TP 1 n n n j 

TP 2 n n j j 

TP 3 j j n n 

TP 4 j n n j 

TP 5 n n j n 

Figur 16 – Tabell som visar om kraven för mönstren uppfyllts för varje testperson.  

”n” = nej, ”j” = ja. 

Utan Mönster 

 

 

 

 

 

Figur 17 – Tabell som visar om kraven för mönstren uppfyllts för varje testperson i banan utan 

mönster. ”n” = nej, ”j” = ja. 

 

Det är tydligt att mönster 4 inte uppfyller sina krav då kraven för mönstret uppfylls 

fler gånger i banan som saknar ljusmönster än i banan som har de. Poängen med 

experimentet är att kraven ska uppfyllas mer i banan med ljusmönster än i banan utan. 

I figur 18 förs en sammanställning av tabellerna ovanför. Tabellen visar hur många av 

testpersonerna som hade kraven uppfyllda för varje mönster för respektive bana. 

 

 

 

Testpersoner M 1 M 2 M 3 M 4 

TP 1 n n n j 

TP 2 n n n j 

TP 3 j n n j 

TP 4 n j n j 

TP 5 n n n j 
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 M 1 M 2 M 3 M 4 

Mönster 2 1 2 3 

Utan Mönster 1 1 0 5 

Figur 18 – Tabell som visar hur många av testpersonerna som hade kraven uppfyllda för varje 

mönster och bana. 

Enligt tabellen finns det indikationer för att mönster 1 och 3 kan fungera. Detta är 

dock svårt att fastställa pga. flera olika faktorer. En av dessa faktorer kan vara själva 

testet. Många av testpersonerna blev nervösa av att ta på sig pulsbältet och andra av 

att de blev bevakade. Jämsides med detta experiment utfördes också ett annat, med 

samma testpersoner. När testpersonerna var klara med det andra experimentet var de 

ofta trötta och frustrerade. Den största faktorn som antagligen påverkat pulsen mest är 

spelets egen spelmekanik. Spelet som banorna är gjorda för har en unik spelmekanik 

där alla hinder som testpersonerna stöter på genereras av en slump. Detta betyder att 

testpersonerna upplever olika utmaningar i de båda banorna som tänkt ska vara 

identiska. T.ex. om TP1 spelar första banan och stöter på tio hinder i första rummet 

kan denne stöta på fem hinder i samma rum i den andra banan. Detta bekräftas av 

kommentarerna som uppstod efter testerna då flera testpersoner sa att det fanns fler 

hinder i banan utan mönster. 

Sammanställningen av frågeformulären visar indikationer på att banan med mönster 

upplevdes som mer spännande och skrämmande.  Detta kan bero på att olika nyanser 

ofta skapar en större kontrast mellan svart och vitt vilket gör att testpersonerna inte ser 

lika bra i banan med ljusmönster som i banan utan mönster (Brown, 1996). 

Det går dock inte att dra några klara slutsatser av detta. Det huvudsakliga problemet 

med experimentet är att det bara utfördes på fem personer. Det hade behövts en större 

grupp testpersoner för att kunna dra någon definitiv slutsats. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

I detta arbete har två banor har skapats för dataspelet Left 4 Dead 2(2009). Spelet är 

ett traditionellt FPS i en tredimensionell miljö. De två banorna som skapats har helt 

olika ljussättningar. Den ena banans ljussättning är baserad på El-Nasrs et al.(2007) 

ljusmönster och den andra innehåller en ljussättning helt utan nyanser eller kontraster 

mellan varma/kalla färger. Totalt testades fyra av El-Nasrs et al. fem olika mönster. 

Tester utfördes på fem testpersoner med olika spelstilar, kön och erfarenhet. Metoden 

bestod av pulsmätning och frågeformulär.  

Resultaten från testerna är otydliga. Enligt resultaten från pulsmätningarna finns det 

indikationer att mönster 2 fungerar som det är tänkt, men inget är definitivt. 

Frågeformulären visar indikationer på att testpersonerna ansåg att banan med mönster 

var mer skrämmande och spännande medan den andra banan var roligare och mer 

upphetsande. Den stora anledningen till varför det inte går att dra några slutsatser från 

testerna är pga. det låga antalet testpersoner. Den faktor som påverkar mest är själva 

spelmekaniken i spelet. En definitiv slutsats blir därför svår att dra. Det finns dock 

små indikationer som går att diskutera. 

5.2 Diskussion 

Efter att ha analyserat resultaten av testerna finns det inga större tecken som visar på 

att tidigare presenterade hypoteser är bevisade i detta fall. Enligt resultaten påverkar 

mönstren skräck mer än spänning. Det är svårt att hitta ett system för ljussättning som 

verkligen fungerar för spel då upplevelsen ofta är beroende av andra saker. T.ex. 

spelmekaniska utmaningar och vad spelaren gör i spelet. Ett exempel på när 

spelmekanik har för mycket påverkan på spelaren är när det kommer sekvenser där 

spelaren inte får tid att fokusera på något annat än spelmekaniken. Detta kan vara att 

spelaren löser ett pussel eller att denne ständigt bemöts av olika utmaningar. 

Det är mycket som gör att något känns spännande och just dessa mönster är hittade i 

filmer, inte spel. Dessa ljusmönster används sällan direkt efter varandra i filmer, utan 

de används i särskilda scener ofta ihop med dialog och musik. Det är lätt att använda 

detta i filmer då allting är förbestämt. En film är helt linjär för åskådaren. Åskådaren 

kan inte påverka upplevelsen på något sätt förutom kanske genom att släcka rummet. 

Åskådaren kan inte heller påverka produkten i sig. Ett spel däremot är helt beroende 

av vad spelaren gör.  

Det finns fortfarande utrymme för att använda sig av El-Nasrs et al.(2007) 

ljusmönster i spel. En möjlighet skulle vara att använda dessa mönster när spelaren 

har så lite val som möjligt så att spelaren måste uppleva ett förbestämt mönster av 

ljussättning. Detta gärna i kombination med musik eller dialog av något slag. 

Problemet är att då närmar man sig mer filmen vilket betyder att spelaren måste bli 

passiv för att uppleva effekten. Ett bättre sätt vore att skapa ett dynamiskt system där 

spelet ändrar sin ljussättning efter vad spelaren upplever. T.ex. om spelaren råkar ut 

för väldigt hektiska utmaningar, att ljussättningen då ändras till en stark röd färg för 

att skapa mer spänning. Beroende av spelmekaniken ändras alltså färgen på 

ljussättningen. På detta sätt går det att skapa en ljussättning som hela tiden stämmer 

överens med spelmekaniken. Det skulle gå att ta ett sådant system ett steg längre om 

man utvecklade ett likadant system som ändrade ljussättningen efter spelarens puls. 
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För detta skulle det behövas någon form av teknik som läser av spelarens puls och 

som ger dessa data till spelet. På detta sätt skulle spelarens puls teoriskt kunna styras 

av spelet. 

5.3 Framtida arbete 

Om en fortsättning på denna studie hade varit aktuell så hade det varit intressant att 

kolla över designen på banorna. Det hade då varit intressant att dra nytta av resultaten 

som kommit fram ur denna studie och se hur banorna kan designas för att få ett bättre 

resultat. Man skulle kunna ändra ordning på de ljusmönster som undersökts för att se 

om en förändring hade skett i en ny studie. Alternativt skulle man kunna göra helt nya 

banor för ett eget spel. På detta vis får man full kontroll över spelmekaniken och kan 

försöka göra så att spelupplevelserna blir näst intill likadana för alla testpersoner. 

Det hade också varit tänkvärt att försöka testa varje ljusmönster var för sig. I film så 

använder man ofta inte dessa tekniker efter varandra. I denna studie låg ljusmönstren 

direkt efter varandra. Det hade då varit bättre att försöka använda sig av dessa 

tekniker som man gör i film genom att skapa en stor bana där mönstren bara används 

på vissa speciella ställen. 

En utveckling av metoden hade också varit att föredra. Istället för att bara läsa av puls 

kan man också läsa av hudkonduktans för att få tydligare resultat. I denna studie 

filmades också testpersonerna. Här skulle man kunna använda sig av en metod för att 

läsa av ansiktsutryck och reaktioner. Istället för att använda sig av frågeformulär kan 

man ha kvalitativa interjuver med testpersonerna. Det är viktigt att kunna diskutera 

och reflektera över saker och ting för på detta sätt kan man få en djupare förståelse för 

vad testpersonen egentligen upplever. Då finns det också en chans att man får oväntad 

information som i sin egenhet kan vara intressant. Detta gjordes inte i denna studie på 

grund av brist på tid. Viktigt är också antalet testpersoner. För att kunna dra en 

definitiv slutsats om något måste testgruppen vara större. 
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