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Sammanfattning 
 

Detta arbete handlar om att undersöka en narrativ ljussättning av en labyrint och går i 

bakgrunden igenom hur ljussättning har fungerat genom tiderna fram till idag, samt hur 

forskning kring ljus i dataspel ser ut i dagsläget. Därefter följer problemformuleringen som 

utgår från två perspektiv, vilka är förstapersonsperspektiv samt top-downperspektiv. 

Frågeställningen vill undersöka en skillnad i hur en narrativ ljussättning uppfattas ur de olika 

perspektiven i en labyrintisk miljö. Problemformuleringen går även igenom hur 

utvärderingsmetoden var tänkt att fungera i relation till detta. Sedan går utvärderingskapitlet 

igenom resultatet av studien där en analys av tio intervjuer med respondenter som genomfört 

studien presenteras. Arbetet avslutas sedan med en diskussion kring hur arbetet gick tillväga 

och vad man kan säga om resultatet, vilket var att ljuset uppfattades som viktigt av båda 

perspektiven, samt en hypotes kring möjliga framtida arbeten som arbetet potentiellt kan leda 

till. 

 

Nyckelord: Ljussättning, narrativ, interaktion, top-downperspektiv, 

förstapersonsperspektiv, El-Nasr 
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1 Introduktion 

Artificiellt ljus har sedan 1200-talet varit en del inom teater, främst för att åskådare skall 

kunna se vad som händer på scenen, men även för att rikta uppmärksamhet. När 

teatermediet har utvecklats genom århundradena har användningen av ljus följt med och 

tagit en allt större del av mediet som helhet. Denna struktur översattes sedermera in i 

filmmediet och har fram till idag blivit en än större del inom både film och teater som 

förmedlare av narrativ, men även av känsla (Anon., 1929). Efter att spelmediet uppstod har 

ljussättningen inom det genomgått ett liknande utvecklingsförlopp som från teaterns 

ursprungstid till den senare cinematografiska ljussättning som finns idag. Med detta menas 

strävan att få ljuset att bli en del av narrativet (El-Nasr m.fl., 2007). 

 

Denna utveckling har lett fram till dagens datorspel där det emellertid också har börjat tas 

steg från den cinematiska ljussättningen, som var skapad utifrån det som den fasta kameran 

kunde se. Detta betydde att blickfältet oftast var kontrollerat och i låst perspektiv. I ett spel 

behöver de begränsningarna inte finnas eftersom en spelare kan utforska världen på egen 

hand. Detta kräver att ljussättningen i spel behöver kunna anpassas efter en observatör som 

rör sig fritt i ett område, det vill säga det behöver vara dynamiskt (El-Nasr m.fl., 2007).  

 
Denna undersökning fokuserar på hur ljus i spel uppfattas i ett förstapersonsperspektiv 

jämfört med hur detta uppfattas i ett så kallat top-downperspektiv. Med top-downperspektiv 

menas ett perspektiv som kan liknas med fågelperspektiv. Den kontrollerade spelmiljön som 

används är en enklare labyrint som tio testpersoner får navigera igenom i antingen det ena 

eller andra perspektivet. Det vill säga fem personer i vardera perspektiv. Undersökningen 

avslutas med en kvalitativ intervju med varje deltagare där målet är att få en inblick i hur det 

betydelsebärande ljuset uppfattas ur de två olika perspektiven. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras de olika inriktningar, teorier och den tidigare forskning som 

problemformuleringen är baserad på. Den teoretiska grunden till arbetet är forskning inom 

ljus och ljussättning i spel genomförd av Magy Seif El-Nasr (2005) och El-Nasr m.fl. (2007). 

2.1 Ljussättningens historia 

Mellan år 1200 och 1400 uppstod de första behoven för artificiell ljussättning till teaterscenen, 

eftersom föreställningar efter att solen gått ned började bli vanligare. Dessa lystes upp med 

brasor och facklor. De följande århundradena sågs en utveckling av ljussättning inom 

teatermediet från en enkel ljussättning, där avsikten var att åskådarna endast skulle se scenen 

och skådespelarna, till att utnyttja det för att rikta uppmärksamhet och leda publikens känslor 

(Anon., 1929). När sedan filmmediet utvecklades utgick aktörerna helt från teaterns 

dåvarande ljussättning och filosofi kring ljus. Detta utvecklades dock efter de första tio åren, 

då potentialen av ljus för att bygga atmosfär började inses. Filmskapare började 

experimentera med nya sätt att belysa scener för att få fram den känslan som de ville förmedla, 

exempelvis genom att manipulera färgen och vinkeln på ljuset genom ett fönster för att 

efterlikna morgonsol. De stora filmbolagen utvecklade sig även teknologiskt för att kunna 

tillgodose sina projekt med de ljus som de behövde, till exempel massiva strålkastare som 

hängdes i taken på studios som kunde användas till att simulera sol eller månljus för 

utomhusmiljöer. Detta ledde under åren till att ljus numera fungerar som ett komplement till 

skådespelare och hela kompositioner i scener för att styra åskådares uppfattningar (Baxter, 

1981). 

 
I en studie av spelmediet kan det ses att det sedan 1980-talet har varit en jämförelsevis snabb 

utveckling, både tekniskt och estetiskt, hur ljussättning används. Detta har möjliggjort 

användande av nya och alternativa ljussättningar till det som var standarden för några år sen. 

Det som nu har börjat hända är att utvecklare kan skapa ljus som inte bara lyser upp miljöer, 

utan även tillför något till den överliggande estetiken i ett spel. Detta betyder att ljussättningen 

har fått en allt större roll i produktionen och att ljuset härav har större betydelse för spelet 

som helhet (El-Nasr m.fl., 2007).  

 

  



 
3 

2.2 Ljus som narrativ 

Ett narrativ definieras av Bordwell och Thompson (2010) som ”a chain of events linked by 

cause and effect and occurring in time and space” (2010, s. 79). Det kan berättas i många olika 

former, bland annat muntligt, genom film, litteratur eller målningar. Ett exempel på hur 

narrativ har fungerat historiskt är konst i olika former, då konstnärer har återberättat historier 

genom att måla valda motiv ur dem (Stokstad & Cateforis, 2005). Ett exempel på en sådan 

bild är Leonardo Da Vincis (1452-1519) Den sista måltiden (1498), se figur 1, som kan anses 

återberätta en del av Bibeln. 

 

Figur 1 Da Vincis Den sista måltiden 

Som en del av detta narrativ spelar ljuset den roll som det senare även har gjort i teatern i form 

av riktande av uppmärksamhet till viktiga punkter i målningen. Genom att betona en punkt i 

en målning med starkare ljus än övriga delar förstår betraktaren att den punkten är viktig, 

vilket bygger grunden till förståelsen för narrativet. Ett exempel på en sådan teknik inom 

konsten är chiaroscuro som uppstod under 15–1600-talet, där stor vikt lades vid kontraster 

för ljust och mörkt för att leda uppmärksamhet och ge ett tydligt fokus i målningar (Stokstad 

& Cateforis, 2005). 

Konsten, främst måleri, med dess skillnader mellan ljus och mörker, kan användas för att 

jämföra med dagens spel och tekniken som finns bakom dem. Ur detta perspektiv kan det 

tydas att det finns ytterligare möjligheter att ge ljus en större och viktigare del i spels narrativ. 

I likhet med tidigare studier om ljussättning i spel är det även i det här arbetet en labyrints 

uppbyggnad som är intressant att titta på för att reda ut ljusets påverkan på narrativet. Det 

kan utifrån Bordwell och Thompsons (2010) ovannämnda definition av begreppet narrativ 

argumenteras att en labyrint i sig har narrativet att en person som navigerar igenom den 

förflyttar sig från punkt A till punkt B där resan mellan de två punkterna är berättelsen. Om 

det i denna labyrint läggs in ljus som är till för att leda personen blir det en del av narrativet i 

form av ett hjälpmedel för att hitta till punkt B.  
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2.3 Ljus och interaktion  

Om det görs en jämförelse mellan de olika medierna måleri, film och spel så finns det en 

skillnad som separerar spel från de andra: spel kan ha ett obundet perspektiv. I en målning 

eller en film är alla perspektiven som åskådaren ser begränsade efter vad målaren eller 

filmskaparen har bestämt, men i ett spel är det ofta åskådaren, eller i det här fallet spelaren, 

som kontrollerar perspektivet i form av kameran. Detta presenterar ett helt nytt område att 

utforska i hur en ljussättning skall skapas som, oavsett perspektivet som spelaren väljer, alltid 

fyller sitt syfte. För att göra detta behöver ljuset interagera med spelaren genom att ändras och 

anpassas efter hur denne beter sig (El-Nasr m.fl. 2007).  

El-Nasr m.fl. (2007) beskriver i sin undersökning det som nämns ovan, det vill säga att ljus i 

spel fyller en ny funktion jämfört med hur ljus i film används. Grundprincipen för de båda är 

densamma i form av syfte, men hur ljuset presenteras och ändras i spel är på grund av spelaren 

och dess påverkan på spelet. Med påverkan menas i detta fall att spelaren befinner sig och rör 

sig runt i spelvärlden. Detta innebär att ljuset måste anpassas i realtid efter vad spelaren gör 

och vad som händer spelaren för att önskad visuell effekt skall ske. Detta blir en form av 

interaktion mellan ljus och spelare som ej är möjlig inom filmmediet men som numera har 

blivit viktigt inom spelmediet, vilket El-Nasr argumenterar för i en tidigare artikel, ”Intelligent 

Lighting for Game Environments” (2005).  

Denna form av interaktion är speciellt tydlig i spelet Amnesia: The Dark Descent (Frictional 

Games, 2010), där ljus används effektivt som en del av spelmekaniken. Karaktären som 

spelaren spelar blir negativt påverkad av att vistas i mörker genom att skärmen blir suddig och 

”hemska” ljud börjar spelas upp för att störa spelaren. Vistas karaktären i ljus kan den däremot 

bli upptäckt av fienderna som finns i spelet och dödas eftersom spelaren inte har något sätt 

att försvara sig annat än att springa och gömma sig. Spelaren kan även påverka ljussättningen 

i spelet till viss del. Detta på grund av att det finns facklor som kan tändas för att lysa upp ett 

begränsat område, eller lämnas släckta. Spelaren har även en lykta som sparsamt kan 

användas för att lysa upp mörka områden om det inte finns facklor tillgängliga. Detta kan 

relateras till detta arbete eftersom ljuset kommer ha en spelmekanisk funktion i och med att 

det kommer guida spelaren genom en labyrint. 

En annan sak som påverkar hur spelaren interagerar med ljus i en spelmiljö är perspektivet 

som det upplevs ur. I ett första- eller ett tredjepersonsperspektiv är ljuset närmare spelaren 

än om denne ser miljön från ett top-downperspektiv. I flera tidigare undersökningar som 

gjorts av exempelvis Knez och Niedenthal (2008) samt El-Nasr m.fl. (2007) har studierna 

endast utgått ifrån förstapersonsperspektivet i hur ljus påverkar en spelare i olika situationer 

och på olika sätt. Det här arbetet undersöker därför om perspektiv tenderar att ha betydelse 

för hur spelaren uppfattar ett narrativt ljus i en specifik miljö, i det här fallet skillnaden mellan 

förstapersonsperspektiv och top-downperspektiv i en labyrint. Detta för att bidra med en ny 

vinkel till diskussionen kring ljussättning som narrativ inom spel. 
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2.4 Player perspective 

Grodal (2005) skriver att ljus och dess påverkan på människor inom film är tätt kopplat till 

att människan historiskt sett har uppfattat ljus mestadels från solen, och att allt annat 

artificiellt ljus märks undermedvetet vilket aktiverar en respons hos de som ser på det. Han 

menar även att ljus är det viktigaste medlet med vilket vi tar in information om omvärlden och 

hur vi interagerar med vår omgivning. Detta innebär att filmskapare, och även spelskapare, 

kan påverka åskådares uppfattning av en miljö genom valet av ljussättning. Detta eftersom 

majoriteten av åskådare kommer att uppfatta det på ett visst sätt, då en specifik ljussättning 

ger ett speciellt resultat. Ett helt onaturligt ljus som kommer från en riktning som inte är 

korrekt baserat på hur omgivningen ser ut, kommer enligt Grodal (2005) kräva större 

uppmärksamhet från en åskådare än ett naturligt ljus som ligger lika mycket i fokus. Detta är 

dock inte enbart negativt, då det får åskådaren att aktivt analysera eller undersöka vad 

meningen med ljuset är, vilket i sig kan vara meningen med det. Detta ligger i direkt anslutning 

till detta arbetes undersökning som syftar till att studera hur spelare tenderar att uppfatta och 

använda sig av onaturligt ljus. 

Av ovanstående kan det antas att ljus i spel har, eller kan få, en faktisk betydelse för hur en 

spelare interagerar med spelet och dess funktioner. Ett onaturligt ljus som kastas på ett objekt 

kommer med viss sannolikhet dra till sig spelarens uppmärksamhet och därmed kan denne 

dra slutsatsen att objektet är viktigt. Dock innebär detta inte alltid att spelaren ifrågasätter 

ljuset. Grodal (2005) argumenterar för att den mänskliga acceptansen av onaturligt ljus i film 

är hög då åskådaren förstår att det ej är korrekt, men att det även är meningen. Denna tolkning 

borde även stämma för vilken väg en spelare väljer att ta när den navigerar en labyrint i ett 

spel, det vill säga följa ett ljus, vilket är vad detta arbete undersöker.  

Vidare visar Knez och Niedenthal (2008) i sin forskning att olika ljus i spel påverkar en 

spelares prestation. I resultatet visar de att de spelare som blev utsatta för varmt (rött) ljus 

presterade bättre än de spelare som blev utsatta för kallt (blått) ljus i ett spel som var utformat 

som en labyrint. De diskuterar i slutresultatet att mer forskning inom ämnet behövs, men att 

deras resultat pekar på att ljusets påverkan på spelare fungerar på ett liknande sätt som det 

gör i den verkliga världen. Det vill säga att olika typer av ljus kan influera människors 

sinnestillstånd på olika sätt, som exempelvis i deras undersökning där deras resultat pekade 

på att blått ljus kan uppfattas som lugnande. Deras undersökning går däremot inte in på vilka 

psykologiska aspekter som ligger bakom denna uppfattning, de visar endast att deras resultat 

tyder på ett samband mellan ljusets färg och spelares prestation.  

Utöver ovanstående har El-Nasr m.fl. (2007) analyserat ljusets påverkan på en spelare när det 

ändras för att reflektera situationen som spelaren befinner sig i. När tempot i spelet ökas 

ändras ljuset med syfte att öka spänningen som spelaren upplever. El-Nasr m.fl. (2007) kom 

i sin undersökning fram till att dynamisk ljussättning kan framkalla känslor hos människor, 

men att det är beroende på individen vilka känslor som faktiskt upplevs. Detta är baserat på 

de kommentarer som de fått in där det blev tydligt att de hade fått spridda reaktioner från sina 

testpersoner (2007).  
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3 Problemformulering  

Som det beskrivits ovan har det i tidigare forskning gjorts undersökningar om hur ljussättning 

i spel kan användas för att påverka spelares prestationer, deras känslomässiga tillstånd eller 

uppfattning av miljöer, utifrån ett förstapersonsperspektiv. I det här arbetet genomfördes 

därför istället en jämförelse mellan förstapersons och top-downperspektiv för att se om det 

fanns en skillnad i hur spelare uppfattade, betraktade, eller påverkades i sitt beteende av 

ljussättningen i en miljö. Den begränsade miljön var en labyrint där ljussättningen bestod av 

ett grundläggande ambient light, vilket är ett basljus som bestämmer den generella ljusnivån 

i miljön. Den innehöll även en mängd point lights, vilka fungerar som kulor av ljus som sprids 

jämt åt alla riktningar från sin mitt.  

Som det argumenterades för i bakgrunden, användes dessa point lights i ett narrativt syfte, 

det vill säga att de lyste upp vägen från punkt A, vilket var utgångsläget för båda perspektiven 

i labyrinten, till punkt B som var slutmålet. I undersökningen fick top-downperspektivets 

testpersoner en fördel över förstapersonsperspektivets testpersoner när det gällde att klara av 

labyrinten då de kunde se mer av den. Förfarandet presenterade möjligheten att kunna utröna 

om testpersonerna för top-downperspektivet trots denna fördel valde eller tenderade att 

använda sig av ljuset för att komma till punkt B.  

Inför undersökningen gjordes antagandet att de testpersoner som testade top-

downperspektivet aktivt skulle använda det narrativa ljuset mindre än de som testade 

förstapersonsperspektivet för att klara av labyrinten. För att testa detta antagande användes 

följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar spelare en narrativ ljussättning ur ett förstapersonsperspektiv jämfört 

med ett top-downperspektiv? 

 Vilken betydelse har det narrativa ljuset för top-downperspektivet? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

Det som producerades för att undersöka frågeställningen var en labyrint som inte tog längre 

tid än 10 minuter att navigera sig genom. Labyrinten ljussattes med ett ambient light och flera 

point lights som skulle leda spelaren från punkt A till punkt B. Dessa sattes ut med ojämna 

mellanrum genom de korridorer i labyrinten som var den korrekta vägen. Eftersom målet med 

labyrinten var att ta sig från punkt A till punkt B blev mekaniken i detta korta spel att förflytta 

sig, och dynamiken blev därmed att göra det i rätt riktning. Då ljuset i detta fall var till för att 

leda spelaren blev det en del av mekaniken i form av att spelaren skulle följa det.  

På grund av den tänkta tiden att komma från punkt A till punkt B behövde labyrinten vara 

relativt enkel i sin utformning då inte labyrintens svårighetsgrad var en faktor för 

undersökningen, se figur 2.  
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Figur 2 Exempel på labyrintens utformning. 

Förstapersonsperspektivet befann sig i labyrinten och top-downperspektivet befann sig en bit 

ovanför och skådade nedåt. Båda perspektiven utsattes för samma ljussättning för att kunna 

utvärdera skillnader i resultatet mellan de två. Top-downperspektivet fick en viss fördel då det 

tillät att spelaren såg längre i förväg, vilket gick att begränsa beroende på hur högt det 

placerades i förhållande till labyrinten, men även i labyrintens utformning. Se röda 

markeringen i figur 2 för ett exempel på hur mycket som sågs från perspektivet. Den specifika 

höjden på top-downperspektivet arbetades fram under produktionen för att säkerställa att 

endast en begränsad del av labyrinten var synlig. Det intressanta med top-downperspektivet 

utifrån problemformuleringen, var att se ifall testpersonerna trots denna fördel använde sig 

av det ledande ljuset för att komma till slutet. 
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3.1.2 Utvärderingsmetod 

För att testa de båda perspektiven skapades två grupper om 5 testpersoner vardera som fick 

spela igenom labyrinten i ett av perspektiven. En grupp fick alltså testa 

förstapersonsperspektivet och den andra gruppen testade top-downperspektivet. 

Urvalsprocessen av testpersoner till varje grupp bestod av att individer med så lika 

spelerfarenhetsnivå som möjligt valdes ut. Med nivå menas således liknande erfarenhet av 

spel, att de befann sig inom samma åldersgrupp och att könsfördelningen mellan grupperna 

blev så likvärdig som möjligt. Därefter fick testpersonerna vid skilda tillfällen spela igenom 

labyrinten en och en under observation följt av en semi-strukturerad kvalitativ intervju, 

(Østbye m.fl. 2003), om deras uppfattning av ljuset. Spelsessionen spelades även in och fick 

agera underlag för den efterföljande intervjun som i sin tur spelades in med ljudupptagning. 

Anledningen till att testpersonerna skulle ha likvärdig erfarenhet av spel var att personer med 

mer spelvana har förståelse för hur de själva beter sig när de spelar och därmed kunde ge 

relevanta reflektioner och diskussioner till undersökningen. Testpersoner med mindre vana 

av spel antogs inte kunna ge samma reflektioner och eftersom undersökningen utgick från ett 

mindre antal testpersoner var dessa tvungna att vara erfarna inom spelområdet. 

På grund av att det gjordes kvalitativa intervjuer och den begränsade tid som dessa utfördes 

under, gjordes urvalet för testpersoner endast från dataspelsstudenter på Högskolan i Skövde. 

Detta är definierat av Østbye m.fl. (2003) som ett ickesannolikhetsurval och har nackdelen att 

en bred generalisering av resultatet ej går att genomföra. Fördelen med denna typ av 

bekvämlighetsurval i detta fall var att urvalsprocessen blev underlättad eftersom ett högre 

antal potentiella testpersoner kunde delta i studien. Det var även högre sannolikhet att de 

testpersoner som valde att delta mötte de kriterier av erfarenhet som nämnts ovan. 

Rollen som observatör användes för att få en inblick i hur spelaren beter sig i form av 

kroppsspråk samt för att ge underlag för den efterföljande intervjun. Möjliga nackdelar med 

att ha en observatör närvarande under spelsessionen var att det kunde påverka 

testpersonernas beteende när de spelade eftersom de kunde känna sig obekväma, vilket kunde 

resultera i en icke-naturlig spelsession som påverkade slutresultatet. Därför var det viktigt att 

testpersonerna i förhand hade blivit införstådda i att en observatör skulle vara närvarande.  

Att undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa utskick var för 

att kunna få en mer ingående förståelse för vad testpersonerna upplevde under spelsessionen, 

vilket skulle varit svårare utan möjligheten för uppföljningsfrågor som den kvalitativa 

intervjun erbjöd. Østbye m.fl. (2003) beskriver fördelen med kvalitativa intervjuer som att 

forskaren kan få ut informantens egna reflektioner och åsikter, vilket inte hade varit möjligt i 

en fördefinierad kvantitativ studie. Denna fördel var för detta arbete intressantare att utnyttja 

i jämförelse med en kvantitativ studie, vars fördelar ligger i att analysera det som enkelt kan 

räknas och mätas (Østbye m.fl. 2003). Testpersonernas uppfattning av hur mycket eller lite 

de hade använt ljuset i denna studie ansågs inte vara enkelt att mäta eller räkna. Østbye m.fl. 

(2003) definierar däremot ett problem med att använda en begränsad kvalitativ 

intervjumetod, vilket är att resultatet inte går att generalisera mot en bredare målgrupp. Det 

blev istället ett stöd för en teori som sedan måste utforskas vidare för att kunna säga något 

med säkerhet, detta arbete kan således ses som en förstudie i ämnet. 
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4 Genomförande  

I det här kapitlet ges först en kort inblick i labyrinter både i och utanför spel, följt av en 

genomgång av skapandet av artefakten samt undersökningen som artefakten agerar stöd för. 

4.1 Labyrinter i spel 

Innan arbetsprocessen för artefakten beskrivs ges här en kort redogörelse för hur labyrinter 

både i och utanför spel är uppbyggda och designade enligt Alison Gazzard (2009), för att ge 

en inblick i hur tankeprocessen kring skapandet av artefakten gick till. Gazzard beskriver att 

labyrinter är indelade i två kategorier. Den första kallas unicursal, vilket innebär att den 

endast har en gång som sträcker sig från början till slut, och den andra kallas multicursal 

vilket innebär att det finns flera gångar i labyrinten. Gazzard (2009) argumenterar att en 

unicursal labyrint, som generellt sett är rund, oftast har ett symboliskt värde bakom sig och 

är en del av en pilgrimsfärd eller ritual. Syftet i labyrinten ligger därför i målet med 

pilgrimsfärden eller ritualen. En multicursal labyrint, som inte måste följa en speciell form, 

presenterar istället en väg fylld av val för den som går den. Det finns även val att göra i en 

unicursal labyrint, exempelvis att vända om eller att gå den från ”fel” håll, men i en 

multicursal labyrint tvingas det fram fler val och oftare enligt sin design. Vid varje ny gång 

som presenteras, uppstår ett val om att följa den eller ej. Detta val om vilken väg som skall 

följas och hur respondenter ställde sig till det, och i efterhand reflekterade över det, var vad 

detta arbete ville undersöka och beslutet togs därmed att göra labyrinten till en mulitcursal 

labyrint. 

Vidare diskuterar Gazzard (2009) om hur labyrinter i spel var till för att erbjuda spelare nya 

upplevelser vid varje ny omgång. Hon tar upp exemplet med Pac-Man (Namco, 1980) där, 

trots att labyrinten som spelet utspelar sig i inte ändras, erbjuder en ny upplevelse för spelaren 

baserat på hur denne väljer att förflytta sig, men även hur fienderna rör sig för att fånga 

spelaren. Gazzard (2009) går även igenom hur spelare eller ”vandrare” får använda sin 

erfarenhet och sina sinnen för att klara av en labyrint. Med detta menas att de antingen aktivt 

eller undermedvetet analyserar miljön de befinner sig i för att hitta ledtrådar om vilken väg 

som är den rätta. I den verkliga världen beskriver hon hur en bevuxen labyrint är mer nött i 

de gångar som leder åt rätt håll, och mer bevuxen i de gångar som leder fel, eftersom färre 

personer har passerat genom dem. I spel kan det vara ett objekt som är placerat på ett specifikt 

sätt, eller ett ljus som lyser i en gång men inte i en annan. I designen av labyrinter i spel 

används, på grund av detta, ofta olika typer av kartor för att spelaren skall kunna orientera 

sig, eller mer eller mindre tydliga kännetecken. Utifrån ett designperspektiv är detta en stor 

del av processen i skapandet av en labyrint, och det kan relateras till den labyrint som gjordes 

för detta arbete.  
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4.2 Arbetsprocessen 

Skapandet av labyrinten utgick från det grova konceptet som visades tidigare i 

metodbeskrivningen (figur 2), samt Gazzards (2009) teorier kring labyrinter. Artefakten 

byggdes i spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic Games, 2014), eftersom den hade flera inbyggda 

funktioner som sparar tid och arbete vid produktion av prototyper, exempelvis en färdig 

spelarkaraktär som utnyttjades i detta arbete. Produktionen inleddes med att lägga ut en 

mindre golvmodell som sedan duplicerades ut efter den form som konceptet visade, se figur 

3. Hänsyn togs även till teorin kring multicursal labyrinter för att avgöra hur grunden skulle 

fungera. Respondenterna var tvungna att ställas inför val av vilken väg som skulle följas, och 

helst flera stycken för att kunna utvärdera ett beteende, och därmed byggdes flera sidogångar 

som endast ledde till återvändsgränder. 

 

Figur 3 Labyrintens golv utlagt, sett ovanifrån, med start och slutpunkt markerad. 

Point lights sattes sedan ut med täta mellanrum, se figur 4, för att markera vägen från punkt 

A till punkt B och därefter spelades nivån för att se hur lång tid det tog att förflytta sig mellan 

dessa punkter, vilket var lite över en minut. Eftersom testpersonerna ej kände till labyrintens 

utformning i förväg ansågs detta vara en rimlig tid att utgå från. 



 
11 

 

Figur 4 Labyrinten ovanifrån. Varje vit cirkel är en point light. 

Först efter att labyrinten blivit testad sattes väggar ut eftersom det hade blivit mycket att 

ändra om det första utkastet av labyrinten inte fungerat. När väggarna var klara märktes det 

att ljusen som sattes ut tidigare var för många och för starka, se figur 5, då de skapade en väg 

av ljus snarare än en enklare vägledning. Jämfört med hur de icke upplysta korridorerna, se 

figur 6, såg ut blev det en för stor kontrast som en testare inte skulle kunna ignorera. I 

samband med detta hade även en ambient light-ljussättning skapats. Denna blev tillräckligt 

ljus för att spelaren alltid skulle kunna se miljön, oavsett om det fanns point lights där eller 

inte. Resonemanget kring detta togs även från El-Nasr m.fl. (2007), som tar upp 

förhållandet mellan olika ljus i en scen som i sin tur skapar effekter av ljusstyrka och 

kontrast. Detta var något som eftersträvades i denna artefakt, men det fick inte bli för tydligt 

då det kunde komma att påverka problemformuleringen och i sin tur resultatet av 

undersökningen. 
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Figur 5 En korridor med den första versionen av ljussättningen med båda typerna av ljus. 

 

Figur 6 En korridor med endast ambient light-ljussättning. 
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Som det kan ses i figur 5 blev ljussättningen för stark i jämförelse med figur 6 och behövde 

därmed minskas. Antalet point lights halverades och därefter testades nivån igen, men 

ljusen ansågs fortfarande vara för tydligt vägledande, se figur 7. 

 

Figur 7 Ljussättningen efter antalet point lights halverats. 

Eftersom problemformuleringen handlade om att utvärdera om båda perspektivens 

testgrupper använde sig av dessa point lights, fick de inte vara för starka. Därför sänktes 

deras intensitet och radien som de påverkar för att göra dem mindre tydliga men fortfarande 

möjliga att se, se figur 8. 
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Figur 8 Den svagare ljussättningen. 

I denna version kunde man fortfarande se ljusen men de var inte lika tydliga. Med tanke på 

den målgrupp som testpersonerna befann sig i kunde det antas att de trots denna minskade 

tydlighet inte skulle ha några problem med att se skillnad på en del av labyrinten som hade 

point lights jämfört med en som inte hade det. Problemet som eventuellt kunde uppstå i det 

här stadiet var att ljusen inte skulle gå att uppfatta i top-downperspektivet på grund av att 

dessa point lights var för svaga. Därför behövdes en rimlig höjd i förhållande till gångarna 

skapas i perspektivet för att avgöra hur mycket spelaren skulle kunna se, vilket visas i figur 9. 
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Figur 9 Första versionen av top-downperspektivet. 

I figur 9 kan man se att ljusen var tillräckligt tydliga även i top-downperspektivet och att det 

var i en passande höjd, men ett annat problem uppstod i form av kamerans synfält som var 

för brett. För att lösa detta ändrades kamerans synfält till att bli mer kvadratisk istället för 

rektangulär, vilket gav spelaren en mer likvärdig uppsyn både framåt, bakåt och åt sidorna, 

vilket kan ses i figur 10. Detta för att följa exemplet på synfält som gjordes i figur 2. 

 

Figur 10 Top-downperspektivet med svarta beskärningar på sidorna. 

Med den här versionen av top-downperspektivet kunde spelaren se närliggande korridorer 

och i vissa fall även återvändsgränden på de som inte leder till punkt B.  
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4.3 Pilottest 

För att säkerställa att undersökningen kunde genomföras utfördes fyra pilottester på de olika 

perspektiven, med två testpersoner på varje. Under dessa testades även frågorna som skulle 

användas under intervjuerna. Inför pilottestet gjordes även en alternativ version av 

ljussättningen, se figur 11, till båda perspektiven där alla point lights sattes ut med ojämnare 

mellanrum och bakom hörn med syftet att kontrollera om testpersonerna aktivt letade efter 

ljusen. Det skapades en specifik punkt i labyrinten, se den röda fyrkanten i figur 11, där en 

ljuspunkt placerades efter två hörn, vilket innebar att den inte syntes utan att respondenten 

aktivt letade efter den.  Kontrollpunkten skapades av anledningen att kunna se vilket håll 

spelaren valde att gå när inte en uppenbar väg var presenterad för dem, vilket kunde 

användas som underlag i den kvalitativa intervjun för att analysera spelarens beteende. 

 

Figur 11 Den alternativa versionen av ljussättningen som skapades till pilottestet. 
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Resultatet av dessa undersökningar med den alternativa ljussättningen var att testpersonerna 

som testade förstapersonsperspektivet var skeptiska mot ljuset och litade inte på att det ledde 

till punkt B. Detta gjorde att de till en början kollade vilken gång ljuset ledde genom och sedan 

gick åt ett annat håll för att se ifall det gick att komma vidare. Efter att ha gått fel väg ett antal 

gånger började de dock följa ljuset istället då det visade sig att det inte ledde till 

återvändsgränder. 

Top-downperspektivets testpersoner använde båda två perspektivets fördelar med att se 

närliggande gångar och dessas slut för att avgöra var de skulle ta vägen i första hand. En av 

dem gick efter ungefär halva tiden över till att följa ljusen och den andra tänkte, enligt 

påstående under intervjun, inte på att hen hade följt ljusen nästan hela vägen till punkt B. Den 

andra testpersonen hade sett ljuspunkterna men ej förstått vad de innebar under sessionen, 

men hade i efterhand, då den inspelade sessionen visades upp, reflekterat över att det 

antagligen hade berott på de långa mellanrummen mellan ljusen. 

4.4 Analys av artefakt och metod 

Utifrån pilottesten kunde det ses att de data som erhållits kunde sättas i relation till 

problemformuleringen och fylla sitt syfte. Artefakten med den alternativa versionen av ljuset 

som gjordes inför pilottestet gav även ett beteende hos testpersonerna som var intressantare 

att observera och reflektera kring, vilket var anledningen till att det blev den versionen som 

användes i den faktiska studien.  

Inspelningen av sessionen visade sig användbar då visandet av den fick testpersonen att mer 

aktivt reflektera över sina tankegångar jämfört med vad bara frågor kunde göra. Detta testades 

genom att under intervjun först ställa de förvalda frågorna och be om reflektioner utifrån 

svaren och därefter visa videon varpå personen kom på mer tankar kring sitt beteende i 

labyrinten. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet ges en överskådlig blick över hur undersökningen gick till samt en analys och 

presentation av de resultat som undersökningen gav. De slutsatser som har dragits av 

undersökningen och den efterföljande analysen kommer även att presenteras. 

5.1 Presentation av undersökning 

Inför undersökningen togs det kontakt med personer som utifrån tidigare kännedom antogs 

uppfylla de kriterier för testpersoner som nämndes i metodbeskrivningen. Totalt tio personer 

deltog i undersökningen, varav sex personer var män och fyra personer var kvinnor inom 

åldern 21-25 år. Samtliga hade en liknande erfarenhet av spel, men skilde sig i vilken genre 

som föredrogs. Dessa personer delades in fem och fem i två grupper med två kvinnor och tre 

män i varje grupp. Varje grupp blev sedan tilldelad ett perspektiv som de skulle göra 

undersökningen i. Alla tester utfördes under liknande omständigheter i ett i övrigt tomt rum 

där de fick vara själva med observatören för att i så hög utsträckning som möjligt undvika 

störande moment under själva testet. Rummet i sig var ett rymligt och upplyst mötesrum och 

respondenterna verkade utifrån observatörens perspektiv vara bekväma under hela 

undersökningen. 

Efter den genomförda spelsessionen inleddes intervjun med den första frågan som, oavsett 

vilket perspektiv det var som testades, lydde: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa 

labyrinten? 

Utifrån hur respondenten svarade gav observatören följdfrågor som tänktes få dem att själva 

studera sitt agerande och ge svar som sedan kunde analyseras i utvärderingen. Ett exempel på 

en sådan följdfråga är hur respondenten tänkte kring sitt val av gångar, vilket fick svaret att 

respondenten inte ville ta långa gångar med avgreningar eftersom det var enklare att tappa 

bort sig då. Om det märktes att respondenter inte förstod vad observatören ville ha sagt 

användes videon från deras spelsession för att visa företeelses av intresse och sedan ställa 

frågor kring hur de tänkte vid dessa. 

En kvinnlig respondent ur förstapersonsperspektivets grupp valde vid ett tillfälle under 

spelsessionen att avvika från en gång med en ljuspunkt efter att hon hade följt ljusen en längre 

stund för att utforska två andra gångar och sedan komma tillbaka. När det klippet visades för 

respondenten gav hon förklaringen att det är något hon brukar göra när hon spelar för att inte 

missa gömda hemligheter eller föremål, men eftersom det inte fanns något tog hon sig sedan 

tillbaka till gången med ljuspunkterna och följde dem till utgången. 

 

5.1.1 Presentation av testet 

En längre utläggning av intervjuerna med respektive testperson finns att läsa i Appendix, men 

här kommer en kort sammanställning av dem. 

Testperson 01 

En 23-årig man som deltog i förstapersonsgruppen med RPG som favoritspelgenre. Han 

märkte snabbt ljuspunkterna men litade ej på att de ledde åt rätt håll, utforskade därmed den 
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första delen av labyrinten för att bekräfta att ljusen faktiskt ledde rätt. Följde därefter ljusen 

hela vägen till punkt B. 

Testperson 02 

En 23-årig man som deltog i förstapersonsgruppen med ”MOBA” som favoritspelgenre. Även 

han märkte snabbt ljuspunkterna och följde dem, men vek av vid ett antal tillfällen för att 

säkerställa att de inte ledde åt fel håll. I slutändan följde han dem hela vägen till punkt B då 

han ej fann anledning att tvivla på dem. 

Testperson 03 

En 22-årig man som deltog i förstapersonsgruppen med adventure som favoritspelgenre. Han 

noterade ljuspunkterna men antog att de endast var rent estetiskt utplacerade och inte hade 

någon övrig betydelse. Använde sig istället av chansningar och instinkt för att komma till 

punkt B. 

Testperson 04 

En 21-årig kvinna som deltog i förstapersonsgruppen med RPG som favoritspelgenre. Tog sig 

till punkt B genom att hålla till höger i alla lägen. Noterade ljuspunkterna men ignorerade 

dem. Motiverade detta med att hon alltid spelade labyrinter på det viset. 

Testperson 05 

En 21-årig kvinna som deltog i top-downgruppen med RPG som favoritspelgenre. Använde 

perspektivet för att kontrollera gångarna i första området då hon trodde att man skulle gå åt 

sidorna. Hittade endast återvändsgränder där så började då gå framåt, vilket verkade fungera 

och fortsätta därmed söka sig framåt tills hon kom till punkt B. Noterade ljuspunkterna först 

i slutet och hade ej använt dem för att hitta. 

Testperson 06 

En 25-årig man som deltog i top-downgruppen med plattformsspel som favoritspelgenre. 

Märkte snabbt att det ej gick att gå åt sidorna så gick därmed rakt framåt. Märkte strax därefter 

ljuspunkterna och började följa dem eftersom de verkade leda åt rätt håll, fortsatte med detta 

fram till punkt B utan avvikelser. 

Testperson 07 

En 25-årig man som deltog i top-downgruppen med FPS som favoritspelgenre. Inledde med 

att röra sig framåt och märkte då ljuspunkterna vilka han började följa eftersom det var den 

bästa strategin just då. Följde sedan ljuspunkterna utan avvikelser till punkt B. 

 

Testperson 08 

En 21-årig man som deltog i top-downgruppen med FPS som favoritspelgenre. Inledde 

sessionen utan någon plan och arbetade sig igenom ett mindre antal gångar innan han 

noterade ljuspunkterna. Därefter följde han ljuspunkterna hela vägen till punkt B. 
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Testperson 09 

En 22-årig kvinna som deltog i förstapersonsgruppen med RPG som favoritspelgenre. 

Reagerade direkt på den enformiga grafiken och började då leta efter något som stack ut. 

Märkte därför snabbt ljuspunkterna och bestämde sig för att följa dem. Vek av från den 

korrekta vägen ett par gånger för att kolla ifall det fanns något gömt i någon av gångarna, men 

hittade inget och fortsatte sedan att följa ljuspunkterna till punkt B. 

Testperson 10 

En 23-årig kvinna som deltog i top-downgruppen med RPG som favoritspelgenre. Märkte 

ljuspunkterna direkt och började följa dem eftersom det verkade vara designat på det viset. 

Fortsatte utan avvikelser fram till punkt B. 

 

5.2 Analys 

Problemformuleringen till detta arbete gällde att jämföra en narrativ ljussättning mellan två 

perspektiv och utvärdera om uppfattningen av den skilde sig mellan de två perspektiven. 

Frågeställningen var baserad i två separata frågor där den första sökte svar på hur spelare 

uppfattar en narrativ ljussättning ur ett förstapersonsperspektiv jämfört med ett top-

downperspektiv, och den andra sökte svar på vilken betydelse den narrativa ljussättningen 

hade för top-downperspektivet. 

Efter genomgång av data från de tio intervjuerna kan det ses att av de fem som testade 

förstapersonsperspektivet var det tre som direkt uppfattade och sedermera följde 

ljuspunkterna i labyrinten. Av dessa tre var det samtliga som någon gång under testet avvek 

från den rätta, ljussatta vägen, för att undersöka andra gångar. Detta motiverades primärt av 

två respondenter som att de inte litade på ljuset och ville bekräfta att det faktiskt ledde dem åt 

rätt håll och inte åt fel. Den sista av dessa tre motiverade det som att hon ville utforska och se 

ifall det fanns något mer att se i labyrinten då hon var säker på att ljuset ledde åt rätt håll. 

Denna motivation av att utforska och se mer än endast den utstakade vägen delades av 

majoriteten av respondenterna, oavsett grupp. De två i förstapersonsgruppen som inte följde 

ljusen gjorde detta av skilda anledningar. Den första respondenten av dessa två noterade 

ljusen, men tänkte inte på att de höll en annan betydelse än en rent estetisk detalj och löste 

sedan labyrinten genom att prova sig fram genom gångarna. Den andra hade ett invant 

beteende i hur hon löste labyrinter och följde därför målmedvetet den högra väggen konstant 

igenom hela labyrinten. Hon hade sett de oregelbundet utplacerade ljusen, men inte tänkt mer 

på dem. 

De flesta i förstapersonsgruppen hade en vana av att spela RPG-spel och motiverade sitt 

utforskande av labyrinten med att det i sådana spel oftast finns vägar som inte leder åt rätt 

håll, men att det i stället kan finnas föremål att hitta där. Det fanns därmed två anledningar 

till att de inte direkt följde ljusen hela vägen till punkt B. Den första var att de till en början 

inte litade på ljusen och den andra var att de av sin erfarenhet av tidigare spel ville hitta 

föremål, trots att det i början av testet var sagt att deras mål endast var att hitta ut, och inget 

om att det skulle finnas något i miljön. Att de inte litade på ljusen är även något som kan knytas 

till respondenternas erfarenhet av spel. Flera motiverade detta med att ljusen var för tydliga 

och att när något är för tydligt i spel så är det oftast vilseledande. Denna skepsis försvann dock 



 
21 

efter att de hade kontrollerat ett antal icke-ljussatta gångar och märkt att dessa inte ledde 

någonstans. 

I top-downgruppen var det fyra av de fem respondenterna som följde ljuset trots fördelen med 

perspektivet. Samtliga av dessa fyra inledde med att se de två sidogångarna som ej ledde 

någonstans och bestämde sig för att gå rakt fram på grund av detta. På den vägen noterade de 

sedan ljusen och började då följa dessa eftersom de inte verkade leda till återvändsgränder. 

Samtliga fem utnyttjade perspektivet för att undersöka sidogångar och blicka framåt för att 

avgöra vilket håll de skulle gå. Den ende respondenten som inte använde ljuset motiverade 

detta med att hon inte tänkte på dem och istället undersökte sin väg framåt genom att använda 

perspektivets fördelar så mycket det gick. Hon avgjorde tidigt att det verkade som att fram var 

den rätta riktningen att röra sig efter att hon observerade de första sidogångarna i början och 

fortsatte sedan i den riktningen så ofta det gick. Mycket erfarenhet av RPG-spel och bra koll 

på labyrinter och liknande pussel samt starkt logiskt tänkande var hennes motivation till hur 

hon klarade labyrinten.  

De fyra som följde ljusen motiverade detta med att det i liknande spel ofta är något i miljön 

som indikerar vilket håll det är man skall gå åt och eftersom ljusen stack ut från resten av 

miljön och var oregelbundet placerade verkade de vara just detta. Detta i kombination med att 

de kunde se en bit framåt och även gångar som ledde till återvändsgränder som inte hade ljus 

i sig, stärkte uppfattningen att ljusen faktiskt ledde spelaren till målet. 

Utifrån problemformuleringen kan man nu se, i en jämförelse av de två perspektiven och hur 

samtliga respondenter har betett sig och beskrivit sin genomspelning, att båda grupperna ser 

ljuset som en vägledare. Det som skilde dem åt är att förstapersonsgruppen tenderade att se 

ljuset som vilseledande snarare än bara ledande, medan top-downgruppen direkt litade på 

ljuset efter att de märkt det. Detta kan bero på att top-downgruppen hade det enklare att 

avgöra om ljuset ledde dem eftersom de kunde se mycket mer än vad förstapersonsgruppen 

kunde och därmed kunde avgöra att ljuset inte ledde dem in i någon av återvändsgränderna.  

Om man ser till alla respondenterna och deras bakgrund och erfarenhet av spel liknade 

samtliga respondenter varandra, mest vad gäller antal spelade år men även föredragen 

spelgenre. Majoriteten spelar aktivt eller har spelat RPG-spel av olika slag och detta kan vara 

en bidragande anledning till att de intog den ställning som de gjorde till ljuset. De var bekväma 

under intervjun och beskrev gärna och reflekterade över sitt beteende på ett givande sätt. 

Detta leder till att de antagligen inte höll igen med sina reflektioner, lämnade ute information 

eller ljög. Av de tre respondenter som inte följde ljuset så beskrev samtliga, oavsett grupp, i 

den efterföljande intervjun att de förstod ljuset och dess anledning vid visandet av den 

inspelade videon. Därifrån diskuterades varför de ej hade följt det, och två av dem poängterade 

att om de hade märkt det tydligare så hade de nog följt efter det.  

Detta leder in på den andra frågan i problemformuleringen, vilket var att undersöka vilken 

betydelse ljuset hade för top-downperspektivet. Eftersom resultatet av intervjuerna och 

undersökningen i sig visar det tydligt kan det sägas att ljuset, i det här fallet, hade stor 

betydelse för perspektivet. Fyra av fem respondenter ur top-downgruppen följde ljuset före att 

utforska själva, vilket var fler än ur förstapersonsgruppen. De använde även perspektivets 

fördelar för att i förväg se vart gångar ledde.  
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5.3 Slutsatser 

Baserat på det som skrivits i analysen kan det sägas att det antagande som gjordes i 

problemformuleringen om att top-downgruppen skulle använda ljussättningen mindre, inte 

stämde. De data som erhållits från intervjuerna visar att top-downgruppen använde sig mer 

av ljussättningen än vad förstapersonsgruppen gjorde och därmed har utvärderingen 

motbevisat sagda antagande. Detta var dock en begränsad undersökning med få deltagare, 

vilket betyder att i en större undersökning skulle resultatet kunna komma att skilja sig från 

denna studie.  

Vid en jämförelse mellan de två perspektiven syns det att båda grupperna använde sig av ljuset 

för att navigera labyrinten. Det som skiljer dem åt är tankesättet kring ljuset, genom att 

förstapersonsgruppen först inte litade på ljuset tills de hade testat andra vägar. Top-

downgruppen däremot litade direkt på ljuset och kände inget behov att testa det genom att 

undersöka andra gångar längre ifrån den markerade vägen. Anledningen till att det resultatet 

blev på detta vis beror möjligen på att top-downgruppen hade sin fördel med perspektivet och 

därmed kunde göra snabbare bedömningar av ljuset då de faktiskt kunde se jämförelsevis 

större delar av labyrinten samtidigt. Detta gjorde att de kunde bedöma om ljuset ledde dem 

till en återvändsgränd eller om det fanns närliggande gångar som hade återvändsgränder och 

om det fanns ljus placerade i dessa. Förstapersonsgruppen hade inte detta utgångsläge och 

utifrån deras egen erfarenhet valde de därmed att vara försiktiga med vart ljuset ledde dem 

eftersom det hade kunnat leda dem långt bort från den rätta vägen och därmed skulle de 

behöva hitta tillbaka igen.  

Att båda grupperna använde ljussättningen så mycket beror antagligen på deras tidigare 

erfarenheter inom spel och att ljus i dagsläget är en välanvänd teknik för att leda spelare. Flera 

av respondenterna poängterade även detta under intervjuerna och baserade sig på sina 

preferenser av spelgenre. Att flera av respondenterna från förstapersonsgruppen ej litade på 

ljuset var det ingen av dem som konkret kunde förklara varför. De utgick enligt egen utsago 

från en känsla av att spel kunde göra så och därför antog de att även det spel som testades i 

undersökningen kunde göra på det viset.  

Att några av respondenterna avvek från normen inom undersökningen kan tänkas vara 

självklart eftersom det var flera olika personlighetstyper som deltog i den och deras 

personlighet påverkade hur de spelade. Det kan dock sägas att ljuset hade en definitiv 

påverkan på hur respondenterna interagerade med spelet och att det narrativa ljuset fyllde ett 

syfte, även om det inte var det syfte som var tänkt från designerns synvinkel.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att ljuset uppfattades som viktigt men med viss skepsis av 

förstapersonsgruppen och som viktigt utan skepsis av top-downgruppen. Ljusets narrativa 

betydelse för top-downperspektivet kan tolkas som stor utifrån de resultat som presenterats 

eftersom en klar majoritet av respondenterna i den gruppen använde sig av det för att hitta 

rätt väg i labyrinten. 

Att sedan se på undersökningen som helhet visar att den definitivt har fått ett resultat, 

däremot går det ej att dra en större slutsats kring det då den bygger på för få respondenter 

som deltagit. Detta var något som räknades med som en del av studien, vilken kan ses som en 

förstudie, och det är därför svårt att ge den en större validitet på grund av detta. 



 
23 

6 Avslutande diskussion 

 

6.1 Sammanfattning 

I det här arbetet presenteras en undersökning som baseras på frågeställningen om hur en 

narrativ ljussättning uppfattas ur ett förstapersonsperspektiv jämfört med ett top-

downperspektiv. Undersökningen ville även besvara vilken betydelse ljussättningen hade för 

top-downperspektivet. För att besvara dessa frågor skapades en labyrint i spelmotorn Unreal 

Engine 4 (Epic Games, 2014) som ljussattes med point lights vars syfte var att leda en spelare 

från början, benämnd punkt A, till slutet, benämnd punkt B. Innan studien inleddes 

säkerställdes att metoden skulle ge ett utvärderingsbart resultat via ett pilottest som 

involverade fyra respondenter. Av dessa fick hälften testa förstapersonsperspektivet och de 

andra fick testa top-downperspektivet i en informell miljö, följt av en kortare intervju. Av 

pilottestet bedömdes undersökningen kunna bli utvärderingsbar och den formella 

undersökningen tog därmed vid. 

I den formella undersökningen deltog tio respondenter med fem i vardera av de två grupperna. 

Den ena gruppen fick spela ur förstapersonsperspektivet medan den andra fick spela ur top-

downperspektivet. Respondenterna fick spela genom labyrinten en och en under observation 

utan störande moment i omgivningen. Efter spelsessionen gjordes en intervju med 

respondenterna med ljudinspelning där de fick reflektera över sitt agerande med målet att få 

fram deras inställning till ljussättningen. 

En presentation och analys av de slutsatser som kunde dras av undersökningen presenterades 

ovan i utvärderingskapitlet och där framgick att de olika perspektivgrupperna använde sig 

ungefär lika mycket av ljussättningen men att de gjorde det på olika sätt. Respondenterna i 

förstapersonsgruppen tenderade att inledningsvis inte lita på ljuspunkterna som kunde ses i 

miljön, medan respondenterna i top-downgruppen följde dem utan att tveka. Av detta kan 

slutsatsen dras att uppfattningen av en narrativ ljussättning ur ett förstapersonsperspektiv 

hade en betydelse, men att orsaken i denna studie var otydlig. För top-downperspektivet drogs 

slutsatsen att ljussättningen även där hade en betydelse, vilket var oväntat med hänsyn till vad 

som antogs under formuleringen i frågeställningen. 

Resultatet av studien visar således att det går att påverka spelarens väg genom labyrinten 

genom att sätta ut ljuspunkter. Jämförelsen pekar samtidigt på att ljuspunkterna uppfattas 

olika av förstapersons- och top-downperspektivsspelare, samtidigt som de ändå tenderar att 

följa ljuspunkterna. 
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6.2 Diskussion 

Om man ser till resultatet som presenterades i det tidigare kapitlet kan man se likheter med 

de tidigare undersökningar som El-Nasr m.fl. (2007) samt Knez och Niedenthal (2008) gjort. 

De argumenterade för att ljus har ett inflytande på hur spelare beter sig i, eller uppfattar, ett 

spel, vilket var en av grundidéerna till detta arbete. Detta arbete byggde sedan vidare på deras 

argument och resultat för att göra en liknande studie men ur ett annat perspektiv, vilket 

presenterade ett resultat som visade på skillnader i tillit mellan de olika perspektiven. Det 

visar att ljus även ur olika perspektiv och inte endast ur förstapersonsperspektivet, vilket var 

det dominerande perspektivet i de andra studierna, har ett inflytande på spelares beteende. I 

båda perspektivgrupperna använde majoriteten av respondenterna sig av ljuset för att hitta 

ut, även om de i förstapersonsgruppen ej litade på ljuset inledningsvis. Detta visar på att ljuset 

tidigt påverkade dem eftersom de förstod att ljuset hade ett syfte, men att detta syfte var oklart. 

Studien kan därmed sägas peka på ljusets påverkan och betydelse för spelare och spel som 

helhet.  

Däremot kan inte studien sättas in i ett större sammanhang då den är för begränsad i antalet 

respondenter. Av denna anledning användes kvalitativa intervjuer för att utreda vad varje 

respondent hade för erfarenhet, åsikter och reflektioner kring sin session samt spel i 

allmänhet. Samtliga av dessa respondenter var i sin tur tagna ur den specifika målgruppen 

som var intressant för denna studie, aktiva spelare i åldern 20 till 30 år. På grund av detta kan 

det sägas att detta arbete har gett en inblick i hur ljus uppfattas av den målgrupp som 

undersöktes. 

De forskningsetiska aspekter som kan diskuteras kring denna studie är hur studien 

presenterades för respondenterna. Varje respondent fick endast reda på att de skulle få spela 

igenom en labyrint och ej vad själva studien i slutändan gick ut på, innan de genomförde 

sessionen. Detta förfarande gjordes på grund av att det hade påverkat deras beteende och 

resultatet om de i förväg fått reda på vad det handlat om. Därmed fanns det skäl att utföra 

studien på detta sätt. Det kan ha uppfattats som olustigt av respondenterna att ha 

observatören närvarande medan de spelade utan att veta vad som undersöktes. De blev även 

under intervjun ställda frågor där de fick reflektera över sitt beteende utan en direkt koppling 

till vad som var intressant.  

En annan aspekt som kan vara av intresse att diskutera är hur urvalsprocessen såg ut. En 

generell förfrågan skickades ut, men även personliga förfrågningar gjordes till vissa personer 

som i förhand ansågs passa in i målgruppen. Huruvida detta var ett korrekt tillvägagångssätt 

eller ej är oklart då samtliga respondenter i slutändan tillhörde målgruppen och genomförde 

studien utan incident och på ett utvärderingsbart sätt. Det kan även läggas till att det fanns en 

risk att respondenterna, och även observatören, av denna anledning var ”hemmablinda” i och 

med att de var bekanta sedan innan och därmed kan ha betett sig annorlunda än om det hade 

varit personer som ej var det. Det här kan ses som en möjlig nackdel med att använda 

bekvämlighetsurval, men för ett arbete med karaktär av förstudie som detta väger fördelarna 

upp nackdelarna. 
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Den sista punkten som tas upp om det rent forskningsetiska är balansen mellan deltagarnas 

kön i studien. Då det totala antalet deltagare var tio behövde varje perspektivgrupp innehålla 

fem personer för att hålla en balans mellan grupperna. Till detta tillkom tanken att ha en 

variation könsmässigt, men att även den skulle ha en balans för att båda grupperna skulle vara 

jämlika. Då bestämdes i detta fall att tre av personerna i varje grupp skulle vara män och två 

skulle vara kvinnor. Anledningen till att det blev tre män och inte tre kvinnor var att 

majoriteten av studenterna på högskolan inom åldersspannet 20-30 år som har spelat mycket 

spel, vilket var målgruppen för studien, var män. Därför antogs det vara representativt att ha 

en större andel män än kvinnor som deltagande i studien. Det gick däremot inte att utvärdera 

denna punkt eftersom undersökningen var för liten för att dra några konkreta slutsatser om 

skillnader mellan könen. 

6.3 Framtida arbete 

Om det här arbetet hade haft några månader mer tid att tillgå skulle studien göras större med 

ett par olika labyrinter som vore utformade på andra sätt, med början och slut på mer 

varierade ställen. För att göra detta skulle Gazzards (2009) teorier kunna användas mer för 

att analysera labyrinternas påverkan på spelares val, utöver det narrativa ljuset. Det skulle 

även kräva ett högre antal respondenter eftersom båda perspektiven skulle testas i flera olika 

miljöer. Detta skulle kunna ge en tydligare bild av hur målgruppen uppfattar vägledande och 

narrativt ljus och det skulle öka validiteten i studien. Man skulle under denna expanderade 

undersökning kunna fokusera mer på top-downperspektivsspelares uppfattning av ljus för att 

bekräfta om det även i en större studie visar sig att det narrativa ljuset spelar en så stor roll 

som det gjorde i denna. 

Vid fortsatt externt arbete utifrån resultatet som presenterades i detta arbete finns alternativet 

att relatera denna studie till det arbete som El-Nasr m.fl. (2007) beskriver om dynamiskt ljus 

och göra något mer ingående kring hur ett narrativt dynamiskt ljus skulle kunna tolkas och 

användas inom spelmiljöer. Denna forskning skulle kunna vara relevant för utbildning och 

lärande genom spel om man kan visa att en speciell typ av ljussättning kan få människor att 

bete sig eller reagera på ett visst sätt. Det skulle säkerligen även kunna vara relevant för 

spelindustrin att få konkreta undersökningar som stöd för sitt byggande och designande av 

spel där de tydligt kan se vilka effekter som olika typer av ljussättning har inom deras tänkta 

målgrupp. Den skulle även kunna användas för att analysera hur olika målgrupper relaterar 

till ljus inom spel och på så vis utreda om och varför dessa litar eller inte litar på en narrativ 

ljussättning och under vilka omständigheter och inom vilka genrer detta sker.  

Det kan även skapas flera större undersökningar som har olika målgrupper, det vill säga olika 

åldrar, mindre erfarenhet av spel, mer variation i könsfördelningen etc., som sitt fokus och 

som sedan gör en jämförelse av resultaten mellan de olika målgrupperna. Den jämförelsen 

skulle i sin tur kunna ge intressanta resultat om vilken målgrupp som använder sig av det 

narrativa ljuset mest och varför. Där skulle man även kunna göra en undersökning om män 

och kvinnor uppfattar det narrativa ljuset på olika sätt. 
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Appendix A -  Designdokument etc. 

 

Sammanställning av intervjuer med 

testpersoner 

Testperson 01 

Kön: Man 

Ålder: 23 

Spelerfarenhet i antal år: 20 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 30 

Föredragen spelgenre: Fighting eller RPG 

Grupp: Förstapersonsperspektiv 

Uppförande under sessionen: Säker, skämtsam, ”taggad”, utåtriktad. 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 

 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Såg ljusen direkt men var osäker på dem och kollade därför de övriga gångarna som 

finns först för att bekräfta om ljusen ledde till rätt väg. Labyrinten uppfattades även 

tidigt som väldigt stor och respondenten orkade därmed inte utforska övriga delar av 

den. 

 

Följdfråga 1: Vad var anledningen till att du följde ljusen? 

Eftersom ljusen stod ut från den i övrigt repetitiva miljön bedömdes de vara viktiga 

och övriga gångar utan ljus ledde till återvändsgränder. 

 

Följdfråga 2: Skulle du säga att det var din erfarenhet av spel som fick dig att följa 

ljusen? 



 II 

Var inte riktigt säker eftersom det inte går att kontrolltesta, men hade antagligen klarat 

labyrinten snabbare utan erfarenhet av spel då inte begäret att utforska hade funnits. 

 

Följdfråga 3: Tog du någonting från genren RPG in i det här testet? 

Viljan att utforska, eftersom många rpg-spel gömmer hemligheter på vägar som inte 

är uppenbart åt rätt håll. Men då det inte fanns något att hitta i den här labyrinten så 

avbröts den tanken ganska snart. 

Testperson 02 

Kön: Man  

Ålder: 23 

Spelerfarenhet i antal år: 15 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 5h 

Föredragen spelgenre: Moba 

Grupp: Förstapersonsperspektiv 

Uppförande under sessionen: Lugn, skämtsam, trevlig, pratglad. 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 

 

 

Inledningsfråga: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Ingen strategi från början men märkte snabbt ljuspunkterna och kände då att det vore 

bäst att följa dem. 

 

Följdfråga 1: Varför gick du fram och tillbaka vid vissa tillfällen? 

Ville bekräfta om ljuspunkterna faktiskt visade rätt väg eller ej och sprang därför förbi 

vissa gångar med ljus för att se vart de andra ledde. Efter att ha sett att de övriga 

gångarna inte ledde någonstans började respondenten följa ljusen. 

 

Följdfråga 2: Var det enkelt att se ljuspunkterna? 



 III 

Den största delen av tiden var de enkla att hitta, men efter att medvetet ha gått förbi 

en gång och ned för fel gång var det svårt att hitta tillbaka igen. 

 

Följdfråga 3: Vid sista korsningen valde du att springa förbi gången med ljuset för att 

kolla en gång längre ned innan du tog dig till slutet, varför? 

Det var för att bekräfta om det var en ljuspunkt där också, eftersom det fanns två 

gångar som passerats och det syntes en gång till ville respondenten kolla att ljuset inte 

lurades genom att ha flera vägar med ljus. 

 

Följdfråga 4: Vad fick dig att resonera på det viset? 

Trodde att det fanns en chans att ljuset till en början användes till att leda rätt och 

sedan börja luras och leda spelaren fel. Ville därmed kolla för att vara säker. 

 

Följdfråga 5: Varför trodde du att spelet skulle göra något sådant? 

Har spelat spel innan och det kändes som något som skulle kunna förekomma i ett 

spel, dvs att spelet luras. 

 

Följdfråga 6: Är det något du råkat ut för tidigare? 

Inte som respondenten kunde komma ihåg, men det kändes som något man har råkat 

ut för i spel. Att man har gått någonstans som kändes rätt men som visade sig vara fel. 

Testperson 03 

Kön: Man 

Ålder: 22 

Spelerfarenhet i antal år: 11 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 0 

Föredragen spelgenre: story/adventure/hacknslash 

Grupp: Förstapersonsperspektiv 

Uppförande under sessionen: Fokuserad, trevlig, engagerad, fundersam. 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 



 IV 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Var väldigt metodisk i början och ville ta de enklaste vägarna först och ej tappa bort 

sig själv. Gick långsamt men fick snart koll på vägarna och körde på. 

 

Följdfråga 1: Hur tänkte du kring dit val av gångar? 

Ville inte ta långa gångar med avgreningar under första två tredjedelarna av 

labyrinten, var enklare att veta vilket håll man kom ifrån. 

 

Följdfråga 2: Det fanns inget annat i miljön som du reagerade på och som bestämde 

vilket håll du gick åt? 

Tänkte ej på nåt särskilt i det grafiska i miljön. Noterade ljuspunkterna men trodde 

det bara var någon grafisk ljuseffekt, tänkte ej aktivt på det som en ledtråd. 

Respondenten brukar enligt utsago oftast gå på instinkt när det gäller pussel eller 

labyrinter. Blev ej påverkad av ljuspunkterna, men tänkte att de antagligen var 

ledtrådar när videon av sessionen visades och han fick en chans att reflektera över det. 

 

Följdfråga 3: Brukar du bete dig på liknande sätt i andra spel? 

Brukar inte spela denna typ av spel, men brukar även inte aktivt leta efter ledtrådar i 

spel generellt utan vill helst uppleva det estetiska. Vill gärna se allt av spel så om det 

märks vilken väg man skall gå brukar han avvika från den vägen och ta sidospår. 

Påstod att han ofta märker när spel vill berätta vilken väg som är rätt. 

Testperson 04 

Kön: kvinna 

Ålder: 21 

Spelerfarenhet i antal år: 15  

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 21  

Föredragen spelgenre: simulator, rpg, slowpace 

Grupp: Förstapersonsperspektiv 

Uppförande under sessionen: Smått osäker, lite nervös, kortfattad. 



 V 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren men verkade inte helt bekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Följa väggen på höger sida och körde på det sättet hela tiden. 

 

Följdfråga 1: Det var inget annat som fanns i miljön som du reagerade på? 

Märkte att det fanns oregelbundet utplacerade ljusfläckar, men tänkte sedan inte mer 

på det. Var väldigt målmedveten med att följa högerväggen. 

 

Följdfråga 2: Brukar du agera på samma sätt när du spelar andra spel? 

Ja, om det är labyrintspel, men behöver ett mål eller något att följa i spel generellt sätt. 

 

Följdfråga 3: Brukar du spela liknande typer av spel som detta? 

Har spelat spel där man bara går i en labyrint, exempelvis äldre shooterspel, men där 

följdes samma princip. 

 

Följdfråga 4: Har du generellt tänkt på ljussättningen i spel när du spelar? 

Något som läggs märke till men köper det som designval och tänker därmed ej mer på 

det. 

 

Följdfråga 5: Brukar du se vilket håll man skall gå åt baserat på hur omgivningen ser 

ut? 

Vissa spel är väldigt tydliga åt vilket håll man skall gå och brukar då gå åt andra hållet. 

Brukar oftast se det. 

 

Följdfråga 6: Varför valde du att ignorera dessa tecken i detta spel? 

Eftersom det inte var en öppen miljö så körde hon på det sättet hon brukar göra i 

labyrinter. Känns säkrare att bara följa väggen. 
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Följdfråga 7: Det var inget annat du tänkte på i labyrinten? 

Svårt att se ibland när väggar smälte ihop på grund av texturen. Noterade den sista 

ljusfläcken och kände att det var nära slutet, men följde inte ljuset utan väggen ändå. 

Testperson 05 

Kön: Kvinna   

Ålder: 21 

Spelerfarenhet i antal år: 15 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 7  

Föredragen spelgenre: Adventure RPG 

Grupp: Top-downperspektiv 

Uppförande under sessionen: Säker, utåtriktad, analyserande 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Trodde först att det skulle vara en svårare väg genom att man skulle gå till sidan, 

eftersom det kändes enklare att bara gå framåt. Gick därför åt sidorna först och kollade 

dem och passade även på att använda perspektivet för att se de övriga gångarna i 

närheten för att se ifall det var något där. Efter att hon märkte att det inte lönade sig 

att gå åt sidorna så började hon att gå uppåt i labyrinten då det verkade löna sig. 

 

Följdfråga 1: Det var det enda du använde dig av och du märkte inget annat i miljön? 

Nej, men kom sedan fram till att det fanns ljus på golvet, men det var precis i slutet 

och hade inte använt det aktivt under sessionen. Efter att ha fått sett videon noterades 

fler ljus och att det antagligen var tänkt att de skulle följas. 

 

Följdfråga 2: Använde du perspektivet mycket för att reda ut vilken väg du skulle ta? 

Tror att perspektivet användes mycket eftersom hon fick en bra överblick och kunde 

se vart gångar slutade vilket betydde att hon inte behövde gå genom gångar i onödan. 

Gick därför fortsatt uppåt. Poängterade att det antagligen hade varit jobbigare i ett fps 

då man inte hade kunnat se så mycket. 



 VII 

 

Följdfråga 3: Brukar du ha koll på vilken väg som är rätt eller fel när du spelar spel i 

vanliga fall? 

Tycker att hon har bra koll eftersom hon kollar alla vägar för säkerhets skull, men hade 

i detta fall ingen anledning att göra detta då målet endast var att klara labyrinten. Stor 

vana eftersom hon spelar mycket rpg vilket brukar ha den här typen av problem. 

Förstår sig på pussel och labyrinter och använde huvudet och tänkte logiskt kring hur 

designers brukar bygga labyrinter för att lösa detta. Litar själv ej på spel generellt då 

de gärna luras. 

Testperson 06 

Kön: Man 

Ålder: 25 

Spelerfarenhet i antal år: 20 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 14 

Föredragen spelgenre: Plattformspel, Action/Adventure och smash bros 

Grupp: Top-downperspektiv 

Uppförande under sessionen: Lugn, blyg, lite osäker, trevlig. 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade ganska bekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Var inte säker, skulle gå någonstans så började gå framåt och såg då att de gångarna 

på sidorna inte ledde ut så gick därmed uppåt. Tog sedan första svängen som gick och 

märkte då ljuspunkterna och tyckte de verkade leda till rätt väg och började då följa 

dem. 

 

Följdfråga 1: Kände du att du använde perspektivet någonting? 

Tror att det kanske fanns ledtrådar eftersom man kunde se andra gångar, men 

bestämde sig för att följa ljuset tills den skulle visa sig vara fel, eftersom det verkade 

vara rätt.  
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Följdfråga 2: Brukar du märka vilket håll spel vill att du skall gå? 

Ja oftast, speciellt i Zeldaspel är det tydligt och då brukar han följa dem. Springer ej 

runt och kollar andra vägar. 

 

Följdfråga 3: Något annat du märkte när du spelade eller något du tänkte på? 

Nej inte direkt, tänkte inte på mycket mer än att följa ljuspunkterna. 

 

Följdfråga 4: Hur tror du att du betett om du inte följt ljuspunkterna? 

Hade tagit väldigt mycket längre tid, hade gått vilse mer och haft mer problem med att 

hitta rätt väg. Var dock ej säker på hur han skulle löst det i sådana fall. 

Testperson 07 

Kön: Man 

Ålder: 25 

Spelerfarenhet i antal år: ~20år 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 10 timmar 

Föredragen spelgenre: FPS, MOBA 

Grupp: Top-downperspektiv 

Uppförande under sessionen: Säker, metodisk, eftertänksam, analyserande 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Första tanken var bara att röra sig framåt, fanns ingen annan väg att välja mellan. 

Märkte sedan ljuspunkterna och som spelare ansåg han att ljuset var speciellt eftersom 

allt annat var precis likadant. Följde ljusen men tänkte ungefär halvvägs in att det 

kanske inte ledde åt rätt håll, men bestämde sig att ändå följa sin första tanke med att 

följa dem hela vägen tills de tog slut. 

 

Följdfråga 1: Kände du att du utnyttjade perspektivet? 
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Hade det varit ett första eller tredjeperson så hade han inte sett lika mycket, han kunde 

se saker som var utanför karaktärens vy och hade han inte haft perspektivet hade allt 

tagit väldigt mycket längre tid och varit svårt eller omöjligt att klara eftersom han har 

dåligt tålamod med just denna typ av spel. Han kände att om han inte hade fått den 

”hooken” med ljuset så hade det varit mycket jobbigare. 

 

Följdfråga 2: Var det några andra tankar du hade medan du körde? 

Ville gärna klicka på ljuspunkterna när han styrde karaktären, men var osäker på 

varför. Ett ställe när han inte tydligt såg nästa ljuspunkt valde han då att fortsätta 

uppåt eftersom det kändes som att det var rätt håll att röra sig, och det visade sig sedan 

vara det. 

 

Följdfråga 3: Du tänkte aldrig att du inte litade på ljuset? 

Nej, hade han kommit till en återvändsgränd hade han omvärderat och försökt hitta 

en annan strategi, men det fanns ingen annan tydlig strategi utöver att följa ljusen så 

gjorde detta till slutet. 

Testperson 08 

Kön: Man 

Ålder: 21 

Spelerfarenhet i antal år: 15 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 6 

Föredragen spelgenre: FPS 

Grupp: Top-downperspektiv 

Uppförande under sessionen: Lugn, kortfattad, trevlig 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Bara att gå någonstans, ingen direkt plan. Gick därmed ned för gångar som verkade 

leda någonstans. 
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Följdfråga 1: Hur gick ditt tankearbete sedan under tiden du spelade? 

Försökte hålla koll på vägarna vid sidan av för att se ifall de var återvändsgränder eller 

ej samtidigt som han betade av varje gång. Såg sedan efter ett tag ljuspunkterna och 

relaterade detta till att det nästan alltid finns en hint i spel om vart man skall gå och 

att det brukar vara just ljus. 

 

Följdfråga 2: Hur resonerade du när du sett att det var ljus placerade i miljön? 

Tänkte att det var en ledtråd och att det var dit man skulle gå eftersom blicken drogs 

dit. Tänkte sedan testa om det stämde och började därmed följa ljusen, vilket visade 

sig stämma. 

 

Följdfråga 3: Vid en viss punkt syntes inga nya ljus och det fanns ett val att röra sig 

upp eller ner. Varför gick du upp vid det tillfället? 

Hade tidigare gått nedåt utan att komma vidare så tänkte därmed att uppåt kanske var 

bättre, utan att det egentligen var relaterat till varandra. Utöver det var det ingen 

direkt baktanke till det. 

 

Följdfråga 4: Kände du att du använde perspektivet för att avgöra vilken väg du skulle 

ta? 

Ja, eftersom man kunde se närliggande gångar försökte han avgöra vilka av dessa som 

inte var återvändsgränder. 

Testperson 09 

Kön: Kvinna 

Ålder: 22 

Spelerfarenhet i antal år: 15 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 3-5 

Föredragen spelgenre: Rpg, animal crossing, platformsspel 

Grupp: Förstapersonsperspektiv 

Uppförande under sessionen: Lugn, trevlig, pratglad, eftertänksam 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade bekväm med situationen. 
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Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Ganska enformig textur och grafik och tänkte därmed att det måste finnas någon form 

av ledtråd i miljön om vilken väg som är rätt, och såg då ljuspunkter som inte verkade 

finnas överallt och följde då efter dem. Provade att gå nedför andra vägar men såg 

inget där och antog då att ljusen var rätt väg. 

 

Följdfråga 1: Varför trodde du att ljusen ledde åt rätt håll? 

Dels för att det inte fanns överallt, kändes som ett varmt och lite mysigt ljus, lite som 

en insekt som dras till ljus. Kände därmed att det var bättre att följa dem än att bara 

gå planlöst. 

 

Följdfråga 2: Vid ett tillfälle efter att du följt ljusen ett tag avvek du för att kolla ett par 

andra gångar när du redan sett nästa ljuspunkt. Varför då? 

Är rädd för att missa gömda grejer när hon spelar och vill därmed gå och kolla vägar 

som ej är rätt för att se ifall det finns något där. Hittade dock inget och gick då tillbaka 

till den rätta vägen. 

 

Följdfråga 3: Och detta är då något som du brukar göra? 

Ja, vill gärna få 100% i spel, även om det egentligen är omöjligt så tar det därmed lugnt 

och vill utforska allt. Gillar att uppleva allt med grafik och musik. 

 

Följdfråga 4: Brukar du känna att du vet vilken väg som är den rätta i olika spel? 

Beror på från spel till spel, men känner generellt att hon har bra koll på att hon vet 

vilket håll som är rätt, och väljer då att gå åt andra håll först. 

 

Följdfråga 5: Vad tycker du är det största kännetecknet på vilket håll man skall gå i 

olika spel? 

Beror lite på spelet, men oftast brukar det vara grafiken med exempelvis ljus och färg 

som sticker ut från resten av bakgrunden. Ibland kan det även vara att det är mycket 

fiender som finns på vägen som är rätt. 

Testperson 10 



 XII 

Kön: Kvinna 

Ålder: 23 

Spelerfarenhet i antal år: 13 

Spelade antal timmar/vecka i snitt: 70 

Föredragen spelgenre: MOBA, singel RPG 

Grupp: Top-downperspektiv 

Uppförande under sessionen: Kortfattad, analyserande, ”få det avklarat” 

Testmiljö: Ett lugnt, ljust och tomt mötesrum med stora fönster. Satt ensam med 

testaren och verkade lite obekväm med situationen. 

 

Fråga 1: Vad var din första tanke på hur du skulle lösa labyrinten? 

Se om det syntes några enkla vägar och såg då ljusen efter att gått rakt fram en kort bit. Följde 

sedan ljusen hela vägen eftersom det verkade vara en bra första strategi. 

 

Följdfråga 1: Hade du några andra tankar under tiden du spelade? 

Syntes väldigt många vägar och tänkte då att om det inte var rätt att följa ljusen skulle 

sessionen ta väldigt lång tid. I slutet var det inte tydligt att det var en utgång och var då på väg 

att gå tillbaka igen. 

 

Följdfråga 2: Något annat som du reagerade på under tiden? 

Nej, det var bara att köra på, men om det inte hade funkat hade hon börjat tänka på andra 

strategier, men eftersom det var ett spel så brukar det vara designval som visar vart man skall 

ta vägen. 

 

Följdfråga 3: Är detta något du tänker på i vanliga fall också? 

Ja absolut, brukar vanligtvis inte ta den rätta vägen eftersom hon vill utforska allt, men antog 

i denna studie att det inte fanns mycket annat att se. 

 

Följdfråga 4: Känner du att du brukar ha koll på vilken väg du borde ta i spel? 

Inte alltid, ibland blir man väldigt frustrerad när man råkar gå rätt väg när man hade velat gå 

en annan väg först och se vad som finns. Känner dock att det generellt är enklast i rpg spel. 


