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Sammanfattning 
 

Studien gjordes i syfte att besvara huruvida färgskillnad, kontrastskillnad eller en 

kombination av dessa var avgörande i att vägleda spelare i förstapersonsspel. Enligt hur 

kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete skapades en hypotes och en 

tillhörande nollhypotes. Dessa prövades genom frekvensfördelning och univariat analys efter 

en artefakt testats.  

Denna artefakt var i form av en spelbar bana som producerades med varierande uppsättningar 

av ljusstyrkor och färg, kallat attraheringsmetoder. Denna bana hade då flera 

tvåvägskorridorsval där en väg på förhand hade definierats som ”den korrekta vägen” och det 

var längs denna väg som en attraheringsmetod t.ex. ett starkare ljus placerades. Data samlades 

in genom öppet deltagande observation samt inspelning av aktiviteten på datorn. Efter banan 

spelats igenom hölls även ett kvalitativt moment i form av en intervju med syfte att etablera 

vilka faktorer som informanten trodde påverkat dennes vägval samt om de var medvetna om 

vilken väg de tagit. 

Det studien slutligen kom fram till var att spelare oftast tenderar att följa vägar som har 

starkare ljus. Ibland följs även vägar utav en utstickande färg men oftast följs en starkt upplyst 

väg. Både hypotesen och nollhypotesen är därmed falsifierad och den undersökta frågan kan 

besvaras med att skillnader i kontrast är det som i flest fall tenderar att vägleda spelare i ett 

förstapersonsspel. 

Nyckelord: level design, komposition, färgskillnad, kontrastskillnad, spelmiljö, 

attraction 
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1 Introduktion 

Inom miljöbyggande och level design för datorspel används flera metoder för att vägleda 

spelare i spelets värld. Konstvärldens teorier om komposition, färglära och ljus används för 

att spelarens uppmärksamhet ska dras till vissa delar av banan, på samma sätt som konstnärer 

använder dem i skapandet av sina verk. Flera tidigare studier har undersökt vilka element i 

level design som kan attraherar spelare till vissa delar av spelvärlden, om det så är visuell vikt, 

varierande färger eller styrkan på färgen. Men det enda studierna och etablerade teorier inom 

level design fastställt är att spelaren påverkas av dessa faktorer men inte hur detta sker. Även 

teorier inom området visuell perception antyder att faktorer inom komposition, färglära och 

ljus faktiskt påverkar vart en betraktares vy och uppmärksamhet fokuseras. 

Det som alla dessa tidigare studier har kommit fram till är att undersökningarna behövt vara 

större alternativt kompletteras med en ny undersökning för att kunna ge ett definitivt svar på 

de valda frågorna. Denna studie syftade därför att väldigt fokuserat undersöka endast om det 

är skillnaden i färg, skillnaden i kontrast eller en kombination av dessa som främst attraherar 

spelare till en specifik del av en spelmiljö. Därför ämnade denna undersökning att besvara 

frågan:  

Vilket av färgskillnad, kontrastskillnad eller dessa två kombinerat leder oftast spelare i ett 

tvåvägs korridorsval i ett förstapersonsspel? Genom att testa hypotesen; Kombinationen av 

färg och kontrast vägleder oftast spelaren  i ett tvåvägs korridorvägval i ett 

förstapersonsspel. 

Detta undersöktes genom att en spelbar bana producerades som sedan testades av 

informanter på fast tid och plats. Genom öppet observerande fördes anteckningar över vilka 

vägval som gjordes. Dessa anteckningar kontrollerade sedan mot en inspelning av 

testsessionen. För att stärka hypotesen formulerades en nollhypotes som testades genom en 

univariat analys samt en frekvensfördelning. Av de insamlade data syftade undersökningen 

att antingen verifiera eller falsifiera hypotesen samt nollhypotesen genom att visa hur många 

som letts längs den planerade vägen respektive hur många som inte letts längs den vägen. 

Artefakten som användes för att genomföra undersökningen var en spelbar bana bestående av 

korridorer med tvåvägsval. Dessa var upplysta med ljus av varierande styrka och färg för att 

testa de olika faktorerna, färg och kontrast. Varje individ testade endast en version av banan 

med exempelvis skillnad i kontrast för att individen ej skulle påverkas av ett tidigare test de 

utfört. Genom förstudien inkluderades även ett kvalitativt moment i studien för att ge ett 

bättre underlag för diskussion och analys över informanternas specifika vägval. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vägledning av vyer 

För att tydliggöra hur betraktares uppmärksamhet styrs i visuella verk behövs en övergripande 

kunskap om komposition, då denna studie fokuserade till att undersöka hur spelare kan 

vägledas genom en spelmiljö är det avgörande att förstå vad som vägleder det mänskliga ögat 

genom ett visuellt verk. Detta görs genom kompositionstekniker där placering av objekt, färger 

och ljussättning används för att på varierande sätt vägleda en åskådares vy. Arbetets hypotes 

har tagits fram baserat på kunskapen om hur dessa tekniker fungerar och används. 

2.1.1 Komposition 

Andrew Price (2016), som arbetat med att lära ut grafisk produktion sedan 2008, menar att 

när komposition görs korrekt anses det vägleda betraktarens syn till det som är viktigt i en 

bild. Även Lidwell, Holden och Butler (2003, s. 190) påpekar att kompositionstekniker som 

symmetri och alignment gör en design mer estetiskt tilltalande och attraktiv. De benämner 

symmetri som ”the most basic and enduring aspects of beauty” (Lidwell, Holden, & Butler, 

2003, s. 190). Alignment även känt som guiding lines förklarar de som ett verktyg som 

används inom grafisk produktion för att skapa linjer i visuella verk som vägleder åskådarens 

vy genom verket. Det beskrivs av Lidwell, Holden och Butler (2003, s. 22) som att det bidrar 

till ett verks estetik och ger en känsla av stabilitet i verket. Lidwell, Holden och Butler (2003, 

s. 190) förklarar hur människor finner symmetri som är en form av balans, attraktivt. Framing 

är en annan kompositionsteknik som förklaras av Valenzuela (2012, s. 103) som ett 

grundläggande verktyg som kan användas för att styra betraktarens vi till ett speciellt område 

i en bild. Valenzuela (2012, s. 11) förklarar hur balans är en annan kompositionsteknik som 

används inom grafiskt arbete. Där talas det om att när en majoritet av bildens objekt är i 

exempelvis högersidan blir bildens så kallat visuella vikt ojämn. Olika sätt som balans eller 

stabilitet kan uppnås i ett verk förklaras av Gestalt Principles of Design som bland annat även 

säger att ett objekt uppfattas som ofullständigt om det inte är balanserat, samt att objekt som 

placeras nära varandra framstår som sammanhörande (Chang, Dooley, & Tuovinen, 2002). 

Den kanske mest tekniken för komposition är The rule of thirds. Mai & Le (2011) och Lidwell, 

Holden, & Butler (2003, s. 168) förklarar denna regel som att placering av viktiga objekt görs 

vid fiktiva linjer i bilden som dras vid tredjedelar längs bildens bas och höjd, blir bilden oftast 

estetiskt tilltalande. I arbetet används även termen fokusobjekt som hänvisar till det objekt i 

ett verk som först fångar åskådarens vy. 
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I No More Wrong Turns av Nerurkar (2009) förklaras det hur attraction är en metod som 

frekvent används i level design för att vägleda spelare i specifika riktningar eller till specifika 

delar inom en spelmiljö. Han förklarar att attraction byggs med användandet av bl.a. guiding 

lines och kontrast som han även exemplifierar att det används i spel så som Mirror’s Edge av 

Digital Illusions CE (2009). I Mirror’s Edge (2009) lär spelet spelaren redan under den 

inledande träningsbanan att följa färgen röd genom spelet. Den röda färgen har i detta spel en 

hög mättnad för att få hög kontrast och därmed bli ett fokusobjekt i spelvärlden. Detta gör att 

spelaren instinktivt hela tiden dras mot spelvärldens röda objekt utan att behöva stanna och 

tänka efter, vilket visas i Figur 1 (Nerurkar, 2009). 

Figur 1 Exempel på hur färgen röd används i Mirrors Edge (2009) för att 
vägleda spelaren i spelvärlden (Nerurkar, 2009)  

2.1.2 Färglära 

Färglära inkluderar en uppsättning teorier som frekvent används vid skapande av visuell konst 

och som tagits fram genom erfarenhet. Price (2014a) anser att genom korrekt användande av 

färg kan man som konstnär eller grafiker effektivt justera stämning och känsla som bilden ger 

betraktaren. Enligt Arnheim (1974, s. 331) kan människor enbart särskilja sex (6) olika färger, 

de primära och sekundära med säkerhet. Vilka  av följande färger som anses tillhöra primära 

och sekundära varierar baserat på personlig åsikt, men ett möjligt upplägg är Johanssons 

(2006, s. 70) att de tre primära färgerna är cyan, magenta och gul och de tre sekundära blå, 

röd och grön, vilket även delas av illustratören och konstteoretiken James Gurney (2010, ss. 

74-75). Inom färglära har man skapat ett färghjul där de primära och sekundära färgerna 

presenteras i  relation till varandra (se Figur 2). Tillhörande till dessa har även dessa primära 

och sekundära färgers egenskaper brutits ner till det som kallas kulör, valör och mättnad. Det 

Gurney (2010, s. 76) kallar chroma även kallat saturation eller mättnad förklaras som ett sätt 

att beskriva renheten hos en färg eller som Gurney (2010, s. 76) kallar det: ”grayed-down” en 

färg upplevs. Valör är hur vit eller svart alternativt hur ljus eller mörk färgen är. Kulör även 

kallat hue är den grundläggande färgen, t.ex. gul eller blå som visas längst upp respektive 

längst ner i färghjulet i Figur 2. 
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Figur 2 Färghjulet som det presenteras av James Gurney (2010, s. 75) 

Genom att påverka vilken stämning eller känsla betraktaren får kan detta i sin tur påverka 

deras beslut i en spelvärld. Som studien av André (2014, ss. 33-34) visar kan en individs 

reaktion till färgen rött vara antingen att hålla sig undan den delen då den anses vara farlig 

eller att spelaren drar sig till den i jakt efter mer action (se 2.5 Tidigare forskning). André 

(2014) lägger dock inte fram en teori om vad som orsakar detta resultat.  

När man har en lägre intensitet av alla färger (vanligtvis Röd, Grön och Blå (RGB)) får man 

det som Gurney (2010, s. 216) kallar en neutral  färg. I vissa fall anges färgvärden för digitalt 

bruk i ett värde från 0-255. Johansson (2006, s. 70) exemplifierar att skulle man då ange R = 

100, G = 100, B = 100 kommer man få en grå färg som är neutral. 

Vidare finns det även teorier inom färglära som förklarar hur färger kan kombineras för att 

samverka på ett sätt som människor uppfattar tilltalande kallat färgharmoni. Gurney (2010, 

s. 142) exemplifierar detta med en kompletterande färgpalett, även kallat complementary eller 

color oppositions. Gurney (2010, s. 142) påstår här att människor finner naturligt 

opponerande färger attraktivt eller intressant då dessa är färger som vi ser opponera varandra 

i naturen, exempelvis blå is och orange eld. Andra färgharmonier som används av konstnärer 

är enligt Gurney (2010) monokromatisk och triadisk. Monokromatisk förklarar han är när ett 

visuellt verk är sammansatt av endast en kulör. Det kan då ha variationer i mättnad och valör 

men kulören förblir den samma genom hela verket (Gurney, 2010, s. 110). Triadisk är när ett 

verk består av tre kulörer som har samma avstånd mellan varandra på färghjulet, även kallat 

baskulörer (Gurney, 2010, s. 116).  
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2.1.3 Ljussättning 

Ljussättning utgörs av flera teorier och principer som hjälper en som grafiker att ljussätta sitt 

verk trovärdigt. Trovärdig ljussättning menas här med trovärdig utifrån det valda temat. Som 

Yot (2011, s. 9) påpekar är trovärdig användning av ljus ”nyckeln” till bra komposition och en 

grundsten i grafiskt arbete. Inom ljussättning eller ljusteori finns även ett antal begrepp som 

ofta används för att beskriva ljusets egenskaper. Light ratio eller tonal range är ett, som enligt 

Gurney (2010, s. 48) är skillnaden i styrka mellan det svagaste och starkaste ljuset i ett visuellt 

verk. Något som ofta förekommer vid skapande av spelgrafik är begreppet ambient occlusion 

eller occlusion shadows, vilket Gurney (2010, s. 54) förklarar som ett mörker som 

framkommer när objekt befinner sig nära varandra och därmed hindrar ljus att lysa upp 

objektet fullt. 

Figur 3 Yots illustration över hur ljus beter sig (Yot, 2011, s. 13) 

Yot (2011, s. 13) lägger även fram hur ljus beter sig i situationen av en solig eftermiddag med 

ett vitt klot på en vit platta som illustreras i Figur 3. Detta kan ses som en trovärdig 

ljussättning. I denna situation förklarar Yot (2011, s. 13) att det finns tre ljuskällor, solljuset 

som ses som den primära ljuskällan, avger ett starkt vitt ljus (då den avger det starkaste 

ljuset), himlens ljus som avger ett svagt blåare ljus över hela scenen och slutligen bounce 

light som är det ljuset som studsar mellan klotet och plattan. Solljuset som kommer från en 

liten ljuskälla kastar en hård skugga från klotet medan den större himlen kasta mjuka 

skuggor. Det är även viktigt att veta att den delen av klotet som inte får något vitt solljus på 

sig kommer framstå som svagt blå då det enda ljuset den exponeras för är blått. 

Gurney (2010) förklarar hur teorier om ljussättning tagits fram för att likt teorierna om 

färgharmoni, vägleda vilka uppsättningar av ljus som anses attraktiva av människor. Några 

av de uppsättningar som han förklarar är; 

 Three-quarter lighting – Som enligt Gurney (2010, s. 56) är den vanligaste metoden 

att bl.a. ljussätta ett porträtt. Denna uppsättning innebär att det starka ljuset kastas 

mot objektet i fråga från ungefär 45 graders förskjutning. 

 Frontal lighting – Är när ljus faller rakt på objektet i förhållande till kameran 

(Gurney, 2010, s. 58). 
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 Relected light – Gurney (2010, s. 66) menar att precis som månen reflekterar 

solljuset som kastas på den kastar alla objekt ljus som kastas på det från en stark 

ljuskälla. 

 Spotlighting – Gurney (2010, s. 68) förklarar här att det inom scenisk ljussättning 

används när ett specifikt objekt i en större scen ska få fokus. Ett exempel är ljus från 

en gatlykta som lyser upp något direkt under medan miljön runt om är mörk. 

2.2 Visuell perception 

Komposition, ljussättning och färgteori faller allihopa in under området visuell perception 

som mer fokuserar på hur vi som människor rent psykologiskt upplever det vi ser. Arnheim 

(1974, s. 11) skriver om hur vi som människor enkelt märker om något är obalanserat i en bild. 

Med obalanserat menar Arnheim (1974, s. 11) att dess visuella vikt lagts överdrivet åt ena hållet 

eller det som även kallas balans enligt Valenzuela (2012, s. 11), vilket han definierar som visuell 

tyngd i bilden, vilket diskuterades tidigare i avsnitt 2.1.1 Komposition. Arnheim (1974, s. 11) 

menar att det vi tittar på kan upplevas som ”restless” om det är obalanserat. Även Gestalt 

Principles of Design har en lag som säger att objekt upplevs som ofullständiga när de är 

obalanserade eller asymmetriska (Chang, Dooley, & Tuovinen, 2002). Många områden har 

identifierat specifikt symmetri eller bra balans som något attraktivt för alla människor då det 

är med detta vi bland annat avgör om en annan individ är attraktiv och/eller ofarlig (Isbister, 

2006, ss. 7-13; Ramachandran & Hirstein, 1999, s. 27). Arnheim (1974, s. 11) menar att i fallet 

av en cirkel som är placerad nästan i mitten av en kvadrat, ser vi inte dessa objekt var för sig 

utan även deras relation till varandra. Även om mittpunkten på kvadraten inte är markerad är 

den något vi tydligt kan identifiera vid första anblick, vilket exemplifieras i Figur 4.  

Figur 4 En representation av den bild som Arnheim beskriver (Arnheim, 1974, 
s. 11) 
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När Arnheim (1974, ss. 330-331) senare skriver om färg påpekar han att det är en komplicerad 

sak att diskutera. Han menar att vi aldrig kan vara säkra på att våra medmänniskor ser en 

specifik färg på samma sätt som vi gör. Dock fortsätter han att hävda att man kan anta att 

uppfattningen eller perceptionen av färg är samma mellan olika åldrar, bakgrunder om man 

bortser från individuella sjukdomar eller skador så som t.ex. färgblindhet. 

No one will ever be sure that his neighbor sees a particular color exactly the 

same way he himself does. We can only compare color relations, and even that 

raises problems. One can ask subjects to group colors that belong together or 

to match a certain nuance with an identical sample. Such procedures can avoid 

any reference to color names, but we cannot assume that different persons of 

similar background, let alone members of different cultures, have the same 

standards for what they consider "alike" or "the same" or "different. 

(Arnheim, 1974, ss. 330-331) 

Han problematiserar även namnen på färger då han menar att dess namn är något 

intetsägande, ordet röd beskriver egentligen inte hur färgen ser ut. Det knyter Arnheim (1974, 

s. 331) även till kultur där han menar att de färger vi lärt oss att namnge och särskilja med ord 

är de individens kultur kräver. Han menar dock att vi människor huvudsakligen kan särskilja 

totalt sex (6) distinkta färger pålitligt – dessa menar han är de som inom konstvärlden kallas 

de tre primära färgerna och de tre sekundära färgerna, vilket förklaras i avsnitt 2.1.2 Färglära.  

An agricultural tribe may possess many words to describe subtle differences in 

the colors of cattle, but none to distinguish blue from green. In our own 

environment, certain occupations call for refined color distinctions and a 

correspondingly sophisticated vocabulary. Others call for none at all. 

 (Arnheim, 1974, s. 331) 

Vidare problematiserar Arnheim (1974, s. 313) även hur vi ser på ljus då han skiljer på hur en 

fysiker och en psykolog ser på ljus. För att exemplifiera berättar Arnheim (1974, s. 313); Enligt 

fysikern färdas ljus genom ett mörkt universum till en mörk planet. Men för psykologen är 

himlen vi ser här på planeten helt upplyst, det är inte bara solen som lyser för individen på 

planeten utan hela himlen. Det han menar är att oavsett hur ljus beter sig rent fysiskt är det 

vår individuella upplevelse av ljuset som vi ser som en verklighet. När konstverk sedan ska 

skapas behöver konstnären en förståelse om hur ljus i vår värld beter sig för att skapa en för 

det valda temat, trovärdig ljussättning. Som nämnts under avsnitt 2.1.3 Ljussättning tenderar 

ljus att vara en viktig del i skapandet av stämning och tydliggörandet av form för betraktaren. 

Arnheim (1974, s. 313) fortsätter och hävdar att vi vet att objekt med samma valör uppfattas 

som att de hör ihop. Detta förklarar han genom vår förståelse för ljus, om objekten har samma 

valör uppfattar vi dem som att de befinner sig på samma avstånd från en ljuskälla och därmed 

ser vi ett samband i deras position i miljön. 
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Since brightness of illumination means that a given surface is turned toward 

the light source whereas darkness means that it is turned away, the distribution 

of brightness helps to define the orientation of objects in space. […] We know 

that units of similar brightness are grouped together in perception. Thus a 

grouping by similarity of brightness indirectly produces a grouping by 

similarity of spatial orientation. 

(Arnheim, 1974, s. 313) 

Till ljus menar Arnheim (1974, ss. 315-317) hör även skuggor, han särskiljer då två sorters 

skuggor, attached shadows som är den skugga ett objekt kastar på sig själv. Sedan finns även 

cast shadows som kastas från ett objekt på ett annat. Arnheim (1974, ss. 315-317) menar även 

att en skugga enbart uppfattas som en skugga om den ses i relation till ljus, alltså att en individ 

kan enbart identifiera en skugga som en skugga om denne först identifierar att där finns en 

ljuskälla i miljön. 

2.2.1 Affordances 

Affordance är ett begrepp som myntades utav James J. Gibson (1986). Det har sedan dess 

vuxit och används ofta i diskussioner inom design. Gibson (1986, s. 127) förklarar att ordet 

affordance är ett substantiv som han själv skapat. Betydelsen av ordet förklarar han som att 

det en miljö ger en individ (i hans fall ses både människor och djur som individer, ”percieving 

organisms”) (Gibson J. J., 1986, s. 127). Han menar att en affordance är den relation en 

betraktande organism har med sin miljö. Detta ska inte förknippas med handlingar, vilka 

enligt Gibson (1986, s. 127) görs baserat på de affordances vi har för vår omgivning.   

Gibson & Pick (2003, s. 21) poängterar vikten av att skilja på olika handlingar. Då vi utför 

handlingar så som att vrida på huvudet eller på olika sätt justera vår kropp när vi tar in 

information om vår miljö, och detta kallas exploratory aspects of actions. Gibson & Pick 

(2003, s. 21) fortsätter med att det även finns performatory aspects som är de handlingar du 

gör utefter de affordances du har. Ta en stol som exempel, att titta och känna på stolen hade 

varit exploratory aspects medan att faktiskt sätta sig på den är en performatory aspect som 

kan göras först efter individen insett att det är en yta som går att sitta på. 

If a terrestrial surface is nearly horizontal (instead of slanted), nearly flat 

(instead of convex or concave), and sufficiently extended (relative to the size of 

the animal) and its substance is rigid (relative to the weight of the animal), then 

the surface affords support. It is a surface of support, and we call it a 

substratum, ground, or floor. It is stand-on-able, permitting an uptight posture 

for quadrupeds and bipeds. It is therefore walk-on-able and run-over-able. It 

is not sink-into-able like a surface of water or a swamp, that is for heavy 

terrestrial animals. Support for water bugs is different. 

 (Gibson, 1986, s. 127) 
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Gibson (1986, s. 128) fortsätter att poängtera vikten av att en individs eller organisms 

affordances är individuella. Som exemplifieras i ovan nämnt citat kan vattenytan ses som en 

”bärande yta” av en insekt men inte av en människa. På liknande sätt exemplifierar Gibson 

(1986, s. 128) att ett objekt som uppfyller samma egenskaper som ovan nämnda ”terrestiral 

surface” men istället är i knähöjd för en människa får den affordance att den går att sitta på. 

Men för att exemplifiera menar Gibson (1986, s. 128) att vad som är i knähöjd för en vuxen 

människa inte är i knähöjd för ett barn och därmed uppfattas inte en stol nödvändigtvis som 

”sittbar” för ett barn. 

Det som utgör grunden till Gibsons (1986, s. 270) teori om bilder är att vi inte ser en bild på 

samma sätt som vi ser verkligheten. Han menar att vi ser en bild som något som representerar 

ett flertal objekt utan form och namn. Objekten i bild har ingen faktisk form då en bild är platt. 

Det är vi människor som tolkar dessa bilder som former och ger dem namn utifrån vår 

individuella kunskap om vår miljö, våra affordances. Det Gibson (1986, s. 270) menar här är 

att vi förstår bilder och dess innehåll utifrån de affordances vi har för de objekt eller former 

som bilderna visar. 

Det ska dock poängteras att enligt Karlsson (2007, ss. 186-187) är perception subjektivt och 

individuellt per definition. Han menar att vi genom diskussion antar att andra individer 

uppfattar perception på samma sätt som oss själva. Som ett resultat av förväntningar och 

känslor kan en individs perception av miljön ändras. Detta gör perception till en svår sak att 

mäta i en studie. Samtidigt är det viktigt att notera att verken av Gibson (1986) och Arnheim 

(1974) är utdaterade men dess innehåll av fakta är ändå applicerbar och aktuell för denna 

studie då de utgör en grundsten inom visuell perception. 

  



 
10 

2.3 Tidigare forskning 

Hägg (2015) undersöker hur gestalt principles of design och däri balans kombinerat med 

guiding lines leder spelaren åt olika riktningar i en bild. Han menar att gestaltteori är viktig 

för att informationen i en bild ska kommuniceras och uppfattas på ett, för verkets skapare, 

avsiktligt sätt (Hägg, 2015, s. 1). Hägg (2015, s. 9) ämnade testa hur gestaltteori och vikt i 

bilder kan vägleda spelare i en miljö. Han testar dock enbart hur betraktare tittar på en 

stillbild. Nämligen den väg han antar deras vy tagit genom bilden baserat på guiding lines och 

balans. Studien testar inte hur dessa kompositioner sedan fungerar i en navigerbar 3D-miljö. 

Det inkluderas inte heller någon källa som hävdar att spelare väljer vägval baserat på enbart 

visuell vikt i en stillbild av miljön (Hägg, 2015, ss. 12-17). Jag skulle därför hävda att studien 

är bristfällig då den hävdar att besvara en fråga som den inte huvudsakligen undersöker. Hägg 

(2015, ss. 30-31) kommer dock fram till att visuell vikt är en påverkande faktor för vart 

spelaren tittar i en bild. 

André (2014) undersöker hur spelare verkar föredra vissa färger framför andra i en spelvärld. 

I denna studie presenteras resultatet att individer ”verkar” föredra vissa färger före andra. 

”[…] personer troligen föredrar en färg framför en annan och att de troligtvis en icke neutral 

färg framför en neutral färg” (André, 2014, s. 33). Studiens resultat visar tendenser till att 

individer med körkort huvudsakligen väljer höger vägval när de presenteras med alternativen 

”vänster eller höger”, i fallet av studien var andelen över 70 % med körkort som gick åt höger 

(André, 2014, s. 33). Samtidigt visar studien resultat på att vänsterhänta individer tenderar 

att gå mot vänster. Då studien inte tydliggör hur många vänsterhänta individer som deltog i 

studien kan man utgå från statistik, det vill säga att en minoritet (ca 12-15 %) av människor är 

vänsterhänta (Allt För Vänsterhänta i Sverige AB, 2015). Detta kan betyda att antalet personer 

som ger svar för vänsterhänthet i studien är avsevärt mindre och inte lika generaliserande. 

Studien presenterar även några aktuella faktorer i sin kvalitativa studie, där det framgår att 

individer reagerade olika på röd färgad väg med motiveringen som kan komma att vara av 

intresse för denna studie:  

Tänkte att det kanske skulle hända något roligare då det var rött. Känner mig 

lite skjutglad och valde rött för att det brukar vara ’aggressivt eller nått’. , 

Testperson 4, Bilaga 1 […] Samma sak där. För att röd är en färg man skall 

undvika, något man lärt sig av spel och society, Testperson 25, Bilaga 1 

 (André, 2014, s. 64) 

Horned (2010) är den studie som troligen mest kommer likna denna studie. Han ämnade 

etablera en teori för vilka beteenden som styr en spelare i en spelmiljö (Horned, 2010, s. 6). 

Slutsatsen av studien blev att studien var för liten för att kunna etablera en sådan teori. 

Horned (2010, ss. 10-16) hävdar dock att studien gjort det möjligt att rangordna vad den 

"genomsnittlige svenske datorspelaren" använder sig av när de beslutar i ett vägval. Man kan 

dock argumentera att "genomsnittlige svenske datorspelaren" är ett ytterst vagt beskrivande 

av undersökningsgruppen då det inte definierar ålder, kön eller generell vana av spel. 

Samtidigt har Horned (2010, ss. 10-16) medvetet valt att ignorera faktum som att modigare 

spelare kan förväntas dra sig mot rött i jakt på action medan alternativt försiktigare spelare 

drar sig bort från rött för att hålla sig säkra. I och med att Andrés (2014, s. 64) kvalitativa 

studie fastslår detta som en faktor i spelarbeteende bör denna variabel även inkluderas i 

undersökningen som ska genomföras i samband med detta arbete. Slutligen visar studien att 
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en majoritet valde icke neutrala färger över neutrala (i fallet av Horneds (2010, ss. 10-16) - 

grå) studie.  

Linderoth & Bennerstedt (2007, ss. 602-608) studie visar hur dåligt överförd affordance kan 

göra ett spel praktiskt ospelbart. I studien sätts spelare utan tidigare spelvana mitt i ett spel – 

där de då inte spelat igenom någon introducerande träningsbana. Det blir tydligt i studiens 

observationsfas att informanterna är väldigt osäkra på hur de kan och bör interagera med 

spelvärldens objekt. 

Hägg (2015), André (2014) och Horned (2010) har alla strävat efter att besvara frågor men på 

grund av hur studien utformats har för många variabler påverkat resultatet och tagit bort 

möjligheten att ge ett trovärdigt svar på den tänkta frågan. Dessa tidigare arbeten användes 

därför som vägledning för saker att undvika i denna studie. Då exempelvis att ha en för bred 

fråga eller en artefakt där informanter kan påverkas av många faktorer på en gång. Med detta 

var förhoppningen att denna studie skulle kunna ge ett validare svar som med större säkerhet 

visar hur spelare kan vägledas genom miljöer. Linderoth & Bennerstedt (2007) visar sedan på 

vikten av att spelaren som får testa ett spel eller en artefakt förstår hur denne kan interagera 

med den virtuella världen. Detta lade grunden för hur denna studie presenterade artefakten 

för informanten innan undersökningen för att minimera informantens försök att applicera 

den verkliga världens affordances på spelvärlden. 
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3 Problemformulering  

3.1 Problemformulering 

I alla former av datorspel är level design en essentiell faktor för att spelaren ska kunna ta sig 

framåt i spelet. Inom level design används flera visuella vägledningar för att dra spelare till 

olika riktningar där spelets skapare vill att spelaren ska vara (Nerurkar, 2009). Brister i level 

design eller visuell design kan dock leda till att spelaren fastnar och inte vet hur denne ska ta 

sig till ett ställe eller vilket ställe som denne bör ta sig till genom att verkliga livets affordances 

inte alltid går att applicera på en spelvärld. Etablerade utvecklare bakom spelet Portal 2 (2011) 

poängterar i sin Developer Commentary Playthrough vikten av att tydligt presentera 

spelarens möjligheter för att denne ska kunna lösa spelens problem på ett för spelaren så 

tillfredställande sätt som möjligt (Portal 2, 2011). Det blir därmed tydligt att metoderna som 

presenteras av Nerurkar (2009) måste användas korrekt för att situationer som uppstod i 

studien Linderoth & Bennerstedt (2007, ss. 604-607) ska minimeras i spelandet. 

Flera tidigare studier har upprepade gånger undersökt vilka element i level design som kan 

attrahera spelare till vissa delar av spelvärlden. Om det så är visuell vikt, varierande färger 

eller styrkan på färgen. Hägg (2015) undersöker hur gestaltteori och däri balans kombinerat 

med guiding lines och visuell vikt leder spelaren åt olika riktningar i en bild. André (2014) 

undersöker hur spelare verkar föredra olika färger framför andra i en spelvärld. Horned 

(2010) försökte etablera en teori om vad som får spelare att ta vissa vägar före andra, vilket 

presenteras mer ingående i kapitel 2.3 Tidigare forskning. Men det som alla dessa tidigare 

studier kommer fram till är att studien behövt vara större alternativt kompletteras med en ny 

studie för att kunna ge ett definitivt svar de valda frågorna. Det som denna studie därför 

ämnade undersöka är om det är skillnaden i färg, skillnaden i kontrast eller en kombination 

av dessa som främst attraherar spelare till en specifik del av en spelmiljö. 

Frågan formulerades som följande:  

Vilket av färgskillnad, kontrastskillnad eller dessa två kombinerat leder oftast spelare i ett 

tvåvägskorridorsval i ett förstapersonsspel? 

Syftet med denna studie var därmed att komplettera tidigare studier i frågan som ännu inte 

besvarats. Den kunskap som studien bidragit med kan användas inom level design och 

miljöbyggande för spel för att vägleda spelare till önskade områden med säkerhet. 
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3.2 Metodbeskrivning 

Målet med undersökningen var att besvara frågeställningen genom att testa hypotesen 

Kombinationen av färg och kontrast vägleder oftast spelaren  i ett tvåvägs korridorvägval i 

ett förstapersonsspel. För att stärka denna hypotes var det lämpligt att istället testa en 

nollhypotes. Detta utfördes med en spelbar bana som presenterade varierande vägval för 

spelaren varpå en kvantitativ univariat analys utfördes genom insamling av data genom  öppet 

observerande, inspelning samt en eventuell kompletterande kvalitativ fas. 

Figur 5 De olika vägval som studien kommer inkludera – nedan kallat 
attraheringmetod av Nerurkars (2009) term ”attraction” 

3.2.1 Artefaktbeskrivning 

Testet utfördes i en spelbar bana som byggts i Unreal Engine 4.10.4 (Epic Games, 2016). På 

förhand hade en korrekt väg definierats och det var längs denna korrekta väg som en 

attraheringsmetod t.ex. skillnad i kontrast och färg var placerad (alla attraheringsmetoder 

visas i Figur 4). Genom detta kunde studien visa vilken attraheringsmetod som oftast ledde 

informanten längs den korrekta vägen. Denna bana var uppbyggd av korridorer där 

informanten upprepade gånger ställdes inför ett tvåvägsval.  

En attraheringsmetod testades alltid mot ett vägval utan varken färgskillnad eller 

kontrastskillnad för att agera som kontrollgrupp. Därför testade även vissa informanter banan 

utan attraheringsmetod. Syftet med kontrollgruppen var att säkerställa att inte en liknande 

frekvens av svar framkom i en miljö utan attraheringsmetoderna då detta hade indikerat att 

attraheringsmetoderna inte påverkade vägvalet alls. Attraheringsmetoden testades med totalt 

fyra vägval efter varandra för att utesluta att slumpen var en faktor som har påverkat en stor 

del av data. Exempel på ett möjligt upplägg av en väg illustreras i Figur 6.  

För att underlätta analys av data har alla vägar benämnts med bokstäver och siffror. Den första 

korsningen kallades då A1. De vägval som kom direkt efter kallades B1 samt B2 och vägarna 

efter dessa kallades C1, C2, C3, C4 och så vidare. Detta upplägg illustreras i Figur 6. Sedan 

antecknades varje vägval som V (Vänster) eller H (Höger). Detta gjordes för att mot slutet ge 

en tydlig logg över händelserna i testsessionen. Vilka vägar som togs kan exempelvis ha se ut 

som följande i fallet då spelaren följt den korrekta vägen i Figur 6;  

Testperson 1: A1 – V, B2 – H, C2 – V, D3 – V eller VHVV 

 

 

Skillnad i färg och 

kontrast 

 

 

Skillnad i enbart färg 

 

 

Skillnad i enbart 

kontrast 

 

 

Ingen skillnad alls 
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3.2.2 Testsession 

Innan en testsession startade förklarade jag syftet med deras närvarande samt att jag för 

anteckningar på deras vägval. Detta medförde dock risken att informanten ändrade sitt 

beteende i vetskap att de var bevakade men detta behövde tydliggöras av forskningsetiska skäl. 

Informanten placerades sedan i spelmiljön för att utföra testet. Registreringen av vägval 

skedde via anteckningsförande genom öppet deltagande observation. 

 

Figur 6 Exempel på hur den spelbara banans olika vägval lagts upp efter 
varandra för att utesluta slump. Det svarta är möjliga vägval och det gröna är den 

korrekta vägen där en attraheringsmetod som exempelvis skillnad i färg och 
kontrast kommer vara. 

Artefakten testades av informanterna på fast plats vid fast satta tider då detta gav möjligheten 

att kontrollera att samma informant inte svarade två gånger på undersökningen. Där 

antecknades deras vägval av mig utifrån öppet observerande medan de spelar. Deras aktivitet 

vid datorn spelades även in för att göra analys enklare samt att ge möjligheten att säkerställa 

att de förda anteckningarna från observationen var korrekta.  

Informanter kontaktades online på sociala medier för att erbjudas att delta i undersökningen. 

Detta medförde att undersökningen inte fick någon kontroll eller överblick över vilka sociala 

grupper som ger svar i undersökningen. Informantens bakgrund var dock inte intressant eller 

relevant för undersökningen då den syftade att undersöka ett generellt mänskligt beteende. 

Det fanns dock en risk att detta ledde till att undersökningen enbart besvarades av personer 

från en viss social grupp vilket kunde bidragit till en eventuellt felaktig generalisering. 

Informanternas svar delades även in i grupper efter de attraheringsmetoder de testade med 

minst fem (5) unika individer i varje grupp. Syftet var här att ingen individ skulle testa två 

olika miljöer då det är av intresse att få in så många olika personer i undersökningen som 

möjligt.  

  

I detta exempel blir den 

korrekta vägen i de fyra 

stegen: 

1. Vänster 

2. Höger 

3. Vänster 

4. Vänster 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Figur 7 Illustration över hur de olika vägarna kommer att benämnas 

3.2.3 Kvantitativ Metod 

För att stärka den ursprungliga hypotesen var det av intresse att istället pröva en nollhypotes 

(Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 255). Denna formulerades då som följande; 

Vägar som skapats med skillnad i kontrast, skillnad i färg samt en skillnad i färg och 

kontrast påverkar inte en spelares val av vägar i ett tvåvägs korridorvägval i ett 

förstapersonsspel. Om studien visade att nollhypotesen falsifierats med säkerhet kunde den 

ursprungliga hypotesen verifieras med större säkerhet. 

Målet var att genom datainsamling kunna visa på hur många som tagit samt inte tagit den 

definierade korrekta vägen. För att verifiera hypotesen borde då flest personer följt den 

korrekta vägen vid skillnad i färg och kontrast och för att verifiera nollhypotesen borde antalet 

personer som tagit den korrekta vägen vara snarlikt samma oavsett vilken attraheringsmetod 

som använts. Med detta mål var det lämpligt med en univariat analys med en 

frekvensfördelning (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, ss. 162-163). Med den 

frekvensfördelningen skulle studien tydligt kunna visa hur antalet som följt den korrekta 

vägen förhåller sig till varandra för de olika attraheringsmetoderna. Med 

frekvensfördelningen kom studiens data även att kunna presenteras grafiskt på ett tydligt sätt 

med diagram och tabeller. 

3.2.4 Kompletterande kvalitativt moment 

Vid undersökningens förstudie inkluderades även kvalitativa frågor efter testsessionen för att 

etablera vad det var som fick individen att ta den vägen de tog. Det var av intresse att då  

undersöka nyttan av ett kompletterande kvalitativt moment. Syftet blev även att  undersöka 

bland annat om något annat än de tänkta faktorer (attraheringsmetoderna) påverkat 

informantens val som exempelvis deras reaktion till färgen röd som studien av André (2014, 

s. 64) visar kan variera mellan individer. Anledningen var därmed att med förstudien kunna 

utvärdera om röd är en lämplig färg att använda i studien på grund av dess sociokulturella 

associationer till fara och varning. Efter förstudien var därför samma kvalitativa frågor 

inkluderade i den slutgiltiga undersökningen för att även där ge insyn i vad som påverkade 

informantens val samt ge bättre underlag för analys och diskussion av de data som samlades 

in. Detta förklaras mer ingående i avsnitt 4.4 Förstudie. 

  

A1 

B1 B2 

C1 C2 C3 C4 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

A 

B 

C 

D 
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3.2.5 Avgränsning 

Undersökningen testade enbart effekten av gult ljus mot en blåtonad miljö. Då olika färger 

kan ge olika resultat som framgår i studien av André (2014, s. 33) och Horned (2010, ss. 10-

14). Optimalt hade en serie av olika färger testats men detta riskerade att göra studien för stor 

och ställas inför liknande slutsats som André (2014, ss. 33-34) och Horned (2010, ss. 10-14) 

där studien inkluderat för många variabler som gjorde studien för bred för frågan. Testandet 

av flera färger lämpar sig därför  bättre för fortsatt forskning med andra undersökningar men 

för att besvara denna studies aktuella fråga ansågs det vara av vikt att fokus låg på enbart dessa 

variabler. Färgerna röd och grön har även specifikt exkluderats då dessa färger enligt Gurney 

(2010, s. 136) oftast är de som individer med nedsatt färgseende har problem att särskilja. 

Samtidigt är dessa färger några av de primära och sekundära färger som människor enligt 

Arnheim (1974, s. 331) kan särskiljas med säkerhet, vilket är till studiens fördel då det är viktigt 

för informanten att kunna skilja på färger i de versioner av banan där det är aktuellt. 

Genom att undvika andra variabler enbart fokuserade studien enbart på att testa specifika 

attraheringsmetoder i en specifik sorts spel (förstapersons spel). Då detta inte gjorde det 

möjligt att generalisera ett spelarbeteende generellt inom alla spelgenrer var målet att det 

skulle bli möjligt att formulera en teori om hur spelare beter sig i just denna typ av spel med 

relativ säkerhet. 
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4 Genomförande  

4.1 Introduktion 

För att genomföra undersökningen skapades en spelbar bana bestående av korridorer med 

tvåvägsval. Dessa var upplysta med ljus av varierande styrka och färg för att testa de olika 

faktorerna, färg och kontrast. Under avsnitt 2.1 Vägledning av vyer inkluderas teorier, 

tekniker och principer som används inom konstvärlden för att vägleda en åskådares vy och 

fokus i ett visuellt verk. Dessa teorier användes frekvent under skapandet av artefakten för att 

där studien hade som avsikt att vägleda spelaren, göra detta grundat på fakta och beprövade 

principer. 

4.2 3D-miljö 

Den spelbara bana som skapats för att genomföra studien skapades i Unreal Engine 4.10.4. 

(Epic Games, 2016). Det var från början planerat att banan skulle byggas med assets som 

skulle produceras specifikt för studien. Assets är ett samlingsnamn för ett föremål eller ett 

objekt som används i en spelmotor, detta kan exempelvis vara en vägg eller en dörr. Dock 

beslutades det att hela banan skulle byggas med färdiga assets som följer med spelmotorn vid 

installation. Detta inkluderar då modeller samt tillhörande texturer. Anledningen till att 

färdiga, medföljande assets använts är att detta resulterade i att projektet tog mindre tid. Det 

går att argumentera att egenhändigt producerade assets eventuellt hade blivit av högre kvalitet 

men bedömningen gjordes att de medföljande var av tillräckligt hög kvalitet för att genomföra 

studien. De texturer och material som använts över hela banan är betong då dessa naturligt är 

av en neutral färg (grå) som har en minimal risk att påverka uppfattningen av övrig färg och 

kontrastskillnad. Samtidigt har samma textur använts på alla väggar för att inte generera nya 

intresseområden i olika delar av banan som kan riskera att bli fokusobjekts och därmed vara 

en faktor som attraherar spelaren till en specifik del av banan. Det är hela tiden av vikt att 

informanten till så stor utsträckning som möjligt attraheras av banans ljus och färgskillnader 

då banans assets inte bör vara ett störande element för attraheringsmetoderna. Av samma 

anledning har inte banan fyllts ut med flera assets likt hur en konventionell spelmiljö hade. I 

en konventionell spelmiljö hade korridorerna fyllts med varierande assets för att skapa visuellt 

intresse och variation, men för undersökningen behövs motsatsen då variation och visuellt 

intresse hade kunnat generera fokusobjekts och ändra om balans för de olika vägarna. Detta 

hade i sin tur kunnat påverka spelarens beslut att välja en väg över en annan. Detta 

härstammar från Häggs (2015) undersökning som visar tendenser på att individer väljer väg 

baserat på bland annat visuell vikt (Hägg, 2015, ss. 30-31). De dörröppningar som finns i 

miljön har gjorts som enbart dörrvalv (utan faktiska dörrar) då detta gör att spelvärlden tydligt 

skiljer på vad som är vägg (icke passerbar yta) och öppen yta (där man kan gå). Skulle en dörr 

inkluderats hade detta kunnat skapa problem i form av att spelaren tror att denne inte kan gå 

längre och blir osäker på om en dörr går att öppna eller ej, likt missförståndet i Linderoth & 

Bennerstedts (2007, ss. 604-607) studie där spelaren blev osäker på om dennes affordance att 

kunna passera genom en dörr var applicerbar i spelvärlden. 

Från början finns en funktion i spelmotorn Unreal Engine 4.10.4 (Epic Games, 2016) som 

kallas auto exposure. Denna funktion justerar automatiskt det ljus som den virtuella kameran 

utsätts för, så det ska presenteras som jämnt oavsett ljusstyrka. Detta ska vara en simulering 

av hur det mänskliga ögat anpassar sig och vänjer sig vid olika nivåer av ljus. Eftersom denna 
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funktion hade förvrängt upplevelsen av exempelvis starkare ljus för att inte blända 

spelkameran och därmed påverkat undersökningen som är beroende av en konstant 

presentation av ljus, har funktionen stängts av. 

Upplägget av vägar har skett likt hur det illustrerades i Figur 7 medan Figur 8 illustrerar det 

slutgiltiga upplägget av vägarna i spelmotorn. Den korrekta väg som angivits är den som 

illustreras i Figur 6 och  består av fyra korsningar efter varandra för att minimera att de data 

som fås genererats av slumpmässiga val. De modifikationer som gjorts från Figur 7 är att inga 

räta vinklar används då detta hade gjort banan väldigt stor. Genom att hålla banan liten går 

en testsession snabbt att genomföra vilket kan innebära att fler individer är beredda att lägga 

tid på att genomgå en testsession. De olika korridorerna har en skillnad i vinkel på 30 grader 

mellan varandra för att göra att banan blir rimligt stor och att dess olika rum inte råkar hamna 

på samma plats. För att underlätta flödet mellan de olika testsessionerna har även en meny 

inkluderats där men kan välja vilken bana med vilken attraheringsmetod som ska köras. När 

en bana spelats färdigt återgår spelet automatiskt till denna meny för att en annan bana ska 

väljas, vilket kommer göra det möjligt att snabbt göra nya tester efter ett är slutfört. Dessa är 

namngivna t.ex. Level 1 för att inte avslöja något för informanten innan testet utförts. Banorna 

har namngivits enligt följande; 

 Level 1 = Skillnad i färg och kontrast 

 Level 2 = Skillnad i enbart färg 

 Level 3 = Skillnad i enbart kontrast 

 Level 4 = Ingen skillnad (kontrollgrupp) 

Figur 8 En bild av den spelbara banan sett från ovan med tillagda namn för de 
olika korsningarna. 
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4.3 Ljussättning 

Då de material som används i scenen är av en realistisk stil och baserade på fotografier bör en 

trovärdig ljussättning för denna bana även vara realistisk eller lik verkligheten för att banan 

skulle få en enhetlig stil, vilket enligt Arnheim (1974, s. 174) är viktigt för att ett verk ska 

uppfattas som en sammansatt skapelse och inte ett kollage av olika verk. Därför har banan 

ljussatts utefter Yots (2011) illustration och beskrivning av ljus från en solig eftermiddag, som 

förklaras i avsnitt 2.1.3 Ljussättning. Då med en stark vit primär ljuskälla som motsvarar 

solen, som i motorn kallas directional light. Samt en stor blåare men svagare ljuskälla som 

motsvarar den blå himlen, som i motorn kallas sky light. Yot (2011) och Price (2012) nämner 

även bounce light som medvetet har exkluderats i artefakten då detta är en aspekt hos ljus 

som är prestandakrävande i spelrendering, vilket hade begränsat hur väl och flytande banan 

hade kunnat köras på olika datorer. Exkluderingen av bounce light anses inte kunna komma 

att påverka resultatet då dess visuella påverkan är väldig liten och därmed hade bidragit 

väldigt lite till den grafiska kvaliteten och efterliknandet av den tänkta ljussättningen. För att 

bidra till efterliknandet av realistiskt ljus som Yot (2011) illustrerar har ambient occlusion 

inkluderats i testet. Detta är ett fenomen som förekommer naturligt i den riktiga världen där 

mörker appliceras på objekt baserat på dess avstånd till varandra. Detta leder till att hörn blir 

mörkare än mitten av en vägg vilket mer efterliknar hur ljus beter sig i verkligheten. 

De lampor som använts i banan för att generera färg och kontrastskillnader har varit identiska 

med undantag för dess färg och ljusstyrka. Banan med skillnad i ljusstyrka samt skillnad i 

ljusstyrka och färg har då samma värde för ljusstyrka (kallat intensity i spelmotorn) för att 

inte riskera att en väg blir ljusare än den andra som därmed genererar olika faktorer för 

attraction, balans och fokusobjekts mellan banorna. 

4.4 Analys av korsningarna 

Bilder på de olika de olika attraheringsmetoderna har tagits från samma korsning. Genom 

ikonografisk bildanalys kan man här identifiera vad de olika bilderna innehåller och därmed 

vad de olika attraheringsmetoderna har för kompositionselement. Genom dessa 

identifikationer kan man sedan göra antaganden om hur metoderna kommer fungera baserat 

på tidigare arbeten och teorier om level design (Se 2.5 Tidigare Forskning). 

Figur 9 En bild av korsning B1 med skillnad i färg och kontrast. 

I Figur 9 skapar ljuset som faller från den högra dörrens öppning en tydlig linje längs golvet 

som då blir en guiding line. Samtidigt har den högra vägen på grund av ljuset högre kontrast 
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jämfört med den vänstra. Med allt det starkare ljuset i bildens högra sida kan man identifiera 

att bildens balans ligger något mer i dess högra sida. Det går även att identifiera att väggarna 

från den dörröppning som precis passerats (A1 - Vänster) skapar framing vilket gör de två nya 

vägarna till fokusobjekt. Av dessa blir dock den högra vägen enligt vad Price (2014b) säger  ett 

primärt fokusobjekt på grund av sin kontrast och höga färgmättnad (Price, 2014b). Samtidigt 

går det identifiera att inget annat förutom attraheringsmetoden tenderar att orsaka denna 

obalans vilket var syftet med att inte fylla miljön med andra assets. 

Figur 10 En bild av korsning B1 med skillnad i enbart färg. 

I Figur 10 är det tydligt att skillnaden i ljusstyrka inte är den samma som den i Figur 9 då 

denna attraheringsmetod ska hålla samma ljusstyrka över båda vägvalen. Man kan här se att 

Figur 10 har en högre tonal range än Figur 9 och Figur 11, som är de inställningar med skillnad 

i ljusstyrka. Båda vägarna får här framing av väggarna och blir därför fokusobjekts men här 

skapas också guiding lines av färgskillnaden vid den högra vägen vilket tyder på att denna väg 

får aningen mer visuell vikt än den vänstra. 

Figur 11 En bild av korsning B1 med skillnad i enbart ljusstyrka. 

I attraheringsmetoden med enbart skillnad i ljusstyrka som visas i Figur 11 blir det likt det som 

identifierades i Figur 9 även här kraftiga guiding lines som dras mot bildens ljusaste punkt 

vid den högra dörröppningen. Framing ramar in de båda vägarna men den starka kontrasten 

gör den högra dörren till ett tydligt primärt fokusobjekt. Dock blir det här inte någon högre 

mättnad i bildens högra del. 



 
21 

 
 

Figur 12 En bild av korsning B1 utan någon skillnad alls, vilket är den som 
kommer användas för kontrollgruppen. 

I kontrollgruppens attraheringsmetod som visas i Figur 12 går det att identifiera att alla vägar 

genom hela banan har samma tonal range, ljusstyrka, mättnad och samma färg. Det som här 

möjligtvis kan bli ett störande moment är den linje som går längs golvet i bildens högra del då 

den skiftar bildens balans något år dess högra del. Om tidigare presenterade teorier (se 2.1.3 

Ljussättning & 2.3 Tidigare forskning) som Yots (2011) påståenden påstående om trovärdig 

ljussättning samt Häggs (2015) teorier om att visuell vikt attraherar spelare stämmer, borde 

spelaren i majoriteten av fallen gå längs den väg med skillnad i ljusstyrka och färg som därmed 

prövar hypotesen och nollhypotesen. 

4.5 Förstudie 

Förstudien syftade att delvis testa artefakten efter tekniska fel som kan störa insamlingen av 

data på något vis. Förstudien genomfördes som en exakt kopia utav den tänkta slutgiltiga 

studien bortsett från att endast en person användes för varje attraheringsmetod i förstudien, 

då förstudien inte var i behov av samma omfattning. Informanter fick precis som inför den 

slutgiltiga studien enskilt en introduktion till spelets kontroller och informerades om att det 

som visas på skärmen spelades in. För att inte eventuellt påverka informantens vägval 

tydliggjordes det att jag inte svarade på frågor eller kommentarer när testsessionen startat och 

därmed var öppet observerande. Här gjordes det även tydligt att de under testsessionen inte 

fick vända sig om och gå tillbaka då detta skulle komma att göra deras resultat obrukbart för 

studien. För att inte lämna informanterna ovetande om något erbjöds de slutligen att ställa 

frågor till mig innan testet startade för att ge dem möjlighet att förtydliga eventuella 

missförstånd eller frågor som kan ha uppkommit. Den information som tilldelades 

informanten innan testet var i textform för att undvika att eventuellt ge varierande 

information till olika informanter. 

Det som ändrats i förstudien från den slutgiltiga studien var även att förstudien innefattade 

kvalitativa frågor som ställdes efter testsessionen med syfte att etablera vad det var som fick 

informanten att ta den specifika vägen de tagit. Syftet med detta var att även undersöka om 

något annat än de tänkta faktorer påverkat deras val som exempelvis deras reaktion till färgen 

röd som studien av André (2014, s. 64) visar kan variera mellan individer. Det var då av 
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intresse att efter förstudien kunna utvärdera om röd är en lämplig färg att använda i studien 

på grund av dess sociokulturella associationer till fara och stopp. I den kvalitativa delen av 

förstudien frågades informanten om denne vid tillfället för studien har någon form av 

synnedsättning vad avser färgseende. Då studien grundar sig i att informanten som testar 

kunde skilja de två färger åt skulle detta vara avgörande för att informanten skulle genomföra 

testet. Då denna fråga kan anses personlig informerades det även innan frågorna att det är 

helt fritt att inte svara på specifika frågor. Genom de kvalitativa frågorna ombads informanten 

även att berätta om den bana som denne precis spelat igenom med syftet att försöka etablera 

vad de observerat av banan. Exempelvis om de observerat att enbart den ena vägen var 

upplyst. Slutligen finns det lämnad plats för eventuella följdfrågor som kan ställas av antingen 

mig eller informanten då frågorna som skrivits är av slutna och kan riskera att exkludera 

viktiga svarsalternativ (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, ss. 142-143). Denna del 

har inkluderats då unika frågor kan uppkomma beroende på vad informanten svarar. Sedan 

är det de kvalitativa data om deras vägval som kommer visa vilken attraheringsmetod som 

väglett dem genom banan. Det då av intresse att se att artefakten är möjlig att slutföra och ge 

ett fullständigt svar. 

Visade de kvalitativa frågor som ställdes i förstudien på en avgörande insyn i studien var det 

av intresse att även inkludera dessa frågor i den slutgiltiga studien för att även där etablera att 

de tänkta faktorer (attraheringsmetoderna) var de som faktiskt styrde informantens val.  De 

kvalitativa frågor som ställdes efter testet ställdes därför efter manus av samma anledning. 

Den information som tilldelats och de kvalitativa frågorna finns bifogat under Appendix A – 

Information vid förstudien. 

4.5.1 Utvärdering av förstudien 

Förstudiens kvalitativa moment visade tydligt att alla informanter gjorde sina val utan att 

egentligen veta vilken väg de tog då ingen i efterhand kunde återberätta vilken väg de tagit. 

Detta kan tyda på att informanterna tagit de vägar de gjort efter instinktiva val, vilket är det 

studien eftersträvade genom att be dem slutföra banan så fort som möjligt. De testpersoner 

som följde den korrekta vägen var de som testade Level 3: skillnad i enbart kontrast samt 

Level 1: skillnad i färg och kontrast. I båda dessa fall visade den kvalitativa delen att 

informanten i efterhand kunde spekulera att de tagit denna väg på grund av att denna väg var 

upplyst och att det var som Testperson 002 beskrev, ”dit utvecklaren vill att man skulle gå” 

(Se Appendix B – Resultat av förstudien). Samtidigt visade den kvalitativa delen att 

kontrollgruppen inte visste varför de gått den vägen till skillnad från övriga testpersoner där 

alla kunnat ange en anledning till deras val. Detta kan tyda på att kontrollgruppen inte har 

någon specifik vägledning genom banan och alla deras val görs efter slump. 

I Testperson 001s kvalitativa del identifierade informanten att denne hade valt den specifika 

vägen för att blanda de vägar denne tog ”[…] jag gick höger förra gången då går jag vänster 

denna gången.”. Samtidigt visades det att ljuset från den röda vägen upplevdes ”så pass starkt 

att det kändes bättre att gå andra vägen”. Detta kan vara en indikation på det som studien av 

André (2014) visar om att individer drar sig bort från rött ljus. Baserat på denna effekt hos 

testpersonen kommer därför artefakten att ändra färgen från rött till gult som inte har någon 

sociokulturell anknytning till fara eller varning. 

Jag observerade även att det under testets gång uppstod grafiska problem där spelet inte hann 

rendera det nya rummet tillräckligt snabbt när spelaren gick runt en vägg, vilket gjorde att den 

virtuella världens ljusa himmel snabbt syntes som ett blinkande ljus när spelaren passerade 
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en vägg. Detta kan ha blivit ett avgörande element som kan komma att bli fokusobjekts då det 

är en rörelse och kontrast. Detta observerades dock inte av informanterna men är något som 

på grund av dess generering av en möjlig felkälla, måste korrigeras inför den slutgiltiga 

studien. 

Förstudien har visat att artefakten med några mindre justeringar går att spela igenom och 

visar att hypotesen samt nollhypotesen kan testas här med skillnaden att fler informanter 

behöver delta för att ge ett mer generaliserande svar. De kvantitativa data som samlats in 

behöver därför öka i antal innan de kan anses lämpliga att besvara frågan. De kvalitativa frågor 

som introducerats i förstudien kommer även inkluderas i den slutgiltiga studien för att 

säkerställa anledningen till samt att ge bättre underlag för diskussion och analys av 

informanternas specifika vägval.  
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Efter förstudien korrigerades bland annat färgen på ljuset i Level 1 och Level 2 för att undvika 

kulturellt influerade reaktioner på färgen röd. Figur 13 visar alla banor med sina 

attraheringsmetoder som de användes vid undersökningen. Bilden är tagen från samma 

korsning (B1) i alla bilder för att tydliggöra att korsningen är identisk i de olika versionerna 

bortsett från ljusstyrka och färg. 

Figur 13 Hur alla banor och dess respektive attraheringsmetod såg ut efter 
korrigeringarna som gjordes efter förstudien. 

5.1.1 Insamlad data 

Inledningsvis visar Figur 14 att antalet informanter som testat varje attraheringsmetod varit 

jämnt, vilket gör fördelningen av svaren mer exakta. Hade antalet deltagare som testat olika 

banor varit ojämnt hade detta resulterat i att eventuellt några svar behövt exkluderas från 

studien för att behålla en jämn fördelning i deltagandet och därmed representationen för de 

olika attraheringsmetoderna. Eftersom dessa olika data ämnas jämföras och ställas mot 

varandra är det avgörande att de representeras av ett så jämnt antal individer som möjligt. 

Level 1 Level 2 

Level 3 Level 4 
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Figur 14 Översikt över deltagandet på de olika banorna och 
attraheringsmetoderna. 

Studien ämnade först inkludera 40 informanter i undersökningen men som visas av Figur 15 

fick undersökningen ett väldigt lågt deltagande där endast 22 % av de direkt tillfrågade 

meddelade att de kunde delta. Detta gäller då inte publiceringar på grupper utan individer 

som kontaktats direkt. Inga inbjudningar att delta gjordes i grupp. Därför skalades studiens 

omfattning ner till att istället omfatta totalt 20 svar då detta blev en rimlig mängd svar att 

samla in på den tillgängliga tiden. 

 

Figur 15 Översikt över det generella deltagande i undersökningen 
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Studiens kvalitativa moment visade även att vissa deltagare hade en synnedsättning inom 

färgseende. Figur 16 visar vilka banor dessa informanter testade. Då Level 3 och Level 4 endast 

innehöll skillnad i kontrast har dessa ingen risk att påverka data.  

Figur 16 Deltagare som angivit att de har någon form av synnedsättning inom 
färgseende 

 

Figur 17 Diagrammet visar fördelningen över hur många informanter som efter 
testet svarade ”Ja” med säkerhet när de frågades ” Du gick alltså <informantens 

vägval>. Skulle du säga att det stämmer?” 

Figur 17 visar även att en majoritet av informanterna gjorde sina vägval utan att tänka efter 

och veta vilken väg de tagit. Dock visar det att få individer trotts tillsägelse om att de skulle 

slutföra banan så fort som möjligt, spelade banan efter ett mer strategiskt vägval snarare än 

vägval baserat på instinkt eller inledande reaktioner. 
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Figur 18 Diagrammet visar hur många som vid varje bana och 
attraheringsmetod tagit den ”korrekta vägen” – vänster, höger, vänster, vänster. 

Slutligen är den data som kartlägger hur de producerade banorna och attraheringsmetoder 

lett informanten längs vägarna. Här syns det att en majoritet följt den ”korrekta vägen” på de 

banorna med en attraheringsmetod som har en skillnad i kontrast (Level 1 och Level 3). Det 

är även här tydligt att kontrollgruppens bana (den med ingen skillnad i kontrast eller färg) 

inte väglett en enda individ längs den korrekta vägen. Skillnad i enbart färg har här inte heller 

väglett lika många längs den ”korrekta vägen” som de med skillnad i kontrast. 

5.2 Analys 

Av de informanter som genomgått Level 1 – skillnad i både kontrast och färg har majoriteten 

letts längs den definierade ”korrekta vägen”. Likaså har även en majoritet letts längs denna 

väg av de som testat Level 3 – skillnad i enbart kontrast. Detta samband verkar därmed 

antyda att kontrast lämpar sig för att vägleda spelare. Dock tyder detta även på att skillnad i 

enbart kontrast och skillnad i kontrast samt färg inte skiljer sig i dess förmåga att vägleda 

spelare. Samtidigt visade studiens kvalitativa moment (se Appendix C – Resultat av 

undersökningen) att många av de informanter som testade dessa banor kände att en upplyst 

väg är den vägen man borde ta. Som testperson 003 motiverade sitt val ”det var ljuset, att det 

var starkt ljus därifrån. Det kändes som att ljuset ledde till slutet av banan.” eller testperson 

020 som motiverade sitt val med ”Det lös. Så jag tänkte att det är dit jag ska”. Det är därmed 

tydligt att flera testpersoner är medvetna om att detta är en metod som spelutvecklare eller 

designers använder för att vägleda spelare i spel. Testperson 002 från förstudien (se Appendix 

B – Resultat av förstudien) gjorde tydligt med orden ”Det känns som allmänt för spel att den 

vägen som utmärker sig är den som utvecklaren vill att man ska ta”. 

Samtidigt är det uppenbart att inte alla informanter letts längs denna väg oavsett 

attraheringsmetod. Den kvalitativa delen av studien visar även där att vissa testpersoner 

medvetet väljer att inte gå längs en upplyst väg i eftersträvan att utforska hela banan. En 

testperson använde sig exempelvis av en strategi att alltid svänga vänster föra att med säkerhet 

kunna gå igenom allt. Detta är dock ett agerande på att informanten  förstår att den upplysta 
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vägen är den viktiga eller tänkta vägen varpå informanten gör att aktivt val att försöka utforska 

resterande miljön innan denne går genom den väg som var upplyst. Spekulativt kan de som är 

medvetna om hur ljus används för vägledning möjligtvis kan veta detta på grund av deras 

spelvana eller erfarenhet inom spelutveckling. Samtidigt gick det att identifiera att individer 

hade varierade strategier för att ta sig igenom banan baserat på vilken roll de identifierade sig 

själva att ha i spelvärlden. Testperson 012 identifierade sig utan instruktion att göra detta som 

en ”[…]råtta och då skulle man smyga omkring i mörkret.”. Detta berodde på att testpersonen 

i detta fall lyckades flytta sin virtuella kamera längre upp men uppfattade detta istället som att 

miljön krympte då det från testpersonens perspektiv uppfattades som att taket kom närmare. 

Det är detta som Karlsson (2007, ss. 186-187) menar med att perception är ett subjektivt och 

individuellt ämne. Medan jag uppfattade att testpersonen flyttades uppåt i miljön uppfattade 

testpersonen exakt samma händelse helt annorlunda. Vidare visar detta att det därmed är 

avgörande för testpersonerna att få samma roll för att de ska kunna förväntas ha samma 

beteende i spelvärlden. 

Tittar man sedan på kontrollgruppens vägval ser man att ingen gått längs den korrekta vägen. 

Detta antyder därmed att banan utan vägledande ljus och färg inte är vägledande av sig själv 

och styrker därmed syftet av banans design som var att inget annat i miljön skulle vara 

ledande. När en testperson inte får någon visuell input för att välja en väg över en annan verkar 

de basera sitt vägval baserat på någon form av intern logik. Exempelvis att välja varannan. 

Testperson 006 förklarade detta som; ”Valde höger först för det kändes naturligt. Efter det 

med brist på grafisk input valde jag att ta en annan.”. Vad denna interna logik grundar sig på 

är okänt men en testperson (Testperson 007) visade att en logik kan vara att variera valen 

”När jag gått genom två vänsterdörrar då kände jag att jag gått mycket vänster och ville variera 

med att gå höger.”. Logiken bakom detta beslut är dock annorlunda för varje individ i denna 

studie (se Appendix C – Resultat av undersökningen). 

Tittar man sedan på Level 2 – skillnad i enbart färg har inte samma antal följt den korrekta 

vägen vilket tyder på att kontrastskillnader tenderar att leda spelare bättre än skillnader i 

enbart färg. Detta kan bero på att kontrastskillnader ger mer visuell vikt än enbart skillnad i 

färg vilket enligt Häggs (2015, ss. 12-17) undersökning visar är något som påpekar en spelares 

vy i en bild. Samtidigt får spelaren en så kallad frontal lighting när denne tittar rakt mot en 

upplyst dörröppning vilket genererar alignment och attraherar spelarens vy. De färger som 

användes i artefakten (blå och gul) är nästan kompletterande färger (motsatta på färghjulet), 

vilket gör att dessa färger enligt Gurney (2010, ss. 74-75) framhäver varandra och därmed 

genererar färgkontrast.  

Som visas i Figur 16 har ett fåtal av undersökningens deltagare nedsatt synförmåga av 

färgseende. Två av dessa testpersoner testade de banor som inte hade skillnad i färg vilket gör 

att det inte varit en påverkande faktor. Den enda testsession där detta kan tyckas varit 

påverkande var den för Level 2. Dock visar studiens kvalitativa moment (se Appendix D – 

Resultat av undersökningen) att det i detta fall enbart handlade om en nedsatt förmåga att 

skilja på rött och grönt, vilket inte var färger som inkluderats i testet.  

Det kvalitativa momentet visade även att informanterna i majoriteten av fallen inte kunde 

verifiera vilken väg de tagit (se Appendix C – Resultat av undersökningen). Detta tyder på 

att majoriteten av testpersonerna agerade på instinkt och gjorde inte ett direkt medvetet val 

när de tog en specifik väg, vilket var det som eftersträvades då det på förhand fanns 
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misstankar om att spelare skulle försöka ta alternativa vägar i försök att bland annat utforska 

hela banan innan slutet. 

5.3 Slutsatser 

Studien visar att spelare tenderar att i de flesta fall välja vägar som är upplysta med ett starkare 

ljus. Detta verkar bero på att de är medvetna om att detta är ett sätt som spelets skapare 

försöker vägleda dem. Spelare väljer även vägar som har skillnad i ljus till viss del dock inte 

lika ofta som skillnad i kontrast. Samtidigt tar vissa spelare alternativa vägar i försök att 

utforska hela miljön men de identifierar fortfarande den väg med starkast ljus som ”den som 

leder till slutet”. 

Därmed kan man genom studien säga att nollhypotesen samt hypotesen har falsifierats. 

Samtidigt kan frågan Vilket av färgskillnad, kontrastskillnad eller dessa två kombinerat 

leder oftast spelare i ett tvåvägskorridorsval i ett förstapersonsspel? Besvaras med; skillnad 

i kontrast är det som tenderar att vägleda spelare oftast i ett tvåvägskorridorsval med 

färgerna blå och gul. Dock är det här viktigt att notera att färgskillnaden enbart gäller mellan 

gul och blå. Vid ett mer trovärdigt svar hade studien optimalt utförts på fler informanter, samt 

inkluderat flera färger och nivåer av kontrast. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Studien gjordes i syfte att besvara huruvida färgskillnad, kontrastskillnad eller en 

kombination av dessa var avgörande i att vägleda spelare i förstapersonsspel. Enligt hur 

kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete skapades en hypotes och en 

tillhörande nollhypotes. Dessa prövades genom frekvensfördelning och univariat analys efter 

en artefakt testats.  

Detta gjordes genom att en artefakt i form av en spelbar bana producerades där med 

uppsättningar av ljusstyrkor och färg, kallat attraheringsmetoder. Denna bana bestod av en 

uppsättning tvåvägs korridorsval där en väg på förhand hade definierats som ”den korrekta 

vägen” och det var längs denna väg som en attraheringsmetod t.ex. ett starkare ljus placerades. 

Denna bana testades sedan av totalt tjugo (20) personer, fem (5) för varje attraheringsmetod. 

Enligt hur kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete skapades 

hypotesen Kombinationen av färg och kontrast vägleder oftast spelaren  i ett tvåvägs 

korridorvägval i ett förstapersonsspel. När informanterna genomförde en testsession 

samlades data in genom öppet deltagande observation samt inspelning av aktiviteten på 

datorn. Efter banan spelats igenom hölls även ett kvalitativt moment i form av en intervju med 

syfte att etablera vilka faktorer som informanten trodde påverkat dennes vägval samt om de 

var medvetna om vilken väg de tagit. 

De data som samlats in analyserades sedan univariat med hjälp av bland annat 

kompositionstekniker och teorier inom visuell perception. Det studien slutligen kom fram till 

var att spelare oftast tenderar att följa vägar som har starkare ljus. Ibland följs även vägar utav 

en utstickande färg men oftast följs en starkt upplyst väg. Både hypotesen och nollhypotesen 

är därmed falsifierad och den undersökta frågan kan besvaras med; skillnad i kontrast är det 

som tenderar att vägleda spelare oftast i ett förstapersons tvåvägskorridorsval med 

färgerna blå och gul. 

6.2 Diskussion 

Som studien av André (2014, ss. 13-16) antyder finns det kulturella associationer till 

merparten av färger i dagens västerländska kultur. Som Arnheim (1974, ss. 330-331) påpekar 

är kulturella associationer och benämningar av färger helt beroende och varierande mellan 

kulturer. Då denna studie ändrade den alternativa färgen från röd till gul minimerades risken 

för att denna association skulle påverka valet då röd färg direkt används för att signalera stopp 

och varning. Detta talar dock inte för att gul är en färg helt fri från kulturella associationer. 

Även denna färg kan beroende på testpersonens kulturella bakgrund ha uppfattat den gula 

färgen som en specifik signal eller indikation. Som påpekas i 6.3 Framtida arbete hade denna 

studie i ett optimalt läge tjänat på att i den kvalitativa delen undersöka individers fördomar 

och associationer för olika färger och sedan ta hänsyn till detta i produktionen av artefakten 

samt utförandet av undersökningen. 

För att undvika att individuell synnedsättning inom färgseende påverkar data borde studien i 

ett ytterligare moment som utförs mellan förstudien och den slutgiltiga studien kontrollerat 

att alla testpersoner har möjlighet att skilja de tänkta färgerna åt. Som Gurney (2010, s. 74) 

och Arnheim (1974, ss. 330-331) påpekar är färger något som varje individ uppfattar 
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annorlunda. Som Gurney (2010, s. 74) förklarar det kan en individ anse att två färger är helt 

identiska medan en annan individ kan anse samma färger vara olika. Detta är en del av det 

problem (1974, ss. 330-331) förklarar med att färg är problematiskt att diskutera och jämföra 

då det är väldigt svårt att med säkerhet veta hur en annan individ uppfattar en färg, vilket 

presenteras ytterligare i avsnitt 2.3 Tidigare forskning. 

Tidigare studier som behandlar frågor om vägledande av spelare i spel har som förklaras mer 

djupgående i 2.3 Tidigare forskning inkluderat för många variabler eller haft oförutsägbara 

faktorer som påverkat resultatet på ett oväntat sätt, vilket gjort att studiernas slutgiltiga 

resultat blivit spekulativa. Som förklaras under 2.3 Tidigare Forskning och 3.1 

Problemformulering var därför syftet med denna studie att väldigt fokuserat undersöka 

enskilda variabler med minimala influenser från andra faktorer. De tidigare studierna av Hägg 

(2015), André (2014) och Horned (2010) användes därför som vägledning för att denna studie 

inte skulle råka inkludera några av dessa oförutsägbara faktorer och därmed stå inför liknande 

problem. Med denna studie upptäcktes trotts detta några faktorer som orsakade några 

problem för studien. En var att det i efterhand visades att vissa testpersoner spelade artefakten 

utefter en på förhand planerad strategi. För att kunna kartlägga om dessa strategier 

härstammar från testpersonernas tidigare spelvana borde den kvalitativa delen av 

undersökningen även inkluderat frågor som undersökte testpersonens spelvana eller 

erfarenhet av spel. Flera testpersoner visade även att de kände till designprincipen att vägleda 

spelare med ljus. Det hade då varit till studiens fördel om det kvalitativa momentet även 

inkluderat frågor för att avgöra testpersonens erfarenhet inom spelutveckling då deras 

kunskap om detta kan vara bundet till detta.  Artefakten borde även i ett optimalt läge hindrat 

testpersonen att ändra sin position i höjd då som det visades av testperson 012 gjorde detta 

att dennes uppfattade roll som spelare i den virtuella världen tolkades annorlunda gentemot 

andra testpersoner. I ett optimalt läge är det önskvärt att alla testpersoner uppfattar sin roll i 

spelet som den samma för att de ska förväntas bete sig på likande sätt och agera utefter samma 

affordances. Alternativt hade även informationen som tilldelades informanterna innan testet 

kunnat avslöja deras roll för att försäkra om att alla fick samma roll. Detta blir i grunden en 

kulturell och samhällelig faktor, kallat genrékonventioner och spelarkonventioner. Detta 

innebär att spelare baserar sina upplevelser i detta spel baserat på tidigare upplevelser i andra 

potentiellt liknande spel. Eftersom studien inte tilldelade spelaren en roll gav detta 

informanten friheten att själv anta en valfri roll som då baserats på dessa konventioner. 

Som testperson 011 berättade i den kvalitativa delen rörde sig kameran för fort genom den 

virtuella världen vilket gjorde att denne kände en förlust av kontroll. Testpersonen ville i detta 

fall gå mot en väg med ändrad färg men hann inte reagera på grund av kamerans höga 

hastighet. För att undvika detta problem hade artefakten troligtvis tjänat på att vara lite 

långsammare och därmed ge spelaren mer kontroll över sina rörelser. Om kameran varit för 

långsam hade detta dock varit en nackdel för studien då en för långsam hastighet hade givit 

testpersonen tillräckligt med tid mellan dörrarna att analysera sina möjliga vägval. 

På grund av studiens låga deltagande  ger detta de insamlade data och därav dragna slutsatser 

relativt låg trovärdighet. Studien ämnade ursprungligen testa på 40 personer men på grund 

av lågt deltagande och tidsbegränsningar fick arbetet anpassas därefter och testades därmed 

enbart av tjugo (20) personer. Detta gör att studien mer lämpar sig att visa på tendenser 

snarare än att kunna bevisa ett beteende. 
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Eftersom detta arbete enbart behandlar reaktion på miljöer, där det finns få om ens några 

etiska aspekter att diskutera har artefakten inga etiska frågor som anses relevanta. Dock finns 

det som nämnt tidigare under avsnitt 5.2 Analys vetskapen av sociokulturella associationer 

till specifika färger. Kulturella associationer finns för alla identifierbara färger som framgår av 

Andrés (2014, ss. 13-16) studie. Ett exempel som uppmärksammas i Andrés (2014) studie är 

den kulturella associationen mellan rött och grönt från trafikljus där dessa färger signalerar 

tillstånd att gå vidare eller stanna. Liknande kan färger ha påverkat denna studie på sätt som 

här inte observerats. Färgerna som denna studie använt (blå och gul) har dock inte en lika 

tydligt kulturell koppling, men det ska inte uteslutas att kulturella kopplingar kan ha gjorts 

hos testpersoner. Som påpekas av Nerurkar (2009) används rött som en vägledande färg i 

Mirrors Edge (2009). Detta trotts den kulturella associationen med färgen. Dock kan detta 

förklaras med att spelaren tidigt lär sig att rött i detta fall är en färg som denne ska följa. Då 

berättar spelet för spelaren hur denne ska reagera mot färgen rött gentemot om denna 

instruktion inte givits, då spelaren med stor sannolikhet hade fallit tillbaka på sina kulturella 

associationer i reaktionen mot färgen.  

6.3 Framtida arbete 

På kortare sikt hade arbetet tjänat på att utökas med fler deltagare i undersökningen vilket 

hade givit mer validitet till insamlad data och dragna slutsatser. På längre sikt hade studiens 

fråga tjänat på att testas på ett liknande sätt med varierande ljusstyrkor längs de vägar med 

skillnad i kontrast samt olika färger i på vägar med skillnad i färg. Ska varierande färger testas 

behöver studien dock vara av en mycket större omfattning då även faktorer som kulturella 

associationer eller kopplingar av färger måste inkluderas. I denna studie har dessa kulturella 

associationer undvikits på grund av att de kraftigt ökar mängden faktorer som kan påverka de 

insamlade data. Därför lämpar sig detta bättre för en kompletterande studie. 

Under avsnitt 2.1 Vägledning av vyer inkluderas teorier, tekniker och principer som används 

inom konstvärlden för att vägleda en åskådares vy och fokus i ett visuellt verk. Dock hade 

teorier om kulturell association av färger inkluderats i ett optimalt fall. Likaså hade de 

uppkomna individuella spelarstrategier kunnat utforskas vidare i en framtida studie där den 

roll som spelaren antar i spelvärlden undersöks och hur detta påverkar spelarbeteendet.  

Vidare hade ytterligare undersökningar istället kunna använda sig av bivariat analys då detta 

hade gjort det möjligt att kartlägga de olika vägvalen i relation till testpersonens tidigare 

spelvana. Med det låga deltagandet denna studie haft hade en bivariat analys inte varit lämplig 

då mängden insamlad data optimalt hade varit högre. Samtidigt borde fortsatt forskning då 

ha tilldelat testpersonen en roll i spelet för att undvika att testpersoner antar olika roller i 

spelvärlden och därmed beter sig annorlunda. 
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Appendix A -  Information vid studien 

Testperson XXX 

Q = Question (fråga) 

A = Answer (svar) 

Bana som testats:  

Information innan testsessionen (skrivet talspråkligt för att underlätta 

presentation av innehållet): 

Lite snabb info innan testet startar:  

 I testet ni nu ska få göra vill jag att ni tar er till slutet av banan så snabbt som möjligt.  

 Ni rör er runt i miljön med kontrollerna W, A, S, D och datormusen som i ett vanligt 

first person shooter.  

 När testsessionen väl drar igång kommer jag inte svara på några frågor eller 

kommentarer medan ni spelar. 

 Det som visas på skärmen kommer att spelas in. 

 Efter testsessionen vill jag ställa några snabba frågor.  

 Slutligen vill jag påminna er att ni inte under några omständigheter får vända om och 

gå tillbaka genom en dörr  

o Detta kommer göra att erat test måste tas bort från undersökningens resultat. 

 Har ni några frågor innan testet börjar? 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 

A:  

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 

A:  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 

A:  

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 

A:  

 Eventuella följdfrågor: 

Q:  

A:  

Q:  

A:  

Q:  

A:  
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Appendix B -  Resultat av förstudien 

Testperson 001 

Bana som testades: Level 2 

Anteckningar om vägval: 

A: H 

B: V 

C: H 

D: H 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var en serie av rum. Varje rum ahde två vägar att gå. Olika 
ljussättning i de två första rummen. Sen kändes det som det inte blev någon 
skillnad. Väggarna och golvet var av sten. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: H, V, H,H, 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: Vet inte. Först valde jag pga att det var behagligare ljus den vägen. 
Resten gick jag på känsla för jag inte visuell skillnad som jag upplevde utan 
de var mer en känsla av att okej jag gick höger förra gången då går jag 
vänster denna gången. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q: Varför gick du inte mot det röda 

A: Vet inte skulle kunna vara att det röda var så pass starkt att 
det kändes bättre att gå andra hållet. 
 

Q: 
  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

III 

Testperson 002 

Bana som testades: Level 3 

Anteckningar om vägval: 

A: V 

B:H 

C: V 

D: V 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var relativt mörk. Förutom där man kunde välja vägar. Där var ett 
ljus. Det var obvious att där det är ljus är dit man ska gå. Ska jag ta mig 
igenom så snabbt som möjligt borde jag ta mig dit där det är belyst. Det var 
det första som fångade min blick - den vägen som var ljus. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: kommer inte ihåg vilket jag gick 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: det känns allmänt för spela att den vägen som utmärker sig är den som 
utvkeclarne vill man ska ta. Det första jag la märke till var här är ljuset - jag 
går dit. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  
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Testperson 003 

Bana som testades: Level 1 

Anteckningar om vägval:  

A: V 

B: H 

C: V 

D: V 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: den hade varma och kalla färger, det var typ sten textur. 
Ganska spartanskt inrett. Med typ ljus som försökte leda mig, om 
jag får gissa. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: det vet jag inte. Jag tror jag drog lite åt vänster 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: jag tror det kan ha med ljusen att göra. Asså att här lyser det 
och därför går jag hit. Men det var inget jag tänkte på medans jag 
spelade. De var för kort demo för jag skulle hinna reflektera över 
vilken väg jag tog, vilket var kul. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  
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Testperson 004 

Bana som testades: Level 4 

Anteckningar om vägval: 

A: H 

B: V 

C: H 

D: H 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: den var typ blå och massa dörrar. Inget mer än så 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: vet inte kommer inte ihåg vad jag gick. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: Jag vet inte. Ingen aning alls 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  



 
 

VI 

Appendix C -  Resultat av undersökningen 

 Testperson 001 

Bana som testades: 3 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A: V 

B: H 

C: V 

D: V 

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: grå, tunnel, belyst väg att gå. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Nej - tänkte inte på vilken väg jag gick. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: Ljus, det var den upplysta vägen. Det kändes som man skulle gå 
dit. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  



 
 

VII 

Testperson 002 

Bana som testades: 3 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Ja, jag har ju problem att se färger som ligger nära varadra i 
färgsprektrat. 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: den var blå. Var korridorer, lite labyrint aktigt. Kom vid två 
eller tre korsningar där jag fick välja en dörr. Varje gång tror ajg 
det var en gång med ett starkare ljus.  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: troligtvis, körde bara på känsla så jag är inte säker på om det 
var den vägen 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A: det var ljuset, att det var ett starkt ljus därifrån. Det kändes som 
att ljuset ledde till slutet av banan. Det kändes mer "kom hit" där 
ljuset var.  

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

VIII 

Testperson 003 

Bana som testades: 3 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: såg ut som is på marken, stenväggar, taket tittade jag inte på. 
Dörrar i form av hål i väggen. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: VVVV, ja det stämmer. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Jag är väligt van… jag vill ta allt i en spelvärld. Då gör jag det 
genom att alltid gå vänster så vet jag att jag tar mig igenom allt. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q: Varför vet du att du gick vänster. 

A: Det är den metoden jag har att utforska miljöer i spel. 
Kunde lika väl gått bara höger men valet mellan v och h 
var bara slump. 

Q:  
A:  

Q:  
A:  

  



 
 

IX 

Testperson 004 

Bana som testades: 3 

Anteckningar om vägval: hvvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: såg ut som ett äldre slott, stengolv stenväggar, dörröppningar 
men inga dörra r i dem. Såg ut som typ en labyrint. I gammal stil. 
Taket såg också ut att vara av smooth stone. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: hvvv det stämmer. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Höger för att jag brukar börja åt höger när jag spelar. Av någon 
impulsvnivå vänster och när man väl väljer en sak brukar jag hålla 
mig till det för att veta vart jag gått och inte gått. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  



 
 

X 

Testperson 005 

Bana som testades: 3 

Anteckningar om vägval: hhvh 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: den var grå, sten med lite ljuasre golv, dörrhål. I början var det 
ljust vid ena dörren, men sen var det inte ljust. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: det är möjligt, vet att jag gick höger i början men sen vet jag 
inte. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  den första dörren var den enda där jag kände att jag gjorde ett 
val. Då det var ljus på den ena dörren. Det kändes mer so det är dit 
man ska gå. Jag tror jag har en vana att alltid gå dit man inte ska 
gå när jag spelar för då kan man upptäcka hemligheter. Tänkte 
inte så när jag gjorde det men så här i efterhand kan jag nog säga 
att det var därför. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  

  

  



 
 

XI 

Testperson 006 

Bana som testades: 4 

Anteckningar om vägval: hvhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Ja! Jag har rödgrön. Kan inte skilja röd och grön åt om de är 
nära varandra. Bara vid fallet av låg färgmättnad. 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var någon form av betongkomplex. Artificeill. Antal 
tvåvägsval eller vägskäl. Utan några urskiljande egenskaper 
förutom deras positionering.  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ja! Låter rätt. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Egentligen alternateade ja. Valde höger först för det kä'ndes 
natrligt. Efter det med brist på grafisk input valde jag attt ta en 
annan. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  



 
 

XII 

Testperson 007 

Bana som testades: 4 

Anteckningar om vägval: vvhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Väldigt grå. Såg ut som en underjordisk dungeon. Väldigt 
enformig. Inget stack ut förutom sista dörren som kändes mycket 
lägre. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Har inte koll på det. Vet bara att ajg gick väldigt mycket vänster. 
Sen ville jag variera efter någon. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Först valde jag bara ett håll så jag skulle klara det så fort som 
möjligt. När jag gått genom två vänsterdörrar då kände jag att jag 
gått mycket vänster och ville variera med att gå höger. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XIII 

Testperson 008 

Bana som testades: 4 

Anteckningar om vägval: hvvh 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Stenig, Ganska frkantigt. Hårda kanter. Inget mjukt. Överlag 
väldigt hårt ma,terial. Kändes kallt, troligtvis pga ljuset. Det gick 
snabbt. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Kan det göra. Vet inte säkert. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Första dörren jag såg i stort sett. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  



 
 

XIV 

Testperson 009 

Bana som testades: 4 

Anteckningar om vägval: vhhh 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Den var en byggnad med massa rum och dörrar. Av sten.  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ja! 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Jag vänster först och sen höll jag höger för att se om man 
kunde komma in på den högra sidan igen.  

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XV 

Testperson 010 

Bana som testades: 4 

Anteckningar om vägval: vhhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var en slottsdungeon som var lite månljusbelyst typ. Det 
kändes fint.  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Det minns jag inte. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Jag bara gick. Jag tänkte inte så mycket.  

 Eventuella följdfrågor: 
Q: Varför tror du att du gick som du gjorde 

A: Först blev jag förvånad att det inte var vad jag 
förväntade mig från vad jag sett på seminariet. NU gick 
jag mer på - det ser nice ut och så gick jag dit. Upplevde 
inte någon större skillnad mellan dörrarna så jag bara 
gick. 

Q:  
A:  

Q:  
A:  

  



 
 

XVI 

Testperson 011 

Bana som testades: 2 

Anteckningar om vägval: vhhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Såg ut som en stenlabyriunt. Där jag …. Det gick fort. Och sen 
såg jag att det lös genom en dörr. Jag råkade gå mot en mörkad 
gång men sen hann jag inte backa och jag fick inte ändra mig. Det 
gick väldigt fort. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ja det tror jag. Kommer inte ihåg exakt. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Jag skulle så snabbt ta mig igenom banan så jag bara körde. I 
periferin såg jag att en dörr var upplyst men det gick fort så jag 
hann inte ändra mig. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XVII 

Testperson 012 

Bana som testades: 2 

Anteckningar om vägval: hvhh 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Den såg ut som en form av en borg. En labyrint. Massa dörrar 
och så kunde man välja vart man ville gå. I början var en tänd. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Mycket möjligt, Tänkte inte på det. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Det mörka kändes mer naturligt. Kändes som man var en råtta 
och då skulle man smyga omkring i mörkret. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XVIII 

Testperson 013 

Bana som testades: 2 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var en stenbana med massa dörrar. Två dörrar på varje 
ställe där den ena var upplyst och inte den andra. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Jag vet inte. Jag gick bara dit där det var upplyst. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Det kändes som rätt väg eftersom det var upplyst. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XIX 

Testperson 014 

Bana som testades: 2 

Anteckningar om vägval: vhhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var en gång. Som förgrenade ut till två gångar. Den ena var 
upplyst och den ena var inte. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ja! Vänster första, sen vet jag inte. De två första gångerna gick 
jag på instinkt och gick där det var ljust. Sen valde jag att variera 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Först gick jag som sagt på instinkt och det gjorde jag 
automatiskt. Sen tänkte jag på det och då ville jag variera och gick 
mot det mörka. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XX 

Testperson 015 

Bana som testades: 2 

Anteckningar om vägval: vhhv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Jo! Ibland har jag skillnad at skilja på rött och grönt. 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Det var någon form av korridor med trädstruktur alltså att varje 
nytt rum hade två dörrar. Vissa dörrar var upplysta vissa var inte 
det. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Tror det. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Oj! Det är svårt att svara på. Hmm. Jag vet faktiskt inte. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XXI 

Testperson 016 

Bana som testades: 1 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Den var typ en grotta eller ett f'ngelse. Med massa olika vägar 
man kunde gå. Det var hela tiden en ljus väg så jag gick där. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ingen aning 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Jag gick bara där det var ljust.  

 Eventuella följdfrågor: 
Q: Någon spekulation om varför du gick där det var ljust? 

A: Oftast är det så i spel. Att det är en hint vart man ska 
gå någonstans. 

Q:  
A:  

Q:  
A:  

  

  



 
 

XXII 

Testperson 017 

Bana som testades: 1 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Massa olika dörrar. Reflektion på golvet av ljus. Det var liksom 
en labyrint. Hann inte se så mycket av banan. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Nej, jag tror inte det. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Första informationen jag fick. Allt annat gav ingen information. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  



 
 

XXIII 

Testperson 018 

Bana som testades: 1 

Anteckningar om vägval: vhvh 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Stort antal dörrar och korridorer. Portar rättare sagt.  

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Nej! Eller? 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Ljuset. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q: Varför svarade du nej på den vägen du tog. 

A: Det kändes som jag bara gick vänster av någon 
anledning. 

Q:  
A:  

Q:  
A:  

  

  



 
 

XXIV 

Testperson 019 

Bana som testades: 1 

Anteckningar om vägval: vvvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Man får välja mellan två olika rum. I varje rum är det två nya 
rum och på det första var den ena upplyst. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ja! 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  För att jag antog att man skulle gå genom det upplysta rummet. 
Så jag valde att inte göra det. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  



 
 

XXV 

Testperson 020 

Bana som testades: 1 

Anteckningar om vägval: vhvv 

A:  

B:  

C:  

D:  

Kvalitativa frågor efter testsessionen 

Är det någon fråga du inte vill svara på är det helt okej. 

 Q: Har du vad du vet för tillfället någon form av synnedsättning vad gäller färgseende? 
A: Nej! 

 Q: Vad kan du berätta om den bana du precis gick igenom? Hur såg den ut? 
A: Två olika dörrar hela tiden. Den ena dörren hade en ljuskälla 
som man såg komma ut. Det var mer eller mindre det. 

 Q: Du gick alltså <informantens vägval>. Skulle du säga att det stämmer? 
A: Ingen aning. 

 Q:Vad fick dig att välja denna väg? 
A:  Det lös. Så jag tänkte, det är dit jag ska. 

 Eventuella följdfrågor: 
Q:  

A:  
Q:  

A:  
Q:  

A:  

  

  

 


