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Sammanfattning

Attention retargeting är ett relativt ungt forskningsområde som bygger på forskningen om 
visuell prominens. Forskningen har hittills fokuserat på fotografier eller filmer och har inte 
applicerats på interaktiva medier såsom spel. Arbetet använde en förenklad metod av 
Mateescu och Bajíc (2014) där man justerar nyansen av intressepunkten 180◦ i en CIE Lab 
rymd. Metoden applicerades på fem tänkta spelrelaterade bilder. Arbetet genomfördes via 
kvalitativ intervjuer, inkluderande ögonstudier, med sju respondenter med olika spelvana. 
Resultatet visade att attention retargeting gav en högre prominens i de olika områdena där 
respondenterna tenderade att agera efter affordance mot de manipulerade objekten. 
Däremot så krävdes ett spelekologiskt perspektiv som respondenten kopplar till genom 
kunskap. När respondentens kunskap gjorde handlingen möjlig såg de kopplingen till 
objektet. Annars uteslöt respondenten handlingen för att finna en annan möjlig handling. 
Arbetet uppmanar till fortsatta studier där olika egenskaper testas. I framtiden skulle det 
ultimata målet kunna vara en subliminal attention retargeting där man styr en spelare i en 
till synes oförändrad miljö. 

Nyckelord: [ Spel, Attention Retargeting, Visuell Prominens, Spelekologi ]
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1 Introduktion

En vanlig dag matas människan med olika budskap som porträtteras genom de olika scener 
som bygger dagens samhällsflöde av information (Bergström, 2004, s. 104-105). Det kan 
vara reklam, tidningsartiklar, bilder från vänner eller företag på Facebook osv. Det uppstår 
en sorts konkurrens. Denna konkurrens om uppmärksamheten uppstår från vår begränsade 
förmåga att bearbeta det stora överskottet av information som vårt visuella system tar upp 
(Desimone & Roberts, 1995). Vilken information som når fram är den informationen som 
sticker ut i förhållande till de övriga (Bergström, 2004, s. 109). Många gånger kan man 
härleda ett objekts möjlighet att ge fokus (attention) till dess visuella prominens. I en scen 
eller en miljö är det oftast det objekt som har egenskaper som skiljer sig från sina grannar 
som fångar biologiska varelsers uppmärksamhet. Detta är även fallet inom datorspel då 
spelaren blir introducerad för en fiktiv, interaktiv scen eller miljö som består av mängder 
med information. Spelaren förväntas att agera efter miljön och uppmanas att identifiera och 
agera efter olika affordance. För att spelet ska kunna fortgå är det väsentligt att spelaren 
klarar att urskilja och använda de olika affordances som kan uppstå. Ett scenario inom spel 
är till skillnad från verkligheten redan konstruerad. För att spelaren  lättare ska kunna 
uppskatta och avancera inom den fiktiva världen presenteras olika verktyg för att 
förenkla/hjälpa spelaren. Exempel på hjälpmedel är användningen av egenskaper för visuell 
prominens för att få interagerbara objekt att sticka ut. 

Ett nytt forskningsområde som är en reaktion på forskningen om visuell prominens (Visual 
Saliency) är attention retargeting. Attention retargeting skulle kunna översättas till 
fokusändring eller uppmärksamhetsomriktning. Men ordet attention retargeting behålls i 
texten då det inte finns en vedertaget svensk motsvarighet och därmed förklarar attention 
retargeting ämnet och forskningen bättre.

Med attention retargeting vill man manipulera prominens i syfte att ändra visuellt fokus. 
Vilket låg till grund för detta projekt, att studera attention retargetings användning inom ett 
tänkt interaktivt medium.
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2 Bakgrund

När människan analyserar ett medium skannar hennes ögon området och fäster blicken på 
de mest framträdande punkterna i en scen. Vår hjärna har utvecklats för att snabbt beräkna 
prominens på ett automatiskt sätt och i realtid skanna hela synfältet. Visuell uppmärksamhet 
ges sedan till de mest framträdande visuella platserna (Itti, 2007). Anledningen till att denna 
punkt fångade åskådarens intresse ligger i att denna har egenskaper som gör att den sticker 
ut, i kontrast med övrig information. Avsändaren kan använda detta och har redan nu en 
fördel till den övriga informationen. Därefter har de chansen att förmedla sitt budskap 
(Bergström, 2004, s.109).

2.1 Visual Prominens

Forskning om visuell psykologi har visat att när människan tittar på en bild visar hon inte 
lika mycket intresse för alla delar av bilden. Vissa objekt sticker mer ut än andra. De delar 
som sticker ut har olika visuella egenskaper som bidrar. Dessa egenskaper ger dess visuella 
prominens eller saliency (Huang et.al, 2011). Vår uppmärksamhet dras till visuellt 
framträdande stimuli. Ett objekts visuella prominens anses vara en viktig 
uppmärksamhetsgivande faktor som underlättar inlärning och överlevnad genom att 
organismer koncentrerar sina, begränsade, perceptuella och kognitiva resurser på den mest 
relevanta delen av den tillgängliga scenen. Då vi lever i en värld som presenterar mängder 
med information dagligen är det viktigt att biologiska system kan urskilja den väsentliga 
informationen (Itti, 2007). Med andra ord visuell prominens är den distinkta subjektivt 
perceptuella kvalitet som gör att vissa objekt i en scen skiljer sig från sina grannar och 
omedelbart fångar vår uppmärksamhet. Exempel kan vara en röd boll i ett hav av gröna 
bollar eller en konstruerad varningsskylt. Visuell prominens genererar uppmärksamhet och 
studeras ofta i samband med studier om synens organ, men liknande mekanismer är även 
verksamma i andra sinnesorgan. Vad som har en hög prominens varierar mellan olika 
varelser och kan påverkas av utbildning. Till exempel för människan kan bokstäver och 
symboler få en ökad prominens genom inlärning (Schneider & Shiffrin, 1977).

Forskningen om visuell prominens söker kognitiv kunskap. Man vill förstå hur hjärnan 
fungerar. De har visat att visuell prominens avser främst det inledande skedet av visuell 
uppmärksamhet. En intressepunkt är prominent om den perceptuellt skiljer sig från sin 
lokala omgivning i form av grundläggande visuella egenskaper, såsom färg, form, riktning 
och rörelse osv. (Wolfeand & Horowitz, 2004). I den bemärkelsen att visuell prominens 
grundar sig i grundläggande visuella egenskaper medför dock inte att ett föremål med en 
bestämd mängd egenskaper alltid bibehåller en hög visuell prominens. Som sagt, prominens 
baseras på sammanhanget/kontexten av sin omgivning. Ett visuellt exempel skulle vara om 
den röda bollen, beskriven ovan, flyttas till ett hav av röda bollar. Originalobjektet behåller 
sina visuella egenskaper, men objektet sticker inte ut längre. Prominensen är låg då 
kontexten är ändrad. 
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2.2 Attention Retargeting

Attention retargeting avser att ge ett element en önskad mängd prominens för att i en bild, 
eller video, försöka styra tittarnas mönster. Attention retargeting grundar sig i visuell 
prominens. Till skillnad från forskarna om visuell prominens vill forskarna inom attention 
retargeting finna metoder och program för att manipulera visuell prominens. I forskningen 
kring visuell prominens kan man med stor säkerhet förutse de delar, av en scen, som 
troligtvis kommer att fånga en åskådares blick. Därmed uppkom frågan; 
Om vi exakt kan uppskatta visuell prominens, hur kan vi använda det för att manipulera 
tittarnas uppmärksamhet? Detta ledde till forskningsinriktningen Attention retargeting. 
Forskarna vill finna sätt att ”ge” ett objekt i en scen en tänkt prominens. Däremot att rakt av 
”ge” en bild en tänkt prominens kan ses som problematiskt. Det finns inget konkret sätt att 
ge en bild ett resultat av prominens. Detta då prominens sker från många olika typer av 
egenskaper. Och den önskade prominensen går att uppnå genom att manipulera 
intresseområdets egenskaper. Detta problem kan kvarstå även när intresseområdet är 
begränsad till en enda egenskap, eftersom prominens baseras på sammanhanget (Mateescu 
& Bajíc, 2016). 

Det finns olika användningsområden för attention retargeting. Mateescu och Bajíc (2014) 
presenterar tre konkreta användningsområden: 

1. Dölja fel (error concealment) Ett verktyg för att identifiera och ersätta korrupt film, 
    samtidigt som det kan användas för att leda bort blickarna från de korrupta   
    delarna. 

2. Bildsammanfattning (image summarization) Ett verktyg för att navigera i   
     avancerade bilder.

3. Reklam. En metod för att få sin produkt att sticka ut eller få respondenten att  
     fokusera på företags informationsgrafik.

Mer generellt är attention retargeting användbart för att förbättra bilder som inte har några 
uppenbara huvudmotiv eller för bilder där man önskar ändra huvudmotivet (Wong & Low, 
2011).
Attention retargeting fokuserar mestadels idag på passiva medier såsom bild och film. Men 
det skulle potentiellt även kunna användas inom interagerbara medier såsom spel.

2.2.1 Forskning och metoder för attention retargeting

Attention retargeting är relativt outforskat och saknar ett enhetligt ramverk. Forskning har 
gjorts av bland annat Lai-Kuan Wong och Kok-Lim Low (2011) samt Aiko Hagiwara, Akihiro 
Sugimoto och Kazuhiko Kawamoto (2011).
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Wong och Low (2011) har utvecklat en metod för att, vad dom menar, förbättra en bilds 
estetik genom att manipulera bildens prominens. De menar att ett fotografi som har visuellt 
dominerande objekt i allmänhet inducerar starkare estetiskt intresse. Metoden skulle göra 
det lättare för mindre erfarna fotografer att nå upp i nivå med professionella fotografer, då 
de lätt skulle kunna applicera det tänkta ramverket på sina bilder. Metoden förändrar 
bildegenskaper hos ett objekt i en bild så att objektets beräknade prominens, efter 
manipulation, ligger i linje med den planerade ordningen av dess betydelse. Således 
förtydligas den viktigaste punkten och görs dominant i bilden. Detta görs genom att ändra 
prominens av varje bilds segment enligt dess prioritetsordning. Intensitet, färgmättnad och 
skärpa justeras i varje segment av bilden. Wong och Low vill optimera samt strävar efter att 
minimera den absoluta skillnaden mellan den genomsnittliga prominensen i en bild. 
Mateescu och Bajíc (2014) argumenterar att även om deras metod ger estetiskt tilltalande 
resultat, lider den av en hög beräkningskomplexitet eftersom prominens måste beräknas i 
varje steg i optimeringen. Dessutom, eftersom deras metod använder prominens beräknat 
som en svart låda, ger det lite insikt i hur bilderna modifieras.

Hagiwars et.al. (2011) metod beräknar en prominens över en given bild och sedan iterativt 
justerar intensitet och färg tills prominensen, i regionen, blir den högsta för hela bilden. Till 
skillnad från Wong och Low bestämmer Hagiwar et.al. den optimala förändringen av bilden 
efter iterationer. Därmed ger deras metod en hög beräkningskomplexitet eftersom 
prominens fortfarande måste beräknas vid varje steg. Dessutom kan bristen på 
begränsningar i deras optimering leda till onaturlighet och kan ge ett potentiellt resultat där 
områden utanför intresseområdet uppfattas som färglösa. 

Mateescu och Bajíc presenterar två metoder. Metoderna utgår från att endast manipulera 
kulören av ett intresseområde respektive manipulera rotationen av intresseområden för att 
höja prominensen (Mateescu & Bajíc, 2013; 2014). Både metoderna manipulerar endast 
intresseområdet vilket bevarar de övriga områdena intakta. En av metoderna går ut på att 
ändra prominensen i intresseområdet genom att justera områdets kulör, samtidigt som de 
lämnar återstående kulörscheman intakta. Detta gör de genom att använda kulörer i en 
vinkel i en CIE L * a * b * färgrymd. Den optimala kulörjusteringen är en rotation som 
maximerar den motsatta kulören i det markerade området i förhållande till sin omgivning 
(Mateescu & Bajíc, 2014). Till skillnad från Hagiwar et.al. samt Wong och Low är denna 
metod mycket mer anpassbar och är inte lika beräkningskomplex. Samtidigt behåller den 
samverkan med övriga element. Vilket behåller en viss del av dess naturlighet ur ett visuellt 
perspektiv. Dock ändrar metoden en stor del av de ursprungliga egenskaperna hos objektets 
kulör. Detta riskerar att scenen blir onaturlig där objektet känns icketillhörande. Till 
exempel att ett träd blir lila. Mateescu och Bajíc har medvetet valt att inte använda intensitet 
och färgmättnad vid manipuleringen i denna metod. Istället fokuserar de på kulörens 
betydelse. Men de säger samtidigt att intensitet och färgmättnad kan komma att inkluderas i 
metoden i framtida forskning (Mateescu & Bajíc, 2013).

Alla dessa metoder används för att manipulera fotografier, bilder och filmer, vilka är olika 
passiva medier. Metoderna har än så länge inte använts på spel/interaktiva medier.
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2.3 Affordance och ekologi i spel

Affordance presenteras utifrån Jonas Linderoths tankar om spelets ekologi. Han beskriver 
att de olika handlingarna som vi utför i en miljö, drivs av de grundläggande intressena i att få 
information om vad för affordance situationen har (Linderoth, 2012). Affordance är ett 
centralt begrepp i ekologisk psykologi. Grundtanken är att en miljö med dess olika objekt 
erbjuder individen olika sätt att agera. Affordance är alltid i förhållande till en organism och 
inte en egenskap hos en miljö (Linderoth, 2011). Men miljön måste ha vissa egenskaper i 
förhållande till den aktiva organismen samt dess kroppsliga begränsningar och förmågor. 
Detta menar Linderoth gör att en ekologisk syn på spel bör erkänna hela spelsituationen där 
spelarens förmågor är knutet till den specifika speldesignen. Inlärandet i förhållande till 
spelsituationen blir då förmågan att uppfatta affordance och att utveckla de färdigheter som 
är nödvändiga för att utföra spelsektionen (2012).

Spel kan beskrivas som en cykel av upptäckande och utförande av åtgärder genom att hitta 
och agera efter olika affordances. Spel kan bli designade genom olika system för att hjälpa 
spelaren. Genom att visuellt visa affordance som spelaren kan agera till, kan spelaren lättare 
avancera i spelet. Enligt ekologiskt perspektiv är perceptuella lärande att kunna särskilja 
informationen i en miljö för att kunna se affordance. Detta kan ske på olika sätt aningen 
genom inlärningen eller inbyggda system som hjälper spelaren att förstå vad han/hon ska 
göra härnäst (Linderoth, 2012). Linderoth presenterar tre designelement: Markering 
(highlighting), seende läge (vision modes) och intressepunkten (point of interest).

Seendeläge och intressepunkten är liknande då de presenterar frivilliga lägen för att hjälpa 
spelaren vidare i spelet.  Seendeläge ger spelaren möjligheten se interagerbara objekt i ett 
nytt prominent sätt då de visuellt förstärks. Intressepunkten ger spelaren konkreta 
väganvisningar mot affordances för spelets progression. Markering är likt seendeläge 
förutom att den frivilliga faktorn är borttagen. Marketing hjälper spelaren att se affordance i 
en spelscen genom att presentera de interagerbara objekten genom en sorts markör. 

En stor del av dessa hjälpsystem använder sig idag av visuell prominens för att hjälpa 
spelaren att upptäcka affordance. Till exempel Tomb Rider (Square Enix, 2013) som 
presenterar ett seendeläge där man förstärker prominensen med hjälp av färgmättnad. Ett 
annat exempel är Arkham Asylum's detective mode (Warner Bros inc, 2009) som gör 
liknande. Detta skulle kunna ses som en början av attention retargeting då spelet under 
begränsade utrymmen manipulerar prominensen så att spelaren lättare upptäcker 
affordance. Dock ändrar de inte fokuset, utan förstärker det, vilket skiljer sig från attention 
retargetings grund. Exempel på markering som Linderoth tar upp är spel som presenterar en 
pil dit spelaren ska gå eller spel som lyser upp interagerbara objekt.
Markering kan, ur ekologisk synvinkel, beskrivas som ett sätt att göra den perceptuella 
skiljaktigheten endimensionell. Istället för att spelaren ska behöva göra noggranna 
observationer i ett komplext synfält för affordance, måste spelaren endast urskilja vad som 
är och vad som inte är markerat. Exemplen som Linderoth tar upp fokuserar på mekanismer 
integrerat i gameplay och UI som visar objekt i miljön, men som inte är integrerad i själva 
miljön. Däremot spel som presenterar markering direkt i miljön är till exempel Mirror's 
Edge (Electronic Arts 2008). De använder markeringsdesign som ett moment för att utföra 
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sin huvudmekanik. Spelet baseras på en parkour-inspirerad kultur. Spelaren ska alltid 
befinna sig i rörelse och inte stanna. Det är då viktigt att spelaren alltid kan urskilja 
affordance.

Figur 1 Mirror's Edge: Gameplay Skärmdump. (Electronic Arts 2008)

För att uppnå detta har de interagerbara objekten i, den monokroma, miljön tilldelats en hög 
prominens, en stark röd färg. Den röda färgen gör att objekten har en kontrast mot miljön. 
De sticker ut, alltså har de en hög visuell prominens. Detta tillåter spelaren att snabbt kunna 
urskilja vägen och därmed alltid befinna sig i rörelse framåt.

De olika systemen för att förmedla affordance inom spel skulle kunna ses som knutet till 
visuell prominens. Det använder sig av, bland annat, visuella egenskaper för att förmedla 
affordance till spelaren att agera på. De röda objekten i Mirror's Edge har en hög prominens.
Det är nödvändigt för att spelaren ska ha en möjlighet att ta sig framåt och avancera inom 
den fiktiva världen. Attention retargeting presenterar därmed olika intressanta möjligheter 
inom skapandet av spel. Det kan potentiellt ge nya möjligheter, eller mer avancerade verktyg, 
för att förmedla affordance och leda spelaren genom spelsektionen. Kortsiktigt kan det bland 
annat ge bättre verktyg för att vägleda spelare beroende på valbar progression eller 
förändringar i miljön. Alternativt ge bättre verktyg för bland annat ”backtracking” samt 
återanvändning av miljön. Men den ultimata användningen av attention retargeting inom 
spel skulle kunna resultera i subliminal attention retargeting. Vilket ger möjligheten att 
subliminalt förändra prominens. Med andra ord, att styra spelaren genom en komplex miljö 
utan synbar förändring eller uppenbart visa visuellt affordance. Därmed styra spelaren 
genom spelsektionen på ett för denne omedvetet sätt.

2.4 Estetik och Komposition till spel

Attention retargeting och kompositionsregler, för att generera fokus, är lika på många sätt. 
Det kan argumenteras för att attention retargeting kan ses som ett kompositionsverktyg då 
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det gemensamt används för att ändra eller bygga en helhet i utgångspunkt att styra 
betraktarens blick. Metoder för attention retargeting förhåller sig till samma visuella 
egenskaper som spelskaparen gör vid den visuella och kompositionella uppbyggnaden av 
miljöer. Däremot skiljer sig den estetiska användningen av dessa åt och det sätter olika 
begränsningar. Mateescu och Bajícs visuella begränsning i deras studie om nyans är 
kompositionsreglernas motsvarighet i komplementerande färger. De menar att den 
maximala ökningen på prominens är originalintresseområdets komplementerande färg 
(Mateescu & Bajícs, 2014). Liknande iakttagelser kan göras, kopplat till komposition, för 
Wong och Low samt Hagiwars (Wong & Low, 2011; Hagiwars et.al. 2011) användning av 
intensitet och färgmättnad. Deras syfte, likt Mateescu och Bajícs, är att skapa en kontrast. 
Kontrastens uppgift är att få intressepunkten att sticka ut och skilja sig från övriga delar av 
bilden. 

Mateescu och Bajíc (2016) tar upp en intressant punkt. Genom att en önskad förändring av 
prominens kan uppnås på många sätt, leder det till intrycket att det är lätt att modifiera. 
Detta kan ses som sant då en drastisk förändring av ett område enkelt kan göra att området 
sticker ut. Att manipulera prominens kan vara enkel i sig. Däremot att göra det på ett sätt 
som bevarar den ursprungliga estetiken är svårare (Mateescu & Bajíc, 2016). Mateescu och 
Bajíc presenterar en intressant infallsvinkel genom att de menar att den ultimata ändringen, 
i syfta att manipulera fokus i en bild, erhålls genom att det estetiska resultatet erhåller 
samma nivå av estetik jämfört med ursprunget. Eller med andra ord att det blir en 
subliminal attention retargeting. Men de menar fortfarande att ytterligare arbete krävs för 
att undersöka dess rimlighet, möjlighet och begränsningar i bilder och filmer.

Wong och Low (2011) däremot vill använda attention retargeting som ett verktyg för att 
förbättra estetiken då de ser kopplingen med förändring och estetisk vinning. Samtidigt gör 
de detta i syfte att bevara originalets ursprungliga komposition. De finner samband med att 
använda attention retargeting och att öka estetiken. Samtidigt menar de att en bild redan 
måste inneha en viss mån av estetik. Attention retargeting kan inte ensamt användas för att 
göra ett verk estetiskt vackert. Övrig komposition är ett av de viktigaste faktorerna för om det 
är en estetisk vacker bild (Wong & Low, 2011). Estetik är en mycket subjektiv fråga som man 
bör förhålla sig till på olika sätt. Wong och Low likt Mateescu och Bajíc utgår från mätbara 
parametrar som relaterar till verkligheten. Dessa parametrar sätter de estetiska gränserna. 
Om man skulle använda attention retargeting inom spel skulle andra estetiska parametrar 
gälla då spel förhåller sig till ett annat ekologiskt system där relationerna till verkligheten 
kan vara förvrängda och nya verkligheter råder. Ett spel behöver inte förmedla en jordisk 
verklighet. Likt bilder och film skulle den ultimata användningen av attention retargeting 
inom spel också generera ett subliminalt resultat. Det är viktigt att poängtera att det 
estetiska förhållandet ser annorlunda ut än gentemot ett fotografi. Innan ett subliminalt 
resultat i spel går att uppnå, behövs ytterligare arbete för att undersöka dess rimlighet, 
möjlighet och begränsningar. Detta då användningsområdet inom spel är obeprövat.
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3 Problemformulering

Attention retargeting är idag ett relativt nytt forskningsområde där forskarna vill studera att 
manipulera visuell prominens i syftet att styra betraktarnas blickar. Forskningen har idag 
inget samlat ramverk och har hittills fokuserat mestadels på passiva medium såsom bild och 
film. Härav föddes idén att applicera forskningen på det interaktiva mediet spel, som idag är 
outforskat när det gäller detta ämne. Däremot använder idag vissa spel visuell prominens. 
Ett exempel är inom visuella hjälpsystem för att finna och agera efter affordance. Attention 
retargeting skulle potentiellt kunna hjälpa utvecklingen av verktyg för sådana hjälpsystem 
och annan speldesign. 

Projektet har haft för avsikt att testa attention retargetings användning för visuella 
hjälpsystem inom speldesign. Många av dessa olika system bygger på fokus där spelaren 
snabbt kan urskilja/upptäcka och utföra affordance inom en informationsrik miljö. Spel som 
Mirror's Edge använder sig av en hög prominens för att få de interagerbara objekten att stå 
ut i miljön. En stor del av visuell vägledning för affordance kan uppnås genom att göra 
objekten prominenta. Därmed uppstår möjligheten att använda Attention retargeting för att 
ta fram nya verktyg för visuella hjälpsystem integrerade i miljöer. Och målet skulle, likt bild 
och film, vara ett subliminalt resultat där spelaren omedvetet styrs genom spelvärlden. Men 
innan detta går att uppnå behövs ytterligare arbete för att undersöka dess rimlighet, 
möjlighet och begränsningar.

Projektet har testat möjligheten att applicera attention retargeting inom ramarna för 
interaktiva medium. Artefakten var tänkt att representera spel utifrån tvådimensionella 
bilder.
Därav definieras frågorna som:

1. Hur styrs respondenten genom att applicera attention retargeting på 2D bilder som är 
gjorda utifrån att representera spelmiljöer? 

2. Hur ser fokus (eller attention) ut hos respondenten mätt utifrån ögonrörelsen? 

3.1 Metodbeskrivning

Under metodbeskrivning tas det upp två kategorier som kommer att användas i 
undersökningen. Den första delen är arbetsmetod, här presenteras artefakten och 
artefaktens uppbyggnad. Den andra delen är utvärderingsmetod. Här presenteras valet av 
metod för att generera och samla in den framställda datan.
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3.1.1 Arbetsmetod

Projektet applicerade en metod för attention retargeting inom ramarna för spel. För 
omfånget och begränsningen på arbetet har en förenklad metod av den som Mateescu och 
Bajíc (2014) presenterar använts medan övriga metoder och egenskaper för prominens 
lämnas till framtiden.

Artefakterna bestod av fem digitala bilder och var skapade som tänkta representationer av 
ett digitalt interaktivt medium/spel. Detta innefattade både digitalt målade bilder samt 
skärmdumpar från befintliga digitala spel. Valet att använda skärmdumpar och nygjorda 
bilder tillkom genom möjligheten att representera och utvärdera ett original gentemot 
skapandet av en ny produkt. Genom att använda skärmdumpar presenteras en redan 
existerande spelmiljö som kan vara tydligare och mer igenkännligt för respondenten.
Detta innebar att ett spel inte behövdes konstrueras i denna tidiga fas.
Artefakterna var som nämnts konstruerade genom en applicering av en förenklad variant 
från Mateescu och Bajícs (2014) metod för attention retargeting. Metoden gick ut på att 
endast nyansen i den tänkta, nya, intressepunkten var manipulerad genom en vinkel i en CIE 
L * a * b * färgrymd. Detta presenterade två liknande bilder där det visuella fokuset är 
manipulerat. Att använda en variant av Mateescu och Bajícs metod för attention retargeting 
kunde potentiellt ge ett mer estetiskt godtagbart resultat inom ramarna för spel än vad det 
ger inom fotografi. Som beskrivet innan skiljer sig den estetiska begränsningen åt. Ett 
realistiskt onaturligt resultat i fotografi kan ses som naturligt inom spel.

Vad som är viktigt att påpeka är att artefakterna som produceras var 2D-bilder och inte ett 
spel. Men bilderna var konstruerade för att representera ett interaktivt medium/spel där 
respondenten var ombedd att identifiera och inleddes i tankebanor kopplade till 
interaktivitet.
Således för att lättare testa möjligheten, användningen och lägga grunden för kommande 
studier. Därmed bör det i eventuellt kommande studier utföras undersökningar där 
artefakten är ett utvecklat spel.

3.1.2 Utvärderingsmetod

Undersökningen konstruerades efter en kvalitativ undersökningsmetod där strukturerade 
intervjuer (Østbye et.al, 2003, p.103) utövas tillsammans med respondenterna.
Likt tidigare forskning användes även ögonstudier. Detta för att generera en uppfattning om 
vart respondenten fokuserar i bilderna. 

Ögonstudierna skedde med hjälp av en webbkamera och programvaran SentiGaze SDK 
(Neurotechnology 1998). SentiGaze SDK har en algoritm som tillåter ögonstudier genom en 
vanlig webbkamera. Webbkameran placerades under skärmen. Respondenten befann sig ca 
60 cm från skärmen. För att kalibrera webbkameran efter ögonen fick respondenten titta på 
16 punkter placerade ut på skärmen. SentiGaze SDK tillät ögonstudier i realtid. Härav kan 
fokus urskiljas i varje bild. Tekniken kunde också generera värmekartor. Dock uteslöts 
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generering av värmekartor till projektet, på grund av tekniktrassel.
Fördelen med att använda eye tracker är att den ger ett tydligt mått på vart i en scen 
respondenten ger sin uppmärksamhet. Genom att använda en webbkamera tillkom 
möjligheten att vara mer anpassningsbar med den geografiska positionen under projektet 
samt att den var mycket billigare. Nackdelen var att utrustningen var mer känslig för rörelse 
och störningar, något som togs i beaktning vid användningen. Man kan diskutera om 
användandet av en enkel webbkamera gav tillräckligt hög kvalitet på den data som 
presenteras då andra alternativ baseras på dyr och avancerade utrustning. Tekniken går 
framåt och vanliga kameror har idag en mycket bättre återgivning och hastighet än vad som 
var möjligt för några år sedan. Därmed är dessa studier mer motiverade nu och i framtiden. 
Den slutliga motiveringen till att använda webbkameror kom genom att användarprover 
visade att den resulterade datan var tillräckligt för att tillgodose projektets behov samtidigt 
som det var ekonomiskt försvarbart för projektets omfattning.

Användningen av kameror bör också diskuteras när det gäller integritet och att folk kan bli 
nervösa. För att kunna utföra projektet var det en stor fördel att använda kameror. Men det 
var då mycket viktigt att upplysa respondenten om vad de ska användas till och vilken data 
som genereras. Kameran i sig filmade/sparade inte några bilder på själva respondenten. 
Han/hon var, och är, helt anonym. Kamerans uppgift var att se vart respondenten tittade på 
bilden. Vilket medför i detta sammanhang att inga bilder eller inspelningar finns på 
respondenten. Nervositeten över kamerans närvaro hoppades bliv mildrande då 
respondenten fått ta del av datan, informationen och vad kameran gjorde. Respondenten var 
fri att avbryta när han/hon ville.

Undersökningen definieras som strukturerad intervju då frågorna var fördefinierade och 
lades upp efter ett givet schema (Østbye et.al, 2003, p.103). Däremot kunde det uppkomma 
en viss form av semistruktur på frågorna. Detta för att kunna inkludera möjligheten till 
följdfrågor om möjligheten uppstod. Detta sågs som en fördel om det fanns behov av en 
tydligare definition. En kvalitativ metod var också till fördel då respondenterna fick framföra 
och utveckla sina egna svar. En kvalitativ undersökning var lämplig när den önskade datan 
var hur människan upplevde något (Østbye et.al, 2003, p.99). Generellt gav en kvalitativ 
undersökning möjligheten att få tillgång till personliga tankar och uppfattningar hos 
respondenten. Något som hade varit svårare att generera med en ren kvantitativ 
undersökning. En ren kvantitativ undersökning sågs dessutom som opraktiskt om man 
inkluderade faktorn för hur bilderna presenterades och hur ögonstudierna utfördes. Med 
dagens teknik skulle det vara möjligt att utföra denna sorts projekt med hjälp av Internet för 
att få ett större antal respondenter. Dock gick det inte att garantera att alla hade möjligheten 
att ta till sig den önskade tekniken som därmed krävdes. På grund av komplexiteten fanns 
det risk för ett lågt deltagande (Ejvegård, 2009, 55-56). Då personliga intervjuer användes 
var det lättare att se till att alla såg artefakten från samma förutsättningar. 

Urvalet av respondenter var baserat på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194) 
däremot kunde ett visst slumpmässigt urval (Østbye et.al, 2003, p.245) uppstått. 
Bekvämlighetsurvalet innebar att respondenterna valdes ut efter vad som finnas till hands. 
Ett rent bekvämlighetsurval är inte representativt och skulle då göra resultatet omöjligt att 
generalisera. Det kan även bli svårt att återkalla respondenter då urvalet inte var byggt på ett 
systematiskt urval. Respondenterna hade spelvana kontra inte spelvana. Vilket medförde att 
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en viss form av representativitet, och därmed viss generalisering, kunde antydas i den 
egenskapsgruppen. 

De fysiska platserna för undersökningen utfördes i labbmiljöer. Detta betyder att 
respondenten fick utföra undersökningen på en specifik avsedd plats. Med andra ord så var 
det inte tänkt att undersökningen skulle utföras hemma hos en respondent. Man skulle 
kunna argumentera för att en hemmamiljö skulle kunna vara mer bekväm för respondenten. 
Valet att använda labbmiljöer motiverades i stället då undersökaren gavs mer kontroll på 
upplägget samt mer kontroll på situationen och vad som visades. Detta skulle dock samtidigt 
kunnat resultera i mer nervositet och en känsla av övervakning. Förhoppningen var att 
omständigheterna blev mildrande med den öppna informationen som beskrevs ovan.
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4 Produktion

Under ”Produktion” presenteras artefakterna samt processen för hur dessa har skapats.
Syftet var att skapa/ta fram olika artefakter som representerar en interaktiv spelmiljö. Detta 
har gjorts genom digitalt målande samt uttagna skärmdumpar från existerande spel. Dessa 
artefakter har sedan fått genomgå en process av attention retargeting för att ändra det 
visuella fokuset. Metoden var en förenklad variant av Mateescu och Bajícs (2014) metod för 
attention retargeting. Metoden baseras på matematik där den maximala ändringen av visuell 
prominens är, för kulör, den motsatta vinken av kulören i en CIE L * a * b * färgrymd.

Två delar kommer att presenteras i avsnittet ”Produktion”. Den första presenterar metoden 
som inkluderar matematiska uträkningar och utvecklandet av ett verktyg. Verktyget är ett 
specialproducerat program för att ta fram den optimala nyansförändringen. Den andra delen 
är framställande av artefakterna där verktyget används för att få fram den optimala 
nyansförändringen.

4.1 Metoden för attention retargeting

För att bland annat undvika beräkningskomplexitet som finns i befintliga metoder för 
attention retargeting, tog Mateescu och Bajíc (2014) fram en metod för att justera färgtonen 
medan alla återstående färgkomponenter är bevarade. Detta genom att de förändrade 
nyansen som en vinkel i CIE L * a * b * färgrymd. Den optimala nyansjusteringen är 
rotationen som ger den maximala kontrasten på nyansen mellan intresseområdet och dess 
omgivning (2014). Mer utförligt förklarat så uppnår Mateescu och Bajíc detta genom att de 
använder en CIE Lch färgrymd som är en polär representation av CIE L * a * b *. Dessa 
förhåller sig till varandra genom följande samband:  

Färgrymden frilägger nyansen vilket gör den lättare att manipulera. Om vi nu antar att vi har 
en helt homogen färgad bild kommer den maximala ändringen att placeras på punkten som 
har en 180◦ vinkel från original färgen. Detta tillåts genom att L och C är konstanta. Vilket 
innebär att endast nyansen H◦ ändras.

Figur2  Höger: CIE L * a * b * färgrymd visat ur sRGB färgspektra. Vänster: CIE L * C 
* H * med en vinkel på 180◦ (Mateescu & Bajíc, 2014).
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Fotografier består oftast inte av en homogen nyans, utan de varierar i olika nyanser.
Olika delar av en bild kan innehålla olika nyanser. Mateescu och Bajíc utvecklade 
möjligheten att finna de representerade nyanserna för det område som är tänkt att bli 
manipulerat. Detta gjorde Mateescu och Bajíc genom till exempel histogram eller 
nyansfördelning (2014). Med andra ord så letade de fördelningen av nyanser i 
intresseområdet och omgivningen, för att hitta vad som skiljde sig mest. Denna del av 
metoden baserades, som beskrivet, på idén om att en bild inte innehåller en homogen 
nyansskillnad. För att underlätta i detta projekt användes ett annat alternativ för att få fram 
den genomsnittliga nyansen. Alternativet baserades delvis på att en bild innehar en viss 
homogen nyansskillnad. Vilket är motiverat då spel förhåller sig till andra system, där estetik 
och realism förhåller sig olika jämfört med ett fotografi. Metoden använde sig av en 
internetapplikation som heter Get Average Color of Image (2017). Applikationen krävde en 
input i form av en digital bild. Outputen var det genomsnittliga sRGB-värdet av bilden. Dock 
gav inte applikationen samma noggrannhet som Mateescu och Bajícs metod, då den 
sammanställde de sammanlagda pixlarna i bilden. Resultatet blev försumbart om bilden var 
någorlunda homogen. För projektets omfång tillgodosåg applikationen behoven i den mån 
att skapandeprocessen blev mindre beräkningskomplex. För de övriga bilderna gick det 
också att applicera denna metod. Fast då blev den efterfrågade datan den genomsnittliga 
sRGB-värdet av intresseområdets direkta grannar och likheter. Med andra ord så gav den 
inmatade bilden det genomsnittliga sRGB-värdet. Om inputen var en hel bild var outputen 
det genomsnittliga sRGB-värdet på hela bilden. Om inputen var en del av bilden var 
outputen det genomsnittliga sRGB-värdet för den delen. Detta medförde att för varenda bild, 
så var det tvunget göra en bedömning av vad som borde vara inputen. Om bilden var 
homogen gick det att använda det genomsnittliga sRGB-värdet för hela bilden. Om bilden 
var uppdelad i olika nyanser så var det fördelaktigt att inputen var i direkt anslutning till det 
tänkta området. 

Datorgrafik och skärmar visar ofta sina färger inom sRGB. För att kunna justera nyansen i en 
datorbaserad bild, det vill säga vinkeln, i en CIE L * a * b * färgrymd måste man konvertera 
om sRGB till CIE L * C * H *. Detta går att göra genom tre steg. sRGB → XYZ → CIE L * a * b 
* → CIE L * C * H *. Efteråt måste det nya värdet konverteras tillbaka till sRGB för det ska 
bli möjligt att återge resultatet på en skärm. Då CIE L * a * b * färgspektrum är större än 
sRGBs kan det inträffa att modifieringen hamnar utanför vad sRGB spektrum kan återge [se 
Figur2]. Vid sådant scenario kommer den matematiska konventionen att automatisk 
”klämma” in färgen till dess möjliga position så att den går att återge i sRGB.
Att konvertera värdena var nödvändigt för projektet då både det konstruerade artefakterna 
och presentationssättet, mot respondenten, skedde med digitala skärmar och digitala bilder. 
För en mer utförlig teknisk beskrivning av konverteringen av sRGB till CIE L*C*H se bilaga 
B.

4.1.1 Programmering 

För att underlätta den matematiska beräkningen för varje bild konstruerades ett verktyg i 
form av ett program i C++. Programmet har fått namnet Optimal Nyans. Optimal Nyans 
uppgift var att utföra varje matematisk beräkning beskrivet i bilaga B fast automatiskt. Detta 
genom att man gav en input på ett sRGB-värde. Outputen var ett nytt sRGB-värde som är 
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den maximala nyansen för kontrasten till ursprungsvärdet. Optimal Nyans användning sågs 
som fördelaktigt då det tillät datorn att utföra alla beräkningar. Vilket innebär att tiden det 
tog att beräkna den optimala nyansrotationen för varje bild blev avsevärt kortare. Samtidigt 
som det var mer effektivt och risken för slarvfel var mindre än om en människa skulle utföra 
samma ekvation om och om igen.

Koden som konverterar värdet baserades på Easyrgbs Pseudo implementation (Easyrgb, 
2017). Koden sammansattes och översättes till c++ för att lättare kunna användas i detta 
sammanhang. Koden blev därefter justerad och utvecklad med uträckningen av det 
maximala justerings-värdet. Vilket tillgodosåg projektets behov.

Programmet tilldelas en input på sRGB och konverterar värdet till CIE L*C*H. Därefter 
justeras h 180◦ vilket är den maximala nyanskontrasten för det värdet. I nästa steg 
konverterar programmet tillbaka det nya värdet till sRGB. 

Figur4        Demonstration av Optimal nyans. Input sRGB 30.100.30 output sRGB 
118,64,139

I figur 4 visas en demonstration av Optimal Nyans. Den inmatade datan var ett värde på 
sRGB som var 30.100.30. Programmet presenterar varje steg i uträkningen. När värdet var 
konverterat till CIE L*C*H roterar programmet h 180◦ för att sedan konvertera tillbaka det 
nya värdet. Outputen var ett sRGB-värde på 118.64.139 som är den optimala 
nyansförändringen. Hexadecimalt värde för de två värdena är #1e641e och #76408b [Se 
figur 4].

För att se källkoden för Optimal Nyans se bilaga C.
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4.2 Producerande av materialet

Under föregående stycke gick metoden för attention retargeting igenom samt dess 
matematiska beräkningar. Ett matematiskt verktyg skapades för att underlätta de 
matematiska beräkningarna i samband med skapandet av artefakterna. I nästkommande 
avsnitt presenteras hur det konstruerade verktyget applicerades på artefakterna. 
Artefakterna bestod av två kategorier. Skärmdumpar och egenmålade bilder.  Som beskrivet 
tidigare var skärmdumparna ett sätt att presentera metoden baserat på spel, då dessa sågs 
som någorlunda representativa. Att basera metoden på redan existerande spel gav också ett 
original. De egenmålade bilderna använde metoden tillsammans med processen att skapa 
nya original. Detta medförde också möjligheten att skapa scenarion som inte var existerande 
eller som var svåra att hitta i existerande spel.

4.2.1 Skärmdumpar 

Valet av de olika skärmdumparna baserades på en mångfald/skillnad i genre, färg, stil och 
skådeläge. Det inkluderade till exempel bil- kontra plattformsspel samt realism kontra 
tecknat. Metoden var tänkt att appliceras på konceptet spel i olika sammanhang för 
affordance. Vilket innebar att om man endast använde färgen röd eller endast ett bilspel, gav 
detta en mindre inramning för attention retargetings funktion. Attention retargeting är tänkt 
att finna enhetliga metoder och ramverk för att manipulera prominens i givna situationer.
Att använda olika färger på artefakterna var givet då undersökningen var att studera nyansen 
som prominenshöjande inom interaktiva medier och affordance. Olika nyanser uppkommer i 
olika sammanhang och attention retargeting av nyans grundas i att all nyans har en motpart 
som är dess maximala nyanskontrast. Att använda attention retargeting på estetik i olika spel 
är också till fördel då det ger ett större spann av möjligheter. Eftersom spel i allmänhet inte 
ser lika ut, då det varierar mellan olika visuella egenskaper som karaktäriserar det spelet.

Då etablerade spel idag är relativt duktiga på att förmedla affordance till sina spelare togs 
detta i åtanke vid val av skärmdumparna. De utvalda tidpunkterna i spelet, då 
skärmdumparna var tagna, baserades på tillfällen då det fanns många eller få tydliga 
uppmaningar till affordance. Med andra ord, tidpunkter i spelet där det fanns få uppenbara 
handlingar. Eller tidpunkter då det fanns handlingar men inte någon som var tydligare än 
den andra. Detta då projektets avsikt var att manipulera nyansen så att en handling blev 
uppenbar och gav tydligast uppmärksamhet, alternativt att skapa en handling som var ny 
baserat på originalbilden. 

Då projektets uppgift var att utforska attention retargetings användning i miljön, kopplat till 
miljöbaserade hjälpsystem; så togs all user interface (UI) bort. UI skulle inte ha någon 
påverkan på hur spelaren uppfattar affordance. Skärmdumparna var tänkta som rena 
spelbanor. UI var fortfarande närvarande vid tidpunkten som skärmdumparna togs. Men var 
borttagna i efterhand med hjälp av Photoshop.
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Första skärmdumpen var av spelet Rayman Legends (Ubisoft, 2013). Rayman Legends är 
ett 2,5D-sidscrollande plattformsspel utvecklat av Ubisoft Montpellier och utgivet av Ubisoft.
Spelaren intar olika spelbara karaktärer och det är upp till spelaren att guida dessa genom 
många olika nivåer. Den första artefakten var en skärmdump från spelet i nivåbanan som 
heter Enchanted forest. Bilden föreställer Rayman mitt på skärmen i en skog. Spelet är 
relativt minimalistiskt där man lätt kan urskilja vad som är interagerbart och vad som inte är 
det. Bilden visar en väg, fem ägg/växter en svävande plattform, ett stup och en lian.
Bilden kan tänkas ha uppenbara interagerbara objekt som spelarna kan integrera med. Men 
med attention retargeting förtydligas bilden så att ett alternativ av interagerbarhet var 
tydligast.

Figur5 Första skärmdumpen – Rayman Legends Enchanted forest 
(Ubisoft, 2013).

Rayman Legends har ett tydligt färgspråk i sin bandesign vilket inkluderar färgkodning av 
sina banor. Enchanted forest består av en tydligt grönblå nyans. Då spelets kamera är fast 
likt funktionen i ett sidoskrollande spel finns det fyra möjliga vägar att gå. Spelaren kan gå åt 
höger, vänster, upp eller stanna. Dessutom innehåller skärmdumpen olika sätt att agera. 
Spelen kunde antingen svinga sig i lianen för att komma över stupet eller han/hon skulle till 
exempel gå till växterna, eller försöka ta sig upp på plattformen. I skärmdumpen var det 
antaget att spelaren borde ta sig framåt i spelet genom att integrera med äggen/växterna då 
dessa hade den högsta prominensen av miljön i bilden. Då de besatt de visuella 
egenskaperna som skiljer sig mest från omgivningen. Detta i kombination med att 
sidoskrollande spel tenderar att avancera från vänster till höger. I detta scenario var det då 
tänkt att använda attention retargeting för att manipulera ett nytt intresseområdes visuella 
prominens för att flytta fokuset. Genom att applicera bilden i Get Average Color of Image-
applikationen framgick det att den genomsnittliga sRGB-värdet i bilden var 14.91.81. Genom 
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att applicera detta värde i metoden för den optimala kontrastnyansen framkom det att det 
motsatta sRGB-värdet blev: 117.65.80. Detta applicerades därefter på skärmdumpen för att 
skapa en ny fokuspunkt.

 

Figur6 Resultatet av beräkningarna för det optimala värdet för Rayman Legends

Figur7 Rayman Legends skärmdump efter attention retargeting
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Den nya intressepunkten valdes att bli lianen. Originalbilden modifierades i Photoshop CS6 
där intressepunkten modifierades för att matcha det nya värdet på sRGB.
Där det slutmässiga resultatet blev att lianen hade den högsta nyanskontrasten jämfört med 
den genomsnittliga nyansen av bildens sammanlagda pixlar.

Resultatet presenterade en mycket tydligt attention retargeting där det var uppskattningsvis 
uppenbart att respondenter skulle se och fokusera på lianen. I detta fall skulle ögonstudier 
användas för validitet av resultatet.  Ur spelets ekologi ger detta också en tydlig indikation på 
att detta objekt är utsatt för att agera gentemot. Vilket troligtvis skulle framkalla en form av 
affordance. 

Spel numer två var Don't starve (Klei Entertainment, 2013). Don't starve är ett 
överlevnadsspel med karaktärer i 2D och en värld i 3D som går ut på att samla resurser för 
att överleva. Skärmdumpen föreställde en av de spelbara karaktärerna mitt i en del av den 
genererade spelvärlden. På bilden syns också åtta träd och en fågel.

Figur8 Andra skärmdumpen - Don't Starve (Klei Entertainment, 2013)

Färgspråket skilde sig från Rayman och har en mörkare brun ton. Världen är 3-dimensionell 
där kameran har en fast vinkel över de 2-dimitionella karaktärerna. Olikt från Rayman 
visade bilden ingen uppenbar väganvisning om var eller vad spelaren ska göra. Däremot, till 
skillnad från innan, presenterades affordance genom verktyg. Enligt det ekologiska 
tillvägagångssättet är lärande inte det enda sättet att finna nya sätt att interagera med 
världen. Affordance påverkas också av användning av verktyg. När vi använder ett verktyg 
kan vi utföra åtgärder som annars inte skulle vara tillgänglig för oss. Verktyget blir en 
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förlängning av våra kroppar och tillåter oss att agera med dem (Linderoth, 2012). I 
skärmdumpens fall var verktyget en spade. Spaden kan användas gentemot omgivningens 
affordance men är inte nödvändig. Men spelaren hade möjligheten att använda den. 

I det nya scenariot valdes det att använda attention retargeting för att skapa ett 
intresseområde. Med andra ord att skapa ett uppenbart område dit spelaren ska förmedla 
sitt fokus. Genom att applicera bilden i Get Average Color of Image applikationen 
resulterades det i att det genomsnittliga sRGB-värdet i bilden var 49.34.13. Genom att 
applicera värdet i metoden för den optimala kontrastnyansen (Optimal Nyans) framkom det 
att det optimala motvärdet i sRGB blev: 2.39.59. Detta applicerades därefter på 
skärmdumpen för att generera en fokuspunkt.

Figur9 Resultatet av beräkningarna för det optimala värdet för Don't Starve
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Figur10 Don't Starve skärmdump efter attention retargeting

Det nya värdet applicerades på ett av de åtta träden för att göra det till den mest prominenta 
delen av bilden.  Valet av att använda 'just det' trädet uppkom genom en slump kopplat till 
de existerande objekten i bilden. Från början var trädet lika viktigt som de övriga i bilden. 
Men på grund av fokuset i den nya bilden skapas en sorts hierarki där trädet nu blev 
viktigare. För detta scenario gick det att diskutera valet av den valda fokuspunkten kopplat 
till verktyget. Då det kunde frågas om spelaren skulle agera efter att han/hon ska hugga ner 
trädet med en spade? Eller gräva upp trädet vilket låter mer logiskt. Alternativt att ”något” 
ska göras hos trädet. I detta fall var alla alternativen rätta tills att en åtgärd har utförts. 
Vilket inkluderade att spelaren har, eller inte har, återfått feedback av spelet. Något som i en 
skärmdump är omöjligt. Attention retargeting bestämmer inte vilket av alternativen som är 
korrekt utan vägleder fokus för affordance. Vad som efterfrågades var att spelaren agerar 
gentemot trädet, där spaden kunde vara ett verktyg. 

Resultatet av attention retargeting var likt Rayman, tydligt. Fast här har attention 
retargeting bidragit till att ett obetydligt objekt har blivit betydande för bilden. Vilket innebär 
att det var troligt att respondenten skulle fokusera på det blå trädet. Men till skillnad från 
Rayman så skapades en form av affordance. Rayman hade redan ett tydligt ekologiskt 
perspektiv, och utgångspunkt, där det var tydligt vad spelaren ska göra. Det fanns inte i 
Don't Starve skärmdumpen. Vilket ledde till att det var här osäkert om resultatet gav en 
verklig eller en spelrelaterad affordance. Detta otydliga element är ett reflektionselement 
som mättes genom intervjuerna.
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Spel nummer tre var Need For Speed: Undercover (Electronic Arts, 2008).  Need For 
Speed: Undercover är ett bilspel där spelaren tävlar i konsten att köra bil, antingen genom 
att köra anordnade matcher eller genom att fly från polisen. Skärmdumpen föreställde en bil 
i hög fart, i en stad, på en bred väg under en bro.

Figur11 Tredje skärmdumpen – Need For Speed: Undercover (Electronic Arts, 
2008)

Skärmdumpen använde som i Don't Starve-skärmdumpen av ett verktyg. I detta fall var det 
bilen. Spaden var en förlängning av spelarens ”kropp”. I detta scenario var bilen ”kroppen” 
som spelaren utför sina affordances från. När spelaren kör bilen är hen bunden till bilens 
affordance.

Skärmdumpen, till skillnad från innan, bestod inte av en homogen nyanskombination. Då 
spelet satsar på att porträttera en realism vilket resulterade i att bilden hade en blandning av 
nyansen blå, i skuggorna, och gul i solljuset. Detta resulterade i att den genomsnittliga 
nyansen i hela bilden blev förvrängd beroende på vart informationen sitter. Till skillnad från 
de tidigare skärmdumparna utfördes den genomsnittliga nyansen beroende på det nya 
intresseområdets direkta grannar. Då intresseområdet befann sig på bron blev det 
genomsnittliga sRGB-värdet av en blå nyans. Medan om intresseområdet hade befunnit sig 
på vägen, runt bilen, skulle det genomsnittliga sRGB-värdet varit av en gul nyans. Detta 
innebar också att intresseområdet fick sin prominens genom att den sticker ut i förhållande 
till sin direkta omgivning som i ett fotografi. 
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Det tänkta intresseområdet fanns för detta scenario i den delen av bilden som är dominerat 
av skugga, vilket hade en blå nyans. Det genomsnittliga sRGB-värdet för detta område var 
36.62.58. Genom att applicera värdet i metoden för den optimala kontrastnyansen framkom 
det att det optimala motvärdet i sRGB blev: 73.50.58. Detta applicerades därefter, i 
Photoshop, på skärmdumpen för att försöka ändra prominensen.

Figur12 Resultatet av beräkningarna för det optimala värdet för skuggpartiet i Need 
For Speed: Undercover
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Figur13  Need For Speed: Undercover skärmdump efter attention retargeting

Det nya värdet applicerades på väganvisningsskyltarna till höger i bilden. Skyltarna visade 
vägen till en avfart som är delvis skymt från spelarens synvinkel och position på vägbanan. 
Tanken var att upplysa om den alternativa vägen som finns möjlig i scenariot. 
Resultatet skiljde sig i jämförelse med de två tidigare skärmdumparna då resultatet av 
attention retargeting var mindre uppenbart. Detta kunde resultera i att skillnaden, på 
medvetenhet, mellan före och efter attention retargeting blev minimal. Detta kunde också 
medföra att affordance kanske kunde förbli desamma då det var oklart om respondenten 
skulle uppfatta något annat än att köra, svänga och väja osv. I detta scenario ansågs datan 
utifrån ögontestet bli av stort intresse för att se om spelaren uppfattade någon skillnad 
mellan de två bilderna. 

4.2.2  Nyframställda bilder

De tre spelen tog upp olika genres, färgkombinationer och stilar. De var tänkta att skilja sig 
från varandra för att testa metodernas olika möjligheter i kända scenarion. Som komplement 
till skärmdumparna konstruerades också två set av digitalt målade bilder. Dessa bilder 
skiljer sig i scenario från spelen och inkluderar skapande av ett original. Vilket också skiljer 
sig från spelen som idag redan är existerande original. Detta medförde också möjligheten att 
skapa scenarion som inte är existerande eller som är svåra att hitta i existerande spel.

Bilderna var likt skärmdumparna tänkta att vara representativa för ett interaktivt 
spelmedium, representerat som en bild. Bilderna är målade i Photoshop CS6 genom att 
använda en ritplatta. Båda bilderna var ritade i 3840 x 2160 px, 300 dpi. Tanken var från 
början att presentera tre bilder, samma antal som skärmdumpar men på grund av tidsbrist 
blev antalet två.
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Den första målade bilden föreställde en man som är ute och går i skogen. Det är natt och han 
har stannat för att titta ut över en belyst skidanläggning som uppenbaras längre bort. Med 
sig har han en lysande ficklampa och en yxa.

Figur14  Digitalt målad bild – Mannen i Natten (2017)

Till skillnad från skärmdumpen från Need For Speed så bestod bilden av en genomsnittlig 
homogen färgskala likt de övriga skärmdumparna. Den var tänkt att förmedla en relativ 
naturalism samtidigt som dess homogena nyans tillåter applicering av bilden i Get Average 
Color of Image applikationen.

Bilden använde både nyans och valörkontrast för att påverka vart åskådaren skulle titta i 
bilden. Ur ett ekologiskt spelperspektiv så innehöll bilder ett verktyg, likt två av 
skärmdumparna innan. Mannen har med sig en yxa och en ficklampa som spelaren kan 
använd som en förlängning av sin kropp. Vilket också var porträtterat genom att de 
presenteras som de mest prominenta delarna av bilden, genom den starka valörkontrasten. 
Likt som i bilden med Don't Starve var det tänkt att verktygen är en förmedlande faktor för 
affordance fast till skillnad från innan, var det en mer dominerande faktor i bilden. Dock 
med ett otydligt användningsområde hos originalet.

Sammanfattningsvis bestod bilden av en blandning av de egenskaper som presenterades i de 
föregående skärmdumparna och skapar därefter en samlad helhet. Genom att applicera 
bilden i Get Average Color of Image-applikationen resulterades det i att den genomsnittliga 
sRGB-värdet i bilden blev 88.103.145.  Genom att applicera värdet i metoden för den 
optimala kontrastnyansen framkom det att det optimala motvärdet i sRGB blev: 109.105.62. 
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Detta applicerades därefter på skärmdumpen för att generera en ny fokuspunkt.

Figur15 Resultatet av beräkningarna för det optimala värdet i Mannen i natten

Figur16  Mannen i Natten efter attention retargeting (2017)
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Attention retargeting applicerades på ett av träden framför mannen. Detta resulterade i en 
helt ny mening i bilden, då det blev trädet mannen tänktes fokusera på. Mannen har yxan, i 
form av ett verktyg kopplat till affordance, för att kunna utföra sitt ärende något som nu blir 
tydligare än i originalet. 

Resultatet av attention retargeting blev tydligt i bilden där det uppskattningsvis var tydligt 
vart respondenten skulle fokusera i bilden. Detta förhåller sig lika med Don't Starve-bilden 
där attention retargeting hade bidrar till att ett obetydligt objekt blivit betydande för bilden. 
Likt Don't Starve-bilden så var det inte tydligt vad spelaren skulle göra. Bilden hade inget 
tydligt ekologiskt perspektiv eller utgångspunkt. Här skapades en form av affordance, vilket 
ledde till att det är osäkert om resultatet ger en verklig eller en spelrelaterad affordance. Med 
andra ord så ”krockar” verkligheten och spelekologin. 

Den andra digitalt målade bilden byggde på samma motivtema men egenskapsmässigt 
byggde bilden på de motsatta. Bilden presenterade en egenskap olik de övriga bilderna. 
Bilden föreställde en skidbacke målad i samma stil som Mannen i Natten. Kameran var satt 
mitt i skidbacken riktad ner. I horisonten syns berg och två till skidbackar omgivna av skog.

Figur17  Digital målad bild – Skidbacken (2017)

Bildens motiv påminner om den första målade bildens motiv men skiljer sig i egenskaper.
Den visade ingen tydlig spelavatar utan spelaren skulle kunna stå mitt i backen. Det skulle 
således kunna ses som en sorts förstapersonsläge, utan förkroppsliga indikationer annat än 
skådeläget. Bildens motiv, kopplat till ett spel, gjorde att det kunde antas att spelaren får i 
åtanke att han/hon ska ta sig ner för backen likt ett skidspel.
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Likt skärmdumpen av Need For Speed presenterades bilden inte ur ett homogent nyansläge. 
Bildens nyanser bestod mestadels av kalla färger likt vitt, blått och mörkgrönt.
Den genomsnittliga nyansen i bilden blev, på grund av mängden snö i bilden, relativt vit 
vilket medförde komplikationer i hur nyansen representerades. Då nyansmanipulationer i 
färger med hög eller låg ljusstyrka (färger som går mot vitt eller svart) tenderar att bli relativt 
osynliga. Dessa komplikationer medförde att bilden likt skärmdumpen av Need For Speed 
inte kunde utgå från hela bildens genomsnittliga sRGB-värde. Likt innan var det sökta 
sRGB-värdet kopplas till intresseområdets direkta grannar.
Fokusområdet kunde väljas på många olika sätt. Men inom projektets mål var det tänkta 
fokusområdet placerat i skidbacken. Området bestod av olika stolpar och människor. Vad 
dessa hade gemensamt var att de besatt en röd nyans. Den röda nyansen var redan 
komplementerande med de övriga blå- gröna kalla färgerna.
Den röda färgens sRGB-värde var 159.86.81 vilket gav ett motvärde på 0.120.133. Vilket är 
en cyanfärg.

Figur18 Resultatet av beräkningarna för det optimala värdet av de röda objekten och 
för den direkta bakgrunden i Skidbacken 

De röda färgerna var som sagt redan komplementerande till de kalla blå- gröna färgerna i 
bilden. I kombination med att de besatt en hög prominens samt då det röda presenteras mot 
en vit bakgrund, så blev resultatet det motsatta. Med andra ord resulterade de i att 
manipulation av området, med den maximala nyansen jämfört med dess grannar, fick en 
motsatt effekt. Cyannyansen ledde teoretiskt till att prominensen sänks i det manipulerade 
områdena, då det smälter in med de övriga kalla färgerna. Samtidigt som de röda områdena 
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har blivit mer prominenta då de skiljer sig från de manipulerade.  Resultatet gick emot 
metodens tänkta funktion då området för manipulationen gav en sänkt prominens. 
Samtidigt så fungerade den resulterade manipulationen. Den ändrade fokuset men för 
motsatt område.

Ett nytt test genomfördes där den genomsnittliga nyansen valdes efter föremålets position 
där nyansen kopplades direkt till den blå- gröna bakgrunden. Den genomsnittliga nyansen 
uppskattades till ett sRGB-värde på 102.140.71 vilket gav en motsatt sRGB-värde på 
157.131.100. Den resulterade gula färgen gav en stark kontrast till dess bakgrund. Men frågan 
var om den gav en potentiellt ändrad upplevelse för affordance och fokus? Med det vill sägas 
att resultatet var märkbart olika från originalet då de gula och de röda objekten skiljer sig åt. 
Det var dock osäkert vad som ger högst prominens, den gula eller den röda nyansen, kopplat 
till dess potentiella påverkan på affordance? 

Figur19  Skidbacken efter attention retargeting (2017)

Bilden, till skillnad från de tidigare bilderna, presenterade ett resultat där metoden kunde 
ifrågasattas. Betraktaren skulle troligtvis i för och efter manipulationen att uppfatta 
affordance genom att ta sig ner för backen. Frågan var om detta skiljer sig åt mellan 
respondenterna och varför. Samtidigt var det ifrågasatt om resultatet av attention 
retargeting i bilden resulterade i en högre prominens eller om resultatet blev oönskat. Den 
resulterade datan av ögonstudier och intervjuer förväntades ge information som kunde visa 
vart respondenten ger sitt fokus i bilden och hur det påverkade affordance.
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4.3 Sammanfattning

Metoden för projektet byggde på en förenklad version av Mateescu och Bajícs (2014) metod 
för attention retargeting. Metoden inkluderar matematiska beräkningar. Vilket gjorde att det 
var nödvändigt för projektet att konvertera sRGB till CIE L*C*H. För att underlätta detta 
skapades ett verktyg i from av ett C++ program. Verktygets uppgift var att räkna ut den 
optimala nyansförändringen i en CIE L*a*b-rymd från en input på ett sRGB-värde. 
Verktyget applicerades på de skapade artefakterna för att få fram den optimala 
nyansförändringen. Artefakterna undergick sedan den utvalda metoden för Attention 
retargeting där den optimala nyansen applicerades för att få fram en ny fokuspunkt. 
Artefakterna var tänkt att vara representerande för spel och deras uppgift var att göra det 
möjligt att mäta metoden för attention retargetings inverkan på affordance, som ett visuellt 
hjälpsystem. När det kommer till affordance fanns det olika sätt som respondenten kunde 
tänkas reagera på. Attention retargeting själv bestämmer inte vilket av alternativen som är 
korrekt utan vägleder fokus för affordance. Fokuset i bilden mättes genom ögonstudier och 
affordanceintrycket genom intervjuer.

De olika artefakterna byggde på olika visuella egenskaper och olika scenarion. Resultatet av 
attention retargeting gav en blandning av synlig inverkan. Från att vara nästintill övertydlig 
där respondenten troddes bli mer eller mindre lotsad till vad han/hon skulle göra, till ett 
resultat som kunde uppfattas som otydlig eller subtil där respondenten potentiellt inte 
upplevde en konkret skillnad. Detta innebar att den genererade datan, i form av ögonstudier 
och intervjuer, förhåller sig till bilderna på olika sätt. För uppenbara bilder var det tänkt att 
man, troligtvis, kunde få en bekräftelse genom ögonstudierna på vart respondenten såg i 
bilden. Samtidigt som intervjuerna gav data på hur respondenten agerar på affordance. Men 
samtidigt, i mindre uppenbara bilder var det inte säkert att respondenten tänker annorlunda 
kopplat till affordance. Men att Han/hon såg bilden annorlunda genom ögonstudierna, likt 
förklarat i skärmdumpen om Need for Speed: Undercover. Eller tvärt om när bildens 
affordance är otydliga kanske spelaren skulle tänkta helt annorlunda. 
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5 Utvärdering

Projektet hade för avsikt att testa attention retargetings användning för visuella hjälpsystem 
inom speldesign. I tidigare kapitel konstruerades fem bilder, representativa för spel. 
Bilderna består av en blandning av spelskärmdumpar och digitalt målade bilder. Alla bilder 
ha genomgått en metod för attention retargeting för att manipulera prominensen av någon 
utvald del av bilden. Dessa artefakter presenterades sedan för ett antal respondenter, först i 
en pilotstudie och sedan i en större studie. Först studerades respondenternas ögonrörelser i 
en ögonstudie samtidigt som de fick titta på de olika bilderna. Därefter utfördes en intervju 
där de fick svara på olika frågor om deras uppfattning av de olika bilderna. De tillfrågade 
respondenterna har olika spelvanor.

I följande del presenteras resultatet. Först beskrivs intervjuernas genomförande. Därefter 
presenteras pilotstudien och hur det påverkade den resulterade undersökningen. Sist 
presenteras datan från intervjuerna samt analysen av den insamlade datan.

5.1 Intervjuernas genomförande

Först presenterades projektet för respondenterna. De frågades om de skulle vara 
intresserade att ställa upp på en intervju för ett examensprojekt. Detta inkluderade att titta 
på ett antal bilder samtidigt som ögonen mättes med hjälp av en kamera. Därefter skede en 
intervju på ca 15 minuter. Alla data som samlades in är anonym, både intervjuerna och 
ögonrörelsetesten. Ögonrörelsestudien undersökte endast vart respondenten tittar på bilden 
i realtid och sparade inga bilder eller liknade på respondenten. Dessutom presenterades 
informationen om vad projektet gick ut på. Det vill säga att det är ett projekt som studerar 
fokus och möjlig interaktion i interaktiva medier. Respondenten var fri att medverka i 
studien om denne ville och kunde när som helst avbryta.

Respondenten hänvisades sedan till en förberedd dator där intervjuerna genomfördes.
Datorrummet var tomt, förutom respondenten och intervjuaren, för att få så lite distraktion 
som möjligt. Rummet var även väl upplyst för att tekniken som användes för ögonstudien 
skulle fungera optimalt. Kameran var av modellen Plexgear 72p och placerades mitt under 
skärmen.
För optimalt bruk placerades respondenten på 60 cm avstånd från kameran och skärmen. 
Höjden på stolen som respondenten satt på justerades så respondenten satt i linje med 
skärmen.
När respondenten satt på plats informerades han/hon om att det skulle visas 6 bilder under 
begränsad tid samtidigt som ögonen mättes. Efteråt kopplades kameran bort och 
respondenten fick då svara på några frågor samtidigt som bilderna visades igen. 

Först fick respondenten kalibrera kameran efter sina ögon. Detta utfördes genom SentiGaze 
SDKs inbyggda kalibreringsverktyg. Det gick ut på att respondenten fick titta på 16 olika 
punkter som dykte upp på olika delar skärmen. Det var viktigt att respondenten satt still 
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samt höll sitt huvud still under hela kalibreringsprocessen och den resterande 
ögonmätningen. Detta för att tekniken var känslig och kalibreringen riskeras att avta om 
positionen förändras under bruk.

Bilderna som presenterades var de fem konstruerade artefakterna samt en testbild.
Testbilden var en bild av spelet Mirror's Edge och var den första bilden som presenterades. I 
intervjun presenterades bilden som en del av studien fast dess egentliga uppgift var att 
minska/klarlägga missförstånd som skulle kunna uppstå. Detta utan att det skulle påverka 
de övriga bilderna. 

 Figur20  Testbild  - Mirror's Edge (Electronic Arts 2008)

Bilden samlade inte in någon data för projektet utan dess uppgift var att minska 
missförstånd och är därför i presentationen av datan utesluten. Efter bilden, i följd, 
presenterades de konstruerade artefakterna. Alla bilder presenterades en och en med en 
upplösning på 1280 x 720 px. Varje bild visades i ca 10 sekunder. 

Efter genomförd ögonrörelse kopplades kameran ned och respondenten behövde inte längre 
tänka på att sitta still. Nästa del gick ut på att respondenten fick, för varje bild, svara på 6 
frågor. När frågorna ställdes presenterades varje artefakt för respondenten som under 
intervjun fick beskåda dem. För varje bild uppmanades respondenten besvara:

1. Beskriv bilden med egna ord.

2. Förklara eller tolka spelgenren.

3. Vid ett eventuellt spelscenario vad hade respondenten gjort/försökt göra?

3.1 Vad får respondenten att tänka så? / Specificera bakgrund.
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3.2 Vad tror respondenten kommer hända?

4. Vart upplever respondenten han/hon fokuserar i bilden?

Efter avslutad intervju frågades respondenten om denna hade några frågor, synpunkter eller 
kommentarer om projektet eller datan. 

5.1.1 Pilotstudie

Innan genomförandet var fastställt utfördes en pilotstudie där metoden testades och 
finslipades. Det var från början inte klart om respondenten endast skulle få beskåda 
artefakterna efter attention retargeting eller om originalbilderna också skulle visas. Därför 
konstruerades två typer av intervjuer som ett test. En där 10(12) bilder visades och en där 
5(6) bilder visades. Dessutom i detta skede utfördes intervjuerna i samband med 
ögonstudierna. Den korta varianten tog ca 15 min och den större tog det dubbla.

Pilotstudien visade att endast använda de manipulerade versionerna var mer fördelaktigt då 
respondenterna tenderade att leta efter förändringar när denne insåg att ”samma” bild 
visades igen. Dessutom framkom det att när respondenten utförde intervjuerna så tenderade 
denne att röra på sig en aning. Det uppstod också situationer då han/hon pekade samt rörde 
sig på olika sätt. Detta medförde att kalibreringen släppte och behövdes göras om. Detta var 
ett störande moment och om det hände alltför ofta börjar respondenten att slarva vid 
omkalibreringen. Vilket riskerade att resultera i ett mindre bra resultat.

Efter pilotstudien finslipades intervjumetoden som presenterades i delrubriken ovan. För att 
minska på antalet omkalibreringar separerades mätstudien och intervjuerna. Vidare 
presenterades endast 5(6) manipulerade bilder för respondenten för att undvika att 
respondenten letar efter förändringar. Detta gav också att längden per intervju uppfattades 
som mer acceptabel för projektets omfång. Att visa bilderna både före och efter kan ses som 
en fördel. Dock resulterade detta i att det var svårt att avgöra om resultatet berodde på 
attention retargeting eller den uppenbara ändringen.

5.1.2 Respondenter

Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194) i 
kombination med en viss slumpmässighet. Detta innebar att de intervjuade respondenterna 
tillfrågades/valdes ut efter personer som fanns till hands. När intervjusalen och utrustningen 
var iordninggjord och testad så tillfrågades slumpmässiga personer som fanns till hands. De 
tillfrågade respondenterna hade olika spelvana där det skiljer sig från stor spelvana med 
många olika kategoriska spel till personer som nästintill aldrig hade spelat De uppskattas till 
att vara unga vuxna. Det var relativt svårt att finna respondenter som var villiga att sälla upp 
på intervjuer med så kort varsel då många som befann sig på plats, vid tillfällena då 
intervjuerna gjordes, uppgav att de var upptagna och oförmögna att ta sig tid för att delta. 
Intervjumetodens uppbyggnad skulle kunna ha varit en bidragande faktor till att få personer 
ville ställa upp. Dessutom var det svårare att finna respondenter som hade lite eller ingen 
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spelvana, än tvärt om.
Intervjuarbetet avslutades när sju respondenter hade intervjuats, tidsbrist uppstod och 
kommande del var tvungen att prioriteras. 

Alla respondenter som deltog i intervjuerna gav sitt samtycke att medverka anonymt. Därför 
kommer de att refereras som R1-7 (Respondent1-7), för att bibehålla deras anonymitet. De 
olika respondenterna presenteras i den ordning de intervjuades. Respondenterna fick svara 
på frågan om hur deras spelvana ser ut:

R1: Man - Spelar mycket/dagligen men ofta samma spel.

R2: Man - Spelat mycket förr men mindre nuförtiden. Spelat många olika genre.

R3: Man - Spelar minst en gång i veckan och ofta samma spel.

R4: Man - Spelar mycket/dagligen men ofta samma spel.

R5: Man - Spelar aldrig.

R6: Kvinna - Spelar näsan aldrig.

R7: Man - Spelar mycket/dagligen. Spelar många olika spel genre.

De olika respondenterna skiljde sig åt i mängden de spelar och vad de spelar. Enligt deras 
egna uppfattningar så spelade tre mycket/dagligen. Varav en uppgav att denne spelar många 
olika typer av spel och olika genres. Av de tre uppgav två att de spelar mycket men att de 
endast spelar samma spel. Till exempel ett specifikt MMO eller en specifik shooter. Två 
respondenter uppgav att de inte spelar lika ofta varav en spelar samma typ av spel och den 
andra har spelat många olika genres. Två respondenter spelade nästintill aldrig.

Tre incidenter uppstod under genomförandet av intervjuerna. Första incidenter var att 
respondent R3 inte förstod instruktionen för ögonstudien fullt ut, då denna missuppfattade 
hur man skulle se på bilderna. Detta uppenbarades under visningen av testbilden vilket 
ledde till att all klarade upp sig till visningen av de övriga bilderna. Andra incidenten 
inträffade i slutskedet av intervjun med R3 då en utomstående person knackade ihärdigt på 
dörren till rummet. Vid scenario visades sista bilden och frågan som ställdes var vart 
respondenten upplever sig fokusera i bilden. Respondenten hann aldrig svara på frågan. 
Detta resulterade att frågan togs om efter att personen avlägsnade sig från platsen. 
Incidenten uppskattas inte ha haft någon större påverkan på resultatet. Tredje incidenten 
var under intervjun med R1. Vid intervjun av bilden Need for Speed: Undercover glömdes 
det att ställa frågan om varför respondenten tänkte som han gjorde i det givna scenariot. 
Misstaget upptäcktes inte förrän senare vilket resulterade i att frågan, och svaret, fick utebli 
då frågan inte kunde ställas i efterhand.

33



5.2 Resultat av undersökning

I följande del presenteras resultatet av undersökningen. Presentationen delas in i två 
underrubriker, ”Kvalitativ intervju” och ”Ögonstudier”. I ”Kvalitativ intervju” presenteras de 
muntliga intervjuerna indelat bild för bild och var respondent för sig.  Citaten från 
respondenterna är inte redigerade för att uppnå en korrekt grammatisk uppbyggnad utan 
presenteras efter hur respondenten uttryckte sig. Intervjuerna finns sammanställda i bilaga 
D. Resultatet av intervjuerna presenteras som en samlad bedömning. Det vill säga inte ord 
för ord vad respondenten sade. För ordagrann presentation se bilaga D. Under rubriken 
”Ögonstudier” presenteras resultatet av ögonstudierna. Bilderna presenteras i den ordningen 
som respondenterna har utfört testet. Alla bilder är framtagna efter intervjuarens 
observation av hur respektive respondent förde blicken över bilden under de första 
sekunderna. Denna mätning har utförts med hjälp av eye tracker.

5.2.1 Kvalitativ intervju

Som beskrivet kommer de kvalitativa intervjuerna presenteras som en samlad bedömning 
där vardera intervju presenteras för sig. Med andra ord bild 1 med R1 följt av R2 osv. De 
sammanställda intervjuerna finns samlade i bilaga D.

Figur21  Artefakt – Rayman Legends

Resultat Rayman Legends-Bilden
R1 var sedan innan inte bekant med spelet Rayman legends men han uppfattade det som 
något sort äventyrsspel. R1 uppfattade bilden som dyster. Respondenten uppgav att han 
skulle försökt använda lianen för att ta sig över klyftan. Detta då denna sticker ut, vilket han 
uppfattade som viktigt.  ”Jag hade försökt ta mig upp på den där lila grejen, lianen.” ”Den 
sticker ut i färger.” Respondenten uppgav också att han tycker att han fokuserar på lianen 

34



och de blåa fjärilarna.

R2 beskrev Rayman Legends-bilden som ”Ganska tråkig” där han uppfattade det som ett 
barnspel. Han uppfattade spelet som ett plattformsspel där han då likt ett spel springer från 
vänster till höger. Han skulle först ta sig över stupet med hjälp av lianen. ”Som hoppar över 
där och svingar i lianen” ”Personen med karaktären kommer att hoppa över här. [Pekar på 
lianen]” Han uppfattade först inte karaktären som en spelbar karaktär men ändrar sig sen. 
När R2 svarar på vart han upplever sig titta på svarade han mitten. Förmodligen menade 
han karaktären, att han utgick från att han ”är” denna. Sen så kollade han på, vad han kallar, 
de andra sakerna. Där han specificerade lianen då den sticker ut ”Till exempel på den lila 
grejen. Allt som står ut.”.

R3 förklarade Rayman Legends-bilden som en ”Idylliskt skogsbild.  Roliga animerade 
karaktärer...” Han uppfattade genren som ett 2D-plattformsspel där man springer från 
vänster till höger eller från höger till vänster. Han specificerade också stupet och ”den lila 
grenen”.
Han upplevde att karaktären är en spelbar karaktär och att han skulle ta sig till äggen för att 
undersöka dem. Därefter skulle han ta sig över stupet med lianen för att ta sig vidare i spelet. 
R3 uppfattade att han först fokuserade på karaktären och sedan på Lianen samt äggen då det 
sticker ut.  ”I mitten. /... / Förutom det, är det mycket på de här två [Lianen och äggen], då 
de sticker ut så starkt i färgerna från resten.”.

R4 uppfattade Rayman legends-bilden som ett spel likt Super Mario. ”Det ser ut som ett 
sådant där spel som Super Mario.” ”Sådana där plattformsspel eller vad man nu ska kalla 
dom.” Han baserade sina erfarenheter på att man ska springa från vänster till höger och då 
använda lianen för att komma över stupet. Han hänvisade till spelet som ”Det är sådana spel 
där...” vilket indikera att han hade en uppfattning av vad man bör göra beroende på 
erfarenheter. R4 ansedde att man ska springa och hoppa över föremålen i bilden för att 
undvika att ta skada. Han upplevde själv att han fokuserade på karaktären.

R5 beskrev Rayman Legends-bilden som en urskog eller regnskog. R5 uppfattade likt R4 
spelet att vara ett Mario liknande spel.” R5 baserade sina svar på hans uppfattning av 
speltypen och att det är likt Super Mario. ”Jag hade tagit min figur. /... / och hoppat på dom 
vita bort till höger jordärtskockorna /... / Därför tror jag att han hoppar som i Mario och tar 
död på de gröna grejorna där till höger.” Av detta anser han att han får poäng något som man 
också får i Mario. Själv upplevde R5 att han fokuserade på karaktären i mitten. Fast då, för 
att förstå vad dess syfte var.

R6 beskrev Rayman Legends-bilden som en fantasivärld. Där hon tyckte att karaktären, 
skogen, rosa växten, fjärilarna och blommorna bidrog till känslan av en fantasivärld. R6 
beskrev spelet som ett barnspel och undermedvetet tänkte/uppfattande hon spelet som 2D 
även om detta aldrig nämndes. Detta baserades på att R6 uppfattade att spelaren börjar från 
vänster och springer till höger där man ska svinga sig i lianen och sedan hoppa över hindren 
framför. ”Om man börjar i hörnet så ska man hoppa upp på den rosa växten och svinga sig 
till andra sidan. Sen ska man typ hoppa upp och undvika att hamna på blommorna...” R6 
ansåg att man ska komma över stupet och att det lättaste sättet är att häva sig över med den 
rosa lianen. R6 uppfattade själv att hon fokuserade på den rosa lianen.
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R7 medgav att han kände igen Rayman Legends-bilden för att vara ett Rayman spel. Och i 
detta fall upplevde han att spelet var ett 2.5D-action plattformer. Han förklarade sedan 
utförligt att scenariot presenterade två möjliga sätt att agera. Antingen springer han höger 
och hoppar över äggen för att ta sig vidare eller så springer han till vänster och hoppar över 
stupet med hjälp av lianen för att ta sig vidare åt det hållet. Han underströk detta med, vad 
han kallar, sina egna erfarenheter om både Raymanspel och spel i allmänhet. R7 upplevde 
själv att han fokuserade på lianen ”För den är helt annan färg än allt bakom.” 

Figur22  Artefakt – Don't Starve

Resultat Don't Starve-Bilden
I bilden Don't starve uppfattade R1 också bilden som dyster och lite tråkig. Respondenten 
uppfattade inte vad som skulle göras och såg bilden lite som en passage där han skulle leta 
eller ta sig vidare till ställen där det fanns mer att göra. ”Det ser inte ut som det finns så 
mycket att göra.” ”Kanske kan hitta något? Hus eller något, byggnad?” Vid frågan ”Om detta 
hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?” svarade respondenten ”Jag 
hade nog gått runt lite tror jag.” Själv uppfattade respondenten att han fokuserade på träden 
och den ljusa marken.

R2 förklarade Don't Starve som ett skogslandskap. Där han nämnde att han ser ett blått träd, 
en spade och blommor. R2 upplevde att spelet var ett mysterium eller problemlösning. R2 
var osäker på vad som skall göras eller vad som kommer att hända men han skulle försöka 
klicka på det blåa trädet. Då han säger att ”Det är det enda som är intressant på själva 
bilden.”. Om det inte gav något skulle han använda spaden för att gräva eller gå vidare för att 
hitta något mer intressant. Han upplevde att han fokuserade på det blåa trädet.

R3 hade svårt att förklara Don't starve. R3 uppfattade det lite som en karta eller liknande där 
han såg karaktären ovanifrån. Han kunde inte dra några paralleller till likande spel han 
spelat. Därav hade han svårt att ge en genre. Han uppfattade det som långsamt och läskigt, 
där man ska gå omkring och utforska. I spelscenariot hade R3 gått in i den högra skogen, då 
han ansåg att den är mörkare och då förmodligen viktigare för att avancera i ett läskigt spel. 
Han upplevde själv att han fokuserade på den mörka skogen och ändringarna i marken.
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R4 nämnde karaktären på en gång och refererade den som en ”monsteraktig karaktär”. Han 
nämnde även kråkan och att bilden innehåller massa träd. R4 förstod inte vad man ska göra i 
bilden men eftersom att man har en spade så antog han att man skulle gräva. ”Eftersom han 
har en spade så ska jag gräva upp någonting.”  ”Man ser inte riktigt vad man ska göra om 
man bara kollar på bilden. Jag antar det då man har en spade och du ska göra någonting så 
jag antar att man ska gräva upp någonting.” Han ansåg också att han fokuserade på 
karaktären och spaden.

R5 beskrev Don't Starve som en tundra i Sibirien. Där man ska gräva guld. För att komma dit 
måste man passera träd som ser ut som julgranar i olika färger. 
I första skedet är det klart att R5 uppfattade spaden som viktig för sammanhanget. Men han 
visade också att han har sett det blåa trädet och har reflekterat över detta.
Han var osäker på vad det var för typ av spel, men han trodde att man skulle gräva guld. Han 
tycker det likt Rayman Legends-bilden påminde om Mario. Han specificerade igen att han 
skulle gräva efter guld då ”figuren i mitten” hade en spade. Han upplevde att han fokuserade 
på karaktären med spaden och sade att ”Resten är tämligen ointressant.”

R6 beskrev Don't Starve som någon ”typ” av skog. Följt av en uppräkning av de olika 
objekten i bilden. Hon trodde att det skulle kunna vara något typ av äventyrsspel eller ” Klick 
aktigt” som skulle kunna tolkas som point and click. R6 ansåg att man antingen skulle gå 
vidare i spelet för att hitta något intressant eller använda spaden för att gräva. R6 
specificerade att man kanske kan gräva upp något vid en gran. Men specificerade inte vilken 
gran. Däremot ansåg R6 att hon fokuserade på karaktären och den blåa granen.

R7 kände igen spelet för att vara Don't Starve. Han sade att det var ett survival. Men han 
hade inte spelat spelet så han visste inte vad han skulle göra. Han sade att han hade en 
ungefärlig gissning på vad man borde göra. När R7 svarade på hur han hade agerat i det 
givna spelscenariot svarade han att han inte vet och börjar därefter att ”utforska” i ord.  ”Jag 
hade gått mot kråkan och se om jag kan dödat den för att se om jag kan få kött eller 
någonting. Eller så har jag gått och försökt.. Eller nej jag har ingen yxa så jag hade nog gått ut 
till kanterna och försökt se mer av världen.” Enligt R7s svar bör det vara troligt att han hade 
tänkt att hugga ner ett träd eller likande men att han insåg att han inte hade en yxa. Detta 
fick honom att tänka att handlingen inte var möjlig och därmed uteslöt han handlingen. Han 
ville därefter hitta något som han kan använda spaden till. Han upplevde själv att han 
fokuserade på det blåa trädet då detta sticker ut.
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Figur23  Artefakt – Need for Speed: Undercover

Resultat Need for Speed: Undercover-Bilden
I bilden Need for Speed: Undercover uppfattade R1 bilden genom ordet fart där genren är ett 
racingspel. Respondenten ansåg sig själv som föraren av bilen i bilden. R1 ansåg att bilen gav 
huvudfokuset i bilden och poängterade att bilden är suddig i kanterna vilket gör att bilen 
hamnar i stort fokus. Som beskrivet i tidigare kapitel uppstod det en incident under intervju 
genom att intervjuaren glömde ställa följdfrågan om varför respondenten skulle agera som 
han gjorde i sagt scenario. Detta upptäcktes inte förrän i efterhand vilket har lett till att 
svaret är uteblivet.

R2 beskrev bilden som ”En bil som kör väldigt fort. I en statsmiljö. Nära havet.” Han 
upplevde spelet att vara ett actionspel eller ett racingspel. Han uteslöt inte heller att det 
skulle kunna vara ett GTA-likande spel. R2 identifierade att han kör bilen och att det går fort. 
Vid givet scenario hade R2 fortsatt att köra bilen rakt fram. R2 upplevde att han fokuserar på 
bilen och sedan på de rosa skyltarna.

R3 beskrev bilden som en sportbil som åker på en motorväg vid havet. Han uppfattade spelet 
att vara GTA-likande, äventyr eller racing och hoppade mellan dessa. R3 såg bilen antingen 
som ett verktyg i en tävling eller ett förflyttningsmedel för att kunna utföra nästa del av 
spelet. Han trodde att det fanns mer i spelet än bara bilkörning. R3 upplevde att han först 
fokuserade på bilen för att sen fokusera på vänstra himlen. Han uppgav att han vill åka till 
solen. 

R4 upplevde Need for Speed: Undercover-bilden som ett racingspel som utspelar sig på en 
motorväg någonstans i Amerika. Vid den givna situationen upplevde R4 att han sitter i bilen 
och kör väldigt fort. R4 ansåg att han ska fortsätta att åka rakt fram i full gas, då pilarna på 
höger sida visar vägen. R4 upplevde själv att han fokuserade på bilen och pilarna.

R5 förklarade bilden som en tvåsitsig Mercedes som tävlar i Monte Carlo. Han förklarade 
genren som car chase vilket i sammanhanget av intervjun kan tolkas som racingspel eller 
liknade tävling. Vid det givna scenariot svarade R5 att ”Jag hade hållit mig till vänster där 
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vägen delar sig. För att få en bättre kurva i nästa sväng.” Han uppfattade att han fokuserade 
strax framför bilen.

R6 beskrev Need for Speed: Undercover-bilden som ett bilspel med en bil som kör i en 
storstad med höghus under en väg. Vid frågan om hur respondenten hade agerat i den givna 
situationen svarade hon ”Jag hade fortsätt att köra och följt skyltarna på denna vägen” ”För 
att man ofta följer skyltar när man kör bil. Och eftersom pilarna är så många och tydliga så 
känns det som man borde följa dem.” Hon kopplade vidare spelet till ett bilspel eller ett 
racingspel genom att förklara att om man krockar eller har sönder bilen så får man börja om 
eller så hamnar man sist i racet. R6 uppfattade att man fokuserade mestadels på bilen.

R7 beskrev bilden som en bil som man kör väldigt snabbt då det suddar sig på grund av 
hastigheten. Han uppfattade det som ett racingspel. R7 förklarade sedan utförligt att han ser 
två alternativ att agera i bilen. Antigen så svänger man vänster i kurvan framför eller så åker 
man höger, som också svänger åt vänster. R7 spekulerade i om högersvängen kan vara en 
genväg eller inte. Han trodde att man kan svänga åt vilket håll som helst då det inte finns 
någon barriär som hindrar en. Vid frågan vart respondenten fokuserar i bilden svara R7 att 
han fokuserade på bilen i mitten. Han menade att eftersom kanterna är suddiga blir det mer 
naturligt att fokusera på bilen. Han reflekterade också över trafikkonorna samt skyltarna och 
kommenterade att skyltarna sticker ut. ”Det finns några sådana där, vet inte vad det heter, 
trafical cones åt sidan fast de är suddiga. Sen finns det några pilar till höger som är rosa. Inte 
för att det har men saken att göra. Man kollar dit en snabb stund eftersom de är helt 
annorlunda.”

Figur24  Artefakt – Mannen i Natten

Resultat Mannen i Natten-Bilden
R1 beskrev bilden Mannen i Natten som ett högt fjäll i ett vinterlandskap. R1 uppgav att han 
skulle börja hugga ner träd. Detta baserade R1 på att han har en yxa i kombination med det 
gula trädet. ”Jag hade börjat hugga ved” ” Yxan. Sen är det ett gult träd där också.” R1 kunde 
inte uppfatta någon tydlig genre men det skulle kunna tolkas som att han omedvetet tänker 
på ett survival eller liknande då han kommenterade hur han skulle kunna starta en brasa. 
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”Jag skulle kunna tända en brasa”. Vilket skulle kunna tolkas som ett sätt att få ljus eller 
värme från kylan. Själv upplevde respondenten att han fokuserade på mannen och det gula 
trädet.

R2 kommenterade att ”Det första jag tänker på är att det känns som en teckning eller en 
målning snarare än ett spel. Sen så kollar jag på de olika detaljerna... som den gula granen. 
Sen kollar jag signaturen också.” Men om det hade varit ett spel så tyckte R2 att det 
påminner om ett julkalenderspel. Vilket han kopplade till problemlösning eller barnspel.
Vid det givna spelscenariot tyckte R2 att det mest naturliga hade varit att följt spåren till den 
gula granen, eller suspekta granen som han uttryckte det, och hugga ner den. Han menade 
att det är den gula granen som sticker ut i bilden. Samt att det känns naturligt att följa en stig 
eller spår för att ta sig fram. Han upplevde själv att han fokuserade på den gula granen. För 
att sen titta närmare på staden. Och därefter på mannen med yxan.

R3 kommenterade likt R2 att bilden känns mer som än målning. Men att annars är det en 
skogshuggare som är ute för att hugga ved. Han uppmärksammade också staden och den 
gula granen ”av någon anledning så är det en gran som känns väldigt annorlunda i färgen än 
mot alla andra.” R3 uppskattade spelet att var antingen ett survival eller ett typ av 
”farmingsimulator”. Vid det givna scenariot hade R3 huggit ved, något som han ansåg var 
naturligt i bilden. Detta baserade han på att mannen hade en yxa och en tröja på sig. Han 
menar att om klädstilen hade varit annorlunda skulle spelet fått en annan innebörd.
R3 upplevde att han fokuserade på horisonten och dit mannen kollar. Han ville se vad 
mannen kollar ut på. Därefter fokuserade han på det gula trädet. ”Efter det så fokuserar man 
på det här trädet som ser väldigt annorlunda ut i färgerna.”

R4 beskrev bilden som en skogsmiljö där man kollar ut över en stad. Han kommenterade 
också att där står en gul gran. R4 kunde inte uppfatta någon specifik genre utan tvekande 
refererade han det till skogshuggare. Vid det givna scenariot hade R4 ”försökt klicka på alla 
granar och se vad som händer.” han menade att man kan hugga ner en gran eller hitta något 
i en gran. Vilket han baserade på att han har en yxa i handen. Han upplevde att han 
fokuserade på mannen eller på den gula granen.

R5 beskrev bilden som att en man är ute i Idre för att hugga en julgran. Och att mannen ser 
de upplysa skidbackarna framför sig. Kommentaren om julgranen skulle kunna tolkas som 
att han lägger märket till den gula granen vilket får honom att tänka på julen. R5 likt R2 och 
R3 uppfattade bilden mer som en målning än ett spel där R5 kommentarade ”Ingen om du 
frågar mig. Jag tror inte jag hade dragit någon slutsats från denna bilden att... ” när han får 
frågan om spelgenre.  Om han hade tolkat bilden som ett spel hade han kastat yxan på ett vilt 
djur. Han menade att det är det enda i bilden han kan tänka sig ge någon typ av action. R5 
upplevde att han fokuserade på mannens vänstra arm. Den med yxan.

R6 lade märket till mannen samt yxan och trodde att han är ute för att hugga ved. Och att 
han nu kollar ut över en skidort. Hon var osäker på vad för genre det kan vara men säger att 
det skulle kunna vara ett krigsspel med tanke på yxan. Därefter ändrar R6 sig och i frågan 
vad hon hade gjort i spelscenariot, skulle hon försökt hugga ner granar eller leta efter andra 
människor. R6 gick tillbaka till hur hon beskrev bilen i första frågan och menade att man ser 
en massa granar samt att mannen har en yxa i handen och att det då kändes som han ska 
hugga ner granen. R6 upplevde själv att hon fokuserade på mannen.
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R7 beskrev bilden som en skogshuggare eller en mördare som är ute på ett berg. Han beskrev 
även de olika objekten i bilden. Han tolkade spelet att vara ett survival spel där man behöver 
överleva i vinterkylan. Han spekulerade i om det skulle kunna vara ett horror. Vilket han 
sade är mindre troligt. R7 var inte helt säker på vad han skulle göra i den givna situationen 
och började därför att rabbla upp lite olika sätt som han skulle kunna överleva på. Bland 
annat leta efter en kanin till mat eller få vatten från sjön. Han underströk också att han är 
osäker genom att säga ”Eller så hade jag börjat gå och hugga träd för jag vet inte annars vad 
jag ska göra.”. Han uttryckte att välden ser öppen ut och att man då kan tänkas kunna gå på 
en upptäcktsfärd. Men att om det är ett survival så måste man tillgodose behov för att kunna 
överleva. Han nämnde bland annat behovet av vatten. R7 uppfattade själv att han fokuserade 
på vad han kallar julgranen som sticker ut. Och sen på mannen och hans tröja. 

Figur25  Artefakt – Skidbacken

Resultat Skidbacken-Bilden
I Skidbacken uppfattade R1 bilden som ett skidspel eller ett sportspel. Uppgiften i spelet var 
att åka utförsåkning eller slalom. Han baserade sina tankar på att det finns slalompinnar i 
backen och spår av någon som åkt slalom. Han uppfattade själv att han fokuserade på den 
vänstra gubben och backen neråt.

R2 uppfattade skidbacken som ett sportigt skidspel där man ska åka slalom ner för ett berg. 
R2 upplevde själv att man är en skidåkare som ska ta sig ner för backen. Han refererade här 
likt som i Mannen i Natten, att man ska följa en väg eller en stig. I detta fall backen ner. R2 
upplevde att han fokuserade på de två skidåkarna och pistpinnarna. 

R3 såg också en slalombacke där han poängterade att man ser från en tredje persons vy. Där 
man ser på de andra skidåkarna som tar sig ner för backen. Vid beskrivningen tar R3 upp 
olika objekt i bilden. R3 uppfattade spelgenren som ett typ av sportspel eller skidspel. 
Alternativt skulle det kunna vara ett trix-spel där man kan göra olika konster. Vid frågan om 
hur respondenten skulle agera i den givna situationen svarade R3 att han skulle åkt slalom 
eller off-pist antingen i en tävling eller själv. Då R3 upplevde bilden som öppen och stor så 
tolkade han den lite som ett open world-spel där man är mer fri att utforska själv. Fast man 
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är då bunden till skidåkning. R3 uppfattade själv att han fokuserade på mannen som åker 
slalom och på en punkt i högra hörnet något som han inte visste varför.

R4 uppfattade bilden som ett sportspel eller skidåkningsspel där man ser två skidåkare, 
skidbackar och en massa skog. R4 skulle själv åkt slalom om han hade varit en karaktär i 
spelet. ”Om jag själv hade varit en gubbe så hade man ju åkt slalom mellan pinnarna.” Han 
sade att det är slalom det handlar om då de två karaktärerna åker slalom och det finns 
slalomspår. R4 tyckte själv att han fokuserade på de två karaktärerna i bilden.

R5 uppfattade bilden som en slalomtävling. Däremot så uppfattade han inte den som en 
professionell tävling utan mer ”improviserad” eller ”amatörmässig”. Där det är den gula 
mannen som är aktiv åkare och den gröna är en ledsagare. Han uppfattade spelet som ett 
skidspel även om han inte uttrycker det med ord. Han förklarar spelet som ”Så snart som 
möjligt komma ner för backen utan att missa en port.”. I situationen hade R5 försökt att öka 
sin fart för att komma först in i mål på bästa tid. R5 uppgav att han tycker att han fokuserar 
på vad han beskriver: ”I egentligen rakt ner för backen.”

R6 upplevde att bilden föreställde två kompisar som åker skidor/slalom. Genren upplevs 
vara någon typ av ”vinterspel” eller skidspel där man ska åka slalom och ta sig ner så fort 
som möjligt. Vid den givna situationen tänkte R6 att hon skulle åkt slalom mellan 
pistpinnarna. Då tid ofta spelar roll i skidtävlingar är det viktigt att klara det så fort som 
möjligt. Om man vurpar får man börja om och försöka få en bättre tid. R6 upplevde att hon 
fokuserade på den gula mannen ”På gubben som åker i snön. Han med brun jacka typ.”.

R7 beskrev Skidbacken-bilden som en backe med mycket skog, en skidby, två skidåkare och 
liftar i bakgrunden. R7 uppfattade spelet som ett skidspel eller sportspel. Vid ett tillfälle 
nämnde R7 att det kunde ha varit en deckare men ändrade sig sedan tillbaka till skidspel. R7 
uppfattade det som ett race där han ska ta sig ner så fort som möjligt för backen. Det fanns 
även utrymme att kunna göra trix och hoppa i backen och därmed få poäng. R7 upplevde 
själv att han fokuserade på de två skidåkarna. Dock tryckte han att han fokuserade först på 
den stora pistpinnen då den är stor, röd och sticker ut. Han uppgav även att han fokuserade 
delvis på skidbyn.
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5.2.2 Ögonstudier

Nedan följer resultatet av ögonstudien. Bilderna presenteras i ordning efter vardera 
respondent från vänster till höger. Så första bilden till vänster är R1, därefter R2, R3 osv.
Resultatet av de observerade punkterna som det fokuserades på är utmärkta med rött med 
en dragen linje till nästgående punkt. Dessa är sedan sammanfattade i en tabell där de har 
tilldelats ett representativt namn. Efter alla tabellerna finns en skriven sammanfattning med 
alla respondenter till vardera bild.

Figur26 Resultat av ögonstudierna för Rayman Legends representerad som R1 – R7 i 
ordning

Fokus 
ordning

Ordning1 Ordning2 Ordning3 Ordning4 Ordning5

R1 Karaktär Lianen Äggen Karaktär Fjärilar

R2 Karaktär Lianen Fjärilar Äggen Fjärilar

R3 Karaktär Äggen Karaktär Lianen Fjärilar

R4 Karaktär Lianen Karaktär Äggen Lianen

R5 Lianen Karaktär Lianen Karaktär Ägg

R6 Lianen Fjärilar Karaktär Äggen Fjärilar

R7 Lianen Karaktär Äggen Fjärilar Lianen
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Figur27 Resultat av ögonstudierna för Don't Starve representerad som R1 – R7 i 
ordning

Fokus 
ordning

Ordning1 Ordning2 Ordning3 Ordning4 Ordning5

R1 Blå träd Vänster träd Norra träd Skog Karaktär

R2 Vänster träd Blå Träd Norra Träd Skog Karaktär

R3 Blå Träd Vänstra träd Karaktär Skog Norra träd

R4 Skog Söder Vänstra träd Blå Träd Karaktär

R5 Blå träd Karaktär Norra träd Skog Karaktär

R6 Blå träd Karaktär Norra träd Skog Blå träd

R7 Blå träd Kråka Karaktär Skog Norra träd
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Figur28 Resultat av ögonstudierna för Need for Speed: Undercover representerad som 
R1 – R7 i ordning

Fokus 
ordning

Ordning1 Ordning2 Ordning3 Ordning4 Ordning5

R1 Bilen Skyltar Bilen Himlen Konor

R2 Skyltar Bilen Konor Bilen Skyltar

R3 Bilen Skyltar Husen Taket Himlen

R4 Bilen Himlen Konor Bilen Skyltar

R5 Bilen Skyltar Husen Taket Bilen

R6 Bilen Skyltar Bilen Konor Taket

R7 Bilen Skyltar Husen Taket Himlen
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Figur29 Resultat av ögonstudierna för Mannen i Natten representerad som R1 – R7 i 
ordning

Fokus 
ordning

Ordning1 Ordning2 Ordning3 Ordning4 Ordning5

R1 Mannen-Yxa Gul Träd Stad Skog Vänster

R2 Gul Träd Mannen Yxa Gul Träd Mannen-Yxa

R3  Yxa Gul Träd Stor Träd Stad Skog

R4 Gul Träd Mannen Yxa Namn Stad

R5 Mannen Yxa SkogHorisont Stad Gul Träd

R6 Yxa Gul Träd Stad Skog Mannen

R7 Gul Träd Yxa SkogHorisont Stad Gul Träd
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Figur30 Resultat av ögonstudierna för Skidbacken representerad som R1 – R7 i 
ordning

Fokus 
ordning

Ordning1 Ordning2 Ordning3 Ordning4 Ordning5

R1 Gul man Vänster skid- Höger skid- Grön man Träd

R2 Mitten GrönM-stolpe Träd Gul man Vänster skid-

R3  Mitten Grön man Stolpe Träd Gul man

R4 Gul man Mitt ski-backe Grön man Stolpe Skog

R5 Grön man Höger Skid- Spår Gul man Vänster skid-

R6 Gul man Grön man Stolpe Vänster -skid Husen

R7 Grön man Gul man Höger skid- Vänster skid- Träd
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I Rayman legends-bilden utgick R1 från karaktären för att sedan titta på lianen därefter gick 
blicken till Äggen för att sen gå tillbaka till karaktären och sen upp till fjärilarna. R2 och R4 
gjorde lika R1 och utgick från mitten för att sedan fokusera på lianen. Därefter skiljer det sig 
åt då R2 gick vidare till fjärilarna medan R4 gick tillbaka till karaktären. Båda gick sedan till  
äggen. R5, R6 och R7 började att titta på lianen. R5 och R7 gick båda vidare till karaktären 
till skillnad från R6 som gick vidare till fjärilarna. R3 utgick från karaktären för att sedan gå 
till äggen och sen tillbaka till karaktären därefter till lianen. Detta skiljer sig åt då R1-2 och 
R4-7 utgick till lianen som första eller andra alternativ medan R3 fokuserade på lianen som 
fjärde punkt.

I Don't starve-bilden utgick R1, R3, R5, R6 och R7 från det blåa trädet. R1 och R3 gick vidare 
till det vänstra trädet för att sedan dela på sig till att fokusera på det norra trädet respektive 
karaktären. R5 och R6 började som sagt på det blåa trädet, och båda gick vidare till 
karaktären sen till det norra trädet och därefter till skogen. R7 gick efter det blåa trädet till 
kråkan vilket skilde sig från de övriga, bortsätt från R5 som såg kråkan som punkt nr sex. R2 
började på det vänstra trädet för att gå i en båge runt bilden med det blåa trädet som punkt 
nr två. R4 skilde sig åt då denna fokuserade först på skogen för att sedan gå i en södergående 
båge till det vänstra trädet för att fokusera på det blåa trädet som punkt nr fyra.

I Need for Speed: Undercover fokuserade en majoritet först på bilen, bortsätt från R2 som 
först kollade på skyltarna och därefter på bilen. Som punkt nummer två kollade alla utom R2 
och R4 på skyltarna, för att därefter fokusera på en blandning av konorna, husen och tillbaka 
på bilen. R4 skiljer sig från de andra då denna utgick från att titta åt vänster och därmed 
fokusera på pilarna i punkt nummer fem.

I Mannen i natten fokuserade alla respondenter först på antingen mannen och yxan eller på 
det gula trädet.  För de som inte fokuserade på det gula trädet i punkt nummer ett gjorde det 
i punkt nummer 2. Förutom R5 som skiljer sig åt då denne fokuserade på det gula trädet i 
punkt nummer fem. I punkt nummer 3 och fyra började respondenterna att studera de 
mindre prominenta delarna av bilden, som till exempel staden och övrig skog.  
I de punkterna där Mannen och yxan är ihopskrivna gick det inte att avgöra om 
respondenten tittade på mannen i sig eller på yxan. Där dessa två inte är ihopskrivna var det 
uppenbart vilken del av dessa två respondenten fokuserade, vilket tillät dem att presenteras i 
två separata punkter. Att tolka dessa två punkter som samma kategori skulle inte ge någon 
större skillnad på resultatet. Skillnaden är endast då dessa punkter kommer efter varandra i 
punktordningen, vilket skulle resultera i att R2 och R4 som tredje punkt fokuserar på det 
gula trädet respektive namnet. R5 hade i detta scenariot fokuserat på det gula trädet i fjärde 
punkten istället för femte.

Bilden Skidbacken skiljer sig från de övriga då det inte direkt finns ett givet mönster vart 
respondenterna ser.  R1, R4 och R6 fokuserade som första punkt på den gula mannen. Men 
samtidigt beskådade R2, R3 och R5 mannen på fjärde, femte och fjärde punkt. R7 fokuserade 
på mannen som andra punkt. R2 och R3 utgick från mitten för att sedan fokusera på den 
gröna mannen. R5 och R7 fokuserade på den gröna mannen som första punkt. Resultatet för 
skidbacken ger en uppfattning av att respondenterna fokuserade på/tenderade att dras till 
mitten då det är i mitten av bilden som mestadels av den väsentliga informationen 
presenteras. Det vill säga, skidbacken, husen, spåren, stolparna och de två skidåkarna osv. 
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5.2.3 Sammanfattning

I sammanfattningen av datan presenteras en kort diskussion om datan, olika förväntningar 
och dess potentiella värde. Datan som genererades av ögonstudierna och intervjuerna är av 
god kvalitet som uppskattas kunna svara på frågorna som ställts. Resultatet av intervjuerna 
för Don't Starve-bilden gav ett någorlunda oväntat resultat men inte förvånande eller 
ologiskt vilket tydligare beskrivs under analysen. Ögonstudierna gav också ett väntat resultat 
där Need for Speed: Undercover sticker ut i resultatet av skyltarnas prominens. I 
nästkommande del presenteras analysen av den genererade datan och de slutsatser som kan 
dras av resultatet.

5.3 Analys av resultatet

För bilden Rayman legends fokuserade alla utom R3 på lianen i antingen första eller andra 
punkt. R1, R2, R4, R6 uppgav också i intervjun att de agerar efter lianen och att man skulle 
ta sig över hålet. R3 som inte fokuserade på lianen förrän i fjärde punkten uppgav i intervju 
att han var intresserad av vad äggen ger/gömmer men att han fortfarande uppfattade 
affordance gentemot lianen och ansåg att det var genom att hoppa över stupet man 
avancerade i spelet. R7 såg två möjliga vägar att antingen gå åt vänster eller höger och 
specificerade att han ville utföra båda. R5 fokuserade på lianen i både punkt ett och tre men 
kopplade inte lianen till något speciellt agerande utan ville hoppa på äggen för att få poäng. 
R5 uppgav att han uppfattade spelet som ett Supar Mario liknande spel, vilket skulle kunna 
tolka svaret på två möjliga sätt. Antingen att respondenten uppfattar att han redan har 
passerat lianen och avancerar framåt (åt höger) likt de traditionella Mariospelen, eller så 
använder respondenten Mario som en referens för att förstå vad man ska göra. Då han 
uppfattar att hoppmekaniken i Mario är väsentlig för genren så tänkte respondenten att han 
bör agera likadant gentemot äggen. 

För Don't starve-bilden fokuserade R1, R3, R5, R6 och R7 på det blåa trädet som första 
punkt. R2 fokuserade på trädet som andra punkt. Medan R4 fokuserade på trädet i fjärde 
punkten. En majoritet av respondenterna fokuserar på det blåa trädet vilket tydligt indikerar 
på att den ger något form av fokus. Däremot är det endast R2 som i intervjun antyder att han 
vill försöka klicka på trädet. R2, R5, R6 och R7 beskriver i ord att de har sett det blåa trädet. 
Den generella uppfattningen är att samtliga respondenter är osäkra på vad det ska göra och 
vill antingen gå eller utforska vidare. R2, R4, R5, R6 och R7 reagerade alla på att de hade en 
spade och antyder att de skulle försöka hitta något att gräva upp eller allmänt gräva med 
spaden. R7 presenterade en intressant kommentar om bilden. ”Eller så har jag gått och 
försökt.. Eller nej jag har ingen yxa så” Vad man kan inse av kommentaren är att R7 börjar 
antyda att han antagligen ska hugga ved eller likande, men att han inte har en yxa. Detta 
medför att för honom blir handlingen inte genomförbar då han saknade det rätta verktyget. 
Detta skulle kunna förklaras med vad Linderoth (2012) förklarar med verktyg kopplat till  
affordance. Ett verktyg blir som en förlängning av spelarens kropp vilket tillåter spelaren att 
utföra åtgärder som annars hade varit omöjligt. I detta fall besatt respondenterna en spade. 
Spaden var enligt respondenterna inte möjlig att kombinera med ett träd då det behövs en 
yxa. I detta fall så uteslöt respondenterna trädet då de inte uppfattade någon möjlig handling 
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utan valde istället att ”försöka” gräva, eller leta vidare. Detta understryks av att trädet inte 
har ett tydligt spelrelaterat ekologisk koppling, till skillnad från Rayman Legends-bildens 
lian som har en tydlig spelekologisk koppling. Respondenterna visste inte vad de ska göra 
med trädet och de saknar de rätta verktyget. Därför uteslöts det.
Återigen vad som går att se är att samtliga respondenter var osäkra på vad som var 
meningen och vad man ska göra. De försökte använda vad de känner till för att avancera, en 
spade gräver. De två respondenter som hade spelvana av många olika typer av spel, R2 och 
R7, visade båda att de har förstått att något är speciellt med trädet. R2 ville försöka 
interagera med trädet men han var osäker på hur det skulle ske. R7s kommentar visar att 
han utesluter handlingen vid det givna scenariot då han inte besitter rätt verktyg.

Resultatet efter attention retargeting av Need for Speed: Undercover-bilden gav inte en lika 
uppenbar förändring till skillnad från Rayman Legends och Don't Starve vars bådas ändring 
har en stor kontrast i miljön. Frågan med Need for Speed-bilden var om ändringen gav en 
tillräckligt stor förändring i prominens för att det skulle innebära någon påverkan på 
respondenten eller om manipulationen skulle gå oupptäckt. Av ögonstudien framkom det att 
samtliga respondenter, utom R2 och R4, fokuserade på skyltarna som andra punkt och där 
R2 fokuserade på skyltarna som första punkt. Att samtliga respondenter fokuserade på bilen 
som första punkt, förutom R2 som gjorde det i andra punkten, var väntat. Om man endast 
tittar ur ett färgprominensperspektiv så borde himlen avget en hög prominens då himlen 
besatt nästan en maximal valörkontrast. Däremot finns det andra faktorer som också väger 
in i resultatet. I intervjun uppfattade samtliga respondenter att de är föraren av bilen. Där 
samtliga uppgav att spelet skulle kunna vara någon form av racingspel. R1 och R7 beskrev att 
bilens fart gör att sidorna blir suddigare och att detta har en påverkan på vart de fokuserar. 
Detta innebär att de upplever att blicken dras till mitten som upplevs mindre suddigt. Detta 
kan ha en påverkan på resultatet. Fotografer har länge använt skärpa som 
kompositionsverktyg och även forskarna har innan använt sig av skärpa för att justera 
prominens till exempel beskrivet i Mateescu och Bajíc (2016). Däremot en mer 
underliggande förklaring, till skyltarnas höga prominens, går att kopplat till respondenternas 
tidigare kunskap. I intervjuerna kopplade alla respondenterna att de kör bilen. R4 och R6 
menade att de ska följa pilarna då de visar vägen. R2 och R7 uppgav att de delvis fokuserar 
på pilarna. R5 säger att han fokuserar framför bilen. Hur de olika respondenterna tänktes 
reagera i situationen skiljer sig inte avsevärt beroende på spelvanan. Alla respondenterna 
uppfattade att de kör bilen i ett race. Som beskrivet tidigare är prominens något som 
påverkas av kunskap. Itti (2007) menar att det är viktigt för biologiska system att kunna 
urskilja den informationen som är viktig i en given scen. Människan vill hitta saker som kan 
ge väsentlig information. Delar av informationen som presenteras för en förare kommer från 
skyltar. Då samtliga respondenter var vuxna kan man dra slutsatsen att förmodligen har 
majoriteten av dem haft kontakt med ett fordon någon gång. R6 och R4 gör detta tydligt 
genom att säga ”För att man ofta följer skyltar när man kör bil. ” respektive ”Och så visar 
dom där pilarna vägen på motorvägen.” R5 vill kolla framför bilen då han har lärt sig att det 
gör man när man kör en bil. Respondenterna besatt redan tidigare kunskap om hur man kör 
en bil. Respondenterna kör bilen och affordance är då kopplat till bilen, där bilen är 
verktyget. Affordance i detta sammanhang var troligtvis kopplat till kunskap. Ett racingspel 
eller bilspel som presenteras här bygger delvis på den verkliga aktiviteten att köra bil. Det 
innebär att spelet är delvis en adaption av ett möjligt verkligt scenario. Det är något som är 
kopplat till verkligheten. Affordance i sammanhanget har både ett tydligt spel- och verkligt 
ekologiskt perspektiv. Det är därför de som inte var spelvana hade en god uppfattning av vad 
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de ska göra. Då skyltarna avger den mest väsentliga informationen gör respondenternas 
kunskap att de sticker ut.
För resultatet är det här svårt att avgöra om attention retargeting har en större påverkan på 
att respondenterna fokuserade på skyltarna. Vad som gick att se är att respondenterna 
resonerade över att skyltarna var rosa vilket innebär att ändringen har en viss påverkan. Men 
det går inte att avgöra om det gav en tillräckligt stor påverkan för att göra någon skillnad. 
Om man endast tittar ur ett färgprominens sammanhang borde himlen varit av större 
prominens än skyltarna vilket då skulle ha gett mer fokus än skyltarna. Men om man då 
logiskt ser på bilden i form av avgiven väsentlig information så hade inte himlen någon 
tydligt spelekologisk funktion annat än att det skapar rymd i spelet. Vilket då för spelaren 
inte fyller någon funktion för situationen. Vad som uppenbart gick att se är att skyltarna har 
den näst högsta prominensen, efter bilen.

Ögonstudierna av bilden Mannen i Natten visade att samtliga respondenter fokuserade på 
mannen(yxan) eller det gula trädet i första eller andra punkten, bortsätt från R5 som 
fokuserade på det gula trädet i punkt fem. Resultatet var inte oväntat då båda dessa punkter 
besitter en kontrast jämförelsevis med de resterande objekten. Mannen har en stor 
valörkontrast, framförallt runt yxan, och det gula trädet har en stark nyanskontrast från 
attention retargeting. Bilden liknar Don't starve-bilden i den meningen att respondenterna 
presenteras för en likande situation. Vilket är ett resultat av attention retargeting där ett 
obetydligt objekt har blivit betydande för bilden. Dessutom presenterades de också för en 
möjlig karaktär som har ett verktyg. I detta fall var verktyget en yxa istället för en spade. I 
intervjuerna kommenterade R1, R2, R3, R4 samt R7 att de upplevdes fokusera delvis på den 
gula granen då den sticker ut. R5 nämnde inte att han fokuserar på granen men han gör det 
tydligt i första frågan att han har upptäckt granen genom att kommentera att mannen är ute 
för att hugga en julgran. R6 nämnde inte den gula granen men säger att mannen är ute för 
att hugga ner en gran. Granen precis som granen i Don't starve-bilden besatt inte ett tydligt 
ekologiskt spelperspektiv men i intervjuerna ser man en tydlig skillnad i uppfattning. R1, R2, 
R3, R4 sade alla att om detta hade varit ett spel hade de använt yxan för att hugga ner eller 
interagera med det gula trädet. R7 är lite osäker men kommenterade bland annat att han 
skulle kunna tänka sig att hugga ved i kombination med att han fokuserar på det gula trädet. 
R6 nämner inte det gula trädet men sade att hon ska hugga ner granen. Detta skiljer sig från 
Don't starve-bilden där endast R2 skulle föröka interagera med det blåa trädet. Förklaringen 
skulle kunna förklaras i verktyget. I Don't Starve-bilden hade respondenten en spade. Enligt 
spelarnas uppfattning är en spade inte kompatibel med att använda gentemot ett träd. 
Skillnaden här är att respondenterna hade en yxa vilket är kompatibelt med ett träd. Som 
beskrivet innan förklarar Linderoth (2012) detta som ett verktyg. Verktyget fungerar som en 
förlängning av spelarens kropp och tillåter spelaren att utföra åtgärder som annars hade 
varit omöjliga. Yxan tillät spelaren att i detta scenario hugga ner trädet. 
Respondenterna hade svårare att tänka sig Mannen i Natten för ett spel. R2, R3 och R5 
kommenterade att de tyckte att det kändes mer som en målning än ett spel. Dessutom hade 
samtliga respondenter svårt att sätta in bilden i en möjlig spelgenre. Detta märktes också i 
R5 och R6s svar som här skiljer sig delvis från övriga respondenter. R5 och R6 uppgav inte 
att de specifikt skulle försöka interagera med den gula granen. R5 visade att han har sett 
granen genom att han beskrev bilden som en man som hugger en julgran. Men i frågan om 
detta hade varit ett spel så bytte respondenten riktning och vill istället slänga yxan på ett 
djur. Då han sade att det är den enda möjliga action han kunde uppfatta. R6 trodde först att 
det skulle kunna vara ett krigs-spel där yxan är ett vapen. Sen vände hon också och sade att 
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hon skulle hugga ved. Däremot gavs känslan att hon inte vet ”vad” utan fokuserar allmänt på 
att mannen skall hugga ved, beroende på yxan. Då bilden var svår att koppla till ett spel 
medför det att det blev svårare för de mindre spelvana respondenterna att hitta en 
spelreferens på vad de skulle göra. R5 som först identifierade mannen med att hugga träd 
ändrade sig när han fick frågan om spel då han förmodligen uppfattar spel som mer 
actionfyllda än någon som hugger ved. Samtidigt som R6 försökte förstå bilden kopplat till 
sin uppfattning som till exempel action och krig. För att sedan ändra sig till det hon tyckte 
kändes logiskt. Men då bilden inte var lika tydligt spelförankrad medför det att de mindre 
spelvana respondenterna inte vet hur de ska agera. De som var spelvana har mer 
spelreferenser som de kan använda. Eller med andra ord, de besitter tidigare kunskaper som 
gör att de får en uppfattning av vad man ska göra. Vilket beskrivs av Linderoth (2012) genom 
att ur det spelekologiska tillvägagångssättet är en mer erfaren spelare skicklig att urskilja 
affordance i olika sammanhang än vad en nybörjare är då nybörjaren besitter mindre 
kunskap.

Resultatet av skidbacken var relativt väntat. Resultatet efter attention retargeting 
presenterade ett scenario där det kunde ifrågasättas om modifieringen hade någon effekt. 
Delen som modifierades hade sedan innan en hög prominens där det var efterfrågat att göra 
ena sidan mer prominent än den andra. Ögonrörelsestudien visade på en blandad fokusering 
där ett tydligt mönster är svårare att fastställa. Det efterfrågade resultatet skulle teoretiskt gå 
att uppnå genom att sänka den motsatta punktens prominens genom att till exempel ge den 
gröna mannen en mer cyan eller blå nyans. Detta skulle då resultera i att den gula mannen 
skulle stå ut mer. Dock är det en annan metod och faller inte in i ramarna för denna metod. 
R1, R4 och R6 fokuserade på den gula mannen i första punkt och R7 i andra punkt. R2 och 
R3 fokuserade på mitten i första punkten och den gula mannen i fjärde respektive femte 
punkt. R5 och R7 fokuserade på den gröna mannen i första punkt. R5 fokuserade också på 
den gula mannen i fjärde punkt. Resultatet visar en stor spridning i hur respondenterna 
fokuserar i bilden. Vad som går att fastslå är att mittendelen av bilden stod ut men att det 
inte går att specificera en specifik punkt. I intervjuerna uppgav R1, R3 och R6 att de 
fokuserade på den gula mannen. R2, R4 och R7 menar att de fokuserar på de två skidåkarna. 
Och R5 tycker att han fokuserade rakt ner i baken. Av både ögonstudien och intervjuerna så 
framkommer det att det är de två karaktärerna som var mest i fokus. Dock var är den gula 
mannen specifikt nämnd i tre fall. Tillsammans går det att se att den gula mannen tenderar 
att vara mer i fokus än den gröna mannen. Ur ett teoretiskt perspektiv bör så också vara 
fallet då kontrasten är något större mellan den gula jackan mot den vita snön än den gröna 
jackan mot snön och skogen. Däremot är det mindre klart hur/om ens resultatet har någon 
inverkan på respondenternas tanke kopplad till spel.
Intervjuerna som genomfördes gav ett väntat resultat i hur de olika respondenterna 
uppfattade bilden, spelrelaterat. Samtliga respondenter ansåg att spelet var ett form av 
skidspel eller sportspel där spelarens uppgift var att åka skidor, i en tävling, ner för backen. 
Responsen skiljer sig nästintill inte från respondent till respondent. Där de mindre spelvana 
gav utförliga svar som låg i samma omfång som de med mer spelvana. Bildens motiv och 
spelperspektiv förhåller sig liknande till Need for Speed: Undercover-bilden genom att ett 
skidspel är traditionellt byggt efter den verkliga aktiviteten att åka skidor. Vilket gör spelet 
till en potentiell adaption av ett möjligt verkligt scenario. Det är något som är kopplat till 
verkligheten. Affordance i sammanhanget har både ett tydligt spel- och verkligt ekologiskt 
perspektiv. Det är därför de mindre spelvana har en god uppfattning av vad de ska göra, de 
har sedan innan kunskap om vad en skidtävling är och vad det går ut på. 
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Om manipulationen bidrog till hur spelarna agerade efter affordance är oklart. Att de två 
männen, spåren och pistpinnarna har en påverkan är troligt då de avger den väsentliga 
informationen av att det är ett slalomspår. Vad mannen visar är till stor hjälp för vad som 
bilden handlar om. Om mannen inte hade genomgått en manipulation är det troligt att 
respondenterna fortfarande hade agerat efter att man skulle åka slalom. Däremot skulle det 
teoretisk kunna vara så att flertal av respondenterna hade baserat sina tankar på något 
annat, vilket för tillfället inte går att bevisa utan bara är spekulation.

5.4 Slutsatser

I projektet presenterades 5(6) spelrelaterade bilder för sju respondenter. Syftet var att i ett 
tidigt stadium applicera attention retargeting på spelbilder i ett syfte att användas som 
visuella hjälpsystem. Observationer av ögonmätningarna visar att attention retargeting hade 
en påverkan på hur respondenterna fokuserade i bilden. I bilderna Rayman legends, Don't 
starve och Mannen i Natten visade ögonobservationerna att objekten har den största eller 
ökad prominens. Ögonobservationerna av bilden Need for Speed: Undercover visade också 
att det manipulerade området hade en stor prominens men det är oklart om det beror på 
manipulationen då området besitter en hög informationsgivande faktor. Troligen har detta 
en inverkan på resultatet. Det går därför inte att fastslå manipulationens inverkan. Däremot 
går det att se tendenser av ökad prominens i intervjuerna då några respondenter reflekterar 
över dess rosa färg. Skidbacken som likt Need for Speed-bilden är något av en mindre 
uppenbar manipulation visade att det finns tendenser till att den gula mannen fått en högre 
visuell prominens. Ögonobservationerna visar en spridning där det är oklart vart i mitten 
fokuset ligger, dock med den gula mannen i överkant. Totalt sätt är de två skidåkarna i fokus. 
Intervjuerna visar att 3/7 nämner den gula mannen specifikt och 3/7 nämner båda 
skidåkarna. Detta visar en tendens av att den gula mannen kan ha en större prominens. Dock 
är det då viktigt att påpeka att båda har en hög prominens.

Den förhöjda prominensen medförde att respondenterna tenderade att agera efter 
affordance gentemot objekten. Däremot var det endast då det fanns ett tydlig spelekologisk 
perspektiv som respondenten kopplar genom kunskap. I Rayman Legends-bilden finns det 
från början en tydlig koppling till lianen där det är ett objekt som man häver sig i. I Don't 
starve-bilden är trädet sedan innan ett obetydligt objekt som nu fått en högre prominens. 
Kopplingen i detta fall kommer genom verktyget. Där verktyget blir en förlängning av 
spelarens kropp vilket tillåter annars omöjliga åtgärder att utföras (Linderoth, 2012).  Då 
verktyget (spaden) inte är kompatibelt med ett träd utesluts handlingen trots den höga 
fokuseringen. Samtidigt i bilden, Mannen i Natten, ställs respondenten inför samma 
dilemma. Fast här är verktyget en yxa. Yxan är kompatibelt med trädet vilket tillåter 
respondenten att utföra åtgärden.
Intervjuerna visar också att den spelekologiska teorin, om kunskap kopplat till affordance 
som Linderoth (2012) presenterar, har en stor inverkan på hur de olika respondenterna 
resonerar. De olika respondenterna använder sig av tidigare erfarenheter för att förklara och 
tolka handlingar i de olika bilderna. De spelvana respondenterna var mer angelägna att 
agera efter affordance gentemot de manipulerade objekten än vad de mindre spelvana 
respondenterna var. Däremot i de två bilderna där spelen är en adaption av en verklig sport 
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eller aktivitet var de mindre spelvana respondenterna lika angelägna att förstå spelets 
innebörd som de spelvana.

De två frågorna som ställdes i början av projektet var:

1. Hur styrs respondenten genom att applicera attention retargeting på 2D bilder som är 
gjorda utifrån att representera spelmiljöer? 

2. Hur ser fokus (eller attention) ut hos respondenten mätt utifrån ögonrörelsen? 

För att svara på frågorna visade ögonobservationerna att resultatet av attention retargeting 
gav en högre prominens i de olika bilderna där respondenterna tenderade att fokusera på, 
eller delvis på, de manipulerade objekten. Intervjuerna visade också att respondenterna 
tenderade att agera efter affordance gentemot de manipulerade objekten. Däremot så krävs 
det ett spelekologiskt perspektiv som respondenten kopplar till genom kunskap. När 
respondentens kunskap gjorde handlingen möjlig såg de kopplingen till objektet och 
progression. Annars uteslöt respondenten handlingen för att finna en möjlig.
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6 Avslutande diskussion

I följande del sammanfattas hela arbetet. Det kommer också att föras en diskussion om 
arbetets etiska aspekter och trovärdighet. Det avslutas med att ta upp möjligheten till 
kommande arbete. 

6.1 Sammanfattning

Attention retargeting är ett relativt ungt forskningsområde som bygger på forskningen om 
visuell prominens. För attention retargeting vill man finna metoder och verktyg för att 
manipulera visuell prominens i olika medier i syfte att ändra eller styra tittarnas fokus. Idag 
finns det inte något enhetligt ramverk men tidigare forskning har bland annat gjorts av Lai-
Wong och Low (2011) samt Hagiwara, Sugimoto och Kawamoto (2011) och Mateescu och 
Bajíc (2013; 2014; 2016). Hittills har forskningen fokuserat på bland annat fotografier och 
filmer och har än så länge inte applicerats på interaktiva medier såsom spel. I spel finns det 
möjligheter att använda attention retargeting inom till exempel visuella hjälpsystem som 
idag ofta använder sig till viss del av visuell prominens. Kortsiktigt kan det bland annat ge 
bättre verktyg för att vägleda spelare beroende på valbar progression eller förändringar i 
miljön. Alternativt skapa bättre verktyg för bland annat ”backtracking” samt återanvändning 
av miljön. Men den ultimata användningen av attention retargeting inom spel skulle kunna 
resultera i ett subliminalt resultat. 

I detta tidiga stadium bör olika metoder av attention retargeting appliceras och testas på 
olika sätt och olika spel för att studera dess olika möjligheter. Detta arbete byggde på en 
förenklad variant av Mateescu och Bajíc (2014) metod för att manipulera prominensen. 
Metoden gick ut på att endast justera nyansen av den tänkta intressepunkten i en 180◦ vinkel 
i en CIE Lab rymd. För att göra detta togs det genomsnittliga sRGB-värdet för punkten och 
omvandlade det till CIE LCH där H är vinkel för nyansen. Ett C++ program konstruerades 
för att göra de nödvändiga matematiska beräkningarna i varje steg och för varje konstruerad 
artefakt. Det konstruerades 5 bilder bestående av skärmdumpar och digitalt målade bilder 
som är tänkta att föreställa spel. Bilderna genomgick sedan metoden för attention 
retargeting. Artefakterna presenterades för sju respondenter alla med olika mycket spelvana. 
När artefakterna presenterades utfördes ögonrörelsestudier och kvalitativa intervjuer där de 
olika respondenterna fick svara på frågor hur de upplevde bilderna samt hur de skulle 
försöka agera/göra i de olika situationerna. 

Resultatet visar att attention retargeting gav en högre prominens i de olika bilderna där 
respondenterna tenderade att fokusera på eller delvis på de manipulerade objekten. 
Intervjuerna visade också att respondenterna tenderade att agera efter affordance gentemot 
de manipulerade objekten. Däremot så krävs det ett spelekologiskt perspektiv som 
respondenten kopplar genom kunskap. När respondentens kunskap gjorde handlingen 
möjlig såg de kopplingen till objektet och progression. Annars uteslöt respondenten 
handlingen för att finna en möjlig handling.
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6.2 Diskussion

Syfet med arbetet har varit att applicera attention retargeting på spel. Något som idag inte är 
studerat. Resultatet som erhållits har varit av någorlunda tillfredsställande karaktär och 
också visat intressanta tendenser som bör tas i åtanke och studeras vidare.
Då attention retargeting är relativt ungt finns det fortfarande arbete att göra innan man kan 
fastställa dess begränsningar och effektivitet. Att applicera arbetet på spel är något nytt och 
bör således studeras vidare innan generella slutsatser kan tas. Attention retargeting har 
sedan tidigare använts inom bland annat fotografier och filmer. I arbetet applicerades en 
specifik metod på spel. Dock i detta tidiga skede utvecklades/användes inte befintliga 
interaktiva spel. De konstruerade artefakterna var bilder, i form av skärmdumpar och 
målningar, som var tänkta att representera spel. Det går då inte att till 100% bortse från att 
bilderna inte var spel och inte var ett interaktivt medium. Detta innebar att vid interaktion 
kunde inte respondenten ges någon feedback. Men att använda bilder var motiverat då 
adaptionen av attention retargeting var i ett tidigt skede där dess användnings-potential 
studerades. Dessutom var produktionstiden och kostnaden avsevärt mer effektiv för att 
snabbt kunna studera metoden i ett tidigt stadium. Respondenten uppmanades istället att 
tänka i banor kopplat till spel med hjälp av intervjufrågor. Att använda skärmdumpar kunde 
också ses som en fördel då de var någorlunda representativa, för att de redan var 
konstruerade för spel. Men för framtiden bör det utföras tester där artefakten är ett utvecklat 
spel.

Arbetet kan också diskuteras utifrån etiska aspekter. Till exempel användandet av en 
webbkamera. Att använda en webbkamera sätter respondenten inför en situation där dennes 
ansikte och/eller röst kan dokumenteras. Vilket kunde äventyra dess rätt till anonymitet. Det 
kunde också sätta respondenten i en viss otrygghet där denne kände sig obekväm och 
därmed valde att utelämna väsentlig information. För arbetet var det dock nödvändigt att 
använda en kamera för att utföra ögonstudierna. Därav var det viktigt att mildra 
omständigheterna och vara tydlig med informationen samt respondenternas rättigheter. 
Deltagandet i arbetet var frivilligt och respondenten blev också informerad om arbetet, vad 
det ska användas till och vad som dokumenterades. Webbkameran användes för att kunna i 
realtid observera vart respondenten fokuserar i bilderna. Ingen information om eller på 
respondenten sparades från övningen. Efter ögonstudien kopplades kameran ner för att inte 
vara en distraherande faktor under intervjuerna. 
Andra etniska frågor går också att diskutera. Som till exempel urvalet av respondenter. 
Respondenterna som valdes ut hade en relativt bred blandning av olika typer av spelvana. 
Däremot så består antalet endas av sju respondenter. Respondenterna samlades in delvis 
med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194). Detta innebär i praktiken att 
resultatet inte går att generalisera. Däremot blev resultatet tillräckligt tydligt och det går i 
resultatet att se tendenser som bidrar till möjliga fortsatta studier.
De deltagande respondenterna bestod dessutom av en skev könsfördelning då endast en av 
de sju respondenterna var kvinna. Könsfördelningen skulle kunna ha en viss påverkan på 
resultatet även om det ses som en liten eller mindre omfattande risk. Dock bör man ha det i 
åtanke. 
En annan faktor som inte togs i åtanke vid genomförandet var om någon respondent hade 
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nedsatt syn i form av färgblindhet eller liknande åkomma. Vid genomförandet glömdes det 
att fråga vardera respondent om deras färgseende. Detta är något som börs ta i åtanke då det 
eventuellt skulle kunnat ha en påverkan på resultatet.

Kontrolleringen av de skapade artefakterna byggde på teori om visuell prominens och 
attention retargeting. Det innebär att vid skapandet av artefakterna genomfördes en analys 
och en enskild bedömning av varje bild, vart respondenten troligtvis skulle fokusera. 
Därefter applicerades metoden för attention retargeting på bilden för att ändra fokuset. För 
att ännu mer kontrollera det genererade datan som samlades in skulle vardera bild kunnat 
presenteras för en kontrollgrupp. För att då mer fastställa ändringens påverkan kopplat till 
originalet. Vid arbetets tidpunkt sågs detta som mindre prioriterat då den teoretiska 
sannolikheten att de två punkterna skulle sammanfalla sågs som mindre troligt. Däremot i 
en efteranalytisk bedömning skulle detta kunnat vara ett bra tillskott för bilderna nr 3 och 
eventuellt bild nr 5. Alternativet skulle också kunna vara att använda ett av de etablerade 
ramverken, för visuell prominens, för att fastställa områdenas prominensfördelning. Att 
använda ett ramverk är idag vanligt förekommande. Men för arbetets tid och tidigare 
kunskap är denna process mycket beräkningskomplex. Alternativet blev att använda dess 
teori samt författarens kunskap för att skapa en sannolikhet för prominensfördelningen. 

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet var till exempel intervjuaren. Vid analysen av 
intervjuerna uppkom det att varje fråga inte var ställd på samma sätt utan kunde variera 
mellan intervju och intervju. Till exempel kunde en fråga ställas ”Om detta hade varit ett spel 
vad hade det haft för spelgenre?” och sen kunna samma fråga ställas som ”Vad är det för 
spelgenre?” Detta beror på att intervjuaren inte är en erfaren intervjuare. Frågorna har 
samma innebörd men det skulle kunna ha påverkat respondenterna olika beroende på hur 
de ställdes. Även om det inte är troligt att mindre olikheter skulle förändra resultatet 
avsevärt skulle det kunna vara en bidragande faktor. 
Intervjumetoden är i grunden en strukturerad intervju (Østbye et.al, 2003, p.103) vilket 
innebär att frågorna är fördefinierade och läggs upp efter ett givet schema. Men att det i 
arbetet var tänkt att förekomma en viss semi-struktur där möjligheten till följdfrågor skulle 
kunna användas. Möjligheten användes i stort sätt inte vid genomförandet. Den hade i vissa 
situationer kunnat vara användbar till att få ytterligare data. 

Resultatet som genererades skulle kunna användas i kommande studier eller ligga till grund 
för ett framtida arbete. Ur ett kortare perspektiv kan arbetet och attention retargeting i 
helhet resultera i en större förståelse för speldesign och ge mer utvecklade verktyg för 
visuella hjälpsystem. I ett längre perspektiv skulle även attention retargeting kunna ligga till 
grund för ett nytt sätt att utveckla hjälpsystem på. Genom att bland annat subliminalt eller 
omedvetet leda spelarna genom tillsynes avancerade och komplexa spelmiljöer. Dock är en 
subliminal attention retargeting idag inte möjligt utan det är något som man bör eftersträva. 
Det behövs mer forskning på attention retargeting generellt men också applicerat på 
interaktiva medier, som spel.  Ur ett annat samhällsnyttigt perspektiv skulle det i framtiden 
kunna skapa en bättre förståelse för spelekologin och dess överföring från verkligheten.
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6.3 Framtida arbete

En utveckling av arbetet och en viktig del i kommande forskning, för att få en bättre 
förståelse, skulle kunna vara att applicera metoder för attention retargeting på riktiga spel. 
Detta kan antingen ske på redan befintliga spel eller på nya produktioner för dess ändamål. 
Detta kan ske antingen direkt eller i etapper, genom att börja med spelrelaterad 3D-grafik 
och 2D-grafik. Attention retargeting har redan idag börjat att testas inom ramarna för 3D 
men det behövs mer forskning och framförallt applicering inom spel. I detta arbete 
applicerades attention retargeting byggt på en befintlig metod där nyans manipulerades 
endast på det tänkta intresseområdet. Attention retargeting ger möjligheten att använda mer 
än bara nyans. I kommande arbeten kan man också arbeta med andra egenskaper för 
prominens. Exempel på andra egenskaper kan vara kontraster i valör, färgmättnad, skärpa, 
rörelse, riktning mm. Dessa egenskaper går också att testa vidare på spel där man i 
framtiden kan kombinera metoder och egenskaper för att se hur de tillsammans skapar 
bättre sätt att manipulera prominens och i slutänden skapa ett enhetligt ramverk.
Resultatet av arbetet inbjuder till mer omfattande studier där ytterligare testpersoner kan 
intervjuas. Intressanta frågor skulle kunna vara, vad händer med erfarenheter? Till exempel 
hur skiljer sig spel som respondenten känner till kontra spel de är obekanta med. 
Uppkommer det mönster? Det kan också leda till mer forskning om spelets ekologi och hur 
det förhåller sig till verkligheten. Idag finns det inget enhetligt ramverk för attention 
retargeting och mer forskning behövs i ämnet, och då i alla medier.
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Bildförteckning

Figur 1, Skärmdump: Gameplay Mirror's Edge (Electronic Arts 2008) 

Figur 2 Höger: CIE L*ab färgrymd 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Lab_color_space.png [Hämtad 
2017-03-27].  Vänster: CIE L*C*H (Mateescu & Bajíc, 2014)

Figur 3  Vänster: Matris för att omvandla RGB till XYZ  Höger:  kromatiska koordinaterna 
för sRGB vid omvandling till XYZ: http://www.brucelindbloom.com/index.html?Math.html 
[Hämtad 2017-03-27]

Figur 4 Privat bild (2017): Skärmdump:  Demonstration av optimal nyans program

Figur 5 Skärmdump: Gameplay Rayman Legends Enchanted forest (Ubisoft, 2013)

Figur 6 Privat bild (2017): Skärmdump: Resultat av optimal nyans för Rayman Legends

Figur 7 Efter attention Retargeting av Rayman Legends 

Figur 8 Skärmdump: Gameplay Don't Starve (Klei Entertainment, 2013)

Figur 9 Privat bild (2017): Skärmdump: Resultat av optimal nyans för Don't Starve

Figur 10 Efter attention Retargeting av Don't Starve

Figur 11 Skärmdump: Gameplay Need For Speed: Undercover (Electronic Arts, 2008)

Figur 12 Privat bild (2017): Resultat av optimal nyans för Need For Speed: Undercover

Figur 13 Efter attention Retargeting av Need For Speed: Undercover

Figur 14 Privat bild (2017): Mannen i Natten

Figur 15 Privat bild (2017): Resultat av optimal nyans för Mannen i Natten

Figur 16 Privat bild (2017): Efter attention Retargeting av Mannen i Natten

Figur 17 Privat bild (2017): Skidbacken

Figur 18 Privat bild (2017): Resultat av optimal nyans för Skidbacken

Figur 19 Privat bild (2017): Efter attention Retargeting av Skidbacken

Figur 20 Mirror's Edge (Electronic Arts 2008) https://www.playstation.com/en-
gb/games/mirrors-edge-ps3/ [Hämtad 2017-04-05]

Figur 21 Artefakt (2017) – Rayman Legends

Figur 22 Artefakt (2017)– Don't Starve

Figur 23 Artefakt (2017)– Need for Speed:Undercover

Figur 24 Privat bild, Artefakt (2017)– Mannen i Natten

Figur 25 Privat bild, Artefakt (2017)– Skidbacken

Figur 26 Resultat av Ögonstudier för Rayman Legends-bilden, vänster till höger R1, R2 osv.

Figur 27 Resultat av Ögonstudier för Don't starve-bilden, vänster till höger R1, R2 osv.

61

https://www.playstation.com/en-gb/games/mirrors-edge-ps3/
https://www.playstation.com/en-gb/games/mirrors-edge-ps3/
http://www.brucelindbloom.com/index.html?Math.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Lab_color_space.png


Figur 28 Resultat av Ögonstudier för Need for Speed: Undercover-bilden, vänster till höger 
R1, R2 osv.

Figur 29 Resultat av Ögonstudier för Mannen i Natten, vänster till höger R1, R2 osv.

Figur 30 Resultat av Ögonstudier för Skidbacken, vänster till höger R1, R2 osv.
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Bilaga A - Artefakt

 Bilaga 1 : Rayman Legends skärmdump

Bilaga 2 : Rayman Legends efter Attention Retargeting
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Bilaga 3 : Don't Starve skärmdump

Bilaga 4 : Don't Starve efter Attention Retargeting
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Bilaga 5 : Need For Speed: Undercover skärmdump

Bilaga 6 : Need For Speed: Undercover efter Attention Retargeting
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Bilaga 7 : Mannen i Natten

Bilaga 8 : Mannen i Natten efter Attention Retargeting
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Bilaga 9 : Skidbacken

Bilaga 10 : Skidbacken efter Attention Retargeting
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Bilaga B - Konvertera sRGB till CIE L * C * H *

Första steget i konverteringen var att omvandla sRGB till XYZ. Vad som skiljer dessa åt är att 
sRGB-färgutrymmet består av en kombination av rött, grönt och blått ljus som oftast 
används inom till exempel datorgrafik. Medan XYZ är en additiv färgrymd baserad på hur 
ögat översätter stimulans från ljus. Till skillnad från sRGB består XYZ av en ren matematiskt 
rymd. För att omvandla sRGB till XYZ användes en metod där man beräknar en 3 x 3 matris 
likt vad Bruce Lindbloom (2011) demonstrerar, vilket också stöds av IEC 61966-2-1 (1999). 
De kromatiska koordinaterna för sRGB-systemet (xr, yr), (xg, YG) och (Xb, yb) går att hämta 
ur en existerande tabell (Lindbloom, 2011). Som man sedan använder vid konverteringen. 

Figur 3 Matris för att omvandla sRGB till XYZ och kromatiska koordinaterna för 
sRGB vid omvandling till XYZ 

Sr, Sg och Sb är färgkomponentöverföringsfunktioner vilket används för att ta hänsyn till 
den icke-linjära responsen från referensanordningen samt för att förbättra den visuella 
enhetligheten hos färgrymden. Den består av några matematiska formler som går att hitta i 
IEC 61966-2-1 (1999). För att använda matrisen till att omvandla sRGB till XYZ skall sRGB-
värdena vara linjära och i det nominella området [0.0, 1.0].  Detta får man om man dividerar 
sRGB-värdena med 255. Därefter appliceras färgkomponentöverföringsfunktionen: 

De framräknade värdena användes sedan i 3x3 matrisen som presenterades ovan. Vilket 
tillsammans gav konverteringen mellan sRGB och XYZ som kan presenteras enligt nedan: 

Nästa steg i processen var att få fram CIE L*a*b- koordinaterna. CIEL*a*b-koordinaterna 
beräknas utifrån X, Y, Z genom följande ekvation (Schanda 2007):
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där funktionen är

 Funktionen ovan gäller även för Y/Yn och Z/Zn.

- L är ljusstyrka. 
- a är koordinaterna för röd och grön  
- b är koordinaterna för gul och blå. 
- Xn = 95.047, Yn = 100.000 och Zn = 108,883 är tristimulusvärden för en vit referenspunkt. 

För att kunna justera vinkel av koordinaternas position behöver CIE L*a*b omvandlas till 
CIE L*C*H 

Detta görs på samma sätt som presenterades i samband med Mateescu och Bajícs (2014). I 
detta fall är L' ljusstyrkan som innehar samma värde som L. C är kromaticitet och är längden 
från mitten. Och h är vinken i form av nyansen [se Figur2]. Vid detta skede kan vinkel 
roteras 180◦ för att uppnå den maximala kontrasten av nyansen.  

Som beskrivits ovan under punken Metoden För attention retargeting, så går det inte att 
rakt av att applicera CIE L*C*H och CIE L*a*b på datorgrafik då de besitter färgspektrum 
som inte går att återge digital. Därför konverteras det nya värdet tillbaka till sRGB för att 
kunna användas i de digitala programmen såsom Photoshop (Adobe, 1990) samt kunna 
återges på digitala bildskärmar.
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Bilaga C - Källkod

/*
Optimal nyans kontrast för input sRGB-värde. - sRGB till CIE L*C*H konverterare+ tillbaka.

 180 graders justering av h för att få fram maximal nyans kontrast.

 Skolprojekt - Attantion Retargeting till interaktiva medium.

Högskolan i Skövde: Medier, estetik och berättande

 Språk: C++ 

Konverterings koden i  programmet är baserad på Easyrgbs formler för konvertering av färgvärden Easyrgb, 
2017: http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH  [viewd 2017-03-24]. Koden är översatt för att fungera i c++ 
sammanhang. Koden är också manipulerad för att den ska utföra de uppgifter som är nödvändiga för projektet. 

  Kort beskrivning av vad koden gör steg för steg: Input R,G,B -> omvandlar till XYZ -> Omvandlar till CIE L*a*b 
-> Omvandlar till CIE L*C*H -> Roterar vinken H 180grader -> omvandlar till CIE L*a*b -> Omvandlar till XYZ -> 
Omvandlar till sRGB ->  Output = alla värden i processen + den optimala ändringen i sRGB.

*/

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <math.h>

int main()

{    

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    // RGB Till XYZ

    

    

    double R;

    double G;

    double B;

    

    double var_R;

    double var_G;

    double var_B;

    double X;

    double Y;

    double Z;
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    std::cout << "Enter value of R, G and B separately" <<std::endl;

    std::cin >> R;

    std::cin >> G;

    std::cin >> B;

    

    int SaveR = R;

    int SaveG = G;

    int SaveB = B;

    

    var_R = (R / 255);    //R from 0 to 255

    var_G = (G / 255);    //G from 0 to 255

    var_B = (B / 255);    //B from 0 to 255

    

    

    if (var_R > 0.04045) {

        var_R = powf(( (var_R + 0.055) / 1.055), 2.4);

    } else {

        var_R = var_R / 12.92;

    }

    

    if (var_G > 0.04045) {

        var_G = powf(( (var_G + 0.055) / 1.055), 2.4);

    } else {

        var_G = var_G / 12.92;

    }

    

    if (var_B > 0.04045) {

        var_B = powf(( (var_B + 0.055) / 1.055), 2.4);

    } else {

        var_B = var_B / 12.92;

        

    }

  

    var_R = var_R * 100;

    var_G = var_G * 100;

    var_B = var_B * 100;

    

    //Observer. = 2°, Illuminant = D65

    X = var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_B * 0.1805;

    Y = var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_B * 0.0722;

    Z = var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_B * 0.9505;

    

    std::cout << "X =" << X <<std::endl;

    std::cout << "Y =" << Y <<std::endl;
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    std::cout << "Z =" << Z <<std::endl;

    std::cout << "----" <<std::endl;

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //  XYZ Till CIE-L*ab

    

    double var_X = X;

    double var_Y = Y;

    double var_Z = Z;

    

    double CIEL;

    double CIEa;

    double CIEb;

    

    const double ref_X = 95.047;

    const double ref_Y = 100.00;

    const double ref_Z = 108.883;

  

    var_X = X / ref_X;          //ref_X =  95.047   Observer= 2°, Illuminant= D65

    var_Y = Y / ref_Y;          //ref_Y = 100.000

    var_Z = Z / ref_Z;          //ref_Z = 108.883

    

 

    if ( var_X > 0.008856 ){

        var_X = powf(var_X, ( 1.0/3 ));

    } else {

        var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16.0 / 116 );

        

    }

    

    if ( var_Y > 0.008856 ){

        var_Y = powf(var_Y, ( 1.0/3 ));

    } else {

        var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16.0 / 116 );

        

    }

    

    if ( var_Z > 0.008856 ){

        var_Z = powf(var_Z, ( 1.0/3 ));

    } else {

        var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16.0 / 116 );

        

    }
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    CIEL = (( 116 * var_Y ) - 16);

    CIEa = (500 * ( var_X - var_Y ));

    CIEb = (200 * ( var_Y - var_Z ));

    std::cout << "CIE-L =" << CIEL <<std::endl;

    std::cout << "CIE-a =" << CIEa <<std::endl;

    std::cout << "CIE-b =" << CIEb <<std::endl;

    std::cout << "----" <<std::endl;

    

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //  CIE-L*ab Till CIE-L*CH°

    

    

    double CIEL2;

    double CIEC;

    double CIEH;

    

    double var_H = atan2( CIEb, CIEa );  //Quadrant by signs

    

    

    if ( var_H < 0 ){

        var_H = ( var_H / M_PI ) * 180;

    } else if ( var_H > 0 ){

        var_H = ( var_H / M_PI ) * 180;

    } else {

        var_H = 360 - (( abs( var_H ) / M_PI ) * 180);

        

    }

    CIEL2 = CIEL;

    CIEC = sqrt(( powf(CIEa, 2) + powf(CIEb, 2 ))  );

    CIEH = var_H;

    

    std::cout << "CIE-L =" << CIEL2 <<std::endl;

    std::cout << "CIE-C =" << CIEC <<std::endl;

    std::cout << "CIE-H =" << CIEH <<std::endl;

    std::cout << "----" <<std::endl;

    

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //  CIE-L*CH° Till CIE-L*ab
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     std::cout << "Converting back with 180 degree diffrence in H\n----" <<std::endl;

    

    

    double NewCIEH;

    double CIEaNEW;

    double CIEbNEW;

    

    NewCIEH = CIEH;

    

    

    CIEH = CIEH + 180;                  // 180 graders justering av vinkel h i CIE L*C*H

    if(CIEH >= 360) {                   // för optimal nyanskontrast

        CIEH = CIEH - 360;

    } else {

        

    }

    NewCIEH = CIEH;

    

    CIEaNEW = cos( (NewCIEH * M_PI ) / 180 ) * CIEC;

    CIEbNEW = sin( (NewCIEH * M_PI ) / 180 ) * CIEC;

    std::cout << "CIE-L =" << CIEL2 <<std::endl;

    std::cout << "CIE-a =" << CIEaNEW <<std::endl;

    std::cout << "CIE-b =" << CIEbNEW <<std::endl;

    std::cout << "----" <<std::endl;

    

    

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //  CIE-L*ab Till XYZ

    

    

    var_Y = ( CIEL2 + 16.0 ) / 116;

    var_X = CIEaNEW / 500 + var_Y;

    var_Z = var_Y - CIEbNEW / 200;

    

    if ((powf(var_Y, 3) > 0.008856)){

        var_Y = powf(var_Y, 3);

    }  else  {

        var_Y = ( var_Y - 16.0 / 116 ) / 7.787;

        

    }

    if ( (powf(var_X, 3) > 0.008856) ){
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        var_X = powf (var_X, 3);

    }  else  {

        var_X = ( var_X - 16.0 / 116 ) / 7.787;

        

    }

    if ((powf(var_Z, 3) > 0.008856)){

        var_Z = powf(var_Z, 3);

    }    else  {

        var_Z = ( var_Z - 16.0 / 116 ) / 7.787;

    }

    

    X = ref_X * var_X;     //ref_X =  95.047     Observer= 2°, Illuminant= D65

    Y = ref_Y * var_Y;     //ref_Y = 100.000

    Z = ref_Z * var_Z;     //ref_Z = 108.883

    

    

    std::cout << "X =" << X <<std::endl;

    std::cout << "Y =" << Y <<std::endl;

    std::cout << "Z =" << Z <<std::endl;

    std::cout << "----" <<std::endl;

    

    

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //-----------------------------------------------------------------------------------------

    //  XYZ Till RGB

    var_X = X / 100;        //X from 0 to  95.047      (Observer = 2°, Illuminant = D65)

    var_Y = Y / 100;        //Y from 0 to 100.000

    var_Z = Z / 100;        //Z from 0 to 108.883

    

    var_R = var_X *  3.2406 + var_Y * -1.5372 + var_Z * -0.4986;

    var_G = var_X * -0.9689 + var_Y *  1.8758 + var_Z *  0.0415;

    var_B = var_X *  0.0557 + var_Y * -0.2040 + var_Z *  1.0570;

    

    if ( var_R > 0.0031308 ){

        var_R = 1.055 * ( powf(var_R, ( 1 / 2.4 ) )) - 0.055;

    }else  {

        var_R = 12.92 * var_R;

    }

    if ( var_G > 0.0031308 ){

        var_G = 1.055 * ( powf(var_G, ( 1 / 2.4 ) )) - 0.055;

    } else  {

        var_G = 12.92 * var_G;

    }
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    if ( var_B > 0.0031308 ){

        var_B = 1.055 * ( powf(var_B, ( 1 / 2.4 ) )) - 0.055;

    }  else  {

        var_B = 12.92 * var_B;

    }

    R = var_R * 255;

    G = var_G * 255;

    B = var_B * 255;

    

    

    if (R < 0){

        R = 0;

        

    }

    

    else if (R > 255) {

        R = 255;

    }

    else {

        

    }

     

    if (G < 0){

        G = 0;    

    }

    

    else if (G > 255) {

        G = 255;

    }

    else {  

    }

    

    if (B < 0){

        B = 0;

    }

    

    else if (B > 255) {                         

        B = 255;

    }

    else {

    }
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    int R2 = R;

    int G2 = G;

    int B2 = B;

    

    std::cout << "The 180 degree of the RGBS LCH (in RGB) is:"<<std::endl;

    std::cout << "R =" << R2 <<std::endl;

    std::cout << "G =" << G2 <<std::endl;

    std::cout << "B =" << B2 <<std::endl;

    

    return 0;

}
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Bilaga D - Intervju

R1:

--- Rayman Legends

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?
R: äh.. Dystert ut.

I: Vad skulle genre kunna vara?

R: Något sorts äventyrsspel.

I: Om detta hade varit ett spelscenario, vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade försökt ta mig upp på den där lila grejen, lianen. 

I: Vad får dig att tänka så?

R: Den sticker ut i färger. Man ska göra något med den.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag tar mig över klyftan.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Det är mest runt lianen och de blåa fjärilarna.

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?

R: Äh. Ser dött ut.

I: Hur upplever du genren?
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R: Ähh.. Tråkig skulle jag säga.. Nä men lite tråkig, dyster.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade nog gått runt lite tror jag.

I: Varför tänker du så?

R: Det ser inte ut som det finns så mycket att göra. Det finna bara bara lite träd. Ser väldigt 
öppet ut.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Kanske kan hitta något? Hus eller något, byggnad?

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden. 

R: Träden och den ljusa markdelen.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord.

R: Fart!

I: Hur upplever du genren?

R: Racer..spel.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade ju kört bilen.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag hade krockat. Jag är inte så bra på att köra bil.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

79



R: Framförallt bilen. Det andra är suddigt i kanterna. Det blir det som är i fokus.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna med egna ord förklara bilden?

R: Så där.. Fjäll. Högt upp.

I: Hur upplever du genren i bilden?

R: Så här vinterlandskap.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade börjat hugga ved. Träd. Börjat hugga träd.

I: Vad baserar du det på?

R: Yxan. Sen är det ett gult träd där också. Det verkar inte må bra.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag skulle kunna tända en brasa. Eller något kanske.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Gubben och det gula trädet.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna, med egna ord, beskriva bilden?

R: Typ sportlov.

I: Hur upplever du genren i bilden?

R: Det är skidor.. och en utförsåkning.
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I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade åkt ner för backen. Slalom.

I: Vad baserar du det på?

R: För att det är slalompinnar i backen. Och lite spår efter slalom.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På den vänstra gubben. Och backen neråt.

R2:

--- Rayman Legends

I: Skulle du med egna ord kunna beskriva bilden?

R: Ehh. Ganska tråkig. Desto mer du kollar på den destå mer saker upptäcker du.

I: Hur upplever du genren? 

R: Barn. Barngenre.

I: Om detta varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Det känns typ som ett sådant här plattformsspel. Som hoppar över där och svingar i 
lianen, eller vad det nu är för något. Sen vet jag inte om den där i mitten är en karaktär. Om 
det det är en karaktär så kanske man skulle kunna hoppa över där och snackat med han i 
mitten.

I: Vad baserad du dina tankar på?

R: Jag tycker att det känns som ett plattformsspel. Den känslan. Att det är en bakgrund och 
det finns saker på bakgrunden. Som är med i spelet det andra är bara en bakgrund.
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I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Personen med karaktären kommer att hoppa över här. [Pekar på lianen]. Och springer 
förbi eller något. Det verkar inte kunna hända så mycket.

I: Vart upplever du att fokuserar i bilden.

R: I mitten först. Sen på de andra sakerna.. Till exempel på den lila grejen. Allt som står ut. 
Och sist en blåa där uppe.

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?

R: Ah.. Ah. Ett slags skogslandskap. Med ett blått träd, spaden och blommorna.

I: Hur upplever du genren?

R: Ja. Så här. Typ såhär. Kanske ett mysterium eller något sådant. Problemlösning kanske. 
Ja Mysterium och Problemlösning.  

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade dy gjort i denna situation?

R: Jag hade nog såhär, klickat på det blåa trädet eller något. Försöka gräva omkring här med 
spaden eller något.

I: Vad baserad du det på?

R: Det är det enda som är intressant på själva bilden. Skulle det inte ge något så skulle man 
gå vidare. Då det inte känns som en intressant plats.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag tror att. Är det ett sådant spel jag tror det är så skulle det blåa trädet ha en innebörd 
och att man ska göra något med det. Eller så är det bara så träd ser ut i spelet.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På det blåa trädet. Sen på alla... Jag försökte komma på vad där var i mitten.
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--- Need for Speed: Undercover

I: Om du med egna ord skulle kunna beskriva bilden.

R: En bil som kör väldigt fort. I en statsmiljö. Nära havet.

I: Hur upplever du genren?

R: Jag tror det är ett action spel.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Fortsätta att köra bilen. Följa vägen.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Jag vet inte. Asså Jag tycker det känns som ett action spel. Eller typ racing spel. Eller typ 
GTA. Huvudmålet i spelet kanske inte är racing. Det är inte det enda målet.

I: Vad tror du skulle kunna hända.

R: Att bilen går för snabbt och man kör in i något där framme. Eftersom att bilden illustrerar 
att det går snabbt.

I: Vart upplever du att du fokusera på i bilden?

R: Först på bilen och sen på de rosa skyltarna. Och sen på det ljusa ute till vänster. Vilket ser 
ut som vatten eller?

--- Mannen I Natten

I: Om du med egna ord skulle beskriva bilden?

R: Det första jag tänker på är att det känns som en teckning eller en målning snarare än ett 
spel. Sen så kollar jag på de olika detaljerna... som den gula granen. Sen kollar jag signaturen 
också.

I: Hur upplever du genren?
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R: Lite mer...  så här… typ julkalenderkänsla. Kan det vara också sådan där problemlösning 
eller barnspel kanske.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade följt spåren kanske. Som går till den suspekta granen. Ja det känns som det 
naturliga.

I: Vad baserad du det på?

R: Det är det som sticker ut. Om man hade gjort något annat hade man inte kommit något 
vart ändå. Man ska följa en stig.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Ja att man går fram till den där granen och hugger ner den med yxan. Hitta något och 
forsätta på stigen.

I: Vad upplever du att du fokuserar på i bilen?

R: Först på det gula trädet. Sen på de där [Staden] försökte förstå vad det var för något. Sen 
la  jag inte stor vikt på det. Sen så var det på människan. Han med yxan.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Åka skidor ner för ett berg. 

I: Hur upplever du genren i bilden?

R: Typ sportig.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade kört slalom.
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I: Vad får dig att tänka så?

R: Det känns så. Jag tolkar det så. Det känns som man själv är en skidåkare.Så man ska följa 
vägen ner.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Ja. Att man åker ner för baken. Följer stigen det vill säga. Får en tid och börjar om på nytt.

I: Vad upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På det två människorna först. Och sen så på pistpinnar. Sen allmänt på bakgrunden. 

R3:

--- Rayman Legends

I: Om du skulle beskriva bilden med dina egna ord?

R: Idylliskt skogsbild. Roliga animerade karaktärer och så ser man några fjärilar och ljus som 
faller in mellan träden. Sen är det växter här eller egg eller vad det nu är för något.

I: Hur upplever du genren?

R: Typ 2D plattformer. Man springer från vänster till höger eller höger till vänster. Man ser 
det lilla stupet här typ och så ser man den lila grenen, eller vad det nu är och kan hänga i sig 
för att ta sig över. 

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade nog kollat. Jag tänker att man är denna personen eller något sådant där. Det 
känns som en karaktär. Och att man kollar här upp och ser vad de äggen eller blommorna är 
för något och kollar om man kan hitta något. och sen gissar jag att man fortsätter att röra sig 
förbi det här stupet.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Från att ha spelat typ Donky Kong spel, 2D plattformsspel. Banorna ser lite ur såhär, 
djungeltema och att man hoppar framåt.
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I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag får inte känslan att det skulle kunna hända ås mycket här. Mer än att man kan hitta 
något intressant här borta [äggen]. Det är en del av en bana bara som man springer förbi.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: I mitten. Vid det här hjärtat och den andra vad det nu är för något. Förutom det, är det 
mycket på de här två [Lianen och äggen], då de sticker ut så starkt i färgerna från resten.

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: äh.. Jag får inte en direkt bild i huvudet när jag ser den. Men den ser intressant ut. Jag ser 
någon karta eller kartaktigt, ovanifrån. Och så är det någon karaktär med en spade i mitten. 
Det ser väldigt mystiskt ut, men intressant. Ganska ödsligt. Det är så långt mellan alla träd 
och sådant.

I: Hur upplever du genren?

R: Svårt att säga. Jag får inte någon direkt koppling till något. Det känns lite som ett 
småläskigt spel. Inte att det går så snabbt utan att man går omkring och utforskar med 
denna karaktären.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Jag tror jag hade gått in här borta. In i skogen. Det är lite mörkare här borta. Om det är ett 
läskigt spel så ska min in i skogen och se vad som finns.

I: Hur baserar du dina tankar?

R: äh. Jag har nog inte spelat ett spel som ser ut såhär. Så det är mer bara en fealing jag fick 
när jag såg bilden. Mest då det är så dystra färger och så glest mellan allt. Samt att man ser 
karaktären ovanifrån så känns det lite långsammare på något sätt.

I: Vad tror du skulle kunna hända?
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R: Att man stöter på något monster medan man går här på vägen eller i skogen typ. Och så 
ska man försöka undvika det och ta sig vidare. 

I: Vad upplever du att du fokuserar på i bilden?

R: Det högra hörnet där det blir lite mörkare. Och man ser lite mer träd och sådant. Samt de 
här ändringarna i färg på marken.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Yes. En nästa sportbils-aktig bil som åker på en motorväg längs havet vid utkanten på 
saten under en bro. Ser ut att vara solnedgång.

I: Hur upplever du genren?

R: Första kopplingen var ju typ Grand Theft Auto liksom. Antigen det eller något mer bil, 
racer, spel- aktigt. Ah. Äventyr. Jag tänker att det går ganska snabbt då man sitter i en bil 
och kör.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Det känns som att om det är ett bilspel så är man mitt i en tävling och där är det bara att 
åka så fort som möjligt. Om det är mer Grand Theft Auto liknade så är man påväg 
någonstans för att utföra något uppdrag. Åka lite hur man vill alltså. Man behöver inte följa 
trafikregler utan kan åka ganska vårdslöst.

I: Hur baserar du dina tankar?

R: Just när jag såg det tänkte jag på Grand Theft Auto spelen allihopa. Man kan röra sig fritt 
i hela staden alltså. Och ta sig runt på olika sätt. Spring, cykla, gå, bil, motorcykel.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Det känns som många saker skulle kunna hända det beror lite på hur man väljer att åka. 
Det känns öppet för tolkning.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?
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R: Först är ju bilen. Man ser den direkt. Den ser lite sportig ut och ser ut att vara kanske 
snabb. Inte för att man ser att den är snabb men man för känslan av det. Sen efter det följs 
blicken borta mot havet där man ser solen himlen där liksom. Skulle jag ha spelat detta 
skulle jag ha villat åka mot solen.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: En skogshuggare som är ute och hugger ved. Och kollar ut från ett berg. Och så ser han.. 
ser ut som  typ sådana här skidbanor en lite by längre fram. Och massa tända lamport, ljus 
och allt möjligt. Känns väldigt öppen ah. Känns som en målning liksom. Och av någon 
anledning så är det en gran som känns väldigt annorlunda i färgen än mot alla andra. Och så 
ser man några djurspår.

I: Om detta hade varit ett spel hur hade du uppfattat genren?

R: Kanske ett survival game eller ett mer framsimulator typ. Där man ska sköta om sin gård 
eller gå ut och hugga ved eller jaga eller vad det nu kan vara.

I: Om detta hade varit ett spel vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade nog huggit ved. Det är min första tanke. Eftersom man ser att han har yxan samt 
något i andra handen. Känns konstig om det hade varit något annat. Om han hade haft andra 
kläder på sig så skulle skulle man tänkt att det var ett mer krigs action spel. Då han har en 
yxa. Men med en så mysig stor kofta typ ser det inte ut som det.

I: Hur baserar du tankarna?

R: Första tanken är att det är öppen. Man ser hela horisonten liksom och han står och kollar 
ut det ser inte ut som han är stressad eller spring utan tar det lugnt där han står och njuter av 
utsikten liksom. Sen yxan också. Som gör att jag tänker att han är ute och hugger ved. Om 
han inte hade haft yxan tänker jag att han bara är ute på en promenad.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Äh. Det skulle kunna vara att han bara är ute och hugger ved för farmingsimulator. Men 
om det inte är det så kanske det tar en dark twist eller sådant. Att han hittar en människa här 
ute eller hittar ett lik eller något.
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I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På horisonten. Det första är att man ser hur det är så brett och så öppet liksom. Det känns 
som man fokuserar på sådana saker som personen i fråga. Bara kollar ut. Efter det så 
fokuserar man på det här trädet som ser väldigt annorlunda ut i färgerna.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Slalombacke. Man ser ifrån en tredje människas perspektiv. Som ser två stycken som ser 
två som.. Eller den enda är i full fart att åka och den andra har stanna upp. Det verkar vara 
en skidresort typ. Man ser en annan backe till vänster i bilden och en tredje till höger som 
också ser ut att vara någon sorts slalombacke något sätt. En stor skog och en sjö längre fram. 
Det ser ut att hade det gött liksom en solig vinterdag liksom.

I: Om detta hade varit ett spel hur hade du uppfattat genren?

R: Skidåkning, sportspel skulle jag säga. Kanske att man kan göra trix och sådant.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort?

R: Jag tror att jag hade åkt slalom ner för backen. Kanske att jag hade tävlat med de andra 
här kanske. Om jag vill kan jag väll åka off-pist och in i skogen och sådant.

I: Hur baserar du dina tanker?

R: Det känns lite som du får utforska för egen del. Det är så stor det känns som ett open 
world. Fast man är begränsad till att åka skidor.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Att man utforskar off-pist eller slalom. Eller att man åker slalom menar jag då. Och då 
kan det vara någon tävling på något sätt. Att man kanske racear mot den som är nedanför.

R: På han som åker slalom. Och borta i högra hörnet som jag inte vet varför. Det är vad jag 
fokuserar på mest. 
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R4: 

--- Rayman Legends

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det ser ut som ett sådant där spel som Super Mario. Eller vad heter det. Man ska komma 
framåt i banan. Och hoppa över hinder.

I: Vilken spel genre uppfattar du det som?

R: Jag är dålig på vad de heter men. Typ som Super Mario. Sådana där plattformsspel eller 
vad man nu ska kalla dom.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Om man börjar från vänster så hade jag hoppat med denna gubben till den rosa grejen. 
Typ som man greppar fast med och hoppat över till andra sidan. Jag antar det där är fiender 
som man sak hoppa över. Äggen ska man hoppa över.

I: Vad baserar du dina tanka på?

R: Det är sådana spel där det ligger något i vägen och då är det oftast något som vill göra dig 
ont.

I: Vad tror du kommer att hända?

R: Jag tror att när man kommer till andra sidan om skärmen som kommer man till en ny... 
Nästa del av banan

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På mest den gubben i mitten med röda hjärtat.

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?

R: Det är något monsteraktig karaktär i mitten och så är det en kråka till vänster och lite 
granar överallt. Han är på något jord typ och så är det gräs. Antingen torrt gräs till vänster 
och högst upp.
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I: Hur uppfattar du spelgenren? 

R: ähh. Jag är dålig på namnen men typ som. Vad heter det … The Binding of Issac där man 
ska springa runt och plocka upp grejer antar jag.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort?

R: Eftersom han har en spade så ska jag gräva upp någonting. Så försöka hitta någonting 
man kan gräva. Eller gå till kråkan typ och se vad som händer då.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Man ser inte riktigt vad man ska göra om man bara kollar på bilden. Jag antar det då man 
har en spade och du ska göra någonting så jag antar att man ska gräva upp någonting.

I: Vad tror du skulle kunna hända.

R: Man kan gräva upp någonting så får man items. Antingen så blir man starkare eller så 
gräver man fortare. Eller komma vidare till nästa del.. Det är typ du ska hitta någonting på 
denna mappen och så kommer du till nästa mapp sen.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Det är på den där karaktären med spaden.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en bil som kör på en väg. Typ racing spel. Det är la typ på en motorväg. Ser lite ut 
som Amerikan någonstans.

I: Hur upplever du genren?

R: Racingspel

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort då?

R: Jag hade följt vägen i full gas.
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I: Vad baserad du det på?

R: Du är antagligen en bil och så är det ett racingspel så jag antar att du ska till målet så fort 
som möjligt. Och så visar dom där pilarna vägen på motorvägen.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag antar att man kör och så kommer en ny del av banan.

I: Vad upplever du att du fokuserar på i bilden?

R: Bilen och pilarna.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en skogsmiljö där man kollar ut över staden och så är det en gul gran där.

I: Om detta hade varit ett spel hur skulle du uppfatta genren?

R: … Någonting som skogshuggare som man ska...

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade la försökt klicka på alla granar och se vad som händer.

I: Vad baserar du det på?

R: Han har ju en yxa så man ska antingen göra något med granarna. Eller så ska han till stan 
och mörda folk.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Antingen så hugger han ner en gran eller så hittar något i granen.
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I: Vad upplever du att fokuserar på i bilden?

R: Gubben och den gula granen.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?

R: Två skidåkare och massa skog. Och skidbackar. 

I: Om detta hade varit ett spel hur hade du uppfattat spelgenren?

R: Sportspel. Skidåkningsspel. 

I: Om hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation.

R: Om jag själv hade varit en gubbe så hade man ju åkt slalom mellan pinnarna.

I: Vad baserar du det på?

R: De andra två åker slalom och spåren går slalom så. Och de andra två backarna har pinnar 
så de är slalombackar också.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Antingen så åker man slalom ner för backen så hela vägen ner eller så ramlar man. Man 
kan la typ gå på grund av de där stegen i början.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På det två skidåkarna. 

R5:

--- Rayman Legends

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?
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R: Dimmig morgon i urskogen. Eller regnskogen. Där väldigt små insekter vaknar till liv.

I: Om detta hade varit ett spel vad tror du den hade haft för genre?

R: Det är något sådant här.. Vad kan det vara för spel? … Du ska typ döda dom där djuren. 
Det är lite Mario typ över dem.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Jag hade tagit min figur. Den röda med hjärtat på, eller vad det nu är för någonting och 
hoppat på dom vita bort till höger jordärtskockorna eller vad det nu är för något.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Ja... Den lila röda figuren verkar kunna hoppa eller flyga. Därför tror jag att han hoppar 
som i Mario och tar död på de gröna grejorna där till höger.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag kan få 1000 poäng antar jag.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Jag fokuserar på den röda figuren. För att förstå vad den har för syfte.

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna beskriva bilden med dina egna ord?

R: Det är på ett område som en tundra i norra Sibirien. Äh.. någon liten figur med en spade 
är ute och gräver guld. För att komma dit måste han passera några träd som ser ut som 
julgranar i olika färger.

I: Om detta hade varit ett spel vad hade det varit för spelgenre?

R: Oh...oh.. Det är lite Mario över detta också. Find your way.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?
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R: Jag hade börjat gräva guld i kanten.

I: Vilken kant?

R: I den bruna delen. Då jag ser det gröna som en flod.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Ja jag ser en figur i mitten som har en spade.

I: Vad tror du skulle kunna hända.

R: Att en stor sibirisk tiger äter upp mig.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På den lilla spaden och den lilla figuren och de rödvita blommorna. Resten är tämligen 
ointressant.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Detta är en Mercedes tvåsitsig som kör på tävlingsbanan i Monte Carlo. Innan man har 
stänkt av hela centrum för tävlingen.

I: Om detta hade varit ett spel vad tror det hade varit för spelgenre?

R: Sådant där car chase. Sådant där. Nä Ja. JA.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Vad hade jag gjort? Jag hade hållit mig till vänster där vägen delar sig. För att få en bättre 
kurva i nästa sväng.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Jag tycker att det liknar lite Monte Carlo. Och bilden är en Mercedes tvåsitsig som är ute 
och testar banan.
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I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Att en annan bil kommer och gör om mig på höger sida.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Strax framför bilen.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna förklara bilden med egna ord?

R: Detta är en man som är ute i Idre som är ute och ska hugga en julgran. Och han går fram 
till den lilla kanten på åsen och ser skidbackar borta som är upplysta för kvällsskidåkning.

I: Om detta hade varit ett spel vad hade den haft för spelgenre?

R: Ingen om du frågar mig. Jag tror inte jag hade dragit någon slutsats från denna bilden 
att... Nä jag vet  inte.

I: Men om detta hade varit ett spelscenario vad hade du då gjort?

R: Förmodligen kastat yxan på något vilt djur.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Det finns bara det i bilden som visar någon möjlig action.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Att ett vilt djur kastas över mig.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På hans vänstra arm med yxan.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?
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R: Detta är en improviserad slalomtävling. Ledaren för det här laget står till höger i grönt 
och firar... Viftar för att ledsaga dem som kommer ner för berget. Han som kommer på 
skidåkningen till vänster har gjort något fel strax innan bilden togs och är därför är han 
ointressant han har gjort något fel därför är han inte intressant i sammanhanget. 

I: Om detta hade varit ett spel vad hade den haft för spelgenre?

R: Så snart som möjlig komma ner för backen utan att missa en port.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Ökat farten på mina skidor för att komma i mål på bästa tid.

I: Vad baserar du det på?

R: Att det är en skidpist som är markerad med olika stolpar och skidåkaren till höger med 
grön tröja som står och viftar vilket för mig ser amatörmässighet ut. Jag tor det är amatörer 
som tävlar.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: En lavin kommer. Som utlöstes av mig när jag åkte utanför pisten.

I: Var upplever du att du fokuserar i bilden?

R: I egentligen rakt ner för backen.

R6:

--- Rayman Legends

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Ser ut som en fantasivärd. Med tre små figurer längs ner. Som är typ själva karaktärerna 
och så är det en skog och så är en den där rosa växten som hänger ner och fjärilarna och 
blommorna. Som bidrar till lite av en fantasi det är inte verkligt.
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I: Om detta hade varit ett spel vad hade det då varit för spelgenre?

R: Känns lite som ett barnspel. Inte så våldsamt utan mer för barn. Man är i en värld och så 
ska man typ klara av den. Man går bara och blommor. man ska bara klara nivån och så 
kommer man till en ny värld.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situation?

R: Om man börjar i hörnet så ska man hoppa upp på den rosa växte och svinga sig till andra 
sidan sen ska man typ hoppa upp och undvika att hamna på blommorna och hoppa över eller 
någonting.

I: Vad får dig att tänka så?

R: För att det är ett hål i marken och då ska man inte hamna i det, säger mig i alla fall. Och 
då lättast sättet är att komma över är att hoppa upp i den där rosa. Och sen ofta i spel brukar 
det vara att undvika saker som som hinder. Då känns det som att man ska undvika 
blommorna också. Och sådant.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Om man misslyckas börjar man om i spelet. Och så går det ut på att bara försöka klara 
det. Vinner man eller klarar man det kommer man till en ny svårare bana som man ska 
föröka klara.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilen?

R: På den rosa växten eller vad det nu är.

--- Don't Starve

I: Skulle Du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det ser ut som en skog-aktig liknande med granar, jord, gräs och berg. Sen är det en figur 
med en spade i handen.

I: Om detta hade varit ett spel vilken spelgenre tror du den hade haft?

R: Jag vet inte. Det känns som det skulle kunna vara någon typ av äventyrsliknande. Klick 
aktigt. 
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I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Gått runt med gubben som jag antar är typ huvudkaraktären, som man spelar med, och 
försöka att hitta andra saker eller. Eftersom jag har en spade i handen försöka gräva upp 
någonting vid en gran kanske. Eller något sådant.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Just för spaden. Att han har en spade i handen och spaden använder man för att gräva.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Antingen hittar man det man söker och kommer vidare och ska göra något nytt eller så 
fortsätter man att leta och försöker hitta det man kan använda för att göra något nytt.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Antingen på han i mitten eller på granen.

I: Vilken gran?

R: Den blåa granen.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: En bil som kör på en väg. Verkar vara en storstad med höghus. Det är antingen en väg 
eller en järnväg ovanför.

I: Om detta hade varit ett spel vad tror du det hade varit för spelgenre?

R: Det är ett bilspel.

I: Om detta hade varit ett spel vad hade du gjort i denna situationen?

R: Jag hade fortsätt att köra och följt skyltarna på denna vägen.

I: Vad får dig att tänka så?
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R: För att man ofta följer skyltar när man kör bil. Och eftersom pilarna är så många och 
tydliga så känns det som man borde följa dem.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag tror att man kan krocka. Eller åka utanför banan. Eller typ wrecka bilen. Och då 
börjar man antagligen om med bilen eller typ åter livas man så att man får forsträta. Man 
kanske tävlar med andra bilar och då hamnar man sist i racet.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Mitten på bilen.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en man som är ut och ska antagligen hugga ved, granar, då han har en yxa i 
handen. Han kollar ut över, vad jag gissar är en, skidort med massa skidbackar. 

I: Om detta hade varit ett spel vad hade det haft för spelgenre?

R: … Kanske typ krigsspel med tanka på yxorna. Det är det enda jag kommer på. Att man ska 
typ slåss mot varandra. 

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort?

R: Nä men typ huggit ner granar. Eller gått och letat efter personer. Något levande typ i alla 
fall.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Med tanka på att det finns massa granar runt omkring och han har yxor i handen. Det 
känns lite jultid. Så det känns som man ska hugga ner granen vilket är det han gör.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Han träffar på ett djur kanske. Fotspåren.

100



I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På honom.

--- Skidbacken

I: Skulle du kunna förklara bilden med egna ord?
R: Det ser ut som två kompisar som åker utförsåkning eller typ slalom med varandra.

I: Om detta hade varit ett spel vad tror du det hade haft för spelgenre?

R: Typ ett vinterspel. Man ska ta sig ner typ så fort som möjligt. Något typ av skidspel i alla 
fall.

I: Om då detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i detta scenario?

R: Åkt slalom mellan pinnarna antagligen. Och försökt komma ner så fort som möjligt.

I: Vad får dig att tänka så?

R: Det ser ut som slalompinnar som man åker slalom ner för. Sen brukar det alltid vara tid 
som spelar roll i skidtävlingar och sådant och att man ska försöka klara det så fort som 
möjligt.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Att man vurpar. Och misslyckas och inte får en bra tid. Och då börjar man om spelet typ 
och försöker få en bra tid. Typ tävlar mot varandra.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På gubben som åker i snön. Han med brun jacka typ.

R7:

--- Rayman Legends
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I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en scen ur Rayman. Vilket är ett spel. Han är i någon skog. Han har hittat en hjärta.

I: Vad är det för spelgenre?

R: Det är någon sorts action plattformer. Om jag kommer ihåg rätt. Eller ja det ser ju ut som 
det. Fast det är en 2D mer eller 2.5D i det att det är ett plan det vill säga. Att det är upp och 
ner och åt sidorna. Snarare än den tidigare som var mellan alla hus och så.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort då?

R: Sprungit höger eller vänster. Sprungit höger över de konstiga blommorna och fortast att 
spring eller om det är åt andra hållet sprungit åt vänster och klättrat på, vad det nu är för 
något som är lila och sen hoppat vidare till vänster. Det finns inte så mycket till val.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Min kunskap om Rayman, Min kunskap om spel. Äventyrsspel och sånt. Och den faktorn 
att det bara finns två möjliga vägar från den positionen. Man kan också ramla ner i hålet 
men jag antar att man dör av det... Av jättebra erfarenheter.

I: Vad tror du skulle kunna hända?
R: Man kan ramla ner i hålet och dö. Man kan gå till höger och komma till ett nytt ställe eller 
gå till vänster och komma till ett nytt ställe.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Det är väll först på den konstiga klängrankan eller vad det nu är för någonting. För den är 
helt annan färg än allt bakom. Sen så är det på Rayman för han är någonting som inte är 
grön typ. Sen gick jag vidare till blommorna och fjärilarna och utforska bilden. 

--- Don't Starve

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en grässlätt, några träd, en kråka och något monster med en spade. Och en 
blomsterkrans.

I: Om detta hade varit ett spel vad hade det varit för spelgenre?
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R: Äh. Survival eller något sådant heter det väll? För det ser ut som Don't starve vilket är den 
spelgenren att överleva så långt som möjligt och göra saker. Så det likar det så jag antar att 
det är det.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag hade gått mot kråkan och se om jag kan dödat 
den för att se om jag kan få kött eller någonting. Eller så har jag gått och försökt.. Eller nej 
jag har ingen yxa så jag hade nog gått ut till kanterna och försökt se mer av världen. Om jag 
är de där konstiga monstret med spaden och blomsterkrans så klart. Jag kanske är kråkan? 
Vad vet jag. Sen hade jag nog grävt upp något då jag har en spade.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Jag har sett spelet Don't starve. Men jag har inte spelat det dock, så jag vet inte vad man 
ska göra. Men jag har en ungefärlig gissning av vad man borde göra. Och eftersom den här 
bilden liknar spelet så baserar jag nästan allt på Don't starve. Och det faktum att jag bara har 
en spade.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag skulle kunna.. Komma något monster någonstans ifrån? Jag skulle kunna hitta något 
ställa att gräva med min spade. Kråkan skulle kunna flyga iväg.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden? 

R: Först är det på det blåa trädet då det är så annorlunda från resten. Och sen gick jag vidare 
till andra träd och så. Sen blev jag så förvirrad av spindelmonstret med en blomsterkrans och 
en spade. Så jag tror jag fokuserade ganska mycket på den.

--- Need for Speed: Undercover

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord.
R: Det ser ut som man kör bil. Eller det är en bil man åker längs en väg väldigt snabbt. Så att 
allt annat värkar lite ur fokus eller draget på grund av hastigheten. 

I: Om detta hade varit ett spel vad hade det haft för spelgenre?

R: Racing. För det är bara en bil som åker snabbt. Då måste det vara racing. Jag tror det 
heter racing.
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I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Fortsätt att köra rakt fram eller svänga... Följa med svängen vänster eller åka upp där till 
höger. Det kanske är en genväg till höger där. Och så testa det om det är inte det utan fel väg 
så kanske jag kraschar tror jag att jag förlorar. 

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Det ser ut som ett racingspel och det ser ut att finnas två möjliga vägar att välja mellan där 
framme. En så svänger bort vänster och en som nog också ser ut att svänga bort vänster fast 
senare som är på den högra sidan av den vänstra och det finns inget som barrikaderar den 
andra vägen. Så jag antar att man kan köra den också. 

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag skulle kunna köra in i en vägg och krascha. Eller så skulle jag kunna följa vägen och 
vinna racet. Eller så skulle jag kunna åka in i en återvändsgränd och behöver vända och köra 
tillbaka. Men det tror jag inte är så stor chans att det är. Eller möjlig i sådan spel. De brukar 
inte ge dig möjligheten att fastna i ett race.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: På bilen där i mitten. De på kanterna är liksom suddigt och det är tydligare ju längre man 
kommer in i mitten i bilden. Sen tar den och är.. Ja den står ju ut från resten av bilden. Det 
är det enda objektet typ man kan se. Det finns några sådana där, vet inte vad det heter, 
trafical cones åt sidan fast de är suddiga. Sen finns det några pilar till höger som är rosa. Inte 
för att det har men saken att göra. Man kollar dit en snabb stund eftersom de är helt 
annorlunda.

--- Mannen I Natten

I: Skulle du kunna förklara bilden med dina egna ord?
R: Det är en trähuggare eller mörare som går runt med sin yxa på ett snötäckt berg med 
massa granar. Och kollar ut på ett berg med massa sjöar, eller fjord eller vattensamling. Det 
finns även ett par kaninspår i marken. Eller rådjur eller annat vilt djur.

I: Vad detta hade varit ett spel vad hade det haft för spelgenre?

R: Min gissning hade varit survival där också. Lite som att man går runt i vinter, snötäckta 
länder. Försöker överleva, döda djur, hugga ner träd för eld och lite sådant. Eller ja det är 
nog största chansen.  Det är möjlig med horror också med det set inte så ut, så ondskefullt ut. 
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Det ser mer ut som att han är vilsen än att han vill gå runt och döda folk.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Jag hade följt kaninspåren och försökt fånga en kanin. Eller så hade jag börjat gå och 
hugga träd för jag vet inte annars vad jag ska göra. Kanske också gått ner till sjön för att få 
vatten för jag tor det är en sjö... Fast jag inget att ha vattnet i så det kanske inte är så smart? 
äh. Min hatt är säkert vattentät.

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Att det är en väldigt tomt, vad heter det, plats som man kan göra lite vad som helst. Och 
jag ser kaninspåren och då vill jag gå efter dem för att få kött för att kunna ha senare om det 
kommer behövas. Sen har jag en yxa så då skulle det vara lätt att hugga ner träd och jag ser 
vatten som inte är allt för långt bort så det skulle vara bra att ha vatten i kroppen också. 
Törst brukar vara ganska farligt i sådana spel. 

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag skulle inte kunna få tag i kaninen och därför svälta till döds. Jag skulle säkert kunna 
bli anfallen av en björn eller något för det ser ut att kunna vara ett sådant ställe. Jag skulle 
kunna, jag vet inte, kanske ramla? Fast det skulle väll inte göra så mycket. Jag skulle kunna 
ramla ner i vattnet och frysa och inte simma upp. Träden kanske är, vad heter det, sentient 
och börjar anfalla mig när jag försöker hugga ner dom och därför döda mig. Skulle också 
kunna vara möjligt att jag inte kommer någonstans och därför fastnar mitt ute i skogen.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Först kollar jag på julgranen med alla gula ljusen för att den är inte vit. Eller gråaktig. Sen 
kollar jag mer på yx-mördar-snubben som inte ser ut att vara en yxmördare snarare en norsk 
skogshuggare i sin fina tröja. Sen försökte jag tyda hand mönster för att se om det var något 
specifikt. Men det verkar inte  som det.

--- Skidbacken

I: Kan du förklara bilden med dina egna ord?

R: Det är en skidbacke. En skog och en lite by borta i... Ja det är en skidby borta i horisonten 
typ. Inte riktigt men. Och så är det en skidbacke som man kollar ner från, där några åker 
skidor, en verkar åka baklänges och någon som kör slalom. Ett antal liftar i backgrunden. 
Och mycket träd.
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I: Om detta hade varit ett spel vad tror du det hade varit för spelgenre tror du?

R: Sport, skidåkning. Jag vet inte om det är en genre, sport. Men jag har för mig det. Det 
finna massa sportspel det bör finnas en genre för dem specifikt. Det ser ut som något man 
skulle försöka kunna åka ner för backen där och racing. Eller nej det ser snarare ut att vara 
något for av deckarspel då det inte ser ut att vara någon viss specifik ut.. Jo med träkanten är 
det en specifik bana man ska åka efter. Så det är nog skidåkning snarare.

I: Om detta hade varit ett spelscenario vad hade du gjort i denna situationen?

R: Åkt ner för backen så snabbt som möjligt och aktat mig för alla stänger. Kanske försökt 
göra några trix på backarna eller guppen heter det snarare. Och sen vinna racet...

I: Vad baserar du dina tankar på?

R: Det ser ut som en skidbacke. Jag antar att det är ett skidspel. Då brukar man föröka ta sig 
ner så snabbt som möjligt och man brukar försöka få poäng genom olika hopp och trix i alla 
grejer och slalom och sådant där. Nästan som skateboarding fast i backe. Nej vänta det är 
snowboarding, fast med skidor istället.

I: Vad tror du skulle kunna hända?

R: Jag skulle kunna åka in i träden och tappa massa tid. Jag skulle kunna åka vilse. Nej det 
tror jag inte. Jag skulle kunna kunna svänga för mycket och då gå väldigt sakta. Jag skulle 
kunna misslyckas med mina trix och ramla. Jag skulle kunna köra på skidstängerna. Jag 
skulle säkert kunna köra på de andra som åker i backen. Jag skulle bara kunna åka igenom 
allting och bara vinna hela racet, men det är inte så trolig.

I: Vart upplever du att du fokuserar i bilden?

R: Det är mest på de där två skidåkarna. Först var det den röda stången eller vad det nu heter 
som man aktar sig för i slalom. Eftersom den är nära, stor, röd och skrikig det vill säga. Sen 
var det mer dom två skidåkarna och skidbyn där borta i.. där borta.
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