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Sammanfattning 
 

Denna undersöknings syfte var att undersöka hur en 3D-scens val av färger skulle kunna 

påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling. I 

undersökningens bakgrund presenteras olika metoder, teorier och tillvägagångssätt för 

att skapa environmental storytelling, samt forskning kring färgassociationer, färgers 
kontext och kulturella skillnader gällande tolkning av färger.  

För att svara på undersökningens frågeställning skapades två olika 3D-scener med 

narrativ baserade på environmental storytelling genom spår och ledtrådar. Dessa 

delades upp i tre färgvarianter vardera. En gul, en röd och en blå scen. Sammanlagt sex 

scenvarianter. Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer utfördes sedan med 18 

informanter som fick spela en av scenerna vardera. Detta för att ta reda på om 
informanterna uppfattade dessa scener olika beroende på scenens färgval. 

Resultatet visade på en eventuell påverkan av uppfattningen genom färger, men 
ytterligare informanter och data krävs för att kunna få fram några storskaliga slutsatser. 

Nyckelord: Environmental storytelling, indexical storytelling, färgsymbolik, 
färgassociationer, dataspel 
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1 Introduktion 

Att skildra en berättelse genom miljöer brukar refereras till som environmental storytelling 

(Fernández-Vara 2011, s. 2). Genom att röra sig i miljöerna kan dessa skapa narrativ, leda 

spelaren eller förklara ett spels mekaniker (Jongeneel, 2013). Det finns en stor mängd olika 

metoder och tekniker för att skapa environmental storytelling, och mycket fokus inom 

environmental storytelling ligger på att få spelarna att känna sig involverade i spelet, att 

framkalla immersion. Carson (2000a, s. 1) talar exempelvis om hur termen environmental 

storytelling tidigare har använts inom temaparks-industrin. Han talar också om hur bland 
annat ljus, färg och att utgå från en klar berättelse kan leda spelare och framkalla immersion.  

Denna undersöknings fokus var framförallt Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept av inbäddade 

narrativ, berättelser som är som minnen eller spår som kan hittas och lösas, samt indexical 

storytelling, berättande genom spår, ledtrådar och ikoner, som spelaren själv får tolka för att 

bilda ett narrativ (Fernández-Vara 2011, ss. 5–6). Specifikt fokuserade undersökningen på 

berättande genom spelvärlden, samt på Fernández-Varas koncept tolkning av 

rester/lämningar, vilket syftar på att spelaren får tolka de spår som lämnats på platser i spelet 
(2011, ss. 5–8). 

Fokus låg även på att använda dessa referenser för att undersöka en av aspekterna inom 

environmental storytelling, färg och färgassociationer. Samt om och hur dessa kan påverka 

en 3D-scens environmental storytelling. Specifikt fokuserade denna undersökning på objekt 

och dess färger genom framförallt texturer. Färger har i alla tider associerats med olika känslor 

och ting, rött brukar exempelvis stå för bland annat kärlek, styrka och fara medan gult står för 

glädje, solen och illamående (Feisner & Reed 2014, s. 186–187). Genom forskning har det visat 

sig att det finns kulturella skillnader i hur färger associeras och uppfattas (Akcay, Dalgin & 

Bhatnagar 2011, s. 45), men även att färger i vissa fall kan påverkas av den kontext som de 

uppfattas i (Won & Westland 2016, s. 7). Dessa aspekter undersöktes även vidare i denna 
studie. 

Ämnena speldesign och färgpsykologi/design användes och kombinerades sedan i denna 

undersökning för att skapa två olika 3D-scener med varsina narrativ . Dessa scener delades 

upp i tre olika färgvarianter var, en röd, en gul och en blå variant för varje scen. Scenerna 

modellerades, uv-mappades och texturerades samt ljusattes, och fokus lades på att föra fram 

ett tydligt narrativ genom scenens objekt utifrån spår och ledtrådar. Artefakten testades och 

justerades sedan utifrån en pilotundersökning. Detta slutade upp i sex olika scener som 

undersöktes vidare i denna studie för att svara på hur, och om, en 3D-scens val av färger kan 
påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling.  

Scenerna studerades genom 18 semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Informanterna fick 

gå runt i en av scenvarianterna för att sedan svara på vad de trodde hade hänt i scenen, vad de 

associerade scenvariantens aktuella färg med, samt ifall de trodde att färgerna kunde ha 

påverkat hur de uppfattade scenen. Informanternas resultat sammanställdes sedan och 
analyserades utifrån undersökningens frågeställning. 
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2 Bakgrund 

Denna undersökning inriktar sig på färg och dess påverkan av sceners environmental 

storytelling. Fokus ligger specifikt på färgassociationer samt färgsymbolik och studien som 

utfördes undersökte huruvida en 3D-scen kunde uppfattas olika beroende på dess val av färger 

på objekt. För att få förståelse över hur en scens narrativ kan byggas genom dess miljö grundar 

sig denna undersökning i teorier och forskning kring konceptet environmental storytelling 

samt de metoder och tekniker som används och diskuteras inom området. Konceptet indexical 

storytelling används även i denna undersökning. Forskning och teorier kring environmental 

storytelling samt indexical storytelling blev utgångspunkten för att skapa två 3D-scener, med 

tre färgvarianter per scen, som utvärderades genom ett perspektiv med fokus på färg. Både 

begreppen environmental storytelling och indexical storytelling kommer i denna 
undersökning att utskrivas i sin originalform, det vill säga på engelska. 

Färgsymbolik och associationer är ett brett ämne som undersökts av ett flertal olika discipliner 

och områden, men som inte nämnts aktivt inom environmental storytelling. I denna 

undersökning blir den generella uppfattningen av färger en viktig aspekt för att utvärdera 

färgassociationers påverkan av hur de scener som skapats uppfattas. Påverkan av kontext och 

kulturella skillnader gällande tolkningar undersöks även vidare, då båda dessa aspekter 

möjligtvis kan spela roll i analysen av de 3D-scener som skapades. 

Inför denna undersökning krävs en kort genomgång av två av de termer som ofta används 

inom environmental storytelling och området speldesign: Immersion och narrativ. Dessa 
kommer endast att kort definieras och deras användning i denna undersökning presenteras.  

2.1 Begreppen immersion och narrativ 

Enligt Murray (1997, s. 98) kan immersion beskrivas som känslan av att helt vara omgiven av 

en annan verklighet. Begreppet, menar hon, kommer från känslan av att sänka sig under 

vatten. Cairns, Cox och Nordin använder även en liknande definition av konceptet i sin studie 

Immersion in Digital Games: a Review of Gaming Experience Research (2014, ss. 340–341). 

De menar att immersion kan syfta på att spelaren känner sig som att hen befinner sig i spelet, 

att hen känner sig involverad. Begreppet immersion är dock omstritt inom spelstudier, trots 

att det är väl omtalat. Enligt Nacke och Lindley (2008, s. 81) finns det ej någon accepterad 

generell betydelse av begreppet och de anser att det saknas en tydlig definition av konceptet. 

I denna undersökning används dock detta begrepp endast ytligt utan djupare fokus. Begreppet 

syftar därför på att spelaren känner sig som att de befinner sig i spelet, likt hur Cairns, Cox 

och Nordin (2014, ss.340–341) använder begreppet under sin studie. 

Även narrativ är ett omtalat begrepp inom flera forskningsområden. Narrativ beskrivs i 

kontexten serietidningar och grafiska romaner av Kukkonen (2013, ss. 12, 31, 174) som en följd 

av olika händelser som sätter upp en konflikt, som i detta fall får de som spelar att undra vad 

som kommer att hända härnäst. Det är en process för att skapa betydelse från ens 

erfarenheter, kultur och historia. Inom spelstudier benämns begreppet narrativ ofta i 

samband med debatten narratologi kontra ludologi. Begreppet kan dock anses vara utdaterat 

i förhållande till att beskriva spel (Aarseth 2012, ss. 129–131). Aarseth diskuterar i A Narrative 

Theory of Games (2012) tidigare teorier i ämnet och hur det är svårt att definiera var ett 

narrativ slutar att vara just ett narrativ i spel. Han menar också att trots de skillnader som 

finns överensstämmer vissa aspekter inom narrativ med spel, så som händelser, världar, 
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karaktärer och objekt (Aarseth 2012, ss. 130–131). Utöver detta beskriver han vidare hur 

spelvärldar kan vara antingen öppna, linjära eller ha flera vägar. Objekt kan antingen vara 

statiska, dynamiska eller skapade av spelaren. Karaktärer kan i sin tur vara djupa, det vill säga 

narrativa, eller ytliga, ludologiska. Till sist menar han att händelser även kan vara öppna, 

valbara eller redan konstruerade (Aarseth 2012, s. 130). Dessa kategorier lägger han sedan 

ihop i en modell, samt utvecklar vidare (Aarseth 2012, ss. 131–133). I denna undersökning 

kombineras dessa definitioner av narrativ. Kukkonens (2013, ss. 12, 31, 174) mer klassiska 

beskrivning av narrativ med Aarseths (2012, ss. 129–133) idéer om just narrativ i förhållande 

till spel. Även begreppet narrativ används i denna studie endast ytligt och analyseras inte 

vidare. Denna undersökning fokuserar mindre på vad det är som berättas, och mer på hur det 

uppfattas. Referenserna om immersion och narrativ fokuserar på analys och forskning. Detta 

var till en fördel då dessa texter formade en grund för hur begreppen kunde användas i denna 

undersökning. Dessa referenser analyserar framförallt effekterna av dessa begrepp och 

diskuterar deras innebörd och användning, samt går in på den debatt som existerar kring hur 

de uppfattas och tolkas. Detta gav en grund att stå på för att förstå hur dessa begrepp, 

immersion och narrativ, kan användas, samtidigt som referenserna visar på den diskussion 

som finns kring begreppen. 

2.2 Environmental storytelling 

Environmental storytelling kan beskrivas som ett sätt att skildra en ”ofullständig” berättelse 

på, som spelaren själv får tolka aktivt som denne vill (Jongeneel, 2013). Environmental 

storytelling är termen för hur miljöer kan skapa och framkalla narrativ medan spelaren rör 

sig inom dessa (Fernández-Vara 2011, s. 2). Jongeneel (2013) ger ett flertal exempel på spel 

med environmental storytelling, bland annat spelet Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009). 

I spelet finns en stor mängd objekt och detaljer, så som affischer på byggnader och text på 

väggar i skyddsrummen där spelaren väntar. Inga av dessa detaljer krävs för att klara spelet, 

och spelarna hinner antagligen inte att se allt under sin första spelomgång. Jongeneel (2013) 

menar att det ger ett djup och skapar en känsla av att det alltid finns mer att se i spelet. Det 
skapar en värld som känns mer levande. 

 

Figur 1 Text på väggarna i ett av skyddsrummen i spelet Left 4 Dead 2. 



 4 

Ett annat exempel som tas upp av Jongeneel (2013) är spelet Half-Life 2 (Valve Corporation 

2004), där environmental storytelling istället fokuserar på att upplysa spelaren om spelets 

mekaniker. I hans exempel finns en apparat som första gången den visas skär igenom flera 

fiender. När denna apparat återkommer senare i spelet, fast denna gång trasig och avslagen, 

vet spelaren redan hur denna bör se ut och hur den fungerar. Tack vare detta kan spelaren 
laga och använda sig av den senare i spelet (Jongeneel 2013).  

 

Figur 2 Apparat som kan användas av spelaren i spelet Half-Life 2. 

Termen environmental storytelling har tidigare använts inom temaparks-industrin innan den 

även kom att användas inom spelutveckling. Carson, som arbetat som både designer för Walt 

Disneys temaparker, samt med spel och mjukvara, beskriver i sin artikel Environmental 

Storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park 

Industry (2000a, s. 1) hur temaparker alltid har använt sig av den fysiska miljön för att skapa 

immersion och för att få gästerna att bli helt fångade i upplevelsen. Genom bland annat ljus 

och färg går det att få besökarna att känna olika känslor, exempelvis spänning eller rädsla 

genom endast den fysiska miljön. Carson (2000a, s. 1) fortsätter med att berätta om hur 

spelvärldar och temaparksvärldar möter samma utmaningar i form av att hålla spelarna, eller 

besökarna, fångade i den berättelse och värld som skapas. Det vill säga, att skapa immersion. 

Vidare anser Carson (2000a, s. 2) att det finns ett flertal betydelsefulla aspekter för att skapa 

environmental storytelling. Det är framförallt viktigt att ha en klar berättelse, en hel bild över 

sin idé, som sedan kan bestämma de regler som sätts upp för världen. Att stå fast vid denna 

bild är viktigt. För att få attraktionen, eller i detta fall spelet, att fungera och få besökaren eller 

spelaren att känna sig indragen i skeendet krävs det att varje del av världen stärker det koncept 
som lagts fram (Carson 2000a, s. 2). 

If you are creating a game or attraction based on, let's say "pirates", you'll need 

to play your audiences expectation like a violin. You want to pamper them by 

fulfilling every possible expectation of what it must be like to be a pirate. Every 

texture you use, every sound you play, every turn in the road should reinforce 

the concept of "pirates!" 

Carson, 2000a, s. 2 
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Även Rouse förklarar under sin presentation Environmental Narrative: Your World is Your 

Story (2010) vikten av att ha en klar berättelse att utgå ifrån, som världen sedan kan designas 

runt. Att bestämma vad som händer vid varje plats i spelet är enligt honom av största vikt. 

Fokus ligger även på att ägna mycket tid åt efterforskning, att veta vad det är som ska visas 

och framförallt hur detta ska ske. Ur Rouses (2010) perspektiv är byggande av världar det 

viktiga, och han talar om environmental storytelling som den berättelse som spelvärlden 

berättar utan att spelaren behöver vara närvarande. På liknande sätt fortsätter även Jenkins 

(2004, ss. 3–4) med att bygga vidare på Carsons (2000a) idéer och beskriver speldesigners 

mer som narrativa arkitekter än berättare av historier. Han menar också att det inte är utan 

orsak som speldesigners ofta är mer intresserade av att fokusera på utformningen av banan 

istället för berättande. För att stärka sitt påstående ger han även ett exempel på att filmer som 

adapteras till spel ofta fokuserar på att översätta världen och händelserna till spelmiljöer i 
första hand.  

Utöver att ha en tydlig bild över spelvärlden finns det även andra tekniker och koncept som 

också är viktiga att tänka på vid skapandet av environmental storytelling. Carson (2000a, ss. 

2–3) nämner att det är viktigt för besökare eller spelare att direkt kunna identifiera var de 

befinner sig, att orsak och verkan kan leda spelare genom banor, samt hur associationer och 

igenkännande kan framkalla idéer och känslor från miljön. Att inte belamra miljöer med för 

många objekt är också viktigt. Carsons (2000a, s. 3) metod för detta blir istället att spara 

detaljer till de platser som designern vill att spelaren ska dra sig mot. I sin andra artikel 

Environmental Storytelling, Part II: Bringing Theme Park Environment Design Techniques to 

the Virtual World (2000b, s. 3) talar Carson även om valet av perspektiv, samt att skapa 

illusionen av att världen eller banan känns mer komplex än den egentligen är, för att få 

spelaren att känna sig fångad i narrativet. Jongeneel (2013) presenterar även i sin tur åtta 

olika metoder och syften för hur environmental storytelling kan användas och refererar till 

spel som uppfyller dessa. Det kan handla om att använda environmental storytelling för att 

berätta om ett spels mekaniker, likt det tidigare exemplet Half-Life 2 (Valve Corporation 

2004). Andra metoder anser han kan vara att varna spelaren om fara, påminna spelaren om 

sitt mål, visa strategiska möjligheter, skapa en speciell känsla, leda spelaren mot sitt mål eller 

belöning, få spelaren att känna sig indragen i en reaktiv värld, eller för att helt enkelt få världen 
att kännas mer levande. 

Jenkins (2004, ss. 5–13) presenterar och analyserar fyra olika sätt som environmental 

storytelling kan skapa fördjupande narrativ på. Framkallade narrativ, som ökar inlevelsen 

genom associationer till tidigare erfarenheter med exempel på temaparker. Spelade narrativ, 

som struktureras efter spelaren och dennes väg genom miljön och som Jenkins (2004, ss. 6–

7) anser vara mer lokala genom att dessa är beroende av vad spelaren gör. Han talar också om 

inbäddade narrativ (Jenkins 2004, ss. 9–11), som måste hittas och/eller lösas av spelaren och 

menar att dessa narrativ är som minnen, eller spår som kan hittas för att pussla ihop en 

berättelse. Till sist talar han om framväxande narrativ, som låter spelaren skapa narrativet 

själv, med spelet The Sims (Maxis 2000), där spelaren skapar ett hus och en hel familj och 
spelar som dessa som exempel (2004, ss. 11–13). 

Jenkins (2004, ss. 5–13) teorier angående framförallt inbäddade och framkallande narrativ 

används även i Bevensee, Dahlsgaard-Boisen, Olsen, Schoenau-Fog och Brunis studie Project 

Aporia – An Exploration of Narrative Understanding of Environmental Storytelling in an 

Open World Scenario (2012, s. 96). I sin studie undersöker Bevensee et al. (2012, s. 96) 

huruvida ett förskrivet narrativ kan framföra en berättelse genom endast dess miljö, 
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bildmässiga ledtrådar och mekaniker. Genom att utgå från Jenkins (2004, ss. 6, 9–11) koncept 

av inbäddade och framkallande narrativ argumenterar de för att välkonstruerade objekt och 

miljöer kan öppna för tolkning av narrativet för spelaren. Detta är också skälet till varför de 

väljer att basera sitt narrativ på dessa koncept (Bevensee et al. 2012, s. 97). Vidare delar de 

upp sitt narrativ i tre nivåer för att enklare kunna analysera studiens data. De tre nivåer som 

används beskriver de som det uppenbara, som inte har någon djupare mening, illustrationer 

och ledtrådar, som spelaren behöver tolka för att förstå den grundläggande berättelsen, samt 

slutligen den metaforiska delen, som visar på spelets mening (2012, s. 97). Genom både 

avbrott under spelandet samt en kombination av kvalitativa och kvantitativa frågor 

summerade de sedan resultatet av studien som utförts på 20 deltagare med medie- eller 

teknikbakgrund (2012, s. 98). Resultaten visade på att fyra personer av de 20 som deltog 

(20%) förstod alla nivåer av narrativet (2012, ss. 99–100). Bevensee et al. (2012, s. 101) menar 

att detta resultat kan visa på att miljöer har stora narrativa möjligheter i spel, trots att spelet 
inte kunde framföra narrativet till fullo.  

Båda scenerna som framställdes för denna undersökning var skilda från varandra. Även denna 

undersöknings fokus låg då på att skapa environmental storytelling utifrån spår, likt hur 

Bevensee et al. (2012, ss. 96–101) använder Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept av inbäddade 

narrativ. Detta innebar att spelarna själva fick tolka de spår som lämnats i scenerna, något 

som var av stor vikt då undersökningens fokus ligger på om, och hur, denna tolkning kan 

ändras beroende på vilken färg som scenen består av. Att skapa berättelser utifrån spår är 

något som refereras till som indexical storytelling (Fernández-Vara 2011, s. 4). 

2.2.1 Indexical storytelling 

Indexical storytelling berättas utifrån symboler, ikoner och spår. Både från spelvärlden och 

från spelaren själv. Dessa relaterar till händelser eller pekar på vad som sker eller har skett. 

Spelaren får då återskapa dessa idéer själv (Fernández-Vara 2011, ss. 4, 9). Fernández-Vara 

talar i sin artikel Game Spaces Speak Volumes: Indexical Storytelling (2011, s. 5) om två olika 

typer av berättelser i spel genom indexical storytelling. Berättande genom spelvärlden samt 

berättande utifrån spelaren. Berättande genom spelvärlden delar hon upp i tre mindre delar 

som hon sedan diskuterar. Detective work, interpretation of remains och signage and 

tutorials (Fernández-Vara 2011, ss. 6–8). Dessa begrepp översätts i denna undersökning som 

detektivarbete, tolkning av rester/lämningar, vilket syftar på att spelaren får tolka de spår 

som lämnats på platser i spelet, samt skyltning/handledningar där skyltar kan leda spelaren 

genom spelet, eller handleda denne i spelets mekaniker. Berättande genom spelaren fokuserar 

i sin tur på de spår som spelaren själv lämnar efter sig. Detta fungerar då världen stannar så 

som den var när spelaren lämnar den, det vill säga att den inte återställs. Det som denna 

undersökning framförallt lagt fokus på är berättande genom spelvärlden och det som 
Fernández-Vara (2011, ss. 6–8) talar om som tolkning av rester, eller lämningar.  

I sin artikel refererar Fernández-Vara (2011, ss. 5–6) flera gånger till både Rouse (2010) och 

Smith och Worchs (2010) presentationer som båda presenterades under samma konferens. 

Hon menar att de tar upp flera exempel på indexical storytelling i sina presentationer och 

specifikt att dessa även till en stor del är rester och lämningar. Hon nämner även att de når 

detta genom olika strategier, Rouse genom fokus på design av världen och Smith och Worch 

genom att fokusera på spelarna som aktiva agenter (Fernández-Vara 2011, ss. 3–4). Ett 

exempel som Rouse (2010) tar upp är spelet Portal (Valve Corporation 2007). Under spelet 

går det att hitta meddelanden och klotter från vad som kan antas vara tidigare 

försökspersoner, samt objekt som lämnats kvar av dem. Rouse (2010) menar då att spelaren 
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kan anta att hen inte är den enda som använts som försöksperson, utan att det varit någon här 
innan i samma situation. 

 

Figur 3 Klotter och kvarlämnade objekt från tidigare försökspersoner i spelet Portal. 

Smith och Worch talar i sin tur under sin presentation What Happened here? - Environmental 

Storytelling (2010) om spelet BioShock (2K Boston & 2K Australia 2007) och hur de använder 

sig av spår och ledtrådar för att skapa narrativ. De ger ett exempel på en scen i spelet där en 

bar med en kassa och alkohol ligger i fokus. De menar att skyltarna i omgivningen visar på 

alkohol och att kassan kan associeras till pengar, detta ger spelaren en bild av syftet för 
rummet, samt vilka resurser som de kan tänkas hitta när de undersöker det. 

 

Figur 4 Bar med kassa i spelet BioShock. 
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Även Fernández-Vara (2011, s. 7) talar om BioShock (2K Boston & 2K Australia 2007) och hur 

spelet använder sig av indexical storytelling. Fernández-Vara menar att en stor del av spelet 

är uppbyggt av just lämningar. I sin artikel ger hon ett exempel på hur smugglare inte är 

tillåtna in i staden Rapture. När spelaren först kommer in i staden kan denne se en korsfäst 

kropp hängandes med texten ”smugglare” skrivet över huvudet. Senare under banan får 

spelaren reda på vad det var som smugglaren tog med sig in och hur det kan kopplas till 

händelser i världen. Kroppen som visades tidigare var alltså en ledtråd som spelaren själv fick 
tolka.  

 

Figur 5 Smugglare i spelet BioShock. 

Mycket fokus inom environmental storytelling och indexical storytelling ligger på att få 

spelarna att känna sig involverade i spelet, att framkalla immersion. Olika metoder, 

beskrivningar, analyser och forskning för detta har nu presenterats både översiktligt och delvis 

djupare. En majoritet av de texter som tagits upp fokuserar på att analysera och beskriva 

begreppen och koncepten environmental storytelling samt indexical storytelling. Fernández-

Vara (2011), Jenkins (2004), Smith och Worch (2010), Rouse (2010) samt Bevensee et al. 

(2012) inriktar sig specifikt på att analysera dessa begrepp och spel som innehåller 

environmental storytelling och indexical storytelling och effekterna som dessa begrepp och 

koncept kan ha på spelare. Fördelen med denna analytiska inriktning är att dessa öppnar för 

den egna analysen av begreppen. Den ger en grund för hur environmental storytelling och 

indexical storytelling kan användas för att få spelaren att känna sig fångad och involverad i 

spelet. Det som dessa texter och presentationen saknar är framförallt mer ingående 
instruktioner för environmental storytelling och speldesign.  

För att komplettera med metoder, tekniker och beskrivningar av hur environmental 

storytelling kan användas utgick undersökningen från Carson (2000a, 2000b) och Jongeneel 

(2013), och deras fokus på att beskriva fördelarna med environmental storytelling genom 

instruktioner för speldesign. De ger exempel på metoder och tekniker som kan ändra på hur 

en spelare uppfattar ett spels narrativ och beskriver hur man kan arbeta med environmental 

storytelling. Jongeneel (2013) ger även en enkel handledning genom sin modell av olika 

metoder för environmental storytelling och ger exempel på när och hur dessa metoder kan 
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användas för att nå olika mål. Bevensee et al. (2012) forskar även kring environmental 

storytelling, utöver analys, genom sin undersökning av hur spelare uppfattar ett narrativ 

skapat genom endast miljöer. Fördelarna med detta är att deras undersökning ger siffor på 

något som de testat på spelare, det är inte endast spekulationer utan ett resultat att utgå ifrån. 

Då många av dessa referenser fokuserar på att analysera och förklara environmental 

storytelling och indexical storytelling så undersöker istället Bevensee et al. (2012) koncepten, 

genom att använda tidigare analyser, och visar sedan på hur dessa koncept kan appliceras 

genom forskning, genom att testa det på personer. Denna kombination av analyser, forskning 

och handledningar ger en överblick av området environmental storytelling och narrativ 
utifrån speldesign.  

De koncept som framförallt används i denna undersökning är Jenkins (2004, ss. 9–11) 

koncept av inbäddade narrativ, som även studeras av Bevensee et al. (2012, ss. 96–101) i 

deras undersökning, samt Fernández-Varas (2011, s. 4) koncept av indexical storytelling, 

narrativ som byggs upp genom spår och ledtrådar. Fokus blev således att både skapa och 

analysera denna undersökning utifrån spår, ledtrådar, rester och lämningar. Utöver detta 

används även Carsons (2000a, 2000b) och Jongeneels (2013) metoder för att skapa 

immersion genom environmental storytelling som instruktioner och handledning för att 

kunna bygga upp trovärdiga scener. Fokus låg på att använda dessa referenser och 

handledningar för att undersöka en av aspekterna inom environmental storytelling, färg. 

Detta för att se vilken påverkan just färg kan ha på 3D-scener inom spel. Specifikt så 

fokuserade denna undersökning på associationer och symbolik kring färger. För att se vad som 

skulle kunna ändras i en scens berättande blev det därför relevant att bygga en förståelse för 

vad färger kan berätta, samt associeras med, det vill säga få en inblick inom området 
färgsymbolik. 

2.3 Färgsymbolik och associationer 

Feisner och Reed beskriver i boken Color Studies (2014, ss. 184–185) hur färger används för 

att beskriva känslor. De ger ett exempel på hur färg kan användas i uttryck, exempelvis att 

någon är så arg att denne ser rött eller att en person kan vara grön av avundsjuka. De fortsätter 

också med att peka på att färgers mening alltid ändras med tiden. Förr i tiden associerades 

färgen grön till att vara giftigt, medan de menar att grönt idag står för miljö och att ”vara grön”.  

Feisner och Reed (2014, s. 185) argumenterar också för att färgsymbolik och associationer kan 

användas för att påverka åskådarens uppfattning i olika sammanhang, vilket kan ändra det 
slutliga budskapet.  

Wexner undersökte i sin studie The Degree to Which Colors (Hues) Are Associated with Mood-

Tones (1954) till vilken grad som olika känslor och humör kan associeras med färger och 

nyanser. Detta gjordes genom att låta personer koppla färger till olika grupper av känslor och 

humör. Även Kaya och Epps diskuterade samma ämne och undersökte associationer utifrån 

känslor och personliga erfarenheter i Color-emotion associations: Past experience and 
personal preference (2004, ss. 31–33). 

Olika kulturer talar om färger på olika sätt. De vanligaste färgerna som finns definierade 

generellt sett i majoriteten av språk, utöver svart och vitt, är först rött, följt av gult och grönt 

och sedan blått (Feisner & Reed 2014, s. 185). De färger som används och studeras i denna 

undersökning utgick då från denna ordning. Med anledning av undersökningens begränsade 

storlek kunde dock endast tre av dessa väljas. Dessa färger blev rött, gult samt blått. 



 10 

Anledningen till varför färgen grönt uteslöts istället för blått var på grund av blåtts kontrast 

mot det varma röda, både i färgtemperatur, men även utifrån dess kontrast mellan generella 

associationer så som att rött associeras med fara medan blått associeras med säkerhet (Feisner 

& Reed 2014, ss. 186–187). Tanken med detta var att få så tydliga resultat som möjligt, i och 

med färgernas generellt sett stora skillnader. Feisner och Reed (2014, s. 187) nämner även att 

färgen grön kan framkalla varierande känslor, vilket ännu en gång stärker det val som gjordes, 
att istället inkludera färgen blå med dess tydligare associationer. 

Färgen rött brukar enligt Feisner och Reed (2014, s. 186) ofta stå för bland annat kärlek, 

passion, styrka, dynamik, fara, eld och revolution. De argumenterar även för att rött är den 

färg som har störst påverkan på människor. Wexner (1954, ss. 433–434) undersökte 

studenters associationer genom att låta dem binda samman ordgrupper som representerade 

känslor med färger. Resultatet visade på att rött associerades med spänning, stimulation och 

fientlighet. Även Kaya och Epps (2004, s. 32) undersökte studenters associationer genom att 

be dem att ange en känsla som de kände till varje färg. Resultatet visade på att rött 

associerades med kärlek, ondska och blod. Detta visar på en generell bild av att rött kan 
förbindas med såväl spänning som passion och fara.  

Färgen gul beskrevs som glad, optimistisk, associeras med solen, försiktighet, illamående, 

ålder, feghet och att den kan associeras med varningar (Feisner & Reed 2014, ss. 186–187). 

Feisner och Reed beskriver också färgen gul som den lättaste att se, på grund av dess  

ljusstyrka. I Wexners (1954, ss. 433–434) studie visar resultatet på att gult framförallt 

associeras med glädje medan Kaya och Epps (2004, s. 32) visar på liknande resultat med gult 

associerat till glädje och spänning (upphetsning) samt sol och sommar. Detta ger då en tydlig 

bild av att färgen gult associeras starkt till glädje och positiva känslor. Intressant är även att 

se att trots den tid som finns mellan Wexners (1954) undersökning och Kaya och Epps (2004) 

undersökning, så visar dessa på nästintill samma resultat. Något som talar för att dessa 
resultat beskriver det generella sambandet mellan färg och associationer.  

Tills sist beskriver Feisner och Reed (2014, ss. 187–188) även färgen blå som lugn, 

konservativ, lojal, säker och att den associeras med sanning och en blå himmel. De negativa 

associationerna är framförallt sorg och kyla. Blått anser de också ha stor betydelse inom 

religion och står i flera fall för något heligt och andligt. Wexners (1954, ss. 433–434) resultat 

visar på liknande associationer, blått står här för lugn och säkerhet. Blått står även för lugn i 

Kaya och Epps (2004, s. 32) studie, samt förknippades med hav och himmel. Även i detta fall 

finns ett genomgående tema som visar på liknande associationer. Blått associeras generellt 
sett med lugn och säkerhet. 

Trots dessa resultat finns det även andra faktorer som kan påverka hur en färg uppfattas. 

Feisner och Reed (2014, s. 188) nämner bland annat att styrka, färgvärde och färgens 

temperatur kan påverka. De menar att mörker associeras med bland annat natt, rädsla och 

mystik medan ljus förknippas med klarhet och optimism. Hög intensitet förknippas med 

aktivitet medan låg intensitet står för mer dämpade känslor. Likväl ger värme känslor av 
glädje, sol och stimulans medan kyla är tystnad, står för skuggor och avstånd. 

Utöver färgers olika aspekter undersöker även denna studie kontexten kring färger och om, 

samt hur, denna eventuella kontext kan påverka hur scenerna uppfattas. Att även se på 

färgernas kontext var för att hjälpa undersökningens analys av associationer, genom att 

utvärdera ifall objektens associationer eller färgernas associationer vägde tyngre. Utöver 

kontext presenteras även de kulturella skillnaderna i vilken symbolik färger har i olika 
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kulturer. Detta är en viktig aspekt att analysera i och med att studien som utförts är beroende 
av personliga associationer. 

2.3.1 Betydelsen av kontext 

För denna undersökning var det även relevant att se på scenerna och den kontext som färgerna 

placeras i, samt om det kan ha haft någon påverkan på hur miljöerna i fråga kan ha uppfattats. 

I sin artikel Color meaning and context: Comparisons of semantic ratings of colors on samples 

and objects (1997, s. 40) talar Taft om hur färgprover brukar användas inom bland annat 

design och planering då detta är ett billigt och enkelt sätt att jämföra färger på innan de 

används. Inom färgforskning brukar denna metod användas för att ordna olika färger till 

grupper av beskrivande ord eller känslor (Taft 1997, s. 40). Dessa färgprover är ofta visade i 

samband med svartvita kombinationer oavsett vad för material eller kontext som dessa färger 

slutligen ska användas till (Ertez-Ural & Yilmazer 2010, s. 344). En kritisk fråga enligt Taft 

(1997, s. 40) är dock ifall dessa isolerade färgprover verkligen kan representera den generella 

uppfattningen av de färger som testas. Taft frågar sig ifall samma färg kan ge olika 

associationer på skilda objekt. Även Ertez-Ural och Yilmazer menar också att det är viktigt at 
se på kontext och färgassociationer från utrymmen och former (2010, s. 344). 

Flera studier där färgprover har jämförts med färger på objekt och i utrymmen har gjorts för 

att se om det finns någon kritisk skillnad mellan hur färger associeras med eller utan kontext. 

Dessa studier visar sig dock vara relativt delade i svaret på om detta påverkar eller inte (Won 

& Westland 2016, ss. 1–2, 7). Vissa studier visar på att skillnader mellan färgprover och objekt 

(färg i kontext) inte alls har någon korrelation medan andra visar på relativt stark korrelation 

mellan de båda testerna. Tafts (1997, ss. 42–44, 48–49) studie är ett exempel som visar på en 

generellt god överrensstämmelse mellan de objekt och färgprover som undersöks. Den största 

skillnaden han fann var att färgproverna blev klassade som generellt sett lite vackrare och mer 

eleganta än de objekt som användes i undersökningen, detta genom skalorna vacker till ful 

samt elegant till vulgär som studerades. Detta anser Taft (1997, ss. 42–44, 48–49) ej är 

tillräckligt för att vara betydligt. Taft talar också om att vissa objekt skulle kunna påverkas mer 
eller mindre beroende på de färger som de vanligtvis förknippas med. 

Andra studier som visar på större skillnader har bland annat gjorts av Ertez-Ural och Yilmazer 

(2010, ss. 343–351). Denna studie utfördes på objekt i utrymmen genom att testa färgprover i 

form av färgscheman, abstrakta kompositioner, perspektivritningar och 3D-modeller (Ertez-

Ural & Yilmazer 2010, s. 345). Resultatet visade att abstrakta kompositioner, 

perspektivmålningarna och 3D-modellernas associationer generellt sett liknade varandra. 

Färgproverna stack dock ut avsevärt (Ertez-Ural & Yilmazer 2010, s. 346). Detta ledde till 

slutsatsen att färgprover inte alls ger samma associationer som färger i kontext (Ertez-Ural & 

Yilmazer 2010, ss. 348, 350). 

Även Amsteus, Al-Shaaban, Wallin och Sjöqvists (2015, ss. 39–41) studie genom färgerna blå 

och svart som färgprover eller på ett objekt visade på en väsentlig skillnad mellan de båda. 

Endast ett fåtal av de associationer som generellt sett förknippas med färgerna blev 

associerade med testobjektet. Vidare argumenterar Amsteus et al. (2015, ss. 39–41) likt Taft 

(1997, s. 48) för att associationer skulle kunna påverkas av att olika färger redan förknippas 
med vissa objekt, medan andra inte gör det. 

Won och Westland (2016, ss. 1–2) diskuterar och jämför bland annat Ertez-Ural och Yilmazers 

(2010, ss. 343–351) med Tafts (1997, ss. 40–50) studie. De bygger sedan på denna forskning 
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genom att själva undersöka skillnader mellan uppfattning av färgprover och ett flertal objekt. 

Till skillnad från tidigare studier använder sig denna av fler objekt, sammanlagt sex stycken 

(Won & Westland 2016, s. 2). Resultatet för denna studie visar på att det generellt sett inte 

fanns någon större skillnad mellan de olika testmetoderna. De enda noterbara skillnaderna 

som de fann var att objekten medicin och handtvål kunde ha aningen skilda associationer i 

jämförelse med andra testade objekt (2016, ss. 6–7). Won och Westland (2016, s. 7) 

argumenterar utifrån sin studie för att det inte verkar finnas någon extrem. De menar att 

tidigare studier framförallt har visat på två kontrasterande perspektiv, att kontext helt ändrar 

uppfattningen av färgassociationer eller inte alls påverkar. De kommer i sin studie istället fram 

till att dessa extremer antagligen inte gäller och att detta visar på att färgers associationer 

ibland kan bero på kontext och ibland inte (Won & Westland 2016, s. 7). Detta innebär för 

denna undersökning att kontext blev en relevant aspekt att analysera i förhållande till de 
färgassociationer och uppfattning som de två olika 3D-scenerna har framkallat. 

2.3.2 Kulturella skillnader 

En annan del av färgassociationer och symbolik som analyseras vidare i denna undersökning 

är de kulturella skillnader som finns gällande hur färger uppfattas och den symbolik som dessa 

representerar. Feisner och Reed (2014, s. 185) talar exempelvis om att vissa språk har en större 

eller mindre mängd ord för färger än andra. En del kulturer skiljer ej på färgerna blå och grön, 

medan det finns andra kulturer som exempelvis har en stor mängd olika namn för nyanser av 

vitt. Feisner och Reed (2014, ss. 193–194) återger även olika associationer inom olika länder. 

I Kina associeras rött med fertilitet, glädje, eld och nya tider. Gult associerar de med jord, vitt 

med metall och grönt med trä. Redan här finns det märkbara skillnader mot de tidigare 

nämnda associationerna. Feisner och Reed (2014, ss. 193–194) beskriver vidare att rött står 

för god hälsa i Japan och svart associeras med ödmjukhet och fattigdom. En annan stor 

skillnad som de talar om är kontrasten mellan associationerna för gott och ont mellan Japan 

och USA. I Japan står spektrumet grönt och blått för det goda, medan rött och lila är onda 

färger. I kontrast står rött-gult-grönt för det goda i USA medan lila och orange är de onda 

färgerna. Feisner och Reed (2014, s. 194) nämner även att grönt har stor betydelse i Irland, 

där det tack vare deras historia står för stolthet, hopp och patriotism. Alla dessa aspekter var 

viktiga att analysera i relation till denna undersökning. Speciellt i samband med de intervjuer 
som utfördes. 

En studie av Akcay, Dalgin och Bhatnagar (2011, s. 45) som gjorts på ett hundratal studenter 

från Indien, Kina, USA och Turkiet genom enkäter undersökte ifall studenter från olika länder 

associerade färger olika. Resultatet visade att färger uppfattades olika och att färgval på 

diverse produkter hade olika vikt i de skilda länderna och kulturerna. Det visade sig även att 

vissa färger hade mer extrema skillnader än andra. I Kina associerades till exempel svart med 

mystik, död och rädsla medan det i Indien förknippades med ondska, kraft och likt Kina, död. 

I Turkiet stod svart för ondska, sexualitet och olycka medan det i USA hade associationerna 

död, styrka, mystik och rädsla (Akcay et al. 2011, s. 45). Utöver svart var även rött en av de 

färger som stod ut med passion, energi och kärlek som symboler i Kina och Turkiet. I Indien 

förknippas rött med, likt Kina och Turkiet, kärlek och passion, men även fara och ilska. Till 

sist associeras rött med kärlek, fara, ilska och styrka i USA (Akcay et al. 2011, s. 46). Akcay et 

al. förklarar även att andra färger så som lila, orange och brunt generellt sett har liknande, om 

inte samma associationer i alla länderna.  

Då denna undersökning utfördes genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer och 

undersökte något så personligt som associationer och uppfattningar, visade detta på att det 
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även är relevant att analysera detta ur en kulturell aspekt, då det är tydligt att informanternas 
kulturella bakgrund skulle kunna påverka deras uppfattning av vissa färger.  

Av dessa referenser består alla utom boken Color Studies (2014) av forskning och analys av 

färg, färgassociationer och kulturella skillnader i hur färg uppfattas. Detta var en klar fördel 

då siffror och forskning kring hur personer uppfattar och associerar olika färger var av tyngd 

för att skapa en trovärdig bild att utgå ifrån i denna undersöknings analys av färg. Dessa 

forskningsartiklar har undersökt och forskat om färger och färgassociationer på personer 

utifrån de analyser som existerar inom området. De analyserar även de effekter som 

undersökningarnas siffror kan tänkas visa på. Boken Color Studies (2014) fungerade i sin tur 

mer som handledning och beskrivning och kompletterade den forskning som gjorts genom sin 

tydliga beskrivning av hur färger generellt sett uppfattas, medan forskningsartiklarna  
framförallt användes för analys. 



 14 

3 Problemformulering  

Environmental storytelling är narrativ skapade ur miljöer och utrymmen (Fernández-Vara 

2011, s. 2). Det finns en stor mängd olika metoder, idéer och tillvägagångssätt för att skapa 

environmental storytelling i spel. Orsak och verkan, ljussättning, kontrast och igenkännande 

för att nämna några (Carson 2000a, ss. 2–3). Något som däremot inte hade utforskats vidare 

i större utsträckning inom området, och var intressant att undersöka i förhållande till 

environmental storytelling, var om, och hur färg kan påverka en 3D-scens berättande genom 

associationer och symbolik.  

Då färg i ljus är något som tillhör det redan omtalade ämnet ljussättning var det mer intressant 

att framförallt se på färg på en scens objekt, och om detta kunde påverka hur scenen 

uppfattades. För att kunna bilda en hypotes om vad som skulle kunna ändras i en 3D-scens 

berättande blev det relevant att få en förståelse för vad färger kunde berätta, samt associeras 

med, det vill säga en inblick inom området färgsymbolik. Detta ledde vidare till de aspekter 

som behövde tas hänsyn till, om kontexten kunde påverka färgernas uppfattning och ifall det 

fanns kulturella skillnader som kunde påverka färgernas och scenens associationer. Både 

kontext och kulturella skillnader inom färgassociationer har studerats flitigt genom både 
färgprover och objekt. Däremot hade detta ej skett inom spelmiljöer. 

Denna undersökning avsåg specifikt att studera färg på scenens objekt genom framförallt dess 

texturer. Detta skedde genom att fokusera på environmental storytelling genom spår och 

ledtrådar utifrån Jenkins (2004, ss. 9–11) idé om inbäddade narrativ samt konceptet 

indexical storytelling förklarat av Fernández-Vara (2011, ss. 4, 9). Detta med anledning av att 

spår och ledtrådar öppnar för spelarens egna tolkning (Bevensee et al. 2012, s. 97). Något som 

är av vikt då färgassociationer tolkas. Genom att kombinera dessa två forskningsområden, 
speldesign och färgpsykologi/design, ämnade denna undersökning besvara frågeställningen:  

Hur kan en 3D-scens val av färger påverka spelarens uppfattning av scenens environmental 

storytelling? Hur påverkas uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka färger som 
dess objekt ges? 

3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning ämnade att utvärdera ifall scener kan uppfattas olika beroende på vilka 

färger som objekten i scenerna har. Detta undersöktes genom två olika 3D-scener med 

environmental storytelling baserade på två skilda narrativ skapade genom indexical 

storytelling och inbäddade narrativ. Det vill säga genom spår och ledtrådar som spelaren fick 

tolka själv. En av scenerna var en inomhusmiljö och den andra en utomhusmiljö för att skapa 

två olika händelser för utvärderingen av associationerna. Genom att skapa två helt skilda 

miljöer med olika objekt ämnade detta att minska risken för att scenen eller scenens objekt i 

sig var det som påverkade resultatet. Dessa två scener delades upp i tre färgversioner var, en 

med fokus på rött, en med blått och en med gult. Detta resulterade då i två gånger tre versioner 

av scenerna, det vill säga sex olika färgversioner. Båda scenerna skapades i samma grafiska 

stil med handmålade texturer som justerades beroende på färgversion av scenen i fråga. 

Anledningen till just denna grafiska stil var att modellerna och miljöerna användes och 

skapades i samband med ett spelprojekt som utfördes under samma tid som undersökningen. 

Denna grafiska stil med handmålade texturer gav även möjligheter att använda tydligare och 

starkare färger på objekten i fråga än exempelvis en realistisk stil, där de skulle ha kunnat bli 
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för dämpade för att få ut ett tydligt resultat. Ljussättningen var lika i alla scenernas 

färgvarianter. En nyans av scenernas valda färger gavs dock till framförallt skuggorna för att 

få hela scenerna att kännas sammanhängande och som att de representerade den färg som 
scenen gavs.  

Scenerna byggdes i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005–2016) och informanterna 

fick gå runt i och undersöka en av scenerna i ett förstapersons-perspektiv under en begränsad 

tid. Detta för att även få med känslan av interaktivitet som finns i just spelmiljöer. Detta likt 

hur Bevensee et al. (2012) använder sig av interaktivitet i sin studie Project Aporia – An 

Exploration of Narrative Understanding of Environmental Storytelling in an Open World 

Scenario (2012, s. 96) där de undersökte hur mycket en spelare kan förstå av ett spel som 

endast berättas genom environmental storytelling. Detta undersöktes då genom ett 

egenskapat spel. Till varje scen skapades även en kort förskriven berättelse eller händelse, 

återigen likt Bevensee et al. (2012) studie. Detta för att ha en grund att stå på i analysen av de 

olika färgvalen genom tolkning av scenernas narrativ. Att kunna utgå från ett förbestämt 

koncept av vad scenerna kommer att berätta gjorde det enklare att se hur informanternas 
resultat förhåller sig till varandra, och grundkonceptet. 

Både de kvantitativa och de kvalitativa metoderna kan användas för att samla in olika data. 

Inom färgsymbolik använder sig exempelvis Won och Westland (2016, ss. 4–5) av en av de 

kvalitativa metoderna genom att visa färger på en skärm för att utvärdera informanternas 

associationer. Även Bevensee et al. (2012, s. 98) använder sig av en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa frågor. Vanligast verkar i slutändan de kvalitativa metoderna vara inom 

studier av färgsymbolik samt environmental storytelling, vilket stämmer i förhållande till 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsens (2004, s. 9) argument för att de kvalitativa metoderna 

passar bäst för att studera det som har med åsikter och handlingar hos personer att göra. I sin 

tur handlar de kvantitativa metoderna oftast om att kunna testa teorier genom siffror som kan 

peka på olika relationer och korrelationer mellan dessa (Østbye et al. 2004, s. 157). Att välja 

de kvantitativa metoderna blev då ej relevant som grund i detta sammanhang. Detta på grund 

av behovet av mer personliga och ingående svar, som kunde förklara hur scenerna uppfattades 

och varför. Detta leder till slutsatsen att använda de kvalitativa metoderna i denna 

undersökning. Att tidigare forskning kring environmental storytelling samt färgassociationer 

använder sig av de kvalitativa metoderna stödde även detta val.  

Østbye et al. tar i sin bok Metodbok för medievetenskap (2004, s. 100) upp två större delar 

inom kvalitativa metoder, kvalitativa intervjuer och fältobservationer. I denna undersökning 

var intervjuer den metod som användes då scenerna behövde utvärderas av personer och 

deras associationer. Fältobservationer blev ej relevant då den information som denna 

undersökning var ute efter var personliga åsikter, vilket kräver intervjuer. Även kvalitativa 

intervjuer kan enligt Østbye et al. (2004, ss. 102–103) delas upp i ostrukturerade, semi-

strukturerade och strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer var den slags 

intervju som användes inom denna undersökning. Anledningen till detta var att en 

strukturerad intervjumetod kunde bli för snäv då det handlade om associationer och tolkning 

av scenerna, medan en ostrukturerad metod kunde ha blivit för svår att sammanställa. En 

semi-strukturerad intervjumetod tillät dock denna undersökning att förbereda en bas av 

frågor, som sedan kunde utvecklas mer vid behov i form av följdfrågor. Detta gav en grund av 

förberedda frågor som kunde sammanställas, samt extra rum för kommentarer och 
utveckling.  
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Målet var att intervjua tre personer per färgvariant av scenerna (två scener med tre 

färgvarianter var), det vill säga 18 informanter. Fokus låg på att få en så stor spridning av ålder, 

könsfördelning och bakgrund som möjligt då alla dessa faktorer möjligtvis skulle ha kunnat 

påverka informanternas uppfattning av färg och associationer. Bakgrund kunde med största 

sannolikhet även påverka associationerna, likt hur informanterna i Akcay et al. (2011, s. 45) 

svarade olika beroende på deras kulturella bakgrund. Spelvana samt ifall informanterna 

jobbar med/studerar bild, grafik, film, foto eller andra områden som kan påverka deras vana 

vid bilder var även relevant att undersöka. Associationer genom spel skulle även eventuellt 

kunna påverka hur informanterna uppfattade scenerna, samt hur de tolkade dessa. De 

personer som jobbar med eller studerar bild kunde också tänkas associera scenerna och 

färgerna annorlunda i och med en eventuell vetskap om färglära. Ju större bredd av 

informanternas bakgrund och egenskaper desto större möjlighet att se ifall färger och objekt 

kunde uppfattas olika i scenerna. Tanken var att detta även skulle motverka att resultatet vrids 
ur en specifik grupps perspektiv och denna grupps associationer.  

Fokus lades även på att förbereda frågorna inför intervjun, något som Østbye et al. (2004, s. 

104) anser vara viktigt. Intervjuerna började med att informanterna, som alla behövde vara 

över 18 år och ge sitt medgivande, fick reda på syftet och deras roll i undersökningen. Detta 

utifrån de krav och etiska aspekter som Østbye et al. (2004, ss. 126–127) tar upp om bland 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Informanterna fick sedan veta att 

både deras identitet och alla de svar de gav kommer att hållas anonyma och endast användas 

i forskningssyfte. Informanterna fick även reda på att de kan avsluta intervjun vid behov. En 

viktig aspekt var även att se till att informanterna inte hade diskuterat undersökningens 

innehåll innan intervjuerna. Informanterna som intervjuas blev tillbedda att ej diskutera 

innehållet med personer som eventuellt skulle vara en del av undersökningen. Vetskap om 

intervjuns innehåll blev även en aspekt som frågades om innan intervjun startade, då detta 
kunde påverka informantens svar.  

Intervjun började sedan med en del korta frågor kring informanternas bakgrund, ålder, kön, 

spelvana och ”bildvana” för att kunna analysera bland annat de eventuella skillnaderna 

gällande färgassociationer som skulle kunna finnas. Sedan gavs en kort beskrivning av hur 

man rör sig i 3D-scenen. Informanterna fick sedan gå runt i 3D-scenen under en begränsad, 

men inte stressande tid. Efter det att informanterna gick runt i scenen ställdes frågor kring 

deras tolkning av scenen. De fick förklara vad de tror hade hänt i scenen och varför, samt 

beskriva känslan i scenen. Därefter ställdes korta frågor om scenens objekt och miljö, för att 

se ifall kontexten kunde ha påverkat uppfattningen. Efter detta inriktade sig frågorna på den 

färg som valts för scenen. Informanterna fick svara på vad de generellt sett associerar scenens 

färg (antingen röd, blå eller gul) med. Slutligen inriktade sig frågorna på ifall informanterna 

trodde att färgerna kunde ha spelat roll i hur de uppfattade scenen, och ifall de hade tänkt 

annorlunda ifall en annan färg hade varit aktuell. Denna sista fråga sammankopplade då 

tolkningen av scenen med färgerna för mer ingående analys av scenen. Anledningen till denna 

ordning av frågorna var för att se till att informanterna inte leddes direkt till att förknippa 

händelserna med färgerna. Detta följer Østbye et al. (2004, s. 103) idéer om att börja med mer 

konkreta frågor för att sedan gå mot mer ingående frågor som kräver mer reflektion. 

Informanternas tolkning av de frågor som gavs är även det en viktig aspekt. Frågorna hölls till 
en så stor grad som möjligt neutrala och enkla, så att informanterna direkt kunde förstå dem.  

Dokumentation av intervjuerna skedde genom inspelning, som sedan transkriberades. En av 

nackdelarna med de kvalitativa metoderna är att forskaren kan påverka resultatet på en viss 
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nivå genom exempelvis misstolkning av svar och frågor under intervjun samt forskarens 

närvaro i sig (Østbye et al. 2004, ss. 121–122). Detta till skillnad från de kvantitativa 

metoderna med fokus på siffror (Østbye et al. 2004, s. 157). Dessa problem ämnade 

undersökningen att minska genom att spela in intervjuerna, vilket gav möjlighet till att 

utvärdera dessa flera gånger. Målet med detta var att minska risken för att forskaren skulle 

misstolka informantens svar. Ett annat val som också kunde påverka informanterna är den 

miljö där intervjun skedde (Østbye et al. 2004, ss. 102–103). Intervjuerna hölls avskilt för att 

det skulle kännas så säkert och ostört som möjligt. Att informanterna känner sig trygga i 

intervjusituationen menar Østbye et al. (2004, s. 104) är viktigt. Scenerna visades även på 

samma dator för att inte påverka resultatet, då olika skärmar kan ha olika ljus- och 

färginställningar som kunde ha påverkat hur färgerna uppfattades och tolkades. Olika datorer 

skulle även ha kunnat påverka spelupplevelsen genom exempelvis olika snabbhet eller 
grafiska inställningar, vilket även det kunde ha påverkat informanternas uppfattning. 

Ett problem som kunde ha uppstått med denna undersöknings valda metod är framförallt den 

begränsning som finns gällande undersökningens storlek och hur många informanter som 

kunde intervjuas. En lösning skulle ha kunnat vara att exempelvis använda en kompletterande 

kvantitativ enkät. Problemet med detta var dock, utöver att denna inte har möjlighet för 

samma ingående frågor, att den miljö som informanterna befann sig i ej kunde ha 

kontrollerats. Den avskilda miljö som informanterna intervjuades i kunde inte garanteras för 

de respondenter som då skulle ha svarat på en sådan enkät. Detta kunde ha inneburit flera 

moment som kunde ha stört respondenten och påverkat resultatet. Utöver detta kunde en 

sådan enkät ej utföras på samma dator och skärm, då detta kunde ha ändrat tolkningen av 

scenen och dess färger tillräckligt mycket för att resultatet ej skulle blivit användbart, då färger 

kan representeras olika på skilda skärmar. En enkät hade även inneburit att de interaktiva 3D-

scenerna som utvärderades under intervjuerna skulle behövt bytas ut mot exempelvis 2D-

bilder eller film för att fungera effektivt i en sådan enkät, speciellt i det fall då respondenterna 

ej hade vana vid spel. Detta byte av format skulle också ha kunnat ändra scenens uppfattning 

så pass mycket att intervjuerna och enkäten ej hade gått att jämföra med varandra. Aspekten 

av interaktivitet kunde även ha förlorats, vilket är en viktig del av just environmental 

storytelling, där spelaren/informanten själv kan välja den ordning som hen vill se på saker i 

scenen. Denna ordning hade då blivit fast (som i en film eller på bilder) istället för interaktiv, 

och möjligheten att som informant själv bestämma ordningen på hur saker uppfattas hade 

förlorats. Ett annat skäl till att en kvantitativ kompletterande enkät ej skulle ha fungerat är 

framförallt att informanternas reaktioner av scenen kunde missas samt att det inte fanns 
samma möjlighet till följdfrågor och förklaringar. 
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4 Genomförande  

Syftet med denna studie och tillhörande projekt var att undersöka ifall en 3D-scens färgval, i 

framförallt texturer, kan påverka hur scenens environmental storytelling uppfattas. Denna 

artefakt ämnade att kombinera områdena speldesign och färgpsykologi för att undersöka 

färgassociationer i environmental storytelling och skapa två 3D-scener där uppfattning av 

miljöer och objekt kan undersökas utifrån tolkning av färg. Undersökningen kombinerade 

tester kring färgassociationer med spelscener och dess interaktivitet, och byggde på så sätt 

vidare på tidigare forskning som testat färgassociationer genom exempelvis 2D-bilder och 
färgprover. 

Som underlag för denna undersökning skapades två olika spelbara 3D-scener som byggdes i 

spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005–2016). Dessa scener modellerades i programmet 

Autodesk Maya Lt 2017 (Autodesk Inc. 2013–2016) och texturerades i Adobe Photoshop CC 

(Adobe Systems Inc. 2013–2016). De två scenerna delades sedan upp i tre olika färgvarianter 

per scen. En variant med röda texturer, en med blå och en med gula. Dessa sex olika scener 

undersöktes sedan vidare i denna studie för att svara på hur en 3D-scens val av färger kan 
påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling. 

Ett fåtal av de objekt och texturer som användes i detta projekt är gjorda av Oliver Folke, som 

även han arbetat på det spelprojekt som utfördes vid samma tid. Dessa modeller och texturer 

var utomhusscenens svärd (3D-modell och textur) samt svamp (3D-modell) och 

pengahögarna, guldtackorna och myntens gemensamma textur. Resterande modeller och 
texturer var egenskapade för användning i detta projekt.  

4.1 Inspiration och förstudie 

Scenernas narrativ berättas genom environmental storytelling. Framförallt genom 

inbäddade narrativ, berättelser som är som minnen eller spår som kan hittas och lösas 

(Jenkins 2004, ss. 9–11) och indexical storytelling, berättande genom spår, ledtrådar och 

ikoner (Fernández-Vara 2011, ss. 4, 9). Detta var scenernas fokus. Idén var att något skulle ha 

skett i varje scen, och att dessa rester och lämnade objekt som hittas skulle berätta om vad 

som hänt. Scenernas berättande inspirerades av de spår och ledtrådar som går att hitta i spelen 

Portal (Valve Corporation 2007), Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) samt BioShock (2K 

Boston & 2K Australia 2007). Dessa ledtrådar består ofta av texter skrivna på väggar, affischer 
och lämnade objekt som kan visa eller bygga upp scenens eller världens narrativ. 
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Figur 6 Environmental storytelling genom en skylt och rester i spelet BioShock. 

I projektets scener har ledtrådar placerats ut likt dessa spel, samt utifrån Jenkins (2004, s. 13) 

idé om inbäddade narrativ som är som minnesplatser som spelaren måste lösa för att förstå 

handlingen. De spår och ledtrådar som placerats ut i projektets scener ämnar leda spelaren, 

samtidigt som denne själv måste lösa gåtan kring scenen. I sin artikel Environmental 

Storytelling, Part II: Bringing Theme Park Environment Design Techniques to the Virtual 

World (2000b, s. 1) talar Carson om hur många personer kan känna sig manade till vad han 

talar om som arketyper för arkitekturer. Han beskriver bland annat två träd med mycket 

utrymme åt båda håll bredvid dem. Många väljer dock trots detta att gå emellan dessa istället 

för att gå på sidan om träden. Carson menar att denna tröskel drar till sig personer och att 

detta är ett exempel på hur miljöer kan leda spelare. Carson talar även i sin andra artikel 

Environmental Storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the 

Theme Park Industry (2000a, s. 3) om hur det är viktigt att undvika att göra scenerna för 

stökiga. Tricket, anser han, är att spara detaljer till de viktigaste platserna i scenen för att leda 

spelaren dit. Denna metod har framförallt varit viktig i detta projekt. Att se till att hitta en 

balans mellan att fylla ut scenen, medan den fortfarande är tillräckligt enkel för att tydligt visa 

spelaren vart denne ska gå. Carsons (2000b, s. 1) idéer kring hur objekts placering kan få 
spelare att känna sig manade till att undersöka platsen inspirerade även de egna scenerna.  

Temat för scenerna var medeltida fantasy och scenerna skapades med rollspel i åtanke, då det 

sammanhängande spelprojektet som utförts samtidigt baserades på denna genre. Modellerna 

som skapats för projektet var gjorda i en mer stiliserad/semi-realistisk stil inspirerad av bland 

annat fantasyrollspelet World of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment 2016) och 

pusselspelet The Witness (Thekla Inc. 2016). World of Warcraft: Legions (Blizzard 

Entertainment 2016) lågdetaljerade modeller och detaljerade texturer kombinerades med The 

Witness (Thekla Inc. 2016) enkla färger och ytor. Detta gav enkla modeller med tydliga färger 

och texturer. World of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment 2016) blev även inspiration 
för scenernas rollspels- och fantasytema. 
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Figur 7 Till vänster: Modeller och texturer från spelet World of Warcraft: Legion. Till 
höger: Modeller och texturer från spelet The Witness. 

Utöver inspiration från dessa spel hittades även inspiration för detaljer och texturer genom 

termer så som low poly fantasy models och fantasy 3D models för idéer till objekt, samt hand-

painted textures för texturer. Dessa referenser hittades under arbetets gång och användes 

framförallt som inspiration för detaljer, exempelvis som referens till utomhusscenens vagn 

(medieval wagon), och för att snabbt kunna inspireras och göra mindre beslut kring texturer 
och modellers former. 

4.2 Arbetsprocess och designval 

Det första steget för skapandet av detta projekt och artefakt var att hitta inspiration och idéer 

kring hur scenerna skulle kunna byggas. I och med detta påbörjades scenernas översiktliga 

berättelser. Dessa sammankopplades även till den värld som händelserna utspelar sig i. 

Världen baserades på det spelprojekt som utförts jämte denna undersökning och består i detta 

projekt framförallt av en nordlig region i ett större fantasyland. Detta sätt att basera scenens 

environmental och indexical storytelling på är inspirerat av Rouses (2010) idéer om att en 

klar berättelse och byggd värld att utgå ifrån är av vikt för att skapa environmental 

storytelling. Detta gör även att det alltid finns något att se tillbaka på och jämföra 

undersökningens resultat med. Ju tydligare grundberättelse, desto lättare att kunna analysera 

informanternas olika tolkningar beroende på färgval i scenerna. Hade berättelserna inte haft 

denna tydliga bakgrund kunde det blivit svårare att skapa sammanhängande objekt och 

berättelser genom dessa. I och med att scenerna har en tydlig bakgrund och värld blev det 

enkelt att placera och relatera objekten till den scen de befinner sig i. Hade bakgrunden och 

världen som bygger upp scenerna saknats, finns även risken att spelaren inte hade kunnat 

uppfatta kopplingen mellan objekten, och att dessa i så fall skulle sakna mening utan ett tydligt 
bakgrundskoncept. 

För att se till att scenerna inte blev allt för lika, utspelar sig den ena scenen utomhus och den 

andra inomhus, men båda i samma område och värld. Båda scenerna gavs även flera unika 

objekt jämfört med varandra. Detta skapar en bredd för undersökningen då färg i 

environmental storytelling testas i två olika kontexter istället för en. Detta är viktigt för att 

vissa på att undersökningens resultat inte endast är beroende av en scens kontext. Målet var 

även att få scenerna att kännas som faktiska platser i ett spel. Detta för att få med känslan av 

interaktivitet och för att få platserna att kännas som en del av en större värld. Båda scenernas 

övergripande narrativ skrevs innan modellering och texturering påbörjades. Många av de 

designval som togs under arbetet med detta projekt handlade om berättandet i scenerna och 

hur detta skulle kunna ske på det mest tydliga och effektiva sätt som var möjligt. Detta för att 

informanterna ej ska missa detaljer som påverkar scenens narrativ. Genom tidigare nämnda 
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metoder, så som att hålla bakgrunder och miljöer enkla för att sedan lägga mer detaljer och 

objekt på fokuspunkterna (Carson 2000a, s. 3), kan spelare lättare ledas genom scenerna och 

narrativet. Ifall scenerna istället hade fyllts med objekt hade detta kunnat leda till att spelaren 

hade haft svårt att se vad som var viktigt eller inte. Det hade också blivit svårt att visa på de 

viktiga fokuspunkterna/objekten. Detta blir mycket lättare att göra då fokusobjekten är de 
som faktiskt får fokus. 

Idéerna och koncepten för narrativet skrevs sedan ned och delades upp i olika punkter som 

krävdes för att föra fram narrativet i båda scenerna. Nästa steg var att ta dessa punkter och 

narrativ och hitta objekt som skulle kunna användas som ledtrådar för att föra fram 

berättelsen. Fokus låg på att använda indexical storytelling och Jenkins (2004, ss. 9–11), 

koncept av inbäddade narrativ för detta. Mycket av scenernas narrativ förklaras genom spår, 

ledtrådar och ikoner som leder spelaren genom scenerna. Detta för att göra berättelsen tydlig 

för spelaren så att fokus kan ligga på att utvärdera ifall scenens färger påverkar tolkningen av 

scenen. Stor vikt låg även vid att välja de objekt som sedan skulle färgsättas och ändras i 

scenvarianterna. För att inte få objekten att stå ut för mycket och förstöra scenens immersion 

krävde detta att objekten behövde vara någorlunda neutrala. Ifall objekt hade känts underliga 
eller onaturliga hade detta kunnat dra för mycket fokus från narrativet. 

Beslutet kring kontextens påverkan baseras på Amsteus et al. (2015), Tafts (1997), Won och 

Westlands (2016) samt Ertez-Ural och Yilmazers (2010) skilda resultat kring ifall färgers 

kontext kan påverka uppfattningen av objekten. De olika undersökningarna visade både på att 

objektens kontext kan påverka deras uppfattning och att det inte alls gör det i andra fall. 

Slutsatsen av detta är att kontext eventuellt kan påverka hur färgerna associeras och visade 

därpå att det är en aspekt som måste tas hänsyn till. Detta ledde till beslutet att låta 

färgsättningen vara så logisk som det går. De objekt som ändrats i färg mellan scenerna är 

objekt som logiskt sett skulle kunna ha dessa färger. Likt hur Taft (1997, s. 48) diskuterar hur 

exempelvis den cykel som han testade och jämförde med färgprover låg mycket närmare 

färgprovernas resultat än datorns resultat från samma test. Tafts teori var att dessa är 

beroende av deras kommersiella kontext, en cykel kan ha en mängd olika färger medan en 
dator generellt sett har en mer begränsad färgskala.  

Fokus låg även på att hitta en balans mellan vilka objekt som skulle ändras i färg och vilka som 

inte skulle det. För att få ett naturligt resultat strävar artefakten mot att hålla mängden 

färgsatta objekt så logisk och trovärdig som möjligt. Färg gavs därför till objekt i fokus, samt 

mindre bakgrundsdetaljer som tillsammans skapade en känsla av den valda färgen i scenen, 

ett färgtema. Detta kompletterade idén om att låta bakgrunderna vara relativt enkla med fokus 

på de viktigaste objekten som leder spelaren och framhäver narrativet. Hade färgerna istället 

givits till helt slumpmässiga objekt kunde detta ha lett till att spelaren tappar fokus. Om inte 

färg och objekt håller samma inriktning splittrar detta spelarens fokus och detta kan göra att 
spelaren inte uppfattar allt i scenen.  

Den handmålade stilen på texturerna användes framförallt för att framhäva de färger som 

undersöks i scenerna. Genom att använda en mer stiliserad stil gav detta designval 

möjligheten för texturerna att låta färgerna sticka ut, utan att förstöra scenens immersion. En 

realistisk stil för texturerna hade medfört att dessa antagligen behövt vara mer dämpade och 

mörka, samt i flera fall smutsiga, för att de ej ska stå ut och upplevas underliga. Det vill säga, 

för starka färger i en realistisk scen kan eventuellt bidra till att informanterna tolkar dessa som 

intensiva och utstickande. Detta baserat på den miljö och det tema som scenerna är inriktade 
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på och skapade utifrån. För stor fokus kan då eventuellt läggas av informanterna på att 

objekten sticker ut, medan berättandet och dess tolkning förlorar fokus. Feisner och Reed 

(2014, s. 188) talar om hur färgstyrka och ton kan påverka hur färgen uppfattas. Mörker 

associeras ofta med saker som natt, mystik och rädsla medan ljus kopplas med optimism och 

klarhet. Låg intensitet står för dämpade känslor medan hög intensitet förknippas med 

aktivitet. Realistiska sceners ofta mörkare texturer med låg intensitet kan då begränsa denna 

undersökning. Den handmålade stilen tillåter ett bredare spektrum av färger och ljus, utan att 

det känns påtvingat. Detta designval tillåter även att objekt och texturer inte behöver vara 

exakta och följa verkligheten. Målet var trots detta ändå att försöka få allt att kännas realistiskt 

i förhållande till stilen. De större objekten i scenen gavs även enklare texturer än 

detaljobjekten. Detta för att återigen leda spelaren och förtydliga vilka objekt som är viktiga. 

Fantasytemat och de handmålade texturerna styrde den stiliserade inriktningen för de 

modeller som skapades. Idén var att modellerna, likt texturerna, skulle vara enkla och tydliga 

för att lätt kunna leda informanterna i scenerna. Dessa enkla former kontrasterar även de 

objekt som fokus läggs på, vilka ges mer detaljer i jämförelse. Då stora objekt och bakgrunder 

är relativt enkla gör detta att detaljer och ledtrådar syns tydligare. Fokus låg också på att få 

modellerna att kännas stiliserade men samtidigt trovärdiga. Trots fantasytemat var målet att 

få objekten att vara logiska, det ska vara tydligt vad det är för slags objekt, och hur de används 

och fungerar i världen. Den grafiska utformningen lutar därför åt en mer realistisk, enkel och 

lågdetaljerad fantasy med hårda kanter, men mjukt ljus att jämna ut det med. Rundare former 

skulle eventuellt ha kunnat användas, detta hade dock lett till en helt annan grafisk stil som 
antingen hade lutat aningen mer mot realism eller en annan stiliserad stil. 

Ljussättningen hölls enkel och logisk och gavs en nyans av den färg som färgvarianten av 

scenen hade. Detta för att framhäva den färg som är i fokus i varje scen. I utomhusscenen 

kommer ljuset direkt från solen, medan ljuset i inomhusscenen är mer ambient. 

Inomhusscenen har även fler ljuskällor som stearinljus, fönster och en kittel. Vissa av dessa 

hölls neutrala och logiska, så som stearinljus och fönster, medan de övriga ljusen gavs 

färgversionens nyans. Att ljussättningen hölls relativt enkel var på grund av projektets fokus 

på texturers färg snarare än ljussättning. Detta grundades på Carsons (2000a, s. 3) analys av 

hur ljus kan användas för att skapa effekter, men samtidigt även överanvändas så att all känsla 

försvinner. Detta undveks då genom att endast ha med det viktiga ljuset för scenens känsla 

och för att visa på vad som var i fokus. Ljuset i scenerna hölls även sammankopplade med 

scenernas tema. Att inte arbeta för mycket med ljuset i scenen jämfört med texturerna var 

även det ett beslut som togs för att se till att det blir färgerna som får fokus och påverkar 

narrativet snarare än bara ljussättningen. Trots detta går båda aspekterna hand i hand och 
justerades och skapades i relation till varandra.  

Tack vare att scenen skapats i Unity (Unity Technologies 2005–2016) gav detta möjlighet till 

att spelare skulle kunna gå runt och undersöka scenen. Detta i och med Unitys (Unity 

Technologies 2005–2016) förprogrammerade paket för förstapersonskontroller. Istället för 

att då rendera ut scenerna till endast bilder får informanterna möjligheten att själva gå runt i 

den interaktiva miljön och tolka objekt så som de själva vill. Endast renderade bilder hade 

kunnat begränsa denna interaktiva aspekt, vilket då inte längre får dessa miljöer att kännas 

som en del av ett faktiskt spel. Den begränsning som fanns var dock att spelaren endast kan 

titta i scenen. Det är inte möjligt att interagera med eller plocka upp objekt. Detta på grund av 

saknad programmeringsförmåga, men framförallt för att inte ge för mycket fokus till den 
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aspekten. Tolkningen av scenen är slutligen det viktigaste i denna undersökning och fokus bör 
därför ligga på att inte lägga till fler aspekter än nödvändigt. 

Sammanfattat har de designval som tagits framförallt handlat om att få scenerna att vara 

tydliga för spelarna. Scenerna, en inomhusscen och en utomhusscen, har båda 

grundberättelser som baserats på samma värld. Dessa berättelser delades sedan upp i olika 

punkter som gjorde det lättare att bestämma vilka objekt som skulle finnas i scenen. Vikt lades 

även vid att hålla scenernas bakgrunder enklare, både i form, texturer och antal objekt, för att 

lägga fokus på scenernas detaljer och ledtrådar. De objekt som skulle ändras i färg mellan de 

olika variationerna av scenerna hölls logiska och neutrala för att inte kännas underliga och 

förstöra spelarnas immersion. På samma sätt användes den handmålade fantasystilen istället 

för en realistisk stil för att framhäva färgerna bättre och tillåta ett bredare spektrum av färger 

utan att få texturerna att sticka ut och kännas konstiga. Även modellernas form följde 

texturernas koncept av att vara enkla och tydliga, stiliserade men trovärdiga. Scenerna 

byggdes sedan i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005–2016) där de ljussattes med 

enkelt och logisk ljus, med en nyans av scenernas valda färger för att skapa en 

sammanhängande känsla. Genom Unitys (Unity Technologies 2005–2016) 

förprogrammerade paket för förstapersonskontroller tilläts spelarna sedan att gå runt i 

scenerna. Fokus genom arbetsprocess och designval har sammanfattat legat på att hålla alla 

aspekter av scenerna tydliga, fokuserade och trovärdiga för att kunna svara på frågan ”hur kan 

en 3D-scens val av färger påverka spelarens uppfattning av scenens environmental 

storytelling?”.  

Dessa designval ledde sedan vidare till skapandet av själva modellerna och texturerna som 

scenerna byggdes av. De olika scenerna skapades genom skilda metoder, då inomhusscenen 

baserades på en tidigare kurs arbete. Denna bestod då redan av de större modellerna som 

endast justerades och texturerades om för denna artefakt. Utomhusscenen modellerades 

istället helt från grunden. Stor vikt lades vid att se till att båda scenerna höll samma grafiska 
stil och form. 

4.2.1 Process för modellering och texturering 

Alla modeller, både stora och små, skapades från början genom primitiver. Omernick 

beskriver i boken Creating the Art of the Game (2004, ss. 18–19) vilka primitiverna inom 

modellering är och hur dessa kan användas för att bygga modeller och scener. De mest 
använda primitiverna menar Omernick är kuben, sfären, cylindern och planet.  
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Figur 8 Ovan från vänster: Kub och sfär. Nedan från vänster: Cylinder och plan. 

Genom att utgå från dessa ”byggstenar” kan man sedan lägga till fler detaljer allt eftersom 

(Omernick 2004, s. 19). Detta arbetssätt beskriver Jonaitis (2004) som box modeling, det vill 

säga modellering genom lådor. Box modeling är när primitiver används för att skapa en 

grundform av objektet i fråga som sedan utvecklas och ges mer detaljer allt eftersom tills det 

når det slutgiltiga målet/resultatet. Detta arbetssätt användes för alla de modeller som 

skapades för detta projekt. Modellerna för detta projekt började som enkla primitiver för att 

sedan ges fler detaljer genom att bland annat använda extrude, combine och multi-cut tool i 

Autodesk Maya Lt 2017 (Autodesk Inc. 2013–2016). Omernick (2004, s. 34) beskriver extrude 

som det vanligaste verktyget inom modellering. Omernick förklarar extrude som att det 

kopierar en komponent av modellen som sedan kan justeras genom att exempelvis dra ut det, 

rotera det, förstora eller minska det med mera (se Figur 10). Combine i sin tur kombinerar 

olika fristående modeller, så att de sitter ihop utan att dela form (se Figur 10). Edges, faces 

och vertices är alla delar som bygger upp en 3D-modell (Omernick 2004, s. 20) (se Figur 9). 

Multi-cut tool används för att dela på dessa faces och edges och för att då lägga till fler och 
nya edges och vertices, det vill säga detaljer (se Figur 10).  

 

Figur 9 Från vänster: Kub med markerad vertex i ena hörnet (punkten), kub med 
markerad edge (kanten) och sist en kub med markerat face (sidan). 
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Figur 10 Ovan till vänster: Kub (primitiv). Ovan till höger: En kub med ett face draget 
uppåt genom extrude. Nedan till vänster: Tre kuber ihopsatta genom combine. Nedan till 

höger: En kub med ett delat face genom multi-cut tool. 

Dessa verktyg användes för att bygga på modellerna och ge dessa mer detaljer. I båda scenerna 

skapades de stora objekten först, för att sedan läggas in i spelmotorn Unity (Unity 

Technologies 2005–2016), där de ljussattes och texturerades. Innan detta uv-mappades 

modellerna.  Omernick (2004, s. 34) definierar uv-mappning som när man slår in/lindar en 

2D-bild runt en 3D-modell. Detta görs genom UVs, koordinater som bestämmer vilken punkt 

av 2D-bilden som placeras på 3D-modellen. Kortfattat bestämmer dessa UVs var texturen ska 

vara på modellen. Nedan finns ett exempel på några av utomhusscenens objekts färdiga uv-
mapp. Modellen texturerades sedan utifrån uv-mappen och texturerna lades på modellen. 

 

Figur 11 Uv-mappning av delar från utomhusscenens vagn. Från vänster: UV-mapp i 
programmet Autodesk Maya Lt 2017 och sedan färdig textur. 
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Efter att de första versionerna av de stora objekten var färdiga modellerades de mindre 

objekten. Vid denna tidpunkt började scenerna att byggas och objekten placeras på sina 

platser. Allt eftersom skapades sedan detaljer som placerades ut i scenen. Fördelen med detta 

arbetssätt var framförallt att detta gav rum för förändring i scenerna. Ljussättning, 

färgsättning och ledande spår och ledtrådar kunde testas och sättas i sitt sammanhang innan 

smådetaljer fyllde scenen. Ifall detaljerna hade skapats och placerats samtidigt som de större 

modellerna hade det varit mycket svårare att flytta runt objekt och justera scenen, framförallt 
på grund av att en större mängd objekt tar längre tid att flytta runt. 

Efter att modellerna modellerats klart texturerades de i Adobe Photoshop CC (Adobe Systems 

Inc. 2013–2016). Texturerna är handmålade och enkla, de skapades genom att börja med ett 

grundlager av enkel färg. Högdagrar och skuggor målades sedan in på separata lager över 

grundfärgen. Eventuella detaljer och justeringar skedde sedan i ännu ett lager ovan. I och med 

att scenerna delades upp i tre olika färgvarianter vardera sparades vissa texturer ut tre gånger, 

med olika färgtema. Justeringen av färger skedde genom hue/saturation i Adobe Photoshop 

CC (Adobe Systems Inc. 2013–2016), vilket gjorde det enkelt att ändra på färgerna om det 

behövdes. Fördelen med detta arbetssätt var att det gjorde det enklare att justera olika delar i 
texturerna allt eftersom de behövdes för scenerna. 

 

Figur 12 Till vänster: Textur med grundfärger. Till höger: Samma textur med skuggor, 
ljus och detaljer i lager ovanpå. 

Den generella processen för både modellering och texturering har gått ut på att skapa en enkel 

grund som sedan kan itereras och utvecklas vidare. Både modeller och texturer har under 

projektets gång ändrats ett flertal gånger och justerats för att så effektivt som möjligt föra fram 

scenen och dess narrativ. Fördelarna med detta har framförallt varit att scenerna har kunnat 

ändras snabbt utifrån feedback. Fördelarna med box modeling i 3D-modellernas fall har varit 

den grafiska stil som modellerna i scenerna har. I och med att den grafiska stilen inriktade sig 

på enklare modeller med hårdare kanter så har denna modelleringsteknik varit effektiv. Detta 

på grund av att många modeller ligger ganska nära primitiverna i utseende. Ett exempel är 

utomhusscenens vagn. Denna byggdes från grunden i primitiver, utvecklades sedan med fler 

detaljer genom de ovan nämnda verktygen i Autodesk Maya Lt 2017 (Autodesk Inc. 2013–
2016) för att sedan textureras och placeras i scenen (se Figur 13). 
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Figur 13 Progression av modellering och texturering av utomhusscenens vagn.  

De designval som togs under arbetet med vagnen var framförallt val kring vagnens form, 

komplexitet och färger. För att modellera vagnen krävdes först research för att hitta medeltida 

vagnar som kan passa i det tema som scenen baseras på. Utifrån detta skapades sedan 

modellens större delar genom primitiver, likt Jonaitis (2004) koncept av box modeling. Del 

för del utvecklades sedan modellen till en fungerande och hel vagn. Tanken var att vagnen 

skulle ha gått sönder och kraschat i utomhusscenen, vilket gjorde att nästa steg var att ta 

sönder vagnen. Anledningen till varför vagnen först modellerades i sin helhet för att sedan tas 

sönder var för att se till att vagnen såg funktionell ut och så att inga viktiga delar hamnade fel. 

Den nackdel som kan ha funnits med detta designval är framförallt att det tog lite längre tid 

för modelleringen än det eventuellt hade gjort genom att bara skapa den i rätt situation först. 

Fördelen med detta var dock att det gjorde det lättare att kopiera och testa sig fram mellan 
olika delar av modellen, då dessa inte var vridna och fått detaljer än. 

Modellen uv-mappades och texturerades sedan. Det största designbeslutet som togs gällande 

vagnen var framförallt vilka delar som skulle ha scenens bestämda färg. Då trä och metall kan 

tänkas sticka ut och kännas underliga som blå, röda eller gula bestämdes det därför att 

detaljerna som ändras i färg ska vara av tyg. Detta för att de valda färgerna är logiska på tyg  

och minskar på så sätt risken för att påverka spelarens immersion negativt. Hade färgerna 

istället givits till andra delar av vagnen, så som taket eller hjulen, hade detta givit hela scenen 

en totalt annorlunda känsla. Då alla andra objekt och texturer uppfattas relativt logiska och 

verkliga hade detta val fått en snarare komisk och orealistisk effekt. Detta går även emot 

Carsons (2000a, s. 3), idé om att undvika att fylla scener med för många komplicerade och 

livliga texturer. Genom att låta tygen ha fokus följer detta då Carsons beskrivning av att spara 

detaljer (i det här fallet färgdetaljer) till de objekt som man vill dra spelaren mot. 

4.2.2 Utomhusscen 

Grundberättelsen som scenen baserades på handlar om en köpman var på väg från staden 

Lacium till staden Cauldron på sin vagn och fraktade drycker, frukter och en kista med guld. 

På vägen skräms köpmannens häst av något stort djur som tittade ut vid kanten av skogen. 

Hästen skenar och drar med sig vagnen, som går sönder och repen lossnar. Vagnen kraschar i 

snön och alla varor faller ut bakom vagnen. Köpmannen hinner inte kolla på varorna utan 
måste springa efter hästen innan den försvinner.  



 28 

 

Figur 14 Utomhusscenen bakom vagnen i alla tre färgvarianterna. Ovan från vänster: 
Blå och sedan gul. Nedan: Röd. 

Allt detta berättas genom olika objekt som går att hitta i scenen. De krossade flaskorna, trasiga 

tunnorna, kistan med pengarna, frukten, böckerna, pappren och det som spills ut från dessa 

visar de varor som fraktats och att en olycka skett som kastade ut vagnens frakt. Att allt ligger 

kvar och inte stulits visar även på att detta inte var några tjuvar som försökt ta frakten. Det är 

helt enkelt en olycka som skett. Spåren i snön från vagnen och spridningen av frakten visar 
även att vagnen åkte en bit innan det tog stopp. 

Framför vagnen finns både trasiga rep och fotspår som även de visar på händelsen och att 

hästen och köpmannen har sprungit iväg längsmed vägen. Vid framsidan av vagnen kan man 

även hitta en affisch/dokument som berättar om en start och slutpunkt och en belöning för att 

frakta varorna. Detta är menat att ge informanterna en ännu tydligare ledtråd till vad vagnen 

gör på platsen. En av de sista ledtrådarna som placerats ut för att berätta om narrativet för 

spelaren är ett brev som berättar om att den häst som köpmannen har är lättskrämd av djur. 

Denna hittas jämte rivmärken på träden samt fotspår som indikerar att något stort djur har 

stått vid kanten av skogen, men sedan har sprungit in igen. Detta är då för att visa på att det 
var djuret som skrämde hästen och ledde till att vagnen kraschade. 
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Figur 15 Utomhusscenen framför vagnen i alla tre färgvarianterna. Ovan från vänster: 
Blå och sedan gul. Nedan: Röd. 

Dessa ledtrådar baserades på Fernández-Varas (2011, ss. 4, 9) beskrivning av indexical 

storytelling med ledtrådar, spår och ikoner genom berättande utifrån spelvärlden och 

interpretation of remains, tolkning av spår och lämningar/rester. Scenen är byggd från 

grunden för detta projekt och narrativet byggs genom rester från en tidigare händelse som 

spelaren får tolka och lista ut. Dessa narrativa ledtrådar har testats genom en 

pilotundersökning för att se till att spelarna verkligen hittar allt som har fokus för berättelsen 

och inte missar något. I och med detta har scenen itererats flera gånger om och ändrats för att 

så effektivt som möjligt leda spelaren till att förstå vad som hänt. Att bygga scenerna genom 

spår och rester är ett av de större designvalen för detta projekt. Detta fungerar bra i 

sammanhanget då spelaren inte får interagera direkt med objekt. Spelarna får endast gå runt 

och kolla i scenerna. Detta lämpar sig bra då ledtrådar och en berättelse att lösa ändå ger 
spelaren ett mål att nå och fokusera på.  

Flera av ledtrådarna är även inspirerade av spelen Portal (Valve Corporation 2007) och Left 

4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) genom lämningar i form av texter, något som ofta kan 

hittas i båda dessa spel och ger spelaren en klar bild över vad som har skett och sker. Både 

affischen och brevet är inspirerat av dessa spel och har under pilotundersökningen visat sig 

vara viktiga objekt för att få en helhet av scenen. Djurspåren som leder in i skogen och 

försvinner bakom träden är inspirerad av Carsons (2000b, s. 3) idéer kring hur det kan vara 

effektivt att endast låta spelaren se små glimtar av något, för att då denne att tolka vad som 

händer själv. Han ger ett exempel på hur små fönstergluggar kan göra att spelaren endast ser 

en liten del av miljön, vilket får spelaren att bli nyfiken på vad som finns på andra sidan. 

Djurspåren fungerar då på liknande sätt då dessa försvinner in bland granarna i skogen, så att 
spelaren endast kan se en bit av vad som hänt, så att denne kan fylla i vad hen tror har hänt. 

Då scenen byggdes från grunden skissades denna först upp för att få en bild över hur den skulle 

kunna modelleras och byggas. Miljön är framförallt inspirerad utseendemässigt av det snöiga 

och bergiga området Dun Morogh i spelet World of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment 
2016) (se Figur 16.) genom berg, massor av snö och träd. 
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Figur 16 Ovan: Tidigt koncept av scenen. Nedan: Området Dun Morogh i spelet World 
of Warcraft: Legion 

Scenen byggdes sedan genom att först modellera de stora objekten i scenen. Marken skapades 

genom Unitys (Unity Technologies 2005–2016) terrain, vilket gav möjlighet till att måla ut 

texturer, snö och berg. Detta designval gjorde arbetet smidigare än ifall marken och snön hade 

skapats genom unika modeller. Tack vare detta blev det även enkelt att måla ut spår i snön 

som såg naturliga ut. Hade alla dessa detaljer gjorts i exempelvis Autodesk Maya Lt 2017 

(Autodesk Inc. 2013–2016) hade det tagit mycket längre tid och blandningen mellan olika 

texturer skulle inte ha fungerat. Denna blandning gav även den annars enkla snön mer liv. 
Efter det att marken skapats lades vagnen och alla träd till, det vill säga de stora objekten.  

 

Figur 17 Byggandet av utomhusscenen. 

Valet av hur långt spelaren ska tillåtas gå från vagnen, det vill säga hur stor scenen ska vara, 

var ett annat stort designval som itererades under arbetets gång. Till en början var scenen stor 

för att undvika att sätta ut colliders så nära vagnen, det vill säga osynliga väggar som stoppar 

spelaren från att gå för långt. Att detta inte fungerade som det var tänkt blev direkt tydligt i 

och med feedback från pilotundersökningen. Informanterna hann inte med att utforska hela 

scenen och hade svårt att veta vad som var fokus då det fanns för mycket utrymme att 

undersöka. I och med att området var större saknades det även ledtrådar på många platser, 

vilket gjorde dessa tomma områden betydelselösa. Detta gjorde att informanterna ägnade 

halva sin tid med att gå runt på tomma områden, istället för att se ledtrådarna. 

I och med feedbacken från pilotundersökningen fokuserades och avgränsades scenen genom 

att flytta träden och bergen närmare vagnen. De osynliga väggar som funnits längsmed vägen 

fick då flyttas närmare. Detta designval förde med sig positiva och negativa aspekter. 

Fördelarna var framförallt att informanterna inte missade detaljer och hann undersöka hela 
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scenen. Nackdelarna var att dessa osynliga väggar möjligtvis kunde bryta scenens immersion 

ifall informanten råkade gå in i den. Trots detta krävdes dessa begränsningar i detta projekt 

då den limiterade tiden för arbete med projektet ej tillät att ett helt spelområde, istället för 

endast en scen, skapades. Detta på grund av mängden ledtrådar och objekt som skulle krävas 

för att fylla ut det större området.  För att undvika att väggarna ska överraska informanterna 

försökte denna nackdel att motverkas genom att berätta för spelarna innan att osynliga väggar 

existerar om de går för långt bort i scenen, vilket gjorde att spelarna var medvetna om det ifall 
det skedde. 

4.2.3 Inomhusscen 

Grundberättelsen för inomhusscenen handlar om hur en tjuv har brutit sig in i en 

upptäckare/alkemists stuga. Upptäckaren/alkemisten samlar på olika artefakter och guld och 

har precis hittat en värdefull artefakt. Upptäckaren/alkemisten har precis lämnat rummet när 

en tjuv snabbt smyger in, klipper upp låset på kistan med en tång, samt tar artefakten och så 

mycket guld som hen kan få med sig. Tjuven har bråttom och välter ned en mängd böcker, 

papper och flaskor på golvet både på vägen in och ut, men lyckas smita iväg med artefakten. 

 

Figur 18  Inomhusscenen i alla tre färgvarianterna. Ovan från vänster: Blå och sedan 
gul. Nedan: Röd. 

I inomhusscenen visar fotspåren på att någon har tagit sig in stugan och man ser var denne 

har gått. Detta är tänkt att leda spelaren genom rummet och tillbaka ut. Den uppbrutna kistan 

visar på att ett brott har begåtts och tången som ligger framför kistan kopplas då till kistans 

lås som är uppklippt. I kistan finns guld och värdefulla stenar kvar, vilket visar på att ifall 

något stulits, så var detta mer värt eller viktigare än guldet och stenarna. På vägen tillbaka mot 

dörren från kistan ser man att tjuven har stulit i alla fall lite pengar, tillräckligt för att tappa 

en del på vägen ut. I scenen finns även krossade flaskor och nedvälta böcker och papper. Dessa 

visar på att tjuven har sökt runt i rummet och vält ned saker på vägen ut och/eller in. De tända 

ljusen samt den halvätna maten som finns på borden visar också på att 

upptäckaren/alkemisten som bor i huset inte har varit borta länge. På ett av borden hittas en 

av de största ledtrådarna som visar på vad som kan antas ha stulits från kistan. Boken 
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beskriver legenden om en artefakt som sägs vara värdefull. Denna bok är placerad längsmed 
fotspåren så att denna kan kopplas till tjuven och därmed också till inbrottet. 

 

Figur 19 Boken på bordet i inomhusscenen i alla tre färgvarianterna. Ovan från 
vänster: Blå och sedan gul. Nedan: Röd. 

Inomhusscenen modellerades, till skillnad från utomhusscenen ej från grunden till detta 

projekt. En del av objekten var egenskapade från en tidigare kurs med syfte att senare kunna 

användas i denna undersökning. Detta innebar att vissa stora modeller samt väggar och golv 

endast behövde justeras (för att passa den grafiska stilen). All texturering behövde dock göras 

om från grunden, vilket gav denna scen en annorlunda arbetsprocess. Efter att ha texturerat 

alla stora objekt från den tidigare scenen, placerades dessa ut i den nya scenen, 

inomhusscenen. Vidare modellering och texturering skedde genom samma arbetsmetod och 

process som för utomhusscenen. Fördelen med att ha kunnat återanvända en del av objekten 

var att mer tid kunde läggas på att utveckla båda scenernas environmental storytelling. 

Nackdelen med att ha delar av scenen skapade i förväg var att mer tid behövde läggas på att 
anpassa dessa delar till de nya objekt som skapades samt projektets bestämda grafiska stil.  

 

Figur 20 Tidig version av inomhusscenen där många av objekten fortfarande saknar 
färdiga texturer. 

Även inomhusscenens berättelse inspirerades av spelet Portal (Valve Corporation 2007) och 

Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) gällande lämnade objekt och affischer. Vilket i detta 
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fall istället representerades av en uppslagen bok. Utöver dessa spel inspirerades även 

inomhusscenen av spelet BioShock (2K Boston & 2K Australia 2007). Specifikt utifrån spelets 

sätt att låta objekt visa på vad för slags rum spelaren befinner sig i. Ett exempel på detta är det 

tidigare nämnda rummet ur spelet (se Figur 4) som Smith och Worch (2010) diskuterar. I 

rummet finns en bar med en kassa och alkohol, dessa ligger i fokus och kan enligt Smith och 

Worch (2010) associeras med pengar och på så sätt ge spelaren en bild över vad syftet för 

rummet är. Detta kan även ge spelaren en bild över vad hen kan tänkas hitta för resurser eller 

objekt i rummet. I inomhusscenen har detta koncept använts för att stärka idén om vad för 

slags rum inomhusscenen är och vilken slags person som kan tänkas bo där. Det vill säga en 

lärd och intellektuell person (ser man på de många böckerna) som arbetar med alkemi eller 

magi (flaskor och kristallboll). Denna idé om att låta nästan allt i ett rum stärka temat 

diskuterar Carson (2000a, s.2) i sin artikel Environmental Storytelling: Creating Immersive 

3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry. Han menar att varje del av 

scenen bör stärka det koncept man lägger fram. För att följa Carsons (2000a, s.2) idé i den 

egna scenen fylldes hyllor och bord med detaljer som alla berättar om, samt visar på vad för 
slags person som bor i rummet. 

De viktigaste designbesluten som togs gällande inomhusscenen var framförallt rummets 

storlek samt mängden objekt. För att få det mindre rummet att inte kännas för belamrat med 

objekt placerades dessa medvetet på samlade platser, för att fortfarande ha kvar öppna platser 

i rummet. Detta gav en bra balans mellan mängd objekt och tydlighet. Tack vare ledande 

fotspår och mer öppna ytor inringade av objekt gav detta illusionen av ett ”stökigt” rum, 
medan det samtidigt inte blev för rörigt. 

Sammanfattat har de viktigaste designvalen under projektet varit val kring ledtrådar, storlek 

på miljöer, färgsättning, grafisk stil samt att scenens environmental storytelling och indexical 

storytelling ska vara så tydlig som möjligt. Inspiration har framförallt tagits från texter kring 

environmental storytelling och färg, men även från spel, både för ledtrådar och stil. Alla dessa 

aspekter och val ledde sedan till en färdig artefakt som utvärderades genom en 

pilotundersökning, som även kom att hjälpa till att justera artefaktens tydlighet ytterligare till 
huvudstudien. 

4.3 Pilotundersökning 

Pilotundersökningen utfördes på sju personer för att fastställa att artefakten var 

utvärderingsbar och att undersökningsmetoden fungerade. Målet var från början att testa 

artefakten på sex personer, en per färgvariant, men en sjunde testspelade och intervjuades 

sedan för ytterligare feedback efter justerad artefakt. Testinformanterna, två kvinnor och fem 

män, var alla mellan 21–25 år, kom alla från Sverige, och hade överlag stor spelvana, med en 

majoritet som spelar spel varje dag. Ungefär hälften (fyra) av informanterna ansåg även att de 

har arbetat eller studerat något som har med bild/grafik och eller bildanalys att göra, det vill 

säga bildvana. Det som framförallt undersöktes i pilotundersökningen var tiden som spelaren 

fick gå runt och spela, ifall de ställda frågorna kunde svara på denna undersöknings 

frågeställning, hur en 3D-scens val av färger kan påverka spelarens uppfattning av scenens 

environmental storytelling, samt ifall scenernas environmental storytelling kunde visa på det 
förskrivna narrativet. 

Speltesterna hölls alla framför samma dator och skärm i ett eget ensamt rum utan störande 

moment, detta för att se till att hårdvaran inte påverkar kontrast, ljus och nyansen av färgerna 
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som visas för informanterna. Sessionen började med introduktion av forskaren och 

undersökningen. Några snabba frågor kring ifall informanten har tidigare vetskap om 

undersökningen, ifall denne är färgblind eller ifall denne är under 18 ställdes. Detta för att 

bekräfta att informantens svar kan användas i undersökningen. Fortsättningsvis förklarades 

de etiska aspekterna av intervjun, så som att informanten är helt anonym, kan avsluta 

intervjun när hen vill och att den inspelade intervjun endast kommer att finnas tillgänglig för 

forskaren. Det tydliggjordes även att pilotundersökningens inspelade intervjuer ej kommer att 
transkriberas utan endast var till för dokumentation för forskaren. 

Undersökningens syfte presenterades sedan och informanterna fick reda på att de skulle gå 

runt i en spelmiljö och undersöka denna under en viss tid. Slutligen tillfrågades informanterna 

om lov att använda deras svar, samt om det var okej att spela in intervjun. Efter ett 

godkännande fick informanterna snabbt fylla i ett formulär där ålder, kön, land och bildvana 

skrevs i. Med bildvana menas ifall informanten har arbetat eller studerat något som involverar 

bild/grafik och/eller bildanalys, då detta eventuellt kan påverka informantens svar. 

Formuläret användes framförallt för att lättare kunna sammanställa datan efteråt. När 

formuläret var ifyllt förklarades spelets kontroller, samt att man ej kan plocka upp eller 

interagera med objekt. För de som testade utomhusscenen förklarades även de osynliga 
väggarna kort, för att göra dem beredda på det. 

Scenen fick sedan spelas igenom under en begränsad tid, tre minuter. Efter att denna tid hade 

gått stängdes scenen ned och inspelningen av intervjun började. De första frågorna fokuserade 

på vad som hade hänt i scenen och vad för känsla som informanten fick av den. Detta för att 

kunna svara på undersökningens fråga om hur en 3D-scens val av färger kan påverka 

informantens uppfattning av scenens environmental storytelling, samt hur informantens 

uppfattning av scenens händelser kan påverkas beroende på vilka färger som objekten i 

scenerna ges. Efter detta ställdes två frågor kring scenens miljö och objekt, och hur dessa kan 

ha påverkat uppfattningen av scenen. Detta för att kunna analysera ifall kontexten påverkade 

hur informanten uppfattade scenens environmental storytelling samt för feedback på scenens 

ledtrådar och berättande. Vidare ställdes sedan frågor kring informantens generella 

färgassociationer med den valda scenens färg, samt frågor kring hur de tror att färger kan ha 

påverkat hur de uppfattade scenens narrativ. Dessa frågor ställdes för analys av denna 

undersöknings frågeställning, samt för att kunna analysera ifall kulturella aspekter kan ha 

påverkat informantens uppfattning av scenen. Efter detta fick informanten chans att utveckla 

vidare om hen hade ytterligare tankar, och sedan avslutades intervjun. I vissa fall fortsatte 

frågorna med följdfrågor för att få ut mer utvecklade svar. Exempel på detta kan vara när en 

av informanterna hade svårt att komma på en känsla för scenen som denne spelat. Då ställdes 

en följdfråga om ifall känslan var negativ, positiv eller neutral för att kunna utveckla 

informantens tankar vidare. 

4.3.1 Resultat och diskussion 

Dessa frågor fungerade väl och gav användbar information. Sammanfattat tolkades och 

associerades de röda scenerna mer med fientlighet, fara och negativitet, medan informanterna 

som spelade de blå scenerna associerade och kopplade händelserna med lugn, och positivitet. 

De som spelade de gula varianterna var mer osäkra på om det handlade om bråk/attack eller 
bara var olyckor men kände överlag att något negativt hade skett. 

Den informant som spelade den röda inomhusscenen pratade om att någon eventuellt hade 

blivit nedklubbad med en flaska i huvudet och informanten som spelade den röda 
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utomhusscenen trodde att personerna i vagnen blivit attackerade eller överfallna av djur. Hen 

nämnde även att svärdet kunde ha använts för att försvara sig och slagits mot djuret. Samma 

person kopplade även vinet till blod, trots att hen förstod att det inte var det. Informanten som 
spelade den röda inomhusmiljön tyckte även att scenen överlag var intressant.  

Informanterna som spelade de blå scenerna (tre stycken i detta fall, en inomhus, två utomhus) 

tolkade scenerna överlag mer positivt än de andra. Informanten som spelade inomhusscenen 

tyckte att scenen var mysig och lugn. Hen trodde endast att tjuven hade sprungit in och ut. En 

av informanterna som spelade utomhusscenen tyckte att känslan av scenen var en bra känsla, 

och den kraschade vagnen var bara en olycka. Den andra informanten, som fick spela en 

uppdaterad version, med försök att förtydliga att ett djur funnits på plats lutade mer åt att 

något hade hänt på grund av djuret. Hen kopplade även vagnens färger med att de personer 

som åkte i vagnen var goda personer. Den sista personens uppfattning av djuret kan dock ha 

påverkats av ett försök att förtydliga vad tidigare informanter inte hittat, klösmärken på träden 

och fotspår från djuret i utkanten av skogen. För att förtydliga och leda spelaren till platsen 

lades ett papper dit som varnade för en björn, med förtydligande att den inte var aggressiv, 

utan endast nyfiken. Detta behövde återigen justeras efter testet då detta gjorde att 

informanten direkt kopplade djuret med att detta attackerat vagnen, trots att det stod på 

pappret att djuret ej var aggressivt. För att göra det tydligt att djuret inte hade attackerat 

vagnen ersattes sedan detta papper med ett brev som förklarade att hästen var rädd för djur 

istället, för att ge en anledning till varför vagnen kraschade och hästen sprang iväg.  Dessa 

ändringar baserades på Jongeneels (2013) diskussion kring hur det är vanligt att spelare 

missar ledtrådar och aspekter av en scens environmental storytelling. Jongeneel föreslår då 

bland annat tekniken att upprepa ledtrådar på flera platser. Med detta som inspiration 

skapades den extra ledtråden, brevet, för att visa på att hästen antagligen skrämdes av ett djur. 

Detta brev placerades även bredvid klösmärkena och fotspåren från djuret för att öka chansen 
för att informanterna skulle hitta dessa. 

Informanten som spelade den gula inomhusscenen var osäker på om det hade varit ett bråk 

eller inte, men blev stressad och tyckte att scenen var kaotisk och hektisk. Trots detta trodde 

informanten att platsen vanligtvis var lugn. Den andra informanten som spelade 

utomhusscenen var även hen osäker på om det var en faktisk attack som hade skett, eller ifall 

hästen hade skrämts iväg. Hen tyckte också att scenen överlag var negativ, men sa också att 
personerna oavsett hade lyckats fly. 

Resultatet för denna undersökning visade på att alla informanter förstod huvudberättelsen i 

varje scen och alla talade om samma sorts händelse men med olika känslor associerade. I vissa 

fall var det en attack eller bråk, medan det enligt andra endast var olyckor. Huvudhändelsen 

uppfattades av alla informanter på liknande sätt, något har exempelvis hänt med vagnen som 

fraktade varor från punkt a till b, hästen och köpmannen har sprungit iväg och så vidare. I 

inomhusscenen har tjuven stulit något värdefullt/artefakten och kommit undan och personen 

som bor i scenen är en lärd person. Några informanter hittade mer detaljer än andra, men de 

största narrativa ledtrådarna hittades av alla utöver en av ledtrådarna i utomhusscenen. De 

fotspår och klösmärken som lämnats av djuret som skrämde hästen blev ej funnet av  någon 

informant utöver den sista extrainformanten. I och med att denna ledtråd inte hittades 

justerades scenen mellan informanterna som testade utomhusscenen för att få feedback på 

ifall de kunde hitta ledtråden. Vid första ändringen minskades scenens area avsevärt och fokus 

lades tydligare på de viktiga ledtrådarna. Detta för att informanterna skulle ha tid att hinna gå 

runt och se allt i scenen på den begränsade tiden. Efter den andra intervjun justerades scenen 
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återigen och förtydligades med en extra affisch, som vid ett extra tredje intervjutillfället råkade 

lägga lite för mycket fokus på att djuret var farligt. Detta justerades sedan med att byta ut 

pappret till ett brev som berättade om den rädda hästen som drog vagnen istället, vilket 

förhoppningsvis gav en tydligare bild. Fördelen med detta var att med eller utan den narrativa 

ledtråden om djuret fungerade artefaktens huvudberättelse. Detta visade då att scenernas 
environmental storytelling var tillräckligt tydlig för att få ut ett bra resultat.  

En annan justering som gjordes var även tiden som informanterna fick gå runt i scenen. 

Tanken var från början att ge informanterna en och en halv minut. Redan medan den första 

informanten rörde sig i scenen och tiden räknade ned blev det tydligt att det inte räcker. 

Istället räknades tiden till dess att informanten sa att hen kände sig klar, vilket slutade på tre 

minuter istället. Denna tid användes sedan även för resten av informanterna och visade sig 

vara tillräcklig. Flera av informanterna tyckte att tiden var lite väl lång, men uttryckte även att 

de hellre hade haft för lång tid på sig än för kort. Beslutet att använda tre minuter som tid inför 

den faktiska undersökningen stöds även av att alla testinformanterna hade relativt hög 

spelvana. I de fall då informanter ej spelar spel kan denna extra tid ge dem chansen att hinna 

undersöka allt. Utöver detta skedde endast några småförändringar i inomhusscenen, för att 

göra narrativet ännu tydligare. Sammanfattat visar pilotundersökningen på att det kan ligga 

något i att färgassociationer kan påverka hur environmental storytelling kan uppfattas. Både 

de röda scenerna och blåa scenerna genererade tydliga associationer, medan de gula scenernas 

associationer var mer diffusa. Dessa associationer och tolkningar stämde hittills överens med 

de generella associationerna för färgerna, med gul som utstickare.  

Svaren på hur informanterna associerade och kände för de röda scenerna samt färgen röd 

visade sig stämma väl överens med de associationer som tidigare forskning visat på. Feisner 

och Reed (2014, s. 186) talar om hur rött brukar förknippas med bland annat kärlek, passion, 

styrka, dynamik, fara, eld och revolution, medan Wexners (1954, ss. 433–434) undersökning 

visar på att rött står för bland annat spänning, stimulation och fientlighet. Kaya och Epps 

(2004, s. 32) undersökning visar i sin tur på kärlek, ondska och blod som vanliga 

associationer. De informanter som spelade de röda scenerna förknippade dessa med 

fientlighet, fara, kuslighet och informanten som spelade inomhusscenen tyckte även att 

scenen var intresseväckande. Dessa svar visar på att de generella associationerna för färgen 

röd passar in på de röda versionerna av scenerna. Associationer så som fientlighet, fara och 

även tills viss del spänning (genom intresseväckande) delas av både informanterna, tidigare 

undersökningar och Feisner och Reeds (2014, s. 186) sammanfattning av färgen röd. Detta 

pekade på att färgen röds generella associationer skulle kunna påverka hur en scens 

environmental storytelling uppfattas. En av informanterna kopplade även vätskan till blod, 

trotts att denne förstod att det var vin, vilket ännu en gång kunde relateras till de generella 

associationerna. 

Även svaren på hur informanterna associerade och kände för scenerna med färgen blå stämde 

med de generella associationerna. Feisner och Reed (2014, ss. 187–188) förklarar att färgen 

blå är lugn, konservativ, lojal, säker och att den associeras med sanning, kyla, sorg och blå 

himmel. Wexners (1954, ss. 433–434) undersökning visar in sin tur på att blått associeras med 

lugn och säkerhet medan Kaya och Epps (2004, s. 32) undersökning förknippades med lugn, 

hav och himmel. De informanter som spelade de blå scenerna svarade framförallt att scenerna 

kändes lugna, de fick en positiv känsla av scenerna. Den informant som fick spela den 

uppdaterade varianten med björn-ledtråden (vilket gav en mer fientlig ton till scenen) 

fokuserade också på att de som åkt med vagnen var goda personer. De associationer som de 
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förknippade med färgen blå var framförallt lugn, kyla och en informant sade även att hen 

förknippade färgen med himmel och hav. Detta visar återigen på att associationerna av 

färgerna i scenerna stämmer ganska väl överens med de känslor och ting som tidigare 

forskning visat på. Den starkaste kopplingen mellan informanternas svar och tidigare 

forskning var framförallt känslan av lugn. Även en känsla av viss säkerhet skulle kunna 

motiveras beslutat på att två av informanterna var tydliga med att inget dåligt hade hänt (som 
motsats till det rödas fara och fientlighet).  

Färgen guls svar var till skillnad från röd och blå mer diffust. Båda informanterna hade svårare 

att associera färgen till känslor och ting. Feisner och Reed (2014, ss. 186–187) beskriver färgen 

gul som glad, optimistisk, associerad med solen, försiktighet, illamående, ålder, feghet och att 

den kan associeras med varningar. Wexners (1954, ss. 433–434) undersökning visar att gult 

associeras med glädje och Kaya och Epps (2004, s. 32) studie visar på att gult förknippas med 

glädje och spänning (upphetsning) samt sol och sommar. Kaya och Epps (2004, s. 33) nämner 

även att gul-grönt i många fall känns sjuklig och associeras med illamående samt avsmak 

(något äckligt). Detta är intressant då en av informanterna nämnde att hen associerar just 

denna nyans av gul (som lutar åt grönt) med just illamående och något äckligt. Utöver detta 

hade båda informanterna svårt att besluta vilken känsla de fick av scenen. Båda hade svårt att 

bestämma sig för ifall det som hade hänt var ett överfall, eller endast en olycka, men båda 

kände att det ej var en positiv känsla som scenerna gav ifrån sig. En av informanterna sade att 

scenen antagligen hade varit lugn tidigare, men kändes stressad, hektisk och ”kaotisk” just nu. 

Sammanfattat stämde inte de generella associationerna lika bra med de gula scenerna. 

Informanternas svar skulle möjligtvis kunna kopplas till försiktighet och varningar som är två 

av de generella associationer som tidigare forskningar har visat på associeras med gult 

(Feisner och Reed 2014, ss. 186–187). Detta på grund av den osäkerhet, samt i ena fallet stress, 

som förknippades med scenerna. Detta är dock endast spekulationer och undersöks vidare i 
huvudstudien. 

Dessa svar på scenernas färgassociationer visar även på att båda scenerna, trots kontext, 

uppfattades nästintill likadant. Båda scenerna gav överlag samma associationer till känslor. 

Detta visar på att scenernas kontext inte har påverkat dess färgassociationer. Båda röda 

scenerna associerades med fara och fientlighet, båda blå med lugn och båda informanterna 

som spelade den gula versionen av scenerna associerade, trots osäkerhet, dessa med 

negativitet. Även denna aspekt av kontext undersöks vidare genom huvudstudien för att få 

fram ett trovärdigt resultat. Vad denna pilotundersökning visade på var dock att denna aspekt 
ej påverkar färgernas associationer.  

Då alla pilotundersökningsinformanter var från Sverige blev det även svårt att undersöka ifall 

någon kulturell aspekt kan ha påverkat hur informanterna uppfattade scenerna. Denna 

pilotundersökning gav endast en bild över hur personer från Sverige uppfattade och 

associerade scenerna. Även aspekterna av kön, ålder och bildvana var svåra att koppla i denna 

pilotundersökning då inga slutsatser kan dras från endast sju informanter. Detta undersöks 

vidare i huvudstudien med fler informanter. De sista justeringarna som gjordes utifrån denna 

undersökning inför huvudstudien var att ta bort en av frågorna, ”Var det några objekt som 

stod ut och påverkade din uppfattning av platsen?”. Denna fråga fungerade som bra hjälp och 

feedback för att justera scenernas environmental storytelling, men ger ingen konkret data 

som kan användas för huvudstudien och dess analys. Denna fråga låg även för nära den 

tidigare frågan ”Fanns det något i miljön som påverkade hur du uppfattade platsen?”. Denna 
ändring ämnade att göra intervjuerna ännu mer fokuserade och tydliga. 
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Sammanfattat visade pilotundersökningen på att informanterna kunde följa scenernas 

environmental storytelling och att detta narrativ tydligt kan förmedlas. Pilotstudien visade 

även på att scenernas associationer stämde överens med de generella färgassociationer som 

tidigare forskning visat på, med undantaget gul, samt att alla scenerna uppfattades olika när 

det gäller känslor och inriktning utifrån den färg som scenens objekt givits. Scenernas kontext 

påverkade inte heller deras uppfattning, båda scenerna uppfattades lika med samma färg, 

trots olika kontext. Sammanfattat visade denna pilotundersökning att artefakten som skapats 

för denna undersökning, samt frågorna som ställts skulle kunna svara på frågorna ”hur kan 

en 3D-scens val av färger påverka spelarens uppfattning av scenens environmental 

storytelling?” samt ”hur påverkas uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka 

färger som dess objekt ges?” 
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5 Utvärdering 

Syftet med denna undersökning var att svara på frågan: ”Hur kan en 3D-scens val av färger 

påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling?” samt ”hur påverkas 

uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka färger som dess objekt ges?”. Detta 

skedde genom 18 intervjuer där informanterna fick spela igenom en av de sex olika scener (tre 

färgvarianter av två olika scener, en inomhus och en utomhus) som skapades för denna 

undersökning. Efter detta fick informanterna svara på frågor kring hur de uppfattade scenen. 

Denna del beskriver först undersökningen som utfördes, presenterar hur denna gick till och 

analyserar sedan resultatet. Efter detta sammanfattas allt och eventuella slutsatser tas upp. 

De frågor som ställdes under intervjuerna återfinns i ”Appendix A”, formuläret som samlade 

in information om informanterna finns i ”Appendix B”, de transkriberade intervjuerna finns i 

”Appendix C” och skärmdumpar från artefakten finns i ”Appendix D” (inomhusscenen) och 
”Appendix E” (utomhusscenen). 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen började med att forskaren/testledaren presenterade sig vid namn samt 

berättade att denna undersökning skulle användas som grund för ett examensarbete inom 

dataspelsutveckling med inriktning 3D-grafik. Undersökningen fortsatte sedan med att tre 

snabba frågor ställdes till informanterna. Först och främst ställdes frågan om de hade hört om 

intervjuns frågor tidigare, det vill säga om informanterna hade koll på vad undersökningens 

fokus var. Detta för att försäkra att informanterna ej hade vetskap om undersökningens 

innehåll, vilket hade kunnat påverka hur de svarade på frågorna. Efter detta ställdes frågan 

ifall informanterna var färgblinda, detta på grund av att dessa resultat ej hade varit pålitliga 

gällande uppfattningen av färg, då färgblindhet i många fall kan göra att uppfattningen av 

nyanser av färger skiljer sig. Den sista frågan som ställdes var ifall informanterna var över 18 

år, detta för att undvika de etiska problem som kunnat uppstå, samt för att ej komplicera 

undersökningen med krav på målsmans tillstånd för de som då eventuellt hade varit under 18 

år. Efter att dessa frågor ställts och informanterna uppfyllde dessa tre villkor presenterades 

undersökningen. Stor vikt låg vid att berätta för informanterna om deras anonymitet och 

rättighet att avsluta intervjun vid behov. Att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas 

presenterades även, samt att både intervjuerna och transkriberingen skulle hållas helt 

anonyma. Det gjordes även tydligt att inspelningen endast skulle användas av forskaren och 

att allt material, både intervjuer och transkribering endast skulle användas för denna 
undersökning.  

Undersökningens syfte presenterades även. Informanterna fick reda på att de skulle få gå runt 

i en spelmiljö, en fantasyscen under en viss tid. Efter detta skulle de svara på några korta 

frågor kring hur de hade uppfattat scenen, vad de trodde hade hänt i scenen samt vilken känsla 

de fick av den. De fick även reda på att deras svar skulle jämföras med andra informanters 

svar för att ta reda på hur sceners berättelse kan uppfattas på olika sätt. Samt att fokus för 

undersökningen var berättande genom miljöer, environmental storytelling. I samband med 

att allt förklarats fick även informanterna bekräfta att de ville vara med och att inspelning av 

intervjuerna var okej. Efter godkännande fick informanterna fylla i ett kort formulär (se 

Appendix B) där de skrev i ålder, kön, land, spelvana och vana vid bilder. Detta formulärs syfte 

var framförallt att ge en bild över den grupp som undersökningen utförts på samt för att kunna 
dra jämförbara liknelser och slutsatser. 
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Efter detta presenterades kontrollerna för spelet och spelsessionen startades. När 

informanterna hade spelat igenom den aktuella 3D-scenen i tre minuter startades sedan 

inspelningen och intervjun. De första frågorna som ställdes var: ”Vad tror du har hänt på 

platsen? Beskriv.”, ”Vad får du för känsla av platsen? Beskriv.” samt ”Fanns det något i miljön 

som påverkade hur du uppfattade platsen?”. Dessa frågor ämnade att svara på hur scenen 

uppfattades olika mellan färgvarianterna. Fokus låg på att ta reda på vad informanterna 

trodde hade hänt på platsen, vilken känsla som den gav och ifall vissa objekt drog till sig mer 

fokus än andra. Dessa frågor ämnade då att frambringa kommentarer från informanterna som 

kunde svara på undersökningens frågeställning, hur en 3D-scens val av färger kan påverka 

spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling samt hur uppfattningen av 

scenens händelser påverkas beroende på vilka färger som dess objekt ges. Med en tydlig bild 

av vad, och hur informanterna uppfattade scenen, samt vilken känsla de fick, ämnade dessa 

frågor att öppna för vidare analys. Detta genom att kunna hitta exempelvis samband eller 

skillnader mellan de olika uppfattningarna och känslorna som informanterna uttrycker. 

Frågorna öppnade även för diskussion kring färgers kontext och hur detta kan ha påverkat 
uppfattningen.  

Vidare ställdes även frågorna ”Vad associerar du med färgen x?” (beroende på färgvariant), 

”Tror du att färgerna i scenen kan ha påverkat hur du uppfattade platsen?” samt ”Tror du att 

du skulle ha uppfattat platsen annorlunda om en annan färg hade varit i fokus?”. Dessa frågor 

ämnade då att ge en bild över informanternas generella färgassociationer, visa på tankar kring 

hur färgerna påverkade deras uppfattning samt hur de eventuellt hade uppfattat scenen 

annorlunda med en annan färg i fokus. Dessa frågor öppnade även för diskussion kring 

kulturella skillnader, ålder, spelvana och bildvana. Slutligen ställdes även frågan ”Kommer du 

på något mer som du tänkt på?”, vilket gav informanterna chansen att utöka tidigare svar eller 

presentera nya tankar. Efter dessa frågor avslutades intervjun och inspelningen, och 

informanterna ombads att ej tala om undersökningen med andra direkt efter intervjun. Detta 

för att undvika att eventuella informanter redan skulle ha kunskap om undersökningen innan 
de intervjuades.  

Undersökningarna varade runt 10–15 minuter, varav tre minuter var bestämd längd per 

spelsession. Denna tid baserades på resultatet från pilotundersökningen, tre minuter räckte 

då gott och väl för erfarna spelare samt var tillräckligt med tid för nya spelare. Intervjuerna 

varade mellan cirka tre och en halv minut till nio minuter med ett medelvärde som låg kring 

fem och en halv minut. Testerna utfördes på 18 personer, tre personer per färgvariant 

(inomhus gul, röd och blå samt utomhus gul, röd och blå), det vill säga sex personer per färg. 

Målet var att intervjua en så blandad och bred grupp som möjligt. Vilka informanter som 

spelade vilken scen var även valt helt slumpmässigt, detta var till en fördel då forskaren inte 

påverkade resultatet genom att bestämma vem som spelade vilken scen. Av de 18 informanter 

som intervjuades identifierade sig nio som män (50%), sju som kvinnor (38.9%) och två som 

annat (11,1%). Informanternas ålder var utspridd mellan 19–28 år med två äldre informanter 

som stack ut på 68 år (se Figur 21). Detta visar då på en generell bild av informanterna som 
relativt unga. Alla informanterna kom från Sverige. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.2.4. 
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Figur 21 Stapeldiagram som visar på spridningen av informanternas ålder. 

På frågan om hur ofta informanterna spelade digitala spel svarade tio (55,6%) varje dag, fem 

varje vecka (27,8%), två ibland/sällan (11,1%) samt en aldrig (5,6%). Detta visar på att en stor 

andel av informanterna spelar spel relativt ofta och mycket. Det var även en majoritet av 

informanter som studerat eller arbetat med något som involverar grafik/bild. Elva 

informanter svarade ja på detta (61,1%) medan sju svarade nej (38,9%). En stor del av de som 

svarade ja (sju informanter) studerade, eller hade studerat, en grafisk spelutbildning på 

Högskolan i Skövde. Resterande hade läst kurser på gymnasiet eller hade det som 

hobbyintresse. Sammanfattat var en majoritet av informanterna mellan 20–30 år, alla var från 

Sverige, en stor del spelade mycket spel och en majoritet hade även viss kunskap gällande 
bildanalys. Även detta diskuteras vidare i kapitel 5.2.4. 

 

Figur 22 Cirkeldiagram som visar på informanternas spelvana. 

En bredare grupp, speciellt gällande kulturell bakgrund och ålder hade varit önskvärt för 

större bredd av svar samt analys. Denna grupp av personer som kunde intervjuas begränsades 

delvis av den hårdvara som spelsessionerna hölls på. Då olika skärmar och hårdvara kan 

påverka hur färgerna representeras, samt hur spelet kan spelas, krävde undersökningen att 

alla intervjuer och testsessioner utfördes på samma dator. På grund av begränsad tillgång till 

datorer som fungerade väl för scenerna användes en stationär dator. Denna dator kunde därav 

inte förflyttas lika enkelt som en exempelvis bärbar dator. Detta ledde då till att hälften av 
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undersökningarna utfördes på Högskolan i Skövde, i en allmän och avskärmad miljö. Den 

andra halvan av testerna utfördes sedan avskilt på privat egendom. Under alla tillfällena var 

miljöerna lugna, testerna utfördes ej under lunchtid, för att se till att inget kunde störa 

informanterna. Denna begränsning i att hårdvaran ej var lätt att förflytta ledde troligtvis till 

att en majoritet av informanterna var unga, svenska, samt hade den höga graden spelvana 
dom undersökningen visade på. 

Informanternas svar samlades sedan in och transkriberades. Den semi-strukturerade 

metoden som användes för denna undersökning innebar att alla intervjuer inte innehöll exakt 

samma följdfrågor och diskussioner. Vissa informanter fokuserade mer eller mindre på olika 

saker i scenen och frågorna anpassades därefter. Alla intervjuer hade dock samma upplägg 

med samma ”grundfrågor” (se Appendix A). Detta betydde att det i många fall kunde dyka upp 

utveckling av tidigare svar under senare frågor, eller helt nya tankar. För att göra det enklare 

grupperades då informanternas transkriberade svar, i form av citat, (se Appendix C) under 

kategorier, dessa baserades på färgvariant av scenerna samt intervjuernas ”grundfrågor” (se 

Appendix A). Citaten från exempelvis intervjuerna om utomhusscenen av röd färgvariant 

samlades då ihop under samma del och slumpades, detta för att hålla informanternas 

identiteter så anonyma som möjligt. Detta gjorde det även enklare att få en överblick över varje 
scenvariants svar, samt jämföra de olika färgvarianterna med varandra. 

5.2 Analys 

Denna analys delas upp i fyra delar. Den första delen analyserar inomhusscenen och dess 

färgvarianter, vad informanterna tror har hänt i scenen, vilken känsla de fick av den samt om 

det fanns något i scenen som påverkade deras uppfattning av den. Den andra delen går sedan 

in på samma vis och analyserar och presenterar svaren från utomhusscenen och dess tre olika 

färgvarianter. Vidare analyserar den tredje delen informanternas generella färgassociationer 

och tankar kring hur färgerna kan ha påverkat hur de uppfattade scenerna, samt om de hade 

uppfattat dem annorlunda ifall en annan färg hade varit i fokus. Denna del kombinerar alla 

informanters svar och fokuserar mer på de generella färgassociationerna och tankarna, detta 

för att kunna öppna för diskussion i vidare kapitel angående bland annat kulturella skillnader, 

ålder och spelvana. Den sista delen jämför sedan inomhusscenen och utomhusscenens svar 

och analyserar dessa utifrån undersökningens frågeställning. Det material som analyseras är 

de transkriberade svaren från intervjuerna i form av citat. Dessa citat grupperades under 
kategorier baserade på intervjuernas ”grundfrågor” (se Appendix C). 

5.2.1 Inomhusscenen 

De första frågorna som ställdes frågade informanterna om vad de trodde hade hänt på platsen 

som de precis hade spelat, vilken känsla de fick av platsen samt om det fanns något i miljön 

som informanterna tyckte påverkade hur de uppfattade platsen. Dessa var av stor vikt då 

informanternas uppfattning av vad som hänt på platsen är grundtemat för denna 

undersökning, och svarar på dess frågeställning: ”Hur kan en 3D-scens val av färger påverka 

spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling?” samt ”hur påverkas 

uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka färger som dess objekt ges?”. I och med 

att scenerna endast byggts upp genom environmental storytelling samt indexical storytelling 

var detta även viktigt för att förstå hur mycket informanterna lyckades hitta och analysera, 

samt om detta då skiljer sig mellan färgvarianterna. En inblick i vilken känsla informanterna 

fick av scenen gör också att detta kan jämföras med de generella känslor som personer brukar 
associera till den aktuella färgen. 
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En av informanterna som spelade den blå inomhusscenen fokuserade mycket på att det var en 

magiker eller häxa som hade varit i huset, och att denna även var en god person på grund av 

de blåa färgerna som hen då kopplade till ”det goda laget” eller kungen. Hen talade även om 

en artefakt som antingen hade blivit hittad så att magikern/häxan hade fått pengar för den, 

vilka då blev tagna av en tjuv. Informanten var säker på att ett brott hade skett, och nämnde 

även att det antagligen inte var ett helt slumpmässigt rån. Fokus låg mycket på att något var 

stulet, först trodde hen att det var pengarna, men var senare inte säker på om det var just 

pengarna som var målet. På liknande sätt talade en annan av informanterna om att ett inbrott 

hade skett, samt att denna tjuv hade lämnat snabbt. Även i detta fall nämnde informanten att 
personerna letade efter en förlorad artefakt. Informanten sade även att någon hade ätit. 

”Någon form av inbrott verkar det som, eller inbrott, antingen inbrott eller att 

en person lämnat väldigt snabbt. Dom letar efter nånting i form av en lost 

artifact. Det var den uppfattningen jag fick av att kolla runt.” 

Den tredje personen var i sin tur lite av en utstickare. Hen talade om att det var sjörövare som 

hade träffats och ätit, och att de sedan blivit osams om skatten i kistan och skattkartorna som 
fanns på golvet. 

”Dom har, det är några sjörövare som har träffats och ätit och haft trevligt, så 

har dom blivit osams om skatten som låg i kistan och så låg guldet där nere 

också, så har dom massa skattkartor som dom har spridit ut över golvet och 

inte, dom är inte ense om vilken skattkarta dom ska ha. Ah, så någonting tror 

jag.” 

Vid frågan om vilken känsla som informanterna fick av platsen svarade de bland annat att den 

var mysig, ombonad, harmonisk, mystisk och en av informanterna sa även hen fick en stressad 

känsla då det kändes som att personerna hade skyndat sig därifrån. En av informanterna 

tyckte också att platsen var neutral, medan en annan fick en positiv känsla av utforskandet, 

men en negativ känsla av det som hade hänt. Generellt sett var boken med text i den viktigaste 
detaljen för två av informanterna medan guldet var det för den tredje.  

”Det är ju… det beror lite på hur man ser det. Det kan ju vara positiv känsla i 

från utforskandet, typ som att utforska och så. Men det är också en negativ 

känsla för att det har hänt någonting dåligt där. Själva rummet känns ganska 

negativt skulle jag säga, i settingen liksom.” 

Sammanfattat kan man se att två av informanterna uppfattade scenen lika i vad som hade 

hänt, den ena fokuserade dock mycket på vem personen var medan den andra talade om stress 

och hastighet. Den tredje i sin tur uppfattade scenens händelser annorlunda, men delade dock 

en liknande känsla av scenen som de andra informanterna hade, det vill säga mysigt och 

harmoniskt. Hen sa även att personerna hade ätit. Generellt sett tyckte informanterna att 

scenen var mysig, men att händelsen i sig var negativ. Informanten som tyckte att scenen var 

stressande sade även att scenen var mystisk. Att informanterna kände att scenen var mysig 

skulle kunna kopplas till den generella associationen för blå om lugn och säkerhet (Feisner & 

Reed 2014, ss. 187–188), dock kände en av informanterna att scenen kändes stressad, vilket 

talar emot detta. Känslan av mystik skulle även eventuellt kunna kopplas till att mörker kan 

associeras till just mystik (Feisner & Reed 2014, s. 188), på grund av att den blå färgen i 
inomhusscenen får den att kännas mörkare och kallare.  
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Informanterna som spelade den röda inomhusscenen hade generellt sett en lik bild om vad 

som hade hänt. Någon som inte hör hemma i huset hade tagit sig in och letat efter något i 

kistan. En informant trodde att personen letade efter skriftrullar medan de andra trodde att 

personen var ute efter reliken/artefakten. En sa att de först trodde att de hade varit ett rån, 

men på grund av att guldet låg kvar i kistan så var inte det målet med stölden, därav artefakten 

som det stod om i en bok. Två av informanterna nämnde även att de trodde att ett 

slagsmål/överfall hade skett mellan personen som bodde i huset och den som försökt ta sig in. 
Den tredje talade om att personen hade sprungit in och ut och varit vårdslös i och med detta.  

”Det var lite potions som var sönderkrossade på golvet, så det verkade som att 

det kanske varit… antingen ett slagsmål med den personen som bor i huset eller 

att dom välte på vägen in, men eftersom att det också stod mat på bordet var 

det nog ett slagsmål.” 

Alla informanterna talade även om magi och att personen som bor där antingen var 

magiker/häxa eller alkemist. En nämnde även magi under vilken känsla de fick av scenen 

medan en annan trodde att personen/personerna som bodde i rummet var vidskepliga. Två 

av informanterna ansåg även att personen som bodde i huset var lärd eller beläst, mycket tack 
vare att det fanns många böcker. 

”Det känns som någon som är väldigt dedikerad till magi. Det stod en cauldron 

vid spisen och det fanns massor av scrolls, och så fanns det massa pengar, eller 

guld. Är inte säker på vad det betyder men det kanske betyder att han anlitas, 

eller hon, det kan vara en häxa också.” 

Två av informanterna pratade även om porträttet i bokhyllan som stod bakvänt. En menade 

att det visade på att personen kanske skämdes, medan den andra trodde att personen inte 
gillade sin familj. 

”Personen i fråga som bor i huset tycker inte om, troligtvis sin familj, för att det 

var en fotoram som var bakvänd i en hylla.” 

De objekt som informanterna tyckte var viktiga och påverkade deras uppfattning av scenen 

var framförallt fotspåren, boken med text i/att det fanns så många böcker, de förstörda 

sakerna samt kitteln. När det gäller känslan på platsen svarade en av informanterna att den 

först kändes positiv och mysig, men sen mer negativ och obehaglig, att den var färgglad, en 

fantsyvärld, men att den sedan kändes mer negativ efter att hen insåg att det skett ett brott. 

En av de andra informanterna svarade helt enkelt att den kändes neutral, medan den sista 
informanten tyckte att scenen/platsen var mystisk och ganska varm. 

Sammanfattat så uppfattade informanterna som spelade den röda inomhusscenen den lika 

varandra. Stor fokus låg på att det var något magiskt samt att något annat än bara pengarna 

hade stulits. Två av informanterna tänkte också att något överfall eller slagsmål hade skett, 

vilket skulle kunna indikera på att färgen röd påverkat uppfattningen på så sätt att rött 

generellt sett brukar kunna kopplas till fara (Feisner & Reed 2014, s. 186) eller fientlighet 

(Wexner 1954, ss. 433–434). En av informanterna svarade även att scenen kändes varm, vilket 

kan kopplas till färgen röd. Viktigast i scenen var boken samt fotspåren som alla informanter 

kommenterade på. Intressant var även att två informanter kommenterade på porträttet i 
bokhyllan och dess betydelse. 
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Informanterna som spelade den gula inomhusscenen hade mer spridda tolkningar om vad 

som hade hänt på platsen än de som spelade de andra färgvarianterna. En av informanterna 

trodde att det var någon som hade brutit sig in och letat efter något som stod i en skriftrulle 

eller en speciell flaska. Hen trodde specifikt på att någon hade brutit sig in på grund av den 

tång som låg på marken samt för att det mesta guldet låg kvar i kistan. Hen menade också på 

att fotspåren visade på att personen hade kommit in och sedan gått ut, och på grund av detta 
var det inget slagsmål. 

”Men det var en person som kommit in och en person som gått ut, så de har 

inte varit någon fight. Med tanke då på fotspåren som var på golvet. Även fast 

potion-flaskor låg på marken.” 

En annan av informanterna trodde först att det var ett överfall som hade skett på grund av att 

det var så stökigt, men såg samtidigt inget som tydde på att det var två personer i scenen. Hen 

menade att det även kunde vara någon som lämnat plötsligt. Hen ansåg även att personen 

antagligen hade försökt hitta något i kistan, men förstod inte riktigt vad. Samma informant 

trodde även att något slags experiment hade utförts i grytan och att personen i scenen hade 

smält guld eller gjort flaskor av guld. Den tredje informanten trodde i sin tur att personen i 

fråga var full eller arg på grund av glassplittret på marken, och att någon hade letat efter en 

artefakt som var värd massor av pengar. Hen trodde även att personen hade varit snabbt inne 
och sedan lämnat platsen. 

” […] jag vet inte om personen i fråga kanske är full eller så, jag tolkar lite… jag 

vet inte, eller arg? Arg i alla fall, någon ilska för i och med det här med 

glassplitter alltså tappat flaskor eller det på marken.” 

Alla informanterna trodde däremot att personen och platsen hade någon koppling till magi, 

eller tillhörde en alkemist av något slag. En av informanterna menade att kitteln och kvasten 

visade på det, medan en av de andra informanterna menade att böckernas utseende och det 
stökiga rummet talade för att personen var en magiker.  

”Jag tänker att någon form, någon som pysslar med magi som bor där. Lite på 

grund av hur böckerna såg ut och det var så här ostädat med spindelväv och 

grejer, det känns väldigt så här som att magiker liksom inte bryr sig, eller som 

att de liksom låter det vara lite dammigt i hörnet liksom.” 

De objekt som informanterna tyckte påverkade deras uppfattning av scenen var bland annat 

fotspåren, den öppnade boken med text i, de krossade flaskorna/splittret och oordningen. De 

visade på var personen hade varit och att något hade hänt. En av informanterna ansåg även 

att kitteln och det gula innehållet var det som verkligen hjälpte hen att sätta platsen i en 

kontext, att den visade på att hen var i ett häxhus eller liknande. 

”Jo, jag försöker tänka… det var väl… alltså delvis, också det där med krossat 

glas och saker gjorde ju att någonting har hänt liksom, för annars hade man ju 

kanske ställt upp det liksom. Och fotspåren var ju också sådär okej, någon har 

varit här. Och alltså allmänna, allmänna stöket gör ju att så här, det märks att 

det har hänt någonting här. Även om jag inte vet själv helt hundra vad det är” 

Två av informanterna tänkte relativt lika angående känslan i scenen. De menade båda på att 

platsen/omgivningen var positivt på grund av bland annat färgerna, guldet och de ljusa 

böckerna. Samtidigt sa båda att händelsen i sig var negativ. Den ena informanten menade att 

de krossade sakerna gjorde scenen mer neutral, mer läskig, vilket gjorde att scenen gick från 
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att vara positiv till neutral. Den andra informanten menade att det inte var en farlig plats nu, 
men att det hade varit det innan och något hade hänt. Samt att rummet ändå var mysigt nu. 

”Jag tyckte att det var en, en negativ känsla på de att det ser ut att det har hänt 

någonting. Ett inbrott är ju aldrig liksom roligt, men det var väldigt positiv 

känsla av själva omgivningen, av färgerna och allt sånt där. ” 

Den tredje informanten fick i sin tur en negativ känsla av scenen i och med att det låg trasiga 

saker på golvet. Hen menade också på att hen fick en känsla av saknad kontroll, ilska och 
vårdslöshet. 

Sammanfattat skiljde sig de gula informanternas svar en del från varandra. De likheter som 

fanns var framförallt att alla informanter talade om magi och att personen i scenen hade en 

koppling till detta. Två av informanterna tyckte även att scenen i sig var positiv, men 

händelsen negativ. Att scenen kändes positiv skulle eventuellt kunna kopplas till att färgen gul 

associeras med glädje och optimism (Feisner & Reed 2014, ss. 186–187), men i och med att 

scenen även kändes negativ blir detta aningen långsökt. Det som var intressant var även att 

en av informanterna fick en helt annorlunda och negativ känsla än de andra. Hen talade även 

om att personen skulle ha kunnat varit arg eller full. En hypotes skulle kunna vara att det 

eventuellt finns något samband mellan den gula färgen och tankarna om att personen var full, 

i och med att öl och på så sätt alkohol skulle kunna associeras med färgen gul (då öl är gult). 

Det som skulle kunna motsäga detta i sin tur är att även vin, det vill säga rött, skulle kunna 
visa på alkohol. 

Sammanfattat gav informanternas svar en bild av att själva uppfattningen av vad som hänt i 

inomhusscenen kan skilja sig en del, men generellt sett verkar ändå en majoritet av 

informanterna har uppfattat samma slags grundberättelse och händelseförlopp, då endast en 

person verkligen tolkade scenens händelse annorlunda. Majoriteten av informanterna 

menade att någon hade tagit sig in i rummet och försökt hitta eller stjäla något. Det fanns lite 

skillnader i fokus och vad informanterna ansåg påverkade deras uppfattning i scenerna, men 

detta påverkade ej grundberättelsen. En hypotes skulle även kunna vara att denna fokus och 

påverkan inte heller nödvändigtvis är ett resultat av olika färger i scenerna, utan är troligen 

endast beroende av den individuella uppfattningen och tankegången, oberoende av färgval. 

Denna hypotes baseras på Bevensee et al. resultat från deras studie (2012, ss. 99–100) där de 

undersökte huruvida ett förskrivet narrativ kan framföra en berättelse genom endast miljön, 

bildmässiga ledtrådar och mekaniker (environmental storytelling). Detta gjorde dem genom 

ett egenskapat spel. Deras resultat visade på att endast 20% av deltagarna förstod alla delar 

av det förskrivna narrativ de presenterade. Detta visar då på att det även i denna undersökning 

bör finnas naturliga skillnader i hur scenerna uppfattas, som inte nödvändigtvis endast har 
med färgval att göra. 

De stora skillnaderna som går att hitta mellan de som spelade de olika färgvarianterna är 

framförallt att den röda scenvarianten verkade associeras mer med att något farligt hade hänt, 

så som slagsmål eller överfall. Endast en annan informant nämnde överfall och det var en av 

de informanter som spelade den gula färgvarianten. Även i det fallet var informanten osäker 

på om så var fallet. Den gula scenvarianten verkar även ha varit den mest osäkra på så sätt att 

informanternas uppfattning skiljde sig mest i det fallet. Allmänt är resultatet otydligt, det som 

stack ut var då framförallt den röda scenens lutning mot aggressivitet, att den blå scenen 

ansågs vara mysig samt att den gula scenen i två fall ansågs vara positiv i nutid, men att det 

som hade hänt i scenen var negativt. Inomhusscenen skulle kunna anses visa på att det kan 
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ligga något i att färger skulle kunna påverka hur scenens environmental storytelling 
uppfattas. Speciellt när det gäller färgen röd, då den verkar sticka ut mest och vara tydligast.  

Ingen av informanterna hade heller problem med att uppfatta scenens environmental 

storytelling och indexical storytelling, alla informanterna utom en tolkade scenens berättelse 

likt den tänka händelsen. Berättandet utgick från Fernández-Varas koncept av indexical 

storytelling (2011, ss. 6–8) och Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept av inbäddade narrativ, och 

fokuserade därmed på att leda informanterna och berätta om platsen genom framförallt spår 

och ledtrådar. Inspiration för scenen kom framförallt från spelen Portal (Valve Corporation 

2007) och Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) när det gällde lämnade objekt, i detta fallet 

boken på bordet med information om en försvunnen artefakt. I och med att en stor majoritet 

(alla utom en informant) uppfattade scenen likt den förskrivna berättelsen tyder detta på att 

dessa koncept och idéer kring hur environmental storytelling kan skapas på fungerar väl för 

undersökningen. Carsons (2000a, s. 2) tankar kring att en klar berättelse och att scenen 

verkligen ska förstärka det koncept som man lägger upp verkar alltså fungera väl, då en stor 

majoritet av informanterna uppfattade just den berättelse som planerats. På samma sätt 

verkar valet av att utgå från Carsons (2000a, s. 3) metod av att inte belamra miljöerna med 

för mycket objekt, utan spara detaljer till de viktiga platserna, ha fungerat väl. Detta i och med 

att ingen av informanterna uttryckte att det var svårt att hitta saker, eller att det var 

förvirrande att spela. Alla informanterna hittade objekten och kunde analysera vad de trodde 
hade hänt. 

5.2.2 Utomhusscenen 

På samma sätt som för de som spelade inomhusscenen ställdes även samma frågor för de 

informanter som spelade utomhusscenen, vad de trodde hade hänt på platsen som de precis 

hade spelat, vilken känsla de fick av platsen samt om det fanns något i miljön som 

informanterna tyckte påverkade hur de uppfattade platsen.  

Informanterna som spelade den blåa utomhusscenen talade alla om att vagnen hade blivit 

attackerad och vält på grund av en björn, eller i ett fall en yeti. Alla menade att rivmärkena och 

fotspåren i snön var det som visade på detta. En av informanterna nämnde även att hästen 

hade blivit skrämd då det stod på ett papper att hästen var rädd för djur. En av informanterna 

ville också följa efter fotspåren i skogen, då hen var osäker på varför en björn skulle attackera 
en vagn. Hen ville då ta reda på varför genom att följa spåren ut i skogen. 

”Jag tror att den har blivit attackerad av en björn tror jag. Fast ändå… jo, det 

var det första som jag tänkte på, alla rivmärken. När jag såg dom då tänkte jag 

aha, en björn. Och de såg väldigt stora ut också. Men sen, varför skulle dom 

attackera en vagn? Som det var reward på? Så jag visste inte, så jag ville ju följa 

efter alla fotstegen ut i skogen, lite så.” 

Alla informanterna nämnde även att vagnen var en transport eller leverans och att 

personen/personerna hade fått ett uppdrag. Alla menade också på att det var en belöning för 

personen som fraktade vagnen och varorna. En nämnde även att vagnen var på väg till north. 

En av informanterna nämnde att belöningen var 20 000 koppar eller något liknande. Alla 

informanterna menade även på att det var lapparna som berättade om detta. En av 

informanterna diskuterade även svamparna och tyckte att de stack ut i det annars vanliga 

snölandskapet och gjorde platsen mer mystisk. Hen tyckte även att svamparna var en av de 
främsta detaljerna som påverkade scenen. 
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”Det var lite skumt, det var lite svampar i den här… annars… snölandskapet 

liksom. Så det var det som stack ut lite också tror jag. Annars såg det rätt liksom 

snölandskapligt ut. Någon uppe i norr liksom, granskog.” 

”Dom där svamparna lägger till lite mystik, för det blir så här, det här, så här 

ska inte vara, varför växer det svampar här liksom?” 

Överlag talade alla informanterna om att vagnen och de utspridda sakerna, papprena, 

fotspåren och klösmärkena var de detaljer som påverkade hur de uppfattade scenen mest. 

Klösmärkena och fotspåren fick informanterna att tro att det var något slags stort djur som 

hade attackerat vagnen medan papprena visade på att vagnen fraktade något, samt att hästen 

var rädd och gav en tydligare bild. En informant sade att just papprena gav hen en klarare bild 

över platsen och det som hänt. En av informanterna nämnde även speciellt att det var 
intressant att scenen var i just snön, då fotspåren blev tydligare och kunde synas bättre. 

”Ja, jag tycker det var intressant att det utspelade sig i snön. För att jag… det 

såg lite mer… man kunde läsa av området lite bättre då tror jag. Skulle… alltså 

typ man kan se spår i snön eller något. Man kan koppla det till ett speciellt djur 

kanske alltså typ som yeti. Men det är svårt att förklara.” 

Alla sa även att vagnen i sig var viktig samt det utspridda runt om vagnen. En av informanterna 
ansåg att det var det centrala stället på platsen/i scenen. 

”Det är ju vagnen alltså. Det var ju ganska centrala stället… på hela… området, 

kan man säga.” 

Känslan som informanterna fick av utomhusscenen var framförallt en känsla av lugn och 

stillhet. En av informanterna tyckte att scenen var positiv då hen gillade scenen. Hen menade 

att hen gärna ville fortsätta och hitta något mer. Två av informanterna nämnde även hur det 

kändes positivt eller lugnt just då, men att själva händelsen var negativ eller att något dåligt 

hade hänt. En av informanterna tyckte även att platsen kändes övergiven och kall och hen 

tänkte sig även att ifall det hade varit ett helt spel hade hen varit rädd att själv bli anfallen, 
samma person svarade även att scenen kändes lite negativ, men mest neutral. 

”Ja du, inte rädsla, utan jag tycker det är ganska så här… det har varit, det blev 

lite lugnt liksom. Det var ganska så här tyst och stilla liksom. En sådan känsla 

fick jag.” 

Sammanfattat hade informanterna som spelade den blå utomhusscenen en liknande bild av 

vad som hade hänt. De trodde att en vagn blivit attackerad av ett djur/odjur, att vagnen 

fraktade något på uppdrag samt att något dåligt då hade hänt. De fick även liknande känslor 

av platsen, det vill säga lugn och stilla. Det enda som egentligen stack ut mellan dem var att 

en av informanterna lade mer fokus på svamparna än de andra, och fick därav en mer mystisk 

känsla av scenen. Samma person fick även en aningen skild känsla av kyla och övergivenhet. 

Känslan av lugn som informanterna fick skulle kunna kopplas till just blåtts generella 

färgassociationer (Feisner & Reed 2014, ss. 187–188). Känslan av kyla kan även kopplas till 

blått då detta är en kyligare färg, men i och med att scenen i sig utspelar sig i ett kallt landskap 
går det ej att peka på att det är just färgen som påverkar den uppfattningen.  

Informanterna som spelade den röda utomhusscenen trodde att det var någon slags 

karavan/diligens och i ett fall sällskap som hade åkt med vagnen, en av informanterna nämnde 

även Lakrium/Lacium som stad vagnen kom ifrån och att personen som åkte med vagnen 
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hette Leif. Två informanter trodde även att något slags rovdjur/björn antagligen hade skrämt 
iväg hästen, som var rädd för andra djur.  

”Jag tror att det är någon som har kommit med en diligens… ifrån en, en ja, in 

i den där skogsgläntan där. Och sen har… med en häst som är lite orolig och 

sen har det kommit fram något rovdjur som gör att hästen har blivit rädd. Och 

sen så har hästen skenat och slitit sig loss och vagnen har gått sönder och lasten 

har, har ramlat ur, ur diligensen.” 

En av informanterna svarade senare även att hen var osäker på om det just var ett odjur, då 

det enligt hen kunde ha varit ett överfall också. På samma sätt diskuterade den tredje 

informanten också ifall det var något djur som hade attackerat vagnen och ifall hästen hade 

flytt. Hen menade att eftersom att bland annat pengar och liknande låg kvar så kan det ej ha 

varit individer som hade attackerat, eller att individerna i så fall hade varit ute efter något 

speciellt. Hen nämnde även att människan, personen i scenen kanske hade blivit uppäten eller 
tagen då det inte fanns någon kropp vid platsen. 

”Och sen blev dom attackerade av förmodligen annat, något djur, på grund av 

att dom inte tog pengar och liknande, och böcker och sådär. […] hästen kanske 

har flytt och… vid… lack for the names, Leif, blivit uppäten eller tagen, 

antagligen.” 

En informant trodde också att hästen kanske hade blivit jagad av björnen, men att det inte 

fanns några spår av människor och någon skadad, så att de antagligen hade lämnat vagnen.  

En annan informant trodde att personen som styrde vagnen hade sprungit efter och sökt efter 

hästen. Samma person menade även på att vagnen kanske hade blivit jagad, samt att personen 
nu befann sig i utsatthet. 

”Nja, jag tänker ju på att det var, det var ju kallt, kyla och mycket snö. Det måste 

ju vara, någon hade plumsat det var alltså… någon, någon som har varit med 

om det där, måste befinna sig i väldigt utsatthet. På något sätt.” 

En av informanterna nämnde även hur den skenande hästen gjorde så att lasten ramlade ut 

medan de andra två informanterna fokuserade på att beskriva vad lasten bestod av. Båda 

informanterna nämnde böcker, pengar, vapen, dryck, mat och värdesaker. En av 

informanterna sade också att hen trodde att lasten var värd 20 000 pengar av något slag, 
kanske guld. 

”Okej, jag tror att det är ett party som har åkt från en destination till en annan. 

Med en last värde 20 000 coins eller vad det nu är värd, gold. Dom hade, det 

var mat, och det var dryck och… det var böcker och värdesaker helt enkelt.” 

Det som informanterna tyckte påverkade deras uppfattning av platsen var framförallt alla 

utspridda saker/varor/lasten. En av informanterna menade att på grund av att den låg kvar så 

visade det på att personen som styrde vagnen inte hade kommit tillbaka. Antingen på grund 

av att personen hade förolyckats eller fortfarande letade efter hästen. Vagnsspåren och 

fotspåren ansåg även en av informanterna att det visade på riktning medan en annan 

informant fokuserade på miljön och att granarna med mera visade på att det antagligen var 
ett nordiskt landskap. 
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”Ja… miljön som helhet, att det var mer, det ser mer ut som att det var granar 

och liknande. Får ju mig att uppfatta det mer som ett nordiskt landskap med 

snö och liknande.” 

Utöver detta nämndes även den kraschade vagnen, snön och klomärkena som saker 
som påverkade informanternas uppfattning.  

”Jag tror inte att jag hade tänkt på fotspår och sådant då om det inte varit snö 

heller. Utan det hade kommit verkligen bland det sista. nu var det lättare att se 

och… därför tänkte jag på det. Och det gjorde också att det var lättare att läsa 

av scenen.” 

De känslor som informanterna fick av scenen var framförallt obehag, kuslighet, dramatik, kyla 

och äventyrlighet. En av informanterna tyckte att scenen i sig var dramatisk och obehaglig, 

hen tyckte då även att känslan var negativ. En av de andra informanterna ansåg att händelsen 
i sig var negativ, men att scenen var mysig, antagligen på grund av snön. 

”Den är… alltså själva händelsen är ju negativ, men jag får en positiv känsla av 

den för den är mysig på något sätt.” 

”Snön tror jag gjorde det att det ble-, att det kändes mysigt på något sätt, tror 

jag.” 

Den sista informanten fokuserade på att scenen var kuslig och att något dåligt hade hänt som 

var obehagligt. Hen förklarade det som att det inte var något obehagligt som skulle hända nu, 
men som hade hänt och menade att känslan då var neutral just nu. 

Sammanfattat uppfattade även de som spelade den röda versionen av utomhusscenen scenen 

på liknande sätt. Alla talade om att vagnen hade blivit anfallen, två diskuterade även ifall detta 

var djur eller personer som hade attackerat. Informanterna talade även om att något fraktades 

och fokuserade på vad som hade hänt efter attacken. Generellt sett så fick informanterna en 

känsla av obehag, dramatik och att något dåligt hade hänt. Detta skulle kunna peka på att den 

röda färgen påverkade uppfattningen på så sätt att scenen kändes mer fientlig. Dock svarade 

en av informanterna att scenen var mysig på grund av snön. Detta analyseras sedan vidare i 

jämförelse med den röda inomhusscenen för att se ifall en starkare koppling eventuellt kan 
finnas. 

Informanterna som spelade den gula utomhusscenen trodde att det var en transport som hade 

gått fel på grund av att den blev attackerad av monster/björn. Två av informanterna nämnde 

även att hästen som drog vagnen hade blivit skrämd av djuret/monstret och en menade att 

den kanske även jagade hästen. En av informanterna sade att hen först trodde att vagnen hade 

blivit rånad, men förstod på grund av pappret som fanns på marken sedan att det antagligen 

hade varit ett djur istället. 

” Jag vet ju från början att dom hade blivit… någon hade rånat en vagn. Men… 

när jag kollade runt lite mer så var det typ, så såg det mer ut som att det hade 

kommit en björn eller någonting, probably. Och typ skrämt hästen när man typ 

läser dom där notesen så vet man typ att hästen var rädd för djur in general I 

guess.” 

En annan av informanterna var osäker på om det var ett rån eller bakhåll, men hen förstod 

genom rivmärkena och de stora fotspåren att det antagligen var ett odjur. Hen var även den 
enda som ej hann med att se ledtråden som berättade om den lättskrämda hästen. 
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”Sen så en sak som också gav bort att det var någon form av odjur eller 

någonting sådant där det är klomärkena på en av stammarna, i stort sett. ” 

Samma person diskuterade även att ifall det hade varit personer så hade de antagligen varit 

ute efter något annat än bara guldet, då det låg kvar. På liknande sätt menade även den tredje 

informanten att det ej var banditer då alla pengar låg kvar. En av informanterna var även 

osäker på var människorna i vagnen hade tagit vägen och spekulerade om ifall hen själv var 

personen. Hen sade även att det inte kändes som att det spelade så stor roll var vagnen kom 
ifrån. 

”Men vet inte var personen tog vägen så jag visste inte om den hade typ gått åt 

samma håll av någon anledning. Så det var lite svårt att säga vart människorna 

som var i vagnen, eller om jag kanske var människan i vagnen... might be, 

something like that.” 

Det som informanterna tyckte påverkade deras uppfattning av scenen mest var framförallt 

texterna, lapparna på marken som berättade om bland annat transporten och belöningen. Två 

informanter nämnde just belöningen och transporten. En av informanterna sade även att 

texterna påverkade mest då det var det som ändrade hens syn på scenen. Utöver det så var alla 

spår och rivmärkena viktiga detaljer enligt informanterna. Två informanter kommenterade på 

att rivmärkena visade på att det var ett djur som hade attackerat, vilket även de stora fotspåren 
gjorde. 

”Plus att det var rivmärken, men det var lite vad de skulle vara för djur. Och 

rivmärkena är typ som jag sa stora, för den hade stora spår, så då var det en 

björn liksom.” 

En av informanterna upprepade att skatten som låg kvar på marken var viktig då det visade 

på att det inte handlade om banditer, medan en annan informant sade att vagnen i mitten på 

platsen var det som påverkade uppfattningen. 

”Specifika saker, det är ju självklart huvudobjektet i mitten ju, som är vagnen.” 

Känslan som informanterna fick av den gula utomhusscenen var generellt sett neutral. En av 

informanterna svarade helt enkelt att hen inte kände någon speciell känsla, menade att den 

var neutral men ändå att något hade hänt. En annan informant svarade även att hen kände att 

scenen inte var läskig, utan neutral. Det fanns ingen skadad och det kändes mer som en 

efterföljd av något som hänt. Den sista informanten sade att det var lugnet efter stormen och 

att det inte hände så mycket och inget var hotfullt. Hen sade även att miljön i sig var positiv, 

lugn och att det var varmt med solen. Hen ansåg dock att det som hade hänt var negativt, i och 
med att platsen var så förstörd. 

”Man skulle säga, miljön i sig själv var väldigt positiv, den var väldigt så här 

upply-, den va väldigt så här lugn, som sagt snöig. Och kändes varmt med solen 

som var ute. Men sen så blir det ju negativ med de som har hänt, för i och med 

förstörelsen i scenen. ” 

Sammanfattat var informanterna som spelade den gula utomhusscenen mycket mer 

kortfattade än de som spelade alla andra scenvarianter. Alla informanterna tänkte att nästan 

samma sak hade skett och de fick samma neutrala känsla av scenen, samt känslan av att det 

som hade hänt var negativt. Lapparna/texterna samt rivmärkena och de förstörda objekten på 

marken var det som påverkade informanterna mest i scenen. Generellt sett visar dessa resultat 
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på att färgen gul fick scenen att kännas neutral och personerna fick ej så många känslor av 

scenen. En av informanterna nämnde dock miljön som positiv samt nämnde solen, vilket 

skulle eventuellt kunna kopplas till färgen gul då den associeras med just solen (Kaya & Epps 

2004, s. 32). Generellt sett verkar uppfattningen av den gula utomhusscenen varken ha varit 

intensiv och farlig eller lugn och säker.  

Informanternas bild av utomhusscenen både skiljer sig en liten bit mellan de olika 

färgvarianterna och liknar varandra. Den generella uppfattningen av vad som hade hänt i 

scenen var densamma mellan alla färgvarianter. Alla informanter diskuterade hur vagnen 

hade åkt omkull/kraschat och hur det handlade om ett djur som attackerat vagnen. Utöver 

smådetaljer så var det som skiljer sig mellan de olika färgvarianterna i detta fall framför allt 

den känsla som informanterna fick av scenen. Informanterna som spelade den blå 

utomhusscenen associerade denna med lugn, stillhet och även övergivenhet och kyla. De som 

spelade den röda utomhusscenen kopplade den till obehag och dramatik, men även att den 

var mysig. I sin tur var den gula utomhusscenen den mest otydliga och kändes enligt 

informanterna bara neutral. Detta resultat är aningen tydligare än det för inomhusscenen och 

visar på en skillnad mellan hur de olika scenvarianterna uppfattades. Detta resultat liknar 

även pilotundersökningens (se kapitel 4.3) resultat med tydligare skillnader och koppling till 

de generella färgassociationerna. Detta visar på att färger eventuellt skulle kunna påverka en 
scens environmental storytelling.  

Även denna scens environmental storytelling och indexical storytelling fungerade och 

skapade en tydlig bild av vad som skulle kunnat hänt i scenen. Även dessa informanters 

uppfattning var lik den tänkta berättelse och händelse som skapades för denna undersökning. 

Ett exempel på hur scenens environmental storytelling fungerade väl var framförallt att en av 

informanterna nämnde att hen just ville fortsätta ut i skogen och hitta mer, vilket då skulle 

kunna tyda på att informanten kände sig fångad i berättelsen, att informanten kände 

immersion. Detta skulle kunna kopplas till Carsons (2000b, s. 3) idéer av att det är effektivt 

att endast ge spelaren små glimtar av något för att göra spelaren intresserad. Detta visar då på 

att det i det här fallet verkar fungera väl och att det kan användas rent praktiskt för att påverka 

en spelares uppfattning och få denne att känna mer immersion och nyfikenhet. En av 

informanterna som spelade den blå utomhusscenen nämnde även att hen hade känt sig rädd 

för att bli anfallen om det hade varit ett helt färdigt spel, detta skulle återigen kunna tyda på 

att informanten kände sig fångade i berättelsen, då detta kan kopplas med Carsons (2000b, s. 

3) tankar om att skapa illusionen av att världen eller banan känns mer komplex än den 

egentligen är. Dessa tankar är dock endast hypoteser men visar ändå på att dessa idéer för hur 
environmental storytelling kan användas för att skapa ett trovärdigt narrativ. 

5.2.3 Informanternas associationer och tankar kring färgers påverkan 

Den andra delen av intervjun bestod av tre frågor med fokus på informanternas generella 

färgassociationer, ifall de trodde att färgerna kunde ha påverkat hur de uppfattade platsen, 

samt om de trodde att de hade uppfattat platsen annorlunda om en annan färg hade varit i 

fokus. Detta ämnade då att ge en bild över denna undersöknings urvals generella associationer 

samt tankar kring hur färger kan ha påverkat deras syn på scenerna. I denna del kombineras 

även associationerna och tankarna från både inomhusscenen samt utomhusscenen då fokus 
ligger på informanternas allmänna associationer samt tankar kring färgerna. 
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Först så ställdes frågan om vad informanterna associerade med den valda färgen. De sex 

informanter som spelade de blå scenerna svarade att blått var havet, himlen och goda 
personer.  

” Havet, kallt, himmel, liksom bara.” 

De associerade blått med lugn, kyla, frihet, behag och mystik. Andra specifika associationer 

var mana, is, dunkel grotta, dryck och fågel. Dessa associationer stämmer ganska väl in på de 

generella associationerna som Feisner och Reed (2014, ss. 187–188) talar om. Det vill säga att 

blått står för lugn och kyla. Kaya och Epps (2004, s. 32) nämner även att färgen blå brukar 

associeras med hav och himmel. Detta visar på att informanternas associationer liknar de 

generella associationerna. Dunkel grotta, mana samt goda personer som associationer till 

färgen blå skulle eventuellt kunna vara ett resultat av den stora andel informanter som har 

hög spelvana, då dessa även kan associeras till spel. Informanterna som spelade de röda 

scenerna associerade färgen röd med blod, aggression, passion, ilska, kärlek, lust, värme, 
konflikt och våldsamheter. 

”Ja, starka känslor. Ja, ilska, kärlek, lust.” 

Utöver detta nämnde även några informanter rosor, röda grönsaker, tjurfäktning, eld, health 

potions, ondska (om blått fanns med i samma situation), röda kinder, vin och känslan av att 

något är ”spillt”. Även dessa associationer stämmer bra överens med de generella 

färgassociationer som bland annat Feisner och Reed (2014, s. 186) tar upp. De förklarar att 

rött brukar stå för bland annat kärlek, passion, fara och eld medan Kaya och Epps (2004, s. 

32) undersökning visade på att rött associeras med bland annat kärlek, ondska och blod. Detta 

visar ännu en gång på att informanternas associationer till färgerna stämmer in på de 

generella associationer som finns. Återigen skulle även associationen till health potions kunna 

förklaras med att många av informanterna till en hög grad är vana vid spel. Detta svar hade 

antagligen inte givits om informanterna ej hade spelvana eller kunskap om just spel. 

Informanterna som spelade de gula scenerna associerade färgen gul med glädje, positivitet, 

guld, otrevligheter, ljus och vidaregång. En av informanterna diskuterade även att en varm gul 

färg kopplas med värme och välbehag medan en grön gul kopplas med något sjukligt och 

obehagligt. 

”Gul, varm gul är ihopkopplat med… vad ska man säga… en varm gul är 

ihopkopplat med, eller det, det kopplar till så här värme, till välbehag liksom. 

Sen så en lite mer grön-gul, mer sjuklig, man tornar sig när det är så, så blir det 

väldigt, det blir obehagligt och jobbigt, helt enkelt. Så yeah, det är två olika 

typer av gul.” 

Informanterna kopplade även färgen gul med badankor, girighet, rikedom, urin, solen, 

blommor och upplysning. En av informanterna associerade det även med något magiskt som 
går att dricka i spel, en slags dryck i en vial (liten medicinflaska på engelska). 

”Oh, nu tänker jag en så här vial liksom mer, vilket spel var det nu? Man kan 

dricka det liksom typ på något sätt. Liksom i magi, eftersom att jag tolkade det 

direkt... alltså eftersom att det är ett spel så tänkte jag direkt mig att det är 

någon potion liksom.” 

Återigen är resultatet från vad informanterna associerar med färgen gul tydliga och stämmer 

in på de generella associationer som bland annat Feisner och Reed (2014, ss. 186–187) talar 
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om. Gul beskrevs av dem som glad, optimistisk, och att den associeras med solen och 

illamående. Kaya och Epps (2004, s. 32) talar även om att färgen gul associeras med sol, 

sommar och glädje. Flera av informanternas associationer stämmer då in på dessa. Samtidigt 

var de gula scenernas resultat det mest spridda. Några av informanterna hade även svårt att 

komma på något som de associerade med färgen gul.  

”Ingenting speciellt antar jag. De är sol, guld… blommor… pretty much.”  

På samma sätt som med de andra färgerna och deras associationer finns det även här en tydlig 

vinkling för spel bland informanternas associationer. Även här nämndes spelrelaterade saker 

så som att en av informanterna förklarade att gult kändes som vidaregång och att ”här är ditt 
quest”, det vill säga ditt uppdrag. 

” […] upplysning eller vad man ska säga. Lite så här ’här är ditt quest’. Mycket 

sånt liksom. Ljust och positivt och så här vidaregång, framåt.” 

En annan av informanterna nämnde även att hen tänkte på spel i och med att hen associerade 

gult med dryck, magi och flaskor. Detta visar då på att denna undersöknings urval med hög 

spelvana i flera fall associerar färgerna med spelrelaterade objekt och känslor. Sammanfattat 

visar dessa resultat på att informanternas färgassociationer på många sätt liknar de generella 

associationer som denna undersökning tar upp. Svaren lutade även mot spelinriktade objekt 
och associationer, vilket ger en tydlig bild av den grupp som denna undersökning utfördes på.  

De sista två frågorna som ställdes under intervjuerna inriktade sig på om informanterna 

trodde att färgerna i scenen kan ha påverkat hur de uppfattade platsen samt om de hade 

uppfattat platsen annorlunda om en annan färg hade varit i fokus. En stor majoritet av 

informanterna (ca 89%) svarade ja på att de trodde att färgerna hade påverkat deras 

uppfattning. En informant som spelade den gula inomhusscenen tyckte att det gula fick 
platsen att kännas mer positiv. 

”Ja, det tror jag absolut. Som jag tidigare nämnt med gult då, det gjorde ju att 

jag tänkte att platsen var mer positiv, trots att det var krossat liksom.” 

Även en annan informant som spelade den gula utomhusscenen menade på att gult fick scenen 

att kännas mer varm och tilltalande. På samma sätt ansåg en av informanterna som spelade 
den röda utomhusscenen att den röda färgen fick bilden att kännas mer dramatisk. 

”Ja, jag tror att det röda inslaget förstärkte dramatiken i bilden. Det tror jag.” 

En annan informant som spelade den röda utomhusscenen menade även att scenen antagligen 

hade känts mindre våldsam om det inte hade varit like mycket rött. En av informanterna som 

spelade den blå inomhusscenen nämnde i sin tur att scenen antagligen hade känts ”hårdare” 
om det inte hade varit så mycket blått. 

”Ja, det kanske det var eftersom det var, det var mycket blått som jag tyckte 

om. Så det kanske påverkar, hade inte det funnits där hade det nog varit 

hårdare rum. Tror jag. Hårdare miljö.” 

Ett flertal av informanterna diskuterade även hur den spelade scenen hade känts mer 
obehaglig och ryslig om färgerna och platsen hade varit mörkare. 

”Ja dom, det var väldigt ljusa färger tyckte jag. Så… då kändes det lite mer 

hemtrevligt än om det hade väldigt, väldigt mörka färger, för då hade det känts 
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mer dystert. Det fanns typ spindelväv på fönsterna, hade det varit mörkare då 

så hade det varit lite ryslig känsla kanske.” 

Endast en informant svarade nej på om färgen påverkade hens uppfattning. Detta skulle 

kunna bero på att informanterna som spelade den gula utomhusscenen generellt sett tyckte 

att platsen i sig var neutral, de ansåg alltså att scenen inte framkallade så mycket speciella 

känslor. En stor del av informanterna (73%) ansåg även att de antagligen hade uppfattat 

scenen annorlunda om en annan färg var i fokus. Däremot var det även fler som var osäkra 

eller inte trodde det alls. Informanterna som tänkte att de hade uppfattat scenen annorlunda 

argumenterade framförallt för att färgen röd antagligen hade påverkat och fått scenen att 

kännas mer fientlig, farlig, dramatisk och som att något dåligt hade hänt, exempelvis strid. 

Många nämnde även att de antagligen hade tolkat, speciellt utomhusscenen, mer med blod. 

”Ja… rött kanske. Det kanske hade setts mer... att det här var mer allvarligare 

kanske. […] Kanske mer, tänkt att, det här hade gått dåligt till, eller alltså mer… 

mer farligt kanske.” 

Utöver dessa negativa tankar om rött så sade även två informanter att de antingen tyckte att 

scenen kändes varm på grund av rött, eller hade känts varmare om den hade varit mer röd. 
Många nämnde även att mörka färger skulle ha fått scenen att kännas mer fientlig och spöklik. 

”Och hade det varit mörkt, alltså som om det var natt hade det varit mer 

spooky.” 

I sin tur sade även tre informanter att ifall scenen hade varit mer blå så hade den känts mer 

kylig och mystisk, vilket en av informanterna argumenterade för att det antagligen hade passat 

bättre för det som hade hänt på platsen (informanten spelade den gula inomhusscenen). 

Informanterna som svarade att de inte trodde att de skulle uppfatta platsen annorlunda om 

en annan färg var i fokus, eller var osäkra på det, menade att det antingen inte hade påverkat 

alls eller endast påverkat stämningen eller känslan i scenen, inte tanken om vad som faktiskt 
hänt. 

”Nej. Inte superannorlunda. Stämningen kanske hade varit annorlunda ja. Men 

själva vad som hade hänt hade nog varit samma känsla, men stämningen hade 

varit lite annorlunda tror jag.” 

Generellt sett visar informanternas tankar kring hur de ansåg att färgerna påverkade, eller 

skulle kunna påverka scenerna, på att de trodde att färgerna till viss del hade påverkat deras 

uppfattning. Tydligast var framförallt färgen röd, då två informanter från varje röd scen talade 

om att rött antingen fick scenen att kännas mer farlig och fientlig samtidigt som nästan hälften 

av informanterna även menade att scenerna antagligen hade känts mer farliga med rött (i de 

fallen då informanterna spelade andra färgvarianter än den röda). Detsamma gällde även 

färgen röds positiva associationer så som värme, vilket två av informanterna diskuterade. Tre 

informanter talade även om att blått antingen fick scenen att kännas mer kall, eller skulle ha 

gjort att scenen kändes mer mystisk och kylig. I sin tur var färgen gul inte alls lika omtalad och 

tydlig. Fem av informanterna diskuterade även hur scenerna hade uppfattats olika om de hade 

varit mörkare i färgerna. Få informanter svarade att de faktiskt inte trodde, eller var osäkra på 

att färgerna påverkade, eller skulle kunna påverka (två informanter om att färgen inte 

påverkade deras uppfattning och fem om att uppfattningen inte hade ändrats om en annan 

färg varit i fokus). Ett av argumenten var just att endast känslan av scenen hade ändrats, men 
ej själva händelsen i sig. 
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Överlag visar informanternas färgassociationer och tankar kring hur färger kan påverka 

uppfattningen av scenerna på att de stämmer in på de generella associationer som finns. De 

argumenterar för att färgerna har påverkat, samt skulle kunna påverka hur de uppfattade 

scenerna. Resultatet visar även på att informanternas spelvana kan ha påverkat vilka objekt 

de associerade med färgerna. Mycket av informanternas fokus låg på att färger just påverkar 

känslorna och stämningen i scenerna, mer än det påverkar händelsen i sig, men det finns ändå 

svar som skulle kunna mena på att färgerna i vissa fall kan ändra eller göra så att 

informanterna uppfattar detaljer eller delar av händelserna annorlunda. Dock ej scenens 
helhet.  

5.2.4 Jämförelse och analys av resultat 

För att svara på undersökningens frågeställning: ”Hur kan en 3D-scens val av färger påverka 

spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling” samt ”hur påverkas 

uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka färger som dess objekt ges?” utfördes 

18 semi-strukturerade kvalitativa intervjuer på sex olika scenvarianter. Informanternas svar 

har nu presenterats samt analyserats och kommer nu att jämföras och analyseras vidare för 
att svara på undersökningens frågeställning. 

Jämförelsevis talade alla informanter om samma grundberättelser i både inomhusscenen och 

utomhusscenen, med endast ett undantag (som ändå delade samma känsla av scenen). Alla 

informanterna kunde tolka ledtrådarna och en majoritet tolkade även dessa likt den 

grundberättelse som skapades för denna undersökning. Detta tyder på att scenens 

environmental storytelling samt indexical storytelling är tydlig och fungerar, och att Carsons 

(2000a, s. 2) och även Rouses (2010) tankar om att just skapa environmental storytelling 

utifrån en klar och tydlig värld är ett effektivt sätt att skapa narrativ på. Alla huvudledtrådar 

eller objekt hittades av alla informanter utom en, som endast missade en av detaljerna, trots 

detta förstod informanten huvudberättelsen utan problem. Även detta tyder på att scenernas 

environmental storytelling och berättande genom spår/lämningar och ledtrådar fungerade 

för att leda spelaren och skapa ett narrativ. Fem av informanterna som spelade olika scener 

nämnde även hur de tyckte att scenen var intressant och hur de ville fortsätta undersöka den. 

Exempelvis ville en av informanterna gå ut utanför huset (inomhusscenen) medan en av 

informanterna ville fortsätta följa spåren ut i skogen (utomhusscenen). Samtliga informanter 

var även positivt inställda till scenerna, det var ingen som sade att scenen kändes konstig eller 

icke-trovärdig. Några nämnde även att de gillade scenen både under intervjuerna och efter. 

Alla informanterna kunde sätta sig in i scenen och hitta på/tolka ett narrativ från scenen. Detta 

tyder då återigen på att just Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept av inbäddade narrativ och 

Fernández-Varas (2011, ss. 6–8) idéer kring indexical storytelling utifrån spelvärlden med 

fokus på spår/lämningar, fungerar väl för att få spelare att känna sig indragna i skeendet och 

fångade i spelets narrativ. Den grafiska stilen och temat skulle även kunna anses ha fungerat 

väl då informanterna ej hade problem att sätta sig in i scenerna.  

Det ser inte heller ut att finnas någon speciell skillnad i de associationer och tankar som 

informanter av olika åldrar eller kön hade. Utstickaren, informanten som uppfattade scenen 

relativt annorlunda än majoriteten var en av de äldre informanterna, men i och med att den 

andra äldre informanten svarade likt de yngre informanterna går det ej att dra någon konkret 

slutsats angående påverkan av ålder. Den enda personen som missade en av ledtrådarna var 

även en av de yngre informanterna, vilket då inte heller kan visa på något konkret. Inte heller 

verkar det finnas några tydliga skillnader mellan olika kön. Det var blandat mellan hur mycket 

folk pratade, vad de pratade om och hur de associerade saker och inget pekar på att kön som 
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aspekt skulle påverka. I och med att undersökningen också endast utfördes på informanter 

som kom från Sverige kan denna undersökning endast visa på den uppfattning som svenskar 
har.  

Spelvana verkar dock vara en aspekt som eventuellt skulle kunna påverka hur färger uppfattas, 

då fem av informanterna med högre spelvana associerade färgerna med objekt och saker som 

kan kopplas till spel, detta gällde alla färgerna. Detta skulle kunna peka på att vana spelare 

lättare uppfattar vissa objekt och känslor, då de har erfarenhet från tidigare spel. Även 

bildvana verkar vara en aspekt som delvis skulle kunna påverka hur en scens environmental 

storytelling uppfattas. Detta på grund av att bildvana och bildanalys kan göra så att personer 

redan har en klar föreställning av vad en färg kan associeras med. Ett exempel som styrker 
detta är att en av informanterna med bildvana nämnde att hen hade just inlärda associationer. 

”Ja nu blir det ju, alltså som grafiker har jag ju bara inlärda… sådana.” (Om 

färgassociationer för den gula utomhusscenen.) 

Även om informanterna uppfattade grundberättelsen på samma sätt fanns det dock skillnader 

i hur detaljer och mindre delar av berättelsen uppfattades. Enligt denna undersöknings data 

verkar detta till stor del bero på individens egna fokus och erfarenheter, men scenens färgval 

verkar även till viss del spela roll. Det skulle eventuellt kunna bero på scenerna i sig, då 

inomhusscenen generellt sett verkar ha öppnat för mer tolkningar än utomhusscenen, detta 

skulle kunna bero på att inomhusscenen bestod av fler objekt på en mindre yta än 

utomhusscenen. Tiden var även densamma för båda scenerna, vilket kan ha gjort att 

informanterna som spelade inomhusscenen fick mer tid på sig att undersöka allt grundligt än 

de i utomhusscenen, och därav mer tid att tolka allt. Som motargument skulle man dock kunna 

argumentera för att utomhusscenen i sin tur innehöll mindre objekt, och att det på så sätt 

skulle vara enklare att komma ihåg alla detaljer. Utöver detta kan även faktorn av att båda 

scenerna porträtterar olika olyckor spela roll. Utomhusscenen visar på en tydligare olycka med 

en trasig vagn än inomhusscenen och det trasiga, även detta skulle eventuellt kunna påverka 

uppfattningen av scenerna. Dessa hypoteser går dock ej att svara tydligt på i detta fall, utan 
kräver vidare forskning. 

När det gäller färgval i scenerna så lutar både den blåa inomhusscenen och den blåa 

utomhusscenen mot att de uppfattades som en aning mer lugna samt mystiska än de andra 

scenerna. Detta resultat är dock relativt svagt, då informanterna associerade många olika 

känslor med scenerna, exempelvis associerade en av informanterna den med stress. De röda 

scenerna var de som skilde sig allra tydligast. Två av informanterna som spelade den röda 

inomhusscenen nämnde direkt överfall eller slagsmål, något som endast en annan informant 

som spelade en annan färgversion diskuterade. Även den röda utomhusscenen ansågs vara 

obehaglig och dramatisk. Utöver informanternas känslor och tankar om vad som hade hänt 

var även färgen röd den som oftast dök upp under informanternas diskussioner om färgerna 

skulle ha kunnat påverka deras uppfattning. Detta skulle kunna visa på att färgen röd har en 

starkare påverkan av uppfattningen, berättandet och känslorna som informanterna får. Detta 

stämmer även med Feisner och Reeds (2014, s. 186) beskrivning av att färgen röd är den som 

har störst påverkan på människor, vilket då denna undersöknings resultat verkar peka på.  

De gula scenerna visade i sin tur på mer osäkerhet. Informanterna som spelade de gula 

scenerna var de som var mest osäkra på hur de skulle svara. Den gula inomhusscenen tolkade 

informanterna mer med positivitet, men samtidigt även med ilska och saknad av kontroll 

medan den gula utomhusscenen generellt sett sågs som neutral, med en informant som 
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kommenterade på att den kändes positiv och varm. Svaren på vad som hade hänt i scenen 

skiljde sig också mest i den gula utomhusscenen. Sammanfattat är resultaten för de gula 
scenerna de mest spridda, det fanns dock en svag lutning mot positivitet och neutralitet.  

Dessa resultat skulle kunna argumentera för att det finns en lutning åt att färgerna kan 

påverka speciellt känslan av en scens environmental storytelling, samt i det röda fallet till och 

med händelsen, på så sätt att den känns mer farlig och våldsam. Undersökningens data visar 

även på att ljus och mörker när det gäller färg eventuellt skulle kunna vara en aspekt som kan 

påverka uppfattningen av scenens environmental storytelling. Detta på grund av att ett flertal 

informanter diskuterade kring att just mörker eventuellt hade fått scenen att kännas mer 

dyster och obehaglig. Detta stämmer även med Feisner och Reeds (2014, s. 188) beskrivning 

av att både styrka, färgvärde, temperatur samt intensitet kan påverka hur en färg uppfattas. 

De nämner även att just mörker ofta kan stå för just rädsla, natt och mystik, vilket skulle kunna 

kopplas till informanternas tankar kring mörker. Även värme och kyla skulle eventuellt kunna 

vara en aspekt av färgerna som påverkar hur scenen uppfattas, denna aspekt blir dock svår att 

dra slutsatser kring i denna undersökning då både utomhusscenen och inomhusscenen har 

värme och kyla knutna till sitt narrativ. Inomhusscenen är just inomhus med ljus och en 

kittel/eldstad, vilket skulle kunna peka på värme, medan utomhusscenen utspelar sig i snön, 
vilket troligtvis skapar en koppling till just kyla. 

I slutändan fanns det dock även en till aspekt som påverkade denna undersöknings resultat, 

undersökningens begränsade omfattning. Då denna undersökning utfördes på 18 

informanter, sex per färg, tre per färgvariant skulle ytterligare informanter och intervjuer 

behövas för att öka reliabiliteten i undersökningen. Detta för att även se om och hur denna 

undersöknings resultat skulle korrespondera med en storskalig studie med en större bredd av 

informanter. Detta skulle då leda till ett tydligare svar på undersökningens frågeställning: 

”Hur kan en 3D-scens val av färger påverka spelarens uppfattning av scenens environmental 

storytelling?” samt ”hur påverkas uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka 

färger som dess objekt ges?”. Denna undersöknings resultat och analys kan trots detta 
användas som grund för en större och mer omfattande studie. 

5.3 Slutsatser 

Denna undersöknings syfte var att ta reda på ifall färger skulle kunna påverka en scens 

environmental storytelling, detta med fokus på scenens objekt och texturer. För att undersöka 

detta skapades två olika scener med unika narrativ utifrån Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept 

av inbäddade narrativ samt Fernández-Varas (2011, ss. 4, 9) beskrivning av konceptet 

indexical storytelling med fokus på spår och lämningar. Dessa scener delades sedan upp i tre 

färgvarianter var, en blå, en gul och en röd. Detta slutade upp i sex olika scener som 

undersöktes genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. 18 informanter, tre per scen, 

svarade sedan på frågor kring hur de uppfattade scenen, vilken känsla de fick samt frågor kring 

färgassociationer och tankar kring färgers påverkan. Dessa svar analyserades och jämfördes 

sedan för att besvara frågeställningen: ”Hur kan en 3D-scens val av färger påverka spelarens 

uppfattning av scenens environmental storytelling?” samt ”hur påverkas uppfattningen av 

scenens händelser beroende på vilka färger som dess objekt ges?”. 

De slutsatser som kunde dras från resultatet av de kvalitativa intervjuerna för denna 

undersökning var framförallt att informanterna uppfattade den generella berättelse som 

skapades för denna undersökning genom environmental storytelling med fokus på koncepten 
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indexical storytelling och inbäddade narrativ, det vill säga genom spår och ledtrådar. Detta 

sätt att skapa en berättelse på genom endast miljö fungerade i detta fall effektivt, vilket visar 

på att Jenkins (2004, ss. 9–11) och Fernández-Varas (2011, ss. 6–8) idéer kring hur ett 

narrativ kan byggas utifrån ledtrådar och spår fungerar för att undersöka färg som aspekt i 

denna undersökning. Dessa koncept kan även bygga en fullt förståelig scen med hjälp av 
endast miljön. 

När det gäller färgers påverkan av uppfattningen av 3D-scenernas environmental storytelling 

visade denna undersöknings resultat på att färgerna, för denna undersökning specifik färgerna 

på texturer (objekten), eventuellt skulle kunna påverka hur en scens environmental 

storytelling uppfattas, speciellt när det gäller färgen röd. Resultatet skulle även kunna visa på 

att både ljus/mörker samt temperatur i färgen kan påverka hur scenens environmental 

storytelling uppfattas. För att stärka detta resultat skulle ytterligare undersökningar och 

informanter, samt bredd av informanter, behövas för att få fram ett storskaligt och 

generaliserbart resultat som antingen korresponderar med denna undersöknings resultat eller 

motsäger det. Denna undersökning kan då ge en grund för att kunna få fram ett utförligare 

och tydligare resultat. Trots denna begränsning visar denna undersökning på att färg på objekt 

troligtvis är en aspekt som påverkar på någon nivå hur en scens narrativ och stämning 
uppfattas. Undersökningens trovärdighet diskuteras vidare i kapitel 6. 
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6 Avslutande diskussion 

Följande kapitel sammanfattar undersökningen och rapportens innehåll. Vidare diskuteras 

och problematiseras sedan även undersökningens resultat, forskningsetik och 

tillvägagångssätt. Slutligen diskuteras även vidare forskning och de aspekter av 
undersökningen som skulle kunna ändras eller utvecklas vidare. 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att undersöka hur färger och färgassociationer skulle kunna 

påverka en 3D-scens environmental storytelling. Denna undersökning ämnade specifikt att 

studera färg på scenens objekt genom framförallt dess texturer. Detta skedde genom att 

fokusera på environmental storytelling utifrån Jenkins (2004, ss. 9–11) koncept av 

inbäddade narrativ samt Fernández-Varas (2011, ss. 4, 9) beskrivning av konceptet indexical 

storytelling, vilka båda grundar sig i berättande genom spår och ledtrådar. Undersökningen 

utgick även från bland annat Carsons (2000a, 2000b) och Jongeneels (2013) tankar och 

metoder för att skapa immersion genom environmental storytelling. Utöver detta utfördes 

även forskning kring färgassociationer, färgers kontext samt kulturella skillnader gällande 

tolkning av färger. Dessa grundade sig framförallt i Feisner och Reeds (2014, ss. 184–205) 
beskrivningar av färgers generella associationer. 

Frågeställningen som undersöktes var: Hur kan en 3D-scens val av färger påverka spelarens 

uppfattning av scenens environmental storytelling? Hur påverkas uppfattningen av scenens 
händelser beroende på vilka färger som dess objekt ges? 

För att svara på denna fråga skapades en artefakt bestående av två olika 3D-scener med 

vardera unika narrativ skapade genom environmental storytelling och indexical storytelling. 

Dessa scener delades sedan upp i tre färgvarianter var, en blå, en gul och en röd variant per 

scen, det vill säga sex olika scenvarianter totalt. Dessa scener modellerades, uv-mappades, 

texturerades och ljussattes med fokus på att skapa ett tydligt narrativ genom scenens objekt 

utifrån spår och ledtrådar. Scenerna skapades i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005–

2016) och gav möjligheten att gå runt i scenerna och undersöka dessa genom ett 

förstapersonsperspektiv. Artefakten testades och justerades sedan genom en 
pilotundersökning bestående av sju informanter. 

Utvärderingsmetoden som användes i undersökningen var semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer. Detta på grund av behovet att få ut mer utvecklade svar i och med att just 

färgassociationer är något individuellt och personligt. Undersökningen utfördes på 18 

informanter som alla fick spela en varsin scenversion för att sedan intervjuas. Alla 

spelsessioner spelades på samma dator och skärm för att undvika att inställningar skulle 
kunna påverka undersökningen.  

Resultatet visade sedan på att färgval eventuellt skulle kunna påverka spelares uppfattning av 

en scens environmental storytelling. Färgen röd stack speciellt ut och visade tydligt på att de 

röda scenerna uppfattades som mer farliga och obehagliga. På samma vis skulle även 

mörker/ljus samt färgtemperatur eventuellt kunna påverka.  För att få fram ett storskaligt och 

generaliserbart resultat, samt för att öka undersökningens reliabilitet skulle dock ytterligare 

informanter och undersökningar behövas för att utveckla detta vidare. Denna undersökning 
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kan då visa på en tendens till att färger kan påverka en scens environmental storytelling. 
Vidare forskning krävs för att bekräfta eller förkasta detta resultat. 

6.2 Diskussion 

Undersökningens syfte och fokus var att försöka svara på undersökningens frågeställning: 

”Hur kan en 3D-scens val av färger påverka spelarens uppfattning av scenens environmental 

storytelling?” samt ”hur påverkas uppfattningen av scenens händelser beroende på vilka 
färger som dess objekt ges?”.  

Undersökningens resultat, baserade på 18 semi-strukturerade kvalitativa intervjuer som 

utfördes på sex olika scenvarianter (två olika scener, en inomhus, en utomhus, med tre 

färgvarianter var), visade på en eventuell tendens till att färger på objekt (texturer) kan 

påverka en scens environmental storytelling. Detta gäller specifikt färgen röd som stack ut 

mest, tydligast och diskuterades flest antal gånger av informanterna när det gäller påverkan 

av färger i scenen. Att just röd är den färg som påverkade mest passar stämmer med Feisner 

och Reeds (2014, s. 186) beskrivning av att färgen röd är den som har störst påverkan på 

människor. Resultatet skulle även kunna visa på att både ljus/mörker samt temperatur i 

färgen kan påverka hur scenens environmental storytelling uppfattas, något som Feisner och 

Reed (2014, s. 188) återigen talar om då de menar att mörker kan stå för bland annat, natt, 

mystik och rädsla och värme/kyla kan ge känslan av antingen torrhet eller våthet. När det 

gäller kontext visade undersökningens resultat på att även detta eventuellt skulle kunna 

påverka till en viss nivå. Inomhusscenen uppfattades generellt sett som varmare och mysigare 

medan utomhusscenen associerades med kyla, detta beror antagligen på att inomhusscenen 

just utspelar sig i en stuga med en eldstad och ljus, medan utomhusscenen är i en snöig glänta. 

Detta skulle då kunna visa på att även färgers kontext skulle kunna påverka uppfattningen. 

Detta stämmer då med Won och Westlands (2016, s. 7) argument för att färgers associationer 

ibland kan påverkas av kontext och ibland inte. Ett annat argument för att färg skulle kunna 

påverka är Carsons (2000a, s. 1) tankar om att även färg i den fysiska miljön (environmental 

storytelling) kan få åskådare att känna olika känslor. 

In many respects, it is the physical space that does much of the work of 

conveying the story the designers are trying to tell. Color, lighting and even the 

texture of a place can fill an audience with excitement or dread. 

Carson, 2000a, s. 1 

Ytterligare intervjuer skulle behöva utföras för varje färg och scen för att stärka det resultat 

som tagits fram innan en storskalig generalisering skulle kunna göras. För ytterligare data bör 

även fler olika slags scener skapas och testas, exempelvis scener som inte har samma 

västerländska fantasytema som denna undersöknings artefakt har. Detta för att kunna se ifall 

dessa resultat är begränsade till endast detta tema, eller om färger överlag kan påverka 

environmental storytelling. Frågorna som användes under intervjuerna skulle även kunna 

justeras en aning för att fokusera ännu mer på just informanternas uppfattning av scenen. I 

samband med detta hade det även varit hjälpsamt att ha ett flertal följdfrågor uttänkta och 

färdigskrivna för att göra intervjuerna ännu bättre och tydligare.  

Ett alternativ till detta skulle även kunna vara att använda en justering av undersökningens 

metod för att få fram ett snabbare och tydligare resultat. Denna undersöknings metod genom 

semi-strukturerade kvalitativa intervjuer fungerade väl och gav detaljrika och användbara 
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data. Metoden tillät insamling av informanternas idéer, associationer och tankar kring hur de 

trodde att färger hade påverkat deras uppfattning. Denna data var viktig för att få en bild av 

inte bara vad de tror, utan varför de tror som de svarade. Detta begränsade dock det antal 

informanter som kunde intervjuas i och med undersökningens begränsade omfattning och tid. 

Alternativet skulle kunna vara att låta informanterna spela igenom scenen likt hur de gjorde i 

denna undersökning, men sedan låta dem svara på ett formulär med öppna och mer 

detaljerade frågor efter. Detta skulle förenkla insamlingen av data och tillåta fler informanters 

svar mer effektivt. Bevensee et al. använde sig av en liknande metod för sin studie Project 

Aporia – An Exploration of Narrative Understanding of Environmental Storytelling in an 

Open World Scenario (2012, s. 98). De undersökte hur mycket en spelare kan förstå av ett spel 

som bara berättas genom environmental storytelling och använde sig då av ett formulär med 

mer öppna kvalitativa frågor samt mer slutna kvantitativa frågor. Det negativa med detta blir 

då dock att det kan blir svårare at få svar på just varför informanterna svarade som de gjorde. 

En kombination av denna undersöknings metod tillsammans med kompletterande snabbare 

del skulle då kunna öppna för mer data. Detta kräver dock mer tid och skulle ej ha fungerat 
för denna undersökning och dess begränsade tid. 

Även scenens artefakt fungerade väl och scenernas narrativ framhävdes tydligt för 

informanterna. Scenen narrativ, environmental storytelling, skapades med fokus på Jenkins 

(2004, ss. 9–11) koncept av inbäddade narrativ samt Fernández-Varas (2011, ss. 4, 9) 

beskrivning av konceptet indexical storytelling med fokus på berättande genom spelvärlden 

med spår och lämningar. Detta innebar då att scenens byggdes genom ledtrådar och spår som 

berättade om scenens fulla narrativ. Exempelvis i inomhusscenen kunde informanterna följa 

fotspåren genom huset för att ta reda på vad som hänt. Genom att utgå från Carsons (2000a, 

s. 3) tankar om att ej belamra miljöerna med för många objekt och se till att spara detaljer till 

de viktiga platserna lades då dessa viktiga detaljer ut i samband med dessa spår. Även 

Jongeneels (2013) analys av hur spelet Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) använder sig 

av bland annat affischer för att skapa en mer levande värld utnyttjades till goda resultat. 

Exempel på detta är bland annat de två lapparna/texterna som informanterna kunde hitta i 

utomhusscenen som berättade lite mer om världen. De negativa aspekterna med att använda 

just denna inriktning av environmental storytelling genom spår och ledtrådar skulle ha 

kunnat vara att det eventuellt skulle ha kunnat ge en känsla av att något (antagligen) dåligt 

hade hänt, då letande av spår kan få det att kännas som att hen är en detektiv som löser ett 

mord. En av informanterna nämnde även att det kändes som att hen just undersökte en 

brottsplats, vilket skulle kunna peka på att detta eventuellt skulle kunna påverka till en viss 
del. 

Jag gillade att det fanns böcker som låg omkring för då blev man lite så här, 

man såg ju tunnor med någon typ frukt eller vad det var, och sen såg man som 

böcker och bara, vad är dom till för liksom? Ja, det var lite, lite som man så här, 

vad ska man säga, undersöker en brottsplats lite. Och det var lite kul på det 

sättet liksom. (Ytterligare tankar) 

Informant som spelade den gula utomhusscenen 

Undersökningens urval bestod av 18 informanter, alla slumpmässigt valda för 

scenvarianterna, hälften män och andra halvan kvinnor eller annat. Denna spridning 

representerade aspekten kön väl, dock hade det behövts en större bredd av ålder, då 

majoriteten av informanterna var mellan 19–28 år gamla. Endast två informanter var över 30 

år gamla, vilket framförallt beror på den begränsning som undersökningens hårdvara (dator 
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och skärm) skapade i kombination av valet av att ej boka intervjuer, utan att fråga personer 

på plats. Detta berodde framförallt på den begränsade tiden intervjuerna kunde utföras på och 

på avsaknaden av ett tillvägagångssätt att nå ut till äldre genom för intervjuer. Tidseffektivt 

fungerade också Högskolan i Skövde bättre som plats för intervjuerna då många har lättare 

att komma ifrån arbete under kortare perioder. Då en stor del av undersökningen endast 

kunde utföras vid Högskolan i Skövde, eftersom att hårdvaran ej kunde fraktas till annat ställe, 

gav detta naturligt en yngre grupp informanter som var närvarande. Detta i sin tur ledde 

troligtvis till ett urval med en stor andel informanter med hög spelvana, då många av 

informanterna som intervjuades och fanns på skolan var just spelstudenter. Dessa aspekter 
kan eventuellt vinkla undersökningen ur det perspektivet.  

Bättre planering när det gäller hårdvara samt miljö hade antagligen hjälpt undersökningen en 

hel del, då exempelvis en bättre bärbar dator hade kunnat minska begränsningarna för var 

intervjuerna skulle ha kunnat tagit plats. Samtidigt hade det även kunnat vara bra att ha alla 

intervjuer på samma avskilda plats, vilket hade fungerat med en bättre planering och bokande 

av intervjuer, istället för att hitta personer på plats. Hälften av intervjuerna utfördes i denna 

undersökning vid Högskolan i Skövde medan den andra halvan utfördes vid privat egendom. 

Alla intervjuer utfördes dock avskilt och lugnt. Trots detta hade de intervjuer som utfördes vid 

skolan större risk för störande moment, vilket eventuellt skulle ha kunnat påverka 
informanterna.  

Även den kulturella aspekten av undersökningen skulle behöva utvecklas då alla informanter 

svarade att de var från Sverige. I Akcay et al. undersökning (2011, s. 46) visade det sig att 

färgen röd associerades med annorlunda saker i olika länder. I exempelvis Kina och Turkiet 

associerades rött med passion, energi och kärlek medan det i USA associerades med kärlek, 

fara, ilska och styrka. Feisner och Reed (2014, ss. 193–194) nämner i sin tur att Kina associerar 

rött med fertilitet, glädje, eld och nya tider. Dessa skillnader i hur färgerna tolkas skulle 

eventuellt kunna påverka hur scenerna uppfattades. Kanske hade de röda scenerna uppfattats 

mer positivt om dessa hade testats på folk med rötter i kinesisk kultur eller mer våldsamt med 

informanter från USA? Omfattningen av dessa frågor är för stor för denna undersökning, men 

skulle eventuellt kunna påverka dess resultat. I och med att alla informanterna som svarade 
på denna undersökning var från Sverige kan detta resultat endast ses ur ett svenskt perspektiv. 

När det gäller informanternas bildvana visade resultatet på att en stor del av informanterna 

(11 av 18, 61,1%) hade arbetat eller studerat något som hade med bild eller bildanalys att göra. 

Detta resultat är svårt att dra några slutsatser från då en kurs i exempelvis fotografi tekniskt 

sett inte behöver betyda att personen i fråga har full koll på färgassociationer. Ingen direkt 

slutsats kan då dras från detta mer än att en stor del av informanterna skulle kunna ha bra 

koll på hur färger används, men lika väl inte tänka på det alls. I och med att hela 38,9% ändå 

inte hade varken studerat eller arbetat med bild, men hade liknande svar, talar då detta även 
för att denna aspekt i detta fall ej påverkade undersökningen på en hög nivå. 

Några av de etiska val som togs i förhållande till undersökningen var bland annat valet av att 

gruppera längre transkriberade citat från intervjuerna i grupper, ”kategorier” utifrån 

intervjuernas ”grundfrågor”. Detta val gjordes för att framförallt göra det enklare att läsa och 

analysera resultaten. Det gjordes även för att se till att hålla alla informanters identiteter 

anonyma. Genom att blanda dessa citat under kategorier som beskriver frågan, eller området 

som informanterna talade om blir det svårare att se vem som svarade vad. Fokus ligger då 

istället på svaret i sig. En annan av anledningarna för detta var även att många av 
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informanterna diskuterade tidigare frågors ämne under intervjuns senare frågor. Ett exempel 

är bland annat att många informanter diskuterade vad som hade hänt i scenen när frågan om 

vilken känsla de fått hade ställts. Att gruppera dessa under de frågor som diskuterades 

samlade då dessa tankar. För att undvika att forskaren påverkade dessa svar skrevs därför 

längre, hela citat ut, så att dessa inte förlorade sin kontext. Så mycket relevant möjligt togs 

med. När det gäller etiska val tillfrågades även alla informanterna innan intervjuerna började 

om de var okej med att forskaren spelade in intervjuerna samt transkriberade dessa. Utöver 

detta fick de även reda på att de kunde avsluta intervjun när som helst de ville och att de skulle 

hållas helt anonyma. Alla informanter fick chansen att tydligt svara ja. Alla informanterna 
svarade även ja på att de var myndiga, samt att ingen av dem var färgblinda. 

6.3 Framtida arbete 

För att se huruvida detta resultat skulle korrespondera med en eventuell storskalig studie 

skulle undersökningen framförallt behöva öka antalet informanter. Fler informanter per scen 

skulle behövas för att kunna få en tydligare bild av hur scenen kan uppfattas. Ju fler 

informanter desto tydligare resultat. En större bredd av informanter skulle även var intressant 

då detta kan ge en enhetlig bild av hur en scens environmental storytelling skulle kunna 

påverkas genom dess färgval, och inte endast unga personer från Sverige. Aspekter så som 

ålder, kön och kulturell bakgrund skulle behöva breddas. Ett alternativ skulle dock även kunna 

vara att fokusera på just svenskar, för att ge en enhetlig bild som sedan skulle kunna jämföras 

med framtida arbeten. Intervjuernas frågor skulle även behöva fokuseras ytterligare för att 

göra dessa ännu tydligare för informanterna. Detta handlar mest om ordval och att även ha 

förberedda följdfrågor för att göra intervjuerna ännu mer professionella och tydliga. 

Artefakten i sin tur fungerar väl och bör även kunna användas för vidare studier. En 

kompletterande enkät med öppna frågor skulle även kunna användas för att effektivisera 

insamlingen av informanternas svar. Denna ökning i informanter samt justeringar skulle 
förhoppningsvis ge ett mycket tydligare resultat och öka reliabiliteten i denna studie. 

Undersökningen öppnar även för vidare frågor och/eller utveckling. Fördjupande frågor 

skulle exempelvis kunna fokusera på ifall personer av olika åldrar uppfattar scenerna 

annorlunda eller ifall personer från olika länder tolkar scenens environmental storytelling på 

ett helt olika sätt. Även spelvanas och bildvanas påverkan skulle kunna undersökas djupare 

för att få mer förståelse. På så sätt skulle undersökningens artefakt kunna användas vidare för 

att utveckla området. För att fördjupa undersökningen, eller bygga vidare skulle fler scener 

även kunna skapas, dessa skulle med fördel kunna skilja sig i tema, miljö och grafisk stil för 

att få en sån enhetlig bild som möjligt av hur färger och färgassociationer skulle kunna påverka 

environmental storytelling. Fler färger skulle även kunna utveckla detta vidare. Då endast tre 

färger studeras i denna undersökning hade det varit intressant att se om andra färger även 

skulle kunna påverka, speciellt med tanke på att just gul, röd och blå är några av de tydligaste 

färgerna. Även fler metoder och tillvägagångssätt för att skapa environmental storytelling 

skulle kunna undersökas. Då det finns mängder av olika sätt att skapa narrativ genom miljöer 

på hade det även varit intressant att se om dessa sätt skulle kunna påverka hur scenen 
uppfattas. 

Resultatet från den här studien och vidareutvecklingen av dess frågor eller frågor inom samma 

ämne/område skulle framförallt kunna användas inom spelindustrin för att kunna göra 

informerade val och för att ha kunskap om vad som påverkar spelarens uppfattning i en scen. 

Skulle det i framtida arbete visa sig att färg och färgassociationer verkligen påverkar en scens 
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environmental storytelling, skulle detta kunna användas för att lägga rätt resurser på de 
viktigaste områdena, för att skapa ett så tydligt narrativ som möjligt.  
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Bildförteckning 

Figur 1, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009). 
Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 2, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet Half-Life 2 (Valve Corporation 2004). 
Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 3, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet Portal (Valve Corporation 2007). Skövde: 
Högskolan i Skövde. 

Figur 4, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet BioShock (2K Boston & 2K Australia 
2007). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 5, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet BioShock (2K Boston & 2K Australia 
2007). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 6, Privat bild (2017). Skärmdump från spelet BioShock (2K Boston & 2K Australia 
2007). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 7, Privat bild (2017). Skärmdump från spelen World of Warcraft: Legion (Blizzard 
Entertainment 2016) samt The Witness (Thekla Inc. 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 8, Privat bild (2017). Skärmdump av primitiver i programmet Autodesk Maya Lt 2017 
(Autodesk Inc. 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 9, Privat bild (2017). Skärmdump av vertex, edge och face i programmet Autodesk 
Maya Lt 2017 (Autodesk Inc. 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 10, Privat bild (2017). Skärmdump av verktygen extrude, combine och multi-cut tool i 
programmet Autodesk Maya Lt 2017 (Autodesk Inc. 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 11, Privat bild (2017). Skärmdump av uv-mappning i programmet Autodesk Maya Lt 
2017 (Autodesk Inc. 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 12, Privat bild (2017). Textureringsprocess av en tunna. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 13, Privat bild (2017). Skärmdump av progression av modellering och texturering av 

utomhusscenens vagn. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 14, Privat bild (2017). Skärmdump från utomhusscenen. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 15, Privat bild (2017). Skärmdump från utomhusscenen. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 16, Privat bild (2017). Koncept av utomhusscenen samt skärmdump från spelet World 
of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment 2016). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 17, Privat bild (2017). Progression av utomhusscenen. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 18, Privat bild (2017). Skärmdump från inomhusscenen. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 19, Privat bild (2017). Skärmdump från inomhusscenen. Skövde: Högskolan i Skövde. 
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Figur 20, Privat bild (2017). Skärmdump från tidig version av inomhusscenen. Skövde: 
Högskolan i Skövde. 

Figur 21, Privat bild (2017). Stapeldiagram som visar på informanternas ålder. Skövde: 
Högskolan i Skövde. 

Figur 22, Privat bild (2017). Cirkeldiagram som visar på informanternas spelvana. Skövde: 
Högskolan i Skövde. 
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Appendix A -  Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

• Vad tror du har hänt på platsen? Beskriv. 

• Vad får du för känsla av platsen? Beskriv. 

• Fanns det något i miljön som påverkade hur du uppfattade platsen? 

• Vad associerar du med färgen x? (beroende på färgvariant) 

• Tror du att färgerna i scenen kan ha påverkat hur du uppfattade platsen? 

• Tror du att du skulle ha uppfattat platsen annorlunda om en annan färg hade 

varit i fokus? 

• Kommer du på något mer som du tänkt på? 
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Appendix B -  Formulär 
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Appendix C -  Transkribering av intervjuer  

Citat från intervjuerna grupperas i detta appendix ihop under olika kategorier och ämnen. 

Dessa kategorier utgår från undersökningens frågor som ställdes under intervjuerna. 

Intervjusvaren delas även upp inom dess aktuella scenvarianter. Varje kategori består av 

minst ett citat från varje informant, med undantaget ”ytterligare tankar” där flera informanter 
ej svarade något. Citaten är slumpade för att ej kunna identifieras. 

Inomhus blå 

 Om vad som hänt på platsen 

”Någon form av inbrott verkar det som, eller inbrott, antingen inbrott eller att en person lämnat väldigt snabbt. 

Dom letar efter nånting i form av en lost artifact. Det var den uppfattningen jag fick av att kolla runt. ”  

”Jag känner att det är väldigt beroende på så här kontexten man själv är där i, […] okej, mitt första intryck är det 

här är ju nån slags, vad heter det, magiker, alltså häxa eller sorcerer eller elder eller någonting liknande. Och… 

troligtvis bara på grund av hur färger brukar användas i spel så skulle jag väl säga att det är nån slags god trollkarl 

för att det är blåa grejer liksom. Då är det så här alltså ’this is a nice one’. Frågan är, man vet ju inte om du är det 

eller inte, men för man vet ju inte om det är på din sida, men det är någon som är typ så här, åh, jobbar för kungen 

eller är alliance eller whatever. Och sen så är det väl antingen att den här människan då har hittat den här artefakten 

och så här fått pengarna från den, och sen så är det någon som kommit och snott dom. Eller så  är det någon som 

har, liksom, letat efter den här artefakten och sen så bara, eller bara varit där och rånat dom helt enkelt… på grund 

av  någonting annat. Och den här magikern-människan har istället, eller är den som letar efter artefakten helt 

enkelt.” 

”Dom har, det är några sjörövare som har träffats och ätit och haft trevligt, så har dom blivit osams om skatten som 

låg i kistan och så låg guldet där nere också, så har dom massa skattkartor som dom har spridit ut öv er golvet och 

inte, dom är inte ense om vilken skattkarta dom ska ha. Ja, så någonting tror jag.” 

”Någon har suttit och ätit mat, några sådär småsaker. Antingen att någon person har sprungit in eller att det varit 

en person där, kan ha fler, kan ha varit en person. Lite… ja nej.” 

 

 Om känslan platsen gav 

”Det är ju… det beror lite på hur man ser det. Det kan ju vara positiv känsla i från utforskandet, typ som att utforska 

och så. Men det är också en negativ känsla för att det har hänt någonting dåligt där. Själva rummet känns ganska 

negativt skulle jag säga, i settingen liksom.” 

”It’s a cozy  place hehe, det är mysigt men… sen har det fortfarande skett ett brott där av nåt slag så det är väl så här 

åh, nej vad hemskt. Det känns väl snarare som att det är, det är ett sånt ställe man skulle kunna komma till i liksom 

ett quest när det är så här du ska lista ut vem som snott det här eller någonting liknande.”  

”Man har haft ett väldigt mysigt rum, dom har haft trevligt och man kan både sova och äta och dricka och ha roligt 

inne i det där rummet. Ombonat och... fina, massor av böcker att läsa och allmänt harmoniskt mysigt rum.” 

”Av scenen? Får se här vad som beskriver det bra… inte stressad, men så här att någon har lämnat snabbt, någon 

har haft bråttom. Det är halväten mat, krossade flaskor, det ligger liksom så här papper uppdragna ur kistan, någon 

har haft bråttom där, skyndat sig därifrån. Så stressad känsla kan jag väl säga. Och lite så här, mystisk och så vad 

har hänt, vad är det för ställe? Potions eller vad det var, flaskor har blivit krossade, med okänd vätska.”  

”Oj, det skulle bero väldigt mycket på kontexten, men… så neutral I guess so far, yeah.”  

”Ja, jag fick en känsla av att det var ett mysigt rum. Ja.” 
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 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 

”Då v ar det ju boken i så fall, boken på bor det som det stod text i. Som gav lite bild över att det är någon som har, 

letar efter det här.” 

”Ja alltså det var, amen det var som jag sa, att dom hade, det var ljus tända och... det stod och putt-, grytan stod 

och puttrade i spisen och… ja det var har-, allmänt harmoniskt att de kunde leva och vara där.” 

”Nja, det var ganska helhet i hur jag uppfattade.” 

”Nej, men guld var väl lite spännande som fanns i kistan, ja.” 

”När jag läste boken så var det lite mer ah, okej det är någon så här, tänkte jag om lite  vad det är för person som 

bodde där kanske. Men inte så här, omformade inte hela tanken om rummet.”  

”När jag hittade den där boken där det står liksom att det var en artefakt som v ar liksom saknad som man kunde 

hitta och få pengar för. Då kändes det, först kändes det mycket mer bara som att någon ba ra varit här och snott 

pengarna liksom. Och då var det snarare så okej, den här kanske har hittat den eller den här kanske liksom var 

någonting, liksom de specifikt letade efter som ledde fram dit först och liknande. Så då kändes det lite mer så här 

okej, det här kanske inte var ett helt random inbrott.” 

 

 Associationer med färgen blå 

”Havet, havet!” 

”Ja men lugn och… Tardis, det är det första jag tänker på” 

”Dryck. Vågor, himlen. De är blåa färger för mig”. 

”  Hav et, kallt, himmel, liksom bara.” 

”Något mer… fågel fick jag upp också. Hav… det är typ det. Färgen blå.”  

”Ja… nej känslor har jag lite svårt att associera med blått. Kanske lite […] att man är lite fri och lite ledig kanske? 

[…] kanske en behaglig känsla. Eftersom att jag tycker om havet och vattnet så det kanske man kopplar ihop. ” 

”Ja, som jag sa tidigare så är det ju liksom dom, dom, ’the good guys’. Sen så behöver det ju inte betyda att dom 

faktiskt är goda i spelet […].” 

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Ja, det kanske det var eftersom det var, det var mycket blått som jag tyckte om. Så det kanske påverkar, hade inte 

det funnits där hade det nog varit hårdare rum. Tror jag. Hårdare miljö.”  

”Absolut, yes. […]”  

”Ja, blåa och m örkare färger ger lite dystrare stämning så att. Användningsområdet blir och just med färgen på 

flaskorna var ju lite mystik, nån slags potion eller nåt sånt. Så det.”  

”Ja, då kan man, då kan man ha tänkt sig att man varit osams och så, men den känslan fick jag inte direkt nu utan 

nu hade dom, dom hade väl suttit och ätit och haft trevligt, men sen, sen kanske dom började bråka och blev lite 

osams om kistan och guldet och slog sönder flaskor och sådär, ja.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 
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”Nej. Inte superannorlunda. Stämningen kanske hade varit annorlunda ja. Men själva vad som hade hänt hade nog 

v arit samma känsla, men stämningen hade varit lite annorlunda tror jag.”  

”Ja, det skulle jag nog tro. Att har du haft  mera svart eller rött hade det varit mer dramatiskt. Då hade det inte varit 

något behagligt.” 

”Ja, ja… helt enkelt.” 

” […] Jag tänker om det hade v arit någon, några andra färger, alltså typ så här någonting mer neutralt eller 

någonting mer liksom... kopplat till ond magi som typ rött eller liknande, eller lila eller whatever, så hade man ju 

snarare kunnat sett det som liksom amen det här var någon som skulle hitta den här artefakten, för att det var en 

ondska och någon har kommit hit för att stoppa dom eller någonting sånt. Men nu var det ju snarare så här någon 

har gjort inbrott, och det, det var brottet liksom.” 

”Jag tänker till exempel hade det varit en röd, […] hade det varit mycket mer så här varmare, lite mer hemtrevligt. 

Fått lite mer liv i det. För blå är ju väldigt så här lugn och avskalad skulle man kunna säga. Är min uppfattning i 

alla fall.” 

 

 Ytterligare tankar  

”Nej det v ar, det var intressant, alltså det blev ju en liten så här i början trodde jag att det hade v arit någon fight -

aktigt eftersom att det var flaska krossade, sen efter jag läste boken så blev det mer så här, har det varit någon, har 

personen bara haft bråttom och hitta det här eller vad? Så det v ar ju lite. Det fanns ju en story, så någonting som 

hade hänt, det var intressant.” 

”Varför var det så många scrolls öv erallt? Det var väldigt förvirrande . (Vad tror du?) Jag v et inte! Det v ar det som 

v ar så här jobbigt, för dom låg jättemånga runt bordet och så var alla staplade från början för att dom hade legat 

där först, men sen var det ju massor i kistan också men dom hade gått dit efter allt det så dom kunde inte ha hittat 

dom i kistan, så jag bara så här ’huh? I don’t know man’. Det var förvirrande. Det var någonting som också så här, 

det v ill jag ha svar på.  

”Nä, det var väl dom sakerna… som jag tänkte att hade du använt hårdare färger så hade... då hade jag nog fått en 

känsla av att det lite hårt... så.” 

~ 

Inomhus röd 

 Om vad som hänt på platsen 

”Det är någon som tagit sig in där, som inte hör hemma. Det fanns massa fotspår som ledde till en kista och sen 

tillbaka ut. Och det fanns ju en bok på bordet där det stod n ågonting om magi och scroll och sånt, och det låg massa 

scrolls på golvet så att det verkar som att det är de dom letar efter. Det var lite potions som v ar sönderkrossade på 

golv et, så det verkade som att det kanske varit… antingen ett slagsmål med den per sonen som bor i huset eller att 

dom v älte på vägen in, men eftersom att det också stod mat på bordet var det nog ett slagsmål.”  

”Ja, någon har ju sprungit in och ut. Sprungit fram till… bordet och läste den där boken om reliken i Lacium. Och 
sen sprungit till skattkistan, inte tagit allt guld, men tagit med sig något i alla fall. Sprungit ut igen… och den som 
v ar där från början har gett sig av ganska hastigt tror jag. (Varför? Och något mer?) Ja, har väl att göra med den där 
reliken i Cauldron, var nu det kan vara… ja. Vet inte, varit ganska vårdslös när dom har sprungit in och ut.”  

 
”För det första, personen som bor i huset, jag antar att det är ett hus, har på något sätt blivit bortlurad från huset 

och kanske till och med överfallen utanför huset. På grund av att det var mat på ett av borden som var inte uppätet, 

det såg färskt ut, och, det fanns dock inget spår av direkt våld kring just den platsen. En nedriven flaska, men det 

hör till ett annat scenario. En annan person. Så efter att personen har blivit iväglurad ut ur huset och på något sätt 

är inte tillbaka i huset, så är det en annan person som tar sig in i, en person med väldigt smutsiga skor, som tar sig 

in i huset, krockar med ett bord av nån anledning? Möjligtvis synskadad? Som letar efter en artefakt av någon typ. 

Först trodde jag att det var ett rån, för att det var guld på golvet, men det var fortfarande guld kvar i kistan, och 

därför var det inte det som var ändamålet med stölden. Så antagligen är det då artefakten som nämndes i en bok, 
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för v arför skulle den nämna det annars? Och sen, låset var uppbrutet med en tång av något slag, så det är ett vanligt 

lås, inget magiskt lås, även om det är mycket böcker runtomkring som handlar om magiska artefakter så var det 

ett v anligt lås. Så personen som bor  i huset är troligen kanske inte magiker? Eller i alla fall inte den typen av 

magiker. Personen i fråga som bor i huset tycker inte om, troligtvis sin familj, för att det var en fotoram som var 

bakvänd i en hylla. Lärd person som bor i huset, tycker om mycket böcker, har många böcker, mycket scrolls. Och 

tjuven på vägen ut krockar igen med ett bord? Och river ned en flaska… så ja, typ det.”  

”Det känns som någon som är väldigt dedikerad till magi. Det stod en cauldron vid spisen och det fanns massor av 

scrolls, och så fanns det massa pengar, eller guld. Är inte säker på vad det betyder men det kanske betyder att han 

anlitas, eller hon, det kan vara en häxa också. Men det stod ett… port-, det var en bild i bokhyllan som var vänd 

bakåt så dom kanske skäms öv er någonting? Och så hängde det vitlök som kanske tror på mag-, ja det var ju massa 

scrolls så dom borde ju tro på magi. Men att dom är vidskepliga.”  

 

 Om känslan platsen gav 

”Väldigt färgglad, fantasyvärld, typ zelda -aktigt.” 

”Det kändes väldigt neutralt.” 

”Först positiv, sen mer negativ, mer obehag.” 

”Ja… den som bor där är väl kanske lite mystisk, alltså mystiker. Särskilt magi och sånt, scholar. Ganska varm.” 

 

 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 

”Nja, alltså det var ju inte särskilt positivt att bilden i bokhyllan inte hade bilden utåt utan att den hade… någon 

hade vänt på den. Som om man skäms över någonting. Men det fanns tillagad mat på bordet så dom verkar ju ändå 

må bra.” 

”Fotspåren var väldigt bra.” 

”Ja, alla förstörda saker, och fotstegen och... dom flesta sakerna som fanns i scenen. Möjligtvis… att gardinerna 

inte hade en större inverkan på hur scenen uppfattades, men annars, ja nästan allting påverkade intrycken. Stor 

kittel, många böcker, scrolls, potions, troligtvis alkemist eller någonting. Och sen hela den här stöld-grejen, att det 

är en uppbruten kista, det är massa saker öv erallt, det är förstörda saker överallt, det är fotsteg på golvet… och så 

här. Det enda som pekade på att det var någon som hade varit hemma strax innan scenen var ju den här tallriken 

med mat. Annars fanns det ingen annan indikation på att det var, hade varit någon hemma liksom så.”  

”Ja, torkade örter, vad heter det, potions. Böcker, öppen bok. Får en att tänka att det är en beläst person, som bor 

där.” 

”Ja, boken på bordet där så stod det om magi som fick mig att tänka att ”okej, det här handlar om magi”. Och sen 

den här stora grytan också, då vet man också att det handlar om häxor eller trollkarlar.”  

 

 Associationer med färgen röd 

” Ja blod. Eller ett health potion, men det har ju också med att göra med hälsa och blod och liv och död. Men det 

kan också vara kärlek.” 

”Ja, starka känslor. Ja, ilska, kärlek, lust.” 

 
”Rosor, jordgubbar, tjurfäktning... tomater. Basically röda grönsaker.”  

”Ondska om man har blått i samma situation, att blått är gott och rött är ont men det fanns inte något riktigt blått 

i scenen där jag såg.” 
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”Ja… health potions tänker jag på, blod.” 

”Det är väl troligtvis standard liksom aggression eller möjligtvis passion.” 

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Ja dom, det var väldigt ljusa färger tyckte jag. Så… då kändes det lite mer hemtrevligt än om det hade väldigt, 

v äldigt mörka färger, för då hade det känts mer dystert. Det fanns typ spindelväv på fönsterna, hade det varit 

mörkare då så hade det varit lite ryslig känsla kanske.” 

”Absolut, i och med att det var väldigt, väldigt starka färger så kändes det som en väldigt, väldigt glad scen initialt. 

Vilket blev en väldigt stor kontrast med innehållet i scenen. Så ja.” 

”Jag vet inte hur mycket, men jag tror i alla fall att färgtemperaturen påverkar. Vet inte om vilken färg, men om det 

är en kall eller varm färg kanske påverkar? (Hur i så fall?) Ja, kalla färger brukar kännas mer stressande. Varma är 

lugnare. Sen tror jag att personligt, v ad man ty cker om för färger påverkar. Ja sen v et jag inte om 

färgassociationerna påverkar mer.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 

”Det är svårt att säga, men det skulle ju kunna stämma. Det beror nog på hur mycket färgerna är i fokus.” 

”Antagligen. (Hur?) Svårt att säga. Alltså, just när det var rött så blev det just det här väldigt varma. Så det känns 

ju v äldigt så här… på något sätt lite ombonat. Så tror jag inte att det skulle ha gjort… ja… gult. (Då hade det känts 

hur?) Det hade antagligen känts mindre hemtrevligt, men det kan vara personliga uppfattning om gult. För jag 

ty cker att det inte alls är en fin färg.” 

”Vad jag kan minnas så är det rätt röd-gul ton i scenen. Hade den varit mer åt blålila hade det kanske varit mer 

mystiskt? Nu var det mer upprymt.” 

”Jag skulle inte utesluta det.” 

 

 Ytterligare tankar  

”Kändes väl som att det var väl planerat, eller jag kanske bara övertänker saker?”  

~ 

Inomhus gul 

 Om vad som hänt på platsen 

”Oh, det är lite svårt, men jag känner… kommer ju in från dörren såklart, kommit från någonstans. Går fram till 

bordet och någonting kanske… jag vet inte om personen i fråga kanske är full eller så, jag tolkar lite… jag vet inte, 

eller arg? Arg i alla fall, någon ilska för i och med det här med glassplitter alltså tappat flaskor eller det på marken. 

Det här med någon grej med artefakt eller något man letat, det är lite svårt, men om det är så att… missat den, 

någon har gått och tagit den och… kommer tillbaka och är arg, eller om han kommer tillbaka liksom och bara 

klampar in.” 

”Jag tror att det är en person som har brutit sig in, letat efter någonting specifikt. Troligtvis någonting som står 

hidden in a scroll eller någon speciell, speciell potion. Tog lite guld, men var inte jätteintresserad av allt guld, för 

det v ar, de fanns guld kvar. Men det var en person som kommit in och en person som gått ut, så de har inte varit 

någon fight. Med tanke då på fotspåren som var på golvet. Även fast potion -flaskor låg på marken. Så jag tror att 

det är någon som brutit sig in, speciellt med tanke på… den här klo-sax-grejen…” 
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”Ja alltså först så v ar jag inne på att det var en person som skulle ha blivit öv erfallen för att det var så stökigt. Det 

v ar liksom min första så här, när jag såg rummet. Eller att det hade varit någon form av bråk. Men sen när man 

tittar sig runt, det finns ingenting direkt som antyder på att det är egentligen mer än en, eller ja det, det är ingenting 

som direkt antyder på att det skulle vara mer än en person där. Det finns fotspår, med det är ingenting som säger 

att dom fotspåren inte skulle kunna tillhöra personen som bor i huset, eller håller till huset så att säga. Så, det 

känns som att personen har gjort någon form av experiment i och med den där grytan. Och… jag fick liksom 

uppfattningen, först fick jag för mig att dom smält guld liksom som att personen sitter och gör så här potions av 

guld. Men det vet jag inte… riktigt vad jag tänker om nu. Men det är någon person och… gjort någonting. Och sen 

gått därifrån helt plötsligt, rotat runt i sin kista med scrolls liksom, försökt hitta någonting, skulle jag säga. Men 

det är också lite märkligt för att personen i fråga, eller i boken så stod det att den här artefakten var värd skitmycket 

pengar, men i kistan låg det skitmycket pengar, eller nu vet jag ju inte hur deras pengasystem ser ut. Så det skulle 

lika gärna kunna vara någon som kommit dit in, men då skulle dom ju tagit med sig pengarna också… ja. Det blev 

v äldigt luddigt men. ” 

”Jag är dålig på det där med att sammanfatta vad som har hänt, jag får köra på någonting då… fan det var svårt. 

Jag är inte van att bara ha grafik så det är jättejättespännande. Men, jag kör på att det är en arg kommer tillbaka 

ty p, jag kör full också, att det är någonting gått runt. Det är någon artefakt den här som är värd jättemycket… 

kommer in… nej det var jättesvårt.” 

”Jag tänker att någon form, någon som pysslar med magi som bor där. Lite på grund av hur böckerna såg ut och 

det v ar så här ostädat med spindelväv och grejer, det känns väldigt så här som att magiker liksom inte bryr sig, eller 

som att de liksom låter det vara lite dammigt i hörnet liksom. Och sen scrollsen var ju lite sådär också, känns 

v äldigt… grytan, gjorde att det var, kändes… men sängen var bäddad! Så det tyder ju ändå på att någon som ändå 

har lite koll på saker och ting. Men kanske ser dåligt intill hörnen.”  

 

 Om känslan platsen gav 

”Inte kontroll i alla fall. Motsatsen till kontroll, så det är någonting tappat. Jag får känslan av både ilska och det här  

med att man är lite vårdslös liksom, på något sätt. Och vad det kommer ifrån det är lite svårare… kanske.”  

”Alltså inte direkt, det är ingen farlig plats. Skulle jag säga. Den kanske har varit farlig innan, men just nu är det, 

finns det ingenting farligt på plats. Utan snarare att det, det har, någonting har hänt på platsen, någon form av 

katalyst liksom. Om det nu är ett överfall eller att personen som satt kom på någonting och var tvungen att springa 

iv äg därifrån liksom. Så att det är en… före detta plats eller vad man kan kalla det. Maten är ju fortfarande framme, 

så antingen är det som sagt någon som har lämnat plötsligt eller så är det liksom ett överfall. Men det är ingen, ja 

nej, inget farligt, utan mer en…” 

”Negativ känsla, det får jag. I och med a tt det, det ligger ju trasigt på golvet liksom, de här flaskorna och det. Så får 

jag en negativ känsla. Och verkar ha varit inne snabbt och lämnat liksom på något sätt. Eftersom att fotstegen bara 

går fram till bordet, kistan och så ut.” 

”Jag tyckte att det var en, en negativ känsla på de att det ser ut att det har hänt någonting. Ett inbrott är ju aldrig 

liksom roligt, men det var väldigt positiv känsla av själva omgivningen, av färgerna och allt sånt där. ”  

”Jag skulle säga att det är en positiv. Lite också, det var mycket gult liksom. Med guldet och sånt och böckernas var 

liksom ljusa, det var inte mörka ryggar och sånt. Så att mer positiv och nu ska jag väl säga att den är mer mot 

neutral liksom. Jag kan tänka mig att när allt är på sin plats så är den m er positiv. Men nu när det ligger krossade 

grejer så känns det mer, går den lite ner mot liksom läskigt så.”  

”Det känns litegrann som att det är någon som har blivit avbruten mitt i maten och gått ut och gjort något. Och 

medan den personen har varit borta så har den andra kommit in. Känslan var att det… bor en kuf där, i princip, 

någon som håller på med potions. Mycket med guld, kanske någon alkemist av något slag, slash potion maker. Men 

v ar ändå ett väldigt mysigt rum.” 

 

 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 
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”Ja, det var, det väldigt gula, guld. Det tog upp en del… och sedan även det då som stod i boken, och att bläckdonet 

låg på golvet. Så att, det var väl just det att texten drog väldigt mycket uppmärksamhet.”  

”Ja jättemycket egentligen. Väldigt mycket intryck i och med att det är så koncentrerat. Det kändes ju som den här 

personen har någon koppling till någon magi, det här med cauldrons och så kvast och mycket sånt. Så man fick ju 

känslan av att… alltså det var magisk värld, lite äventyrligt... guld och sånt också, jag kopplar typ så här goblins och 

lite allt möjligt, det är liksom det jag snappar upp direkt. Sen är det ju sv årt att v eta om man tänker utifrån 

personen, vem man var som var där inne och kollade, om man var personen som v arit där, kommer tillbaka eller 

någon annan som letar efter något.” 

”Jo, jag försöker tänka… det var väl… alltså delvis, också det där med krossat glas och saker gjorde ju att någonting 

har hänt liksom, för annars hade man ju kanske ställt upp det liksom. Och fotspåren var ju också sådär okej, någon 

har varit här. Och alltså allmänna, allmänna stöket gör ju att så här, det märks att det har hänt någonting här. Även 

om jag inte vet själv helt hundra vad det är. För det känns som att, även om det var lite spindelväv i hörnen så känns 

det som att var en ganska ordnad miljö. Nej men typ att det fanns ju ett mat-, maten stod inte på samma bord som 

boken. Så att det känns som att personen som bor där ändå har lite ordning och reda. Ett mat bord och ett 

forskningsbord liksom. Och sen när det blir kaosartat liksom att allting ligger åt höger och vänster och huller om 

buller. Så blir det liksom oordning. Det känns som att det inte är så det ska vara.”  

” […] Specifikt… händelseförloppet så kändes det som att det var fotstegen på marken, och att det låg liksom splitter. 

Det v ar det jag nästan tittade först på. Det låg typ mynt också i början där. Men om man tänker helhetsintrycket, 

v ar är jag någonstans, om man tänker miljö, så var det... typ den här… vad heter cauldron på svenska? (Kittel.) Ja, 

kittel. Den med det här innehållet, gula innehållet i liksom det kände jag det v ar direkt magi, det är det som 

placerade, det kändes som att de placerade, det var liksom som en witch hut liksom eller något sånt.” 

 

 Associationer med färgen gul 

”Glada grejer. Guld.” 

”Det första jag kommer på är väl… kanske låter dumt men, badankor!”  

”Oh, nu tänker jag en så här vial liksom mer, vilket spel v ar det nu? Man kan dricka det liksom typ på något sätt. 

Liksom i magi, eftersom att jag tolkade det direkt... alltså eftersom att det är ett spel så tänkte jag direkt mig att det 

är någon potion liksom.” 

”Glädje, tycker-, fast-, eller ja glädje och guld. Kanske girighet? Det passar bra med glädje liksom.”  

”Ja, jag försöker… det är inga färger jag själv bär ofta så det är liksom, så jag har ingen personlig relation. Men jag 

skulle säga att det är en positiv färg. Kommer att tänka på… alltså guld, det blir liksom rikedom, solen… upplysning 

eller vad man ska säga. Lite så här ’här är ditt quest’. Mycket sånt liksom. Ljust och positivt och så här vidaregång, 

framåt.” 

”Känsla är väl mer att det är… det är lite otrevligt, alltså egentligen på något sätt. Alltså typ så här urin skulle det 

kunna vara. Det kan också vara liksom… men just direkt känslan i spelet som jag uppfattade det, då kändes det, 

eftersom man direkt fick den här adventure, då kände jag att det här kan man dricka på något sätt. Det kanske var, 

kanske blev lite lurad av den där kitteln också, att det blev, eller att det var i...” 

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Ja, det är väl. Alltså mycket färgkodning, typ alltså jag tänker mynten och guldet är ju gul liksom, det är ju rikedom 

direkt blev det liksom, gult liksom. Då blev det den kopplingen, fast man såg ändå att det var objekt alltså  det var 

inte bara färg och så, så att ja, det gör det jättemycket med färg. Skulle du blandat ihop det till något helt annat och, 

så tror jag att jag skulle tolka det annorlunda också.” 

”Ja, det tror jag absolut. Som jag tidigare nämnt med gult då, det gjorde ju att jag tänkte att platsen var mer positiv, 

trots att det var krossat liksom. Hade det varit dovare färger eller mörkare färger så hade jag förmodligen tänkt att 

det v ar en strid från början. Det tänkte jag ä ndå för att det v ar en person som hade gått därifrån. Hade det 
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exempelvis varit mer röda nyanser hade jag kanske mer kopplat till att det var en strid. Eller så här mörka, dova 

färger liksom.” 

”Ja, jag tror att det, om det inte hade varit så mycket gult, om det till exempel varit mer rött hade det känts lite mer 

som att de v ar mäktigt, med rött och guld liksom., som att det verkligen var en mäktig, rik person som bodde där. 

Kanske med blått så hade det varit lite mer kylig stämning som passat med vad som hänt. Det var väldigt ljust och 

fint, så jag tror att om det varit mörkare hade det stämt in lite mer på det jag antar ha hänt liksom.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 

”Alltså skulle till exempel de här gul-, för det var ju gult splatter med de här flaskorna som hade gått sönder, skulle 

de v ara rött istället så skulle direkt koppla blod vid första, innan man kanske ser flaskan direkt. Då kanske man 

tänker åh då är det en skadeplats på ett annat sätt. Och så, så att lite så. Men sen också liksom bara typ såhär guldet 

skulle det vara silver istället alltså som värde, då tolkar man det som mindre värt. Alltså på något sätt, jag vet inte.” 

”Ja. Förmodligen, för då hade väl andra föremål kanske varit i fokus. Nu var det ju väldigt, vad ska man säga… gul-

v itt-grått. Om man tänker på rullarna och gulddetaljerna och fotspåren. De v ar ju alla i dom färgerna, men, hade 

det v arit en annan färg som hade varit i fokus så hade jag kansk e lagt tankar vid andra föremål helt enkelt. Då 

kanske jag inte hade tänkt på fotspåren, utan då hade jag kanske tänkt på de där konstiga glaset med det röda 

innehållet istället liksom, om du förstår vad jag menar.” 

”Ja… det, det tror jag faktiskt. (Hur?) Ja det… men det… jag tror att om det hade varit lite mer… enfärgat, bara 

hållit sig till en färg, då hade det ju kunnat smälta bort, men om till exempel verkligen drog fokus till, boken drog 

ju v äldigt mycket fokus eftersom det var text, men om den hade haft annan färg… jag tror att den också var gul, 

men jag är faktiskt inte hundra. I could have been fooled!” 

”Ja, det skulle jag ha gjort. Alltså typ om det gula hade varit rött så hade det känts lite mer... alltså då hade det blivit 

blod direkt, det hade nog varit första intrycket på något sätt när man ser gult. Det var väldigt gult färgschema när 

man tänker på det i princip… men rött, kanske då blir det… ja… nej då typ om man tänker specifikt hade det känts... 

lite läskigare på något sätt.” 

”Jag tror jag hade uppfattat samma sak. Men risken finns ju att om det hade varit rött, jag hade bara ’oh!’, sprungit 

dit. ”  

 

 Ytterligare tankar  

”Väldigt snyggt, kul! Så, spontant… annars är det... nej men det skulle bara vara kul att gå utanför dörren och gå 

v idare i spåret… annars så nej.” 

~ 

Utomhus blå 

 Om vad som hänt på platsen 

”Jag tror att den har blivit attackerad av en björn tror jag. Fast ändå… jo, det var det första som jag tänkte på, alla 

rivmärken. När jag såg dom då tänkte jag aha, en björn. Och de såg v äldigt stora ut också. Men sen, varför skulle 

dom attackera en vagn? Som det var reward på? Så jag visste inte, så jag ville ju följa efter alla fotstegen ut i skogen, 

lite så.” 

”Jag tror att det har kommit ett, eftersom att det stod på pappret också att... det är en häst, och att den är ganska 

rädd för djur. Så tror jag att det kommit en yeti eller något sånt där. Och har skrämt hästen så mycket så att hela 

v agnen flippade och sånt där då. Och sen så har hästen sprungit iväg, samt yetin efter. Det tror ja g hände.” 
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”Jag tror, dom som har rest med den här häst och vagn-grejen har blivit anfallna av en björn skulle jag tro, bara en 

ren gissning. Jag försökte kolla fotspåren men det var ju bara jättestora gropar liksom, så jag tänkte, det var något 

stort säkert. Sen var dom här klomärkena så jag tänkte, det var nog en björn.”  

”Nej jag tänkte ju bara att det är en transport, eftersom jag läste det där. Och då ska dom, då är det en reward och 

då tänkte jag att dom, dom skulle ta den till north liksom, och sen bl ev den attackerad, och jag tänkte ju bara att 

det v ar en björn, men sen vet jag ju inte riktigt, jag tänkte att, typ så.” 

”Jag såg ju ut från pappret att dom var, det var något uppdrag liksom de hade fått i uppdrag att resa till en plats, 

där det var liksom då så här reward på 20 000 koppar eller något liknande. Dom hade ju lite skatter, dom hade 

v äldigt mycket pergament och böcker. Försökte se v ad det stod på bok -, en av  böckerna men det… kunde inte det 

språket än så att. Något mer? Det v ar lite skumt, det  var lite sv ampar i den här… annars… snölandskapet liksom. 

Så det v ar det som stack ut lite också tror jag. Annars såg det rätt liksom snölandskapligt ut. Någon uppe i norr 

liksom, granskog.” 

 

 Om känslan platsen gav 

”Den var positiv, för jag gillar det! Det kändes spännande att, att kolla ut liksom, jag ville gå, för allt, in i skogen 

och långt bort bara följa efter alla fotsteg och allting. Så det var, det var positivt. Ingenting negativt egentligen. Det 

v ar, det var nice, jag gillade det, så jag ville ju liksom fortsätta och hitta någonting.” 

”Öv ergiven, kall, vad mer? Den känns lite så här mystisk på något sätt. Dom där svamparna lägger till lite mystik, 

för det blir så här, det här, så här ska inte vara, varför växer det svampar här liksom? Och sen så då att man kan väl 

känna sig lite, om det nu hade varit ett spel med fortsättning liksom, så kanske så här lite rädd att man skulle bli 

anfallen själv när man var där liksom, någon form av rädsla. ”  

”Lite negativ, men mest neutral skulle jag säga.” 

”Ja du, inte rädsla, utan jag tycker det är ganska så här… det har varit, det blev lite lugnt liksom. Det var ganska så 

här tyst och stilla liksom. En sådan känsla fick jag.”  

”Ja alltså positivt att jag tyckte att det var bra i det, men det var negativt för dom, för det hade gått åt helvete. Nej 

men alltså det var gött, det var ju ändå, det kändes som att de v ar väldigt sådär lugnt och stilla, men det var ändå 

kaos sådär lite här och var, kaos. Och sen undrar man ju vart, vart de tog v ägen någonstans. Ja... det tänkte jag på 

nu.” 

”Händelsen har redan skett, så det var lugnt på plats, men, själva händelsen är negativ.”  

 

 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 

”Ja, mest klösmärkena tror jag… vagnen var ju så här, ja den såg man ju på en gång och då var det så här okej men 

här har det hänt någonting. Och sen... nej och lapparna också förresten! Då fick man reda på lite mer om vad som 

hade hänt och ’aha’ det är det, så och så och det är så! Medan så här generellt så v ar det klösmärkena och just 

fotstegen, de här stora fotstegen typ bara.” 

”Spåren. Samt det där, rivmärket på trädet. Och sen så papprena som låg på marken, de fick mig lite att… klarare 

bild, tror jag.” 

”Ja, sv amparna främst. Sen lite detaljer som just stora fotspår, dom är ändå li te här och var. Klomärkena, och sen 

då att själva vagnen och det är liksom splittrat och utspritt på marken precis som att det verkligen, det har vält och 

bliv it öv erfallet på något sätt.” 

”Det är ju vagnen alltså. Det var ju ganska centrala stället… på hela… området, kan man säga.” 

”Ja framförallt själva vagnen och sen just. vad heter det, alla de där riv-grejerna på träden för man, okej då var det 

något slags stort djur, björn tänkte jag på en gång. Som har gjort någonting dumt. Och sen just alla dom här stora 

fotstegen i snön.” 
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 Associationer med färgen blå 

”Ja… lugn.” 

”Men ja det är ju bara så, jag tänker bara ganska fort kallt… och objekt, jag har inget speciellt objekt, sådär klassiskt 

sådär himmel, hav. Och då kan det vara olika, men tänker jag på hav tänker jag oftast inte kallt.” 

”Det första jag tänker på, kallt.” 

”Ja men ja, det var väl lite lugnande tror jag. Om det hade varit annorlunda, om det hade varit natt kanske, så hade 

det v arit annorlunda tror jag.” 

”Ja, mana var det första jag tänkte. Mana, mystik. Jag tänker alltid så här, lite så här, dunkel grotta liksom, där 

inne så här blått ljus typ. Så ja, det var nog det första jag får upp.”  

”Saker… det är väl, ja men snö, kanske. Vatten, jag vet inte snö, is kanske? Känslor… ja, men det var lugnt, […]” 

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Ja det tror jag. Hade det varit orange så hade det känts tryggare tror jag, då i alla fall. Nu var det ändå, alltså det 

kändes ändå tryggt, fast det var så här kaos som v ar överallt. Det kändes mer nu som att det var, “jag är mitt ute i 

ingenstans”. Och det hade nog kunnat påverkat om det var en annan färg. Eller hade det varit helt mörkt så hade 

det v arit det också typ.” 

”Ja precis! Precis det jag sa! Att om det hade varit natt hade jag varit mer inställd på att det inte är lugnt, det är... 

mer obehagligt kanske. Och sådant.” 

”Ja, verkligen. Hade det inte varit det här blå svampar och sånt så hade jag tänkt att det var en helt vanlig liksom 

v ärld, men nu skulle det ju lika gärna kunna vara något annat än en björn, något liksom, något fabel-aktigt, som 

v arit där och härjat liksom. Annars hade jag tänkt att det varit en helt vanlig värld, men nu kan det lika gärna vara 

en fantasivärld om man tänker så liksom. Att när jag ser dom här stora svamparna bara växa mitt ute i snövärlden 

liksom.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 

”Ja… rött kanske. Det kanske hade setts mer... att det här var mer allvarligare kanske. Rött är ju lite mer färg-, alltså 

det är lite mer färgstarkt, lite mer känsla i det, skulle jag säga. (Hur hade du uppfattat det annorlunda då?) Kanske 

mer, tänkt att, det här hade gått dåligt till, eller alltså mer… mer farligt kanske. ”  

”Ja, det tror jag, var det, var det blått nu? Det tänkte jag faktiskt inte på liksom. Ja, det hade jag nog gjort. Hade 

det v arit typ kanske alltså typ så här orange typ solnedgång-aktigt så hade det känts mer behagligt på något sätt. 

Och hade det varit mörkt, alltså som om det var natt hade det varit mer spooky.”  

”Jo, det hade jag säkert. hade det till exempel varit mycket mer rött, om vi säger att det var massa blod överallt, då 

hade jag tänkt att det liksom, alla som var på den här vagnen har liksom... dött av björnen liksom. Men nu kan dom 

lika gärna ha sprungit och gömt sig, jag vet inte.” 

 

 Ytterligare tankar  

”Nej, alltså att jag vill springa längre.” 

”Nja… det var bara, utveckla lite på det så liksom, hade det varit mycket mer rött liksom som i snön, så hade jag 

kanske känt mer rädsla liksom för att den här, den  har dödat alla liksom. Nu kan det lika gärna varit att alla hann 
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fly  och den var bara där å sniffa liksom och… det här djuret liksom också och var där och utforskade, fast det ser ut 

som den liksom ställt till med massa liksom. Ja.” 

”Ja, jag tycker det var intressant att det utspelade sig i snön. För att jag… det såg lite mer… man kunde läsa av 

området lite bättre då tror jag. Skulle… alltså typ man kan se spår i snön eller något. Man kan koppla det till ett 

speciellt djur kanske alltså typ som yeti. Men det är svårt att förklara.” 

~ 

Utomhus röd 

 Om vad som hänt på platsen 

”Jag tror att det är någon som har kommit med en diligens… ifrån en, en ja, in i den där skogsgläntan där. Och sen 

har… med en häst som är lite orolig och sen har det kommit fram något rovdjur som gör att hästen har blivit rädd. 

Och sen så har hästen skenat och slitit sig loss och v agnen har gått sönder och lasten har, har ramlat ur, ur 

diligensen. (Något mer?) Sen verkar det som om den som körde diligensen har försökt och gått iväg och söka efter 

hästen.” 

”Okej, jag tror att det är ett party som har åkt från en destination till en annan. Med en last värde 20 000 coins 

eller v ad det nu är värd, gold. Dom hade, det var mat, och det v ar dryck och… det var böcker och värdesaker helt 

enkelt. Och så tror jag att… att en björn kom ut från skogen och att det här partyt var då medvetna om att hästen 

som drog kärran genom snön var rädd för andra djur och blev jätterädd för den här björnen. Och sprang iväg då. 

Kanske blev jagad av björnen, I don’t know. Men det v ar inga människor kvar och det såg inte ut som någon blev 

skadad. Så dom lämnade vagnen.” 

”Jag tror att… en karavan, som burit med sig pengar, något slags vapen, mat och böcker av något slag, litteratur 

eller magiska böcker eller någonting liknande... åkt ut… möjligtvis bara en människa vid namn Leif, eller vad han 

hette, jag kommer inte ihåg exakt. Och hans häst som han köpte som var rädd för andra djur. Och sen blev dom 

attackerade av förmodligen annat, något djur, på grund av att dom inte tog pengar och liknande, och böcker och 

sådär. Utan det var mest mat och vad heter det barrels var sönder och liknande. Men det fanns ingen kropp så jag 

v et inte om han dog-, eller hästen, hästen kanske har flytt och… vid… lack for the names, Leif, blivit u ppäten eller 

tagen, antagligen.” 

”Ja, ingen tycks ha kommit tillbaka, utan det fanns ju massa saker kvar där, runt omkring. Som ingen har kommit 

tillbaka och tagit reda på, vilket kan innebära flera saker, men, men, det kändes ju på något sätt som att det fanns, 

man, antingen har den eller dom som fanns där förolyckats eller blivit tillfångatagna, eller så är dom och jagar 

hästen och har inte hunnit tillbaka och hämta och ta vara på sina grejer.”  

”Dom kom från en s-.... Lacium, Lakrium, något sådant där.” 

 

 Om känslan platsen gav 

”Neutral. I allt som allt.” 

”Att det har varit dramatiskt. Och att det, det har hänt någonting som man inte har kunnat göra någonting åt. Och 

att, det finns, det finns lasten utspridd runt omkring så att det kan ha varit, lika väl som det skulle kunna varit… 

öv erfall, lika väl som det kunde varit ett odjur, eller någon form av björn eller någon, något annat rovdjur som gett 

sig på… den här, den här diligensen.” 

”Den är… alltså själva händelsen är ju negativ, men jag får en positiv känsla av den för den är mysig på något sätt.” 

”Känsla? Oh… eerie, att det… någonting har obviously hänt där. Och att det är lite så här, det är obehagligt. Inte 

som att det är obehagligt som att det kommer att hända någonting just nu, men att, man int -, man är osäker på vad 

som hänt. Det, det är stökigt, det… man blir rädd, men inte rädd som i att man vill springa därifrån, utan rädd för 

v ad som kan ha hänt för den här personen.” 

”Äventyrligt! Och att det är... kanske lite så där fantasy -aktigt. Inte, inte medieval riktigt så utan någonting man 

ska hitta i… ja… någon fantasyvärld.” 
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”Jag fick en dålig känsla av att något obehagligt har skett.” 

 

 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 

”Ja… miljön som helhet, att det var mer, det ser mer ut som att det var granar och liknande. Får ju mig att uppfatta 

det mer som ett nordiskt landskap med snö och liknande. Det är det jag uppfatt-, förmodligen uppfattade mer som 

att det var… vad heter det… mer… vikingainspirerat på det hållet i alla fall . Om inte det så nordiskt, helt enkelt. Om 

inte nordiskt, skandinaviskt och så kan de v ara skotsk-nordiskt.” 

”Snön tror jag gjorde det att det ble-, att det kändes mysigt på något sätt, tror jag. Och claw-märkena fick mig att 

tänka på liksom ett stort rovdjur. Därför tänkte jag på en björn. Och sen så var det väldigt många olika loot -saker, 

det v ar böcker, och det var scrolls och det var pengar, och det var ett svärd och det var… mat. Så… vet inte om dom 

stack från en stad med världens… raidat hela stan, ja g vet inte!” 

”Alltså man såg ju, jag uppfattade från vilket håll dom har kommit och där fanns det vagnsspår sen har alltihop 

kraschat i samband med någon allvarlig händelse. Och sen finns det fotspår eller djurspår i alla fall bort från i 

fortsatt riktning där den egentligen var på väg från början. Och sen är lasten spridd, och där finns både, det finns, 

v erkar finnas en del ägodelar som kan ha säkert visst värde. Det fanns dokument, det fanns böcker.”  

”Ja alltså, med tanke på att både guld och vapen och sånt var kvar fick det mig att tänka på att förmodligen inte var 

individer som… attackerat eller som har skapat… eller att det var, eller så är det någon väldigt specifik, någon som 

har väldigt specifikt mål, att det inte är vapen eller pengaliknande.” 

”Ja, och att vagnen var kraschad förstås.” 

 

 Associationer med färgen röd 

”Röd… röda kinder, bara konflikt, vapen… hjärtan, ja.” 

”Värme och sen blod, skulle jag säga. (Något mer?) Rött kan ju vara värme och kärlek som jag sa, men det kan ju 

också v ara värme av negativ typ, eld och så.” 

”Blod, v åldsamheter… inte smutsighet men vad heter det… att det är spillt, att någonting är, har blivit uthällt. Att 

det är… ja inte smutsigt som i jord utan smutsigt som att det, det här ska inte vara här.”  

”I v anliga fall så skulle jag sagt blod, ilska och kärlek, men eftersom jag precis spelat det här så tänker jag på mat 

och v in.” 

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Ja, jag tror att det röda inslaget förstärkte dramatiken i bilden. Det tror jag.”  

”Ja… det tror jag. Alltså, det röda i scenen från den här, den här maten, det påkallade ju min uppmärksamhet först. 

Så jag följde ju den därför, tror jag. Och sen så började jag iaktta runt om detaljer, så. Så det tror jag påverkade. 

Och det v ita gjorde att blev lättare att se skillnader och detaljer och sådant. Hade marken varit brun hade man inte 

sett saker och ting lika klart. ” 

”Absolut! Jag tror väl att om inte satt röd färg överallt så tror förmodligen… att jag skulle tro att det var mindre 

v åldsamt, även fast  färgen skulle kunna v arit från frukt eller någonting annat än blod, så får man den 

uppfattningen, så fick jag den uppfattningen i alla fall.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 
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”Jag säger ja, men det beror väl på v ilken färg det skulle vara i så fall såklart. De skulle förmodligen vara, jag skulle 

förmodligen tro att om det var mer svart så skulle jag ta det som att det hänt en väldigt lång tid sen, eller något 

sånt, eller om det var blått så... då hade det, som att det fryst över eller som att det är blod som torkat eller, sådana 

saker. ” 

”Jag tror inte det, nej.” 

”Ja, förmodligen. (Hur i så fall?) Mindre dramatiskt. (Har du något exempel?) Ja, säg att det hade varit brunt 

istället, det hade varit lugnare.” 

”Om det hade varit blått vin och om marken hade varit orange… ja... det tror jag nog. Jag tror att du inte hade fått 

lika positiv känsla utav det utan det… hade kanske varit mer, vet inte… mer negativt laddat, kanske? (Hur tänker 

du då?) Jag tänker att då hade det  varit mer… mörkt.” 

 

 Ytterligare tankar  

”Nja, jag tänker ju på att det var, det var ju kallt, kyla och mycket snö. Det måste ju vara, någon hade plumsat det 

v ar alltså… någon, någon som har varit med om det där, måste befinna sig i v äldigt utsatthet. På något sätt.” 

”Ja alltså det måste ha varit väl-, stora krafter igång där. Så det kan ju hända att den som, diligensen, var jagad eller 

någonting, för det var stora skador på vagnen och allting var spritt runt omkring ganska ordentligt. Det var återigen 

v äldigt mycket dramatik och, trots att allt var stilla fanns det hastighet i det, alltså…”  

”Jag tror inte att jag hade tänkt på fotspår och sådant då om det inte v arit snö heller. Utan det hade kommit 

v erkligen bland det sista. nu var det lättare att se och… därför tänkte jag på det. Och det gjorde också att det var 

lättare att läsa av scenen.” 

~ 

Utomhus gul 

 Om vad som hänt på platsen 

”Det är en transport som har rört sig från ena hållet och sen så har dom mötts upp av någon typ av odjur från andra 

hållet. Antingen så har dom, antingen så har dom kommit ifrån den högra sidan, ifrån skogen, eller så har dom 

kommit framifrån, är inte riktigt säker på vad. Bara utveckla mer om varför eller är det bara…?”  

” […] det berättades ju typ vart vagnen kom ifrån men spelade inte så stor roll kändes det som.” 

”Ja det verkade vara någon sorts transport som har gått fel på grund av något monster som kom, ja, det är vad jag 

tror. För det måste nog varit ett monster som, det var inte banditer för det låg kvar pengar och sådant liksom och 

det v ar nog inte… och man kunde se hästen hade gått annat spår och så var det ju liksom detaljer, hästen hade 

sprungit bort ifall det kom ett monster så… ja.” 

”Som sagt, det är ju, det är en transport, sen så har dom hamnat i bakhåll istället,  eller inte bakhåll men det är 

någon som har gett sig på dom liksom, på något sätt. Och så ledtrådarna, för det första så är det ju, det är en 

transport med varor, men det var också en transport med guld. Ingen har tagit guldet. Så de v ar, de har nog varit  

ute efter något annat. Ja.” 

” Jag vet ju från början att dom hade blivit… någon hade rånat en vagn. Men… när jag kollade runt lite mer så var 

det ty p, så såg det mer ut som att det hade kommit en björn eller någonting, probably. Och typ skrämt hästen när 

man typ läser dom där notesen så vet man typ att hästen var rädd för djur in general I guess. Sen var det lite, det 

såg ut som ... kanske att antingen björnen skrämde hästen och den sprang typ iväg, och björnen drog efter hästen, 

might be. Men vet inte var personen tog vägen så jag visste inte om den hade typ gått åt samma håll av någon 

anledning. Så det var lite svårt att säga vart människorna som var i vagnen, eller om jag kanske var människan i 

v agnen... might be, something like that.” 
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 Om känslan platsen gav 

”Neutral.” 

”Detta är lugnet efter stormen. Som sagt, det händer inte så mycket, ingenting verkar hotfullt, så det är e n klar fin 

snödag i stort sett.” 

”Vad ska man säga? Det känns ju inte läskigt, om du menar så typ? Eller, den känns ju ganska neutra l liksom så. 

Men det är liksom en aftermath-scen eller vad man ska säga. Och det känns inte som att någon faktiskt blev skadad 

på det v iset. Man har inte riktigt den… den har inga spår av att någon faktiskt blev skadad. Ja, det va ju liksom 

rivmärken på väggen, då visar man ju att det typ är björn som varit där. Men…” 

”Ja ingen särskild, det är väl som… ja... nej jag kommer inte på nåt.”  

”Man skulle säga, miljön i sig själv var väldigt positiv, den var väldigt så här upply -, den va väldigt så här lugn, som 

sagt snöig. Och kändes varmt med solen som var ute. Men sen så blir det ju negativ med de som har hänt, för i  och 

med förstörelsen i scenen.” 

”Det är typ ganska neutralt känner jag, i alla fall.” 

 

 Om det fanns något i miljön som påverkade hur platsen uppfattades 

”Ja det var ju dels dom här lappen med att det var som transport och belöning och sen var det ju skattkistan liksom 

med pengar och sådant, det var ju det var lite så här “okej då”, att den var med och var kvar där betyder ju att du 

v ill mena på att det var någonting annat än banditer och sådant som hade hänt här. Det var ju sånt jag märkte.”  

”Specifika saker, det är ju självklart huvudobjektet i mitten ju, som är vagnen. Sen så är det ju vagnsspåren från 

ena hålet och sen så fotstegen och någon form av stora spår i snön som v isar på ben i stort sett. Det är så här 

nedbuktningar i snön, men ingen som sagt, det visar inte vilket håll dom gick utan dom bara gick rakt ner. Sen är 

det ju guld, vapen, brev som låg i kanten, jag missade det andra, jag hann inte läsa det, men det första var en karta 

med start-stopp och en reward på 20 000, någon valuta. I stort sett. Sen så en sak som också gav bort att det var 

någon form av odjur eller någonting sådant där det är klomärkena på  en av stammarna, i stort sett.” 

”Som jag sa innan typ, från början hade jag en lite annan syn på det, men det som fick mig att byta var ju de här 

texterna. Plus att det var rivmärken, men det var lite vad de skulle vara för djur. Och rivmärkena är typ som jag sa 

stora, för den hade stora spår, så då var det en björn liksom.” 

 

 Associationer med färgen gul 

”Guld antar jag, I don’t know.” 

”Ja nu blir det ju, alltså som grafiker har jag ju bara inlärda… sådana.”  

”Eftersom vi spelade, så frukterna som låg där, så kommer jag att tänka på när du säger gul.” 

”Ingenting speciellt antar jag. De är sol, guld… blommor… pretty much.”  

”Gul, varm gul är ihopkopplat med… vad ska man säga… en varm gul är ihopkopplat med, eller det, det kopplar till 

så här värme, till välbehag liksom. Sen så en lite mer g rön-gul, mer sjuklig, man tornar sig när det är så, så blir det 

v äldigt, det blir obehagligt och jobbigt, helt enkelt. Så yeah, det är två olika typer av gul.”  

 

 Om färgerna kan ha påverkat hur platsen uppfattades 

”Tja, hade det varit rött istället då hade man kunnat bli lite mer “huh?”. För jag letade lite efter döda kroppar ett 

tag, för jag skulle se om det fanns något sådant, för det var klomärken på en, ja väldigt stor träbit så jag tänkte okej, 
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någonting mer liksom våldsamt har hänt kanske. Men det var inget rött eller så. För det var ju gult från frukterna, 

men hade det varit tomater dom hade transporterat hade man kanske trott det som att ’oj, är det här tomater eller 

v ar det blod liksom’, det hade varit lite kul.” 

”Nä, jag tror inte det.” 

”Jag vet faktiskt inte… om jag tänkte på, jag tänker på att det var väldigt mycket gult och det känns onaturligt att 

ha massa gula grejer. Så det enda man kan tänka på är att det är guld, typ. För att det är en transport också. Men 

jag tror inte jag tänkte på, på det, på det viset liksom tror jag.” 

”Definitivt, den gula färgen i scenen, speciellt ljuset gjorde att den kändes mycket varm, mycket tilltalande om man 

säger så. Så att det var där, det kändes ju som ändå, så i kaoset så kändes den ändå väldigt lugn och go.” 

 

 Om platsen hade uppfattats annorlunda om en annan färg hade varit i fokus 

”Ja, det tror jag definitivt. Om den hade varit mer påtaglig, åt någon form av obehaglig färg, så hade jag nog tyckt 

att den var mycket mer,  så här… mer, vad ska man säga? Mycket jobbigare. Sen i och med att det var dagsljus så 

v ar det ju, det la ju också till att det kändes ganska lugnt om man säger så. Det var ingen vind, ingenting, allting var 

v äldigt stilla, överlag liksom.” 

”Nej jo som sagt, förutom röd då så, jag vet inte, jag hade nog inte tänkt på det så mycket faktiskt. Det var ju rätt så 

mycket gult och så men jag vet inte om jag tänkt annorlunda på det ifall det hade varit blått eller grönt eller så. Men 

hade det varit rött så hade man nog tänkt mer på det. För det känns mer så här, fara eller alltså som att någonting, 

då hade det v arit mer liksom mer strid typ. Med gul alltså liksom. Det är svårt att säga om man hade reagerat 

annorlunda till grön eller blå för nu har jag har ju sett det som gul och nu kommer att vara påverkad av det liksom, 

men nej jag vet inte, svårt att säga om man hade tänkt nåt annat på det, förutom röd då.”  

”Beror på vad färgen hade suttit på tror jag. Liksom, om det hade varit blod hade det varit en helt annan känsla. 

Och de v ar liksom så, men nu var det liksom föremål som har en färg, så jag vet inte om jag skulle kunna säga att 

det liksom ändrar min uppfattning av scenen så.” 

 Ytterligare tankar  

”Jag gillade att det fanns böcker som låg omkring för då blev man lite så här, man såg ju tunnor med n ågon typ 

frukt eller vad det v ar, och sen såg man som böcker och bara, vad är dom till för liksom? Ja, det var lite, lite som 

man så här, vad ska man säga, undersöker en brottsplats lite. Och det var lite kul på det sättet liksom.”  
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Appendix D -  Skärmdumpar inomhusscenen 

Alla bilder visas i ordningen blå, röd och sedan gul. 
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Appendix E -  Skärmdumpar utomhusscenen 

Alla bilder visas i ordningen blå, röd och sedan gul. 
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