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Sammanfattning 

Studien undersöker hur användandet av teorier kring visuell perception påverkar 
uppfattningen av modulärt uppbyggda 3D-miljöer i spel, samt om användandet av teorier 
kring visuell perception kan underlätta arbetet med att skapa visuellt intressanta miljöer. 
Dessa teorier undersöks genom skapandet en stadsmiljö i 3D, där sammansättningen 
utformades efter de utvalda teorierna. Frågeställningen undersöks sedan med speltest, 
enkät, och intervjuer. Vid undersökningen konstaterades det att informanterna noterade 
upprepningar i miljön, men inte upplevde att dessa påverkade sin spelupplevelse. 
Frågeställningens svar går inte att fastställa helt, då undersökningen enbart prövade en miljö 
utan att denna jämfördes med en kontrollgrupp, men studien pekar mot att användandet av 
teorierna kring visuell perception hjälpte till att göra att testpersonerna såg upprepningarna 
som naturliga. Framöver skulle frågeställningen kunna undersökas närmare och mer exakt 
genom att göra en mer omfattande studie, där en kontrollgrupp används i kontrast till 
miljöerna med teorierna kring visuell perception applicerat. 

Nyckelord: 3D-miljöer, modulär modellering, visuell perception, människans 
arbetsminne. 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1. Introduktion 
I det här arbetet undersöks processen av att arrangera optimerade 3D-miljöer för spel med 
hjälp av teorier kring visuell perception, specifikt för att dölja upprepade föremål och 
texturer. Målet med undersökningen är att få en större förståelse för hur 3D-miljöer i spel 
uppfattas av betraktare samt i vilken grad medvetna mönster i miljöerna framgår. 

Den teoretiska grunden är psykologiska teorier kring visuell perception, specifikt med fokus 
på uppfattningen av upprepning och mönster, samt människans arbetsminne. Dessa 
appliceras i skapandet av 3D-miljöer som sedan testas i ett mobilt spel. 

Undersökningens resultat testas genom individuella spelsessioner följda av en intervju och 
en semistrukturerad intervju, för att både kunna observera testpersonernas beteende vid 
spelandet och upplevelsen av miljöerna, samt undersöka om de mönster som kan observeras 
och beskrivas samstämmer eller skiljer sig från det förväntade resultatet. 
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2. Bakgrund 
Visuell perception rör hur människor betraktar det vi ser, samt hur denna information sedan 
uppfattas och tolkas. De teorier som förklaras senare i detta kapitel hjälper till att till viss 
grad förutsäga vad en betraktare kommer att notera i en bild eller miljö, vilket kan användas 
för att leda betraktarens blick till eller från områden. Aspekten kring arbetsminne syftar 
främst till att inkludera det faktum att människor inte kan memorera allt de ser, och att 
använda det faktum för att utforma 3D-miljöer på ett sätt som upplevs som varierat. 

2.1. Visuell Perception 
Hjärnan omvandlar alla intryck vi uppfattar dagligen och tolkar dessa, samt sorterar ut den 
information som klassas som viktig. De psykologiska teorierna om visuell perception syftar 
till att utröna hur människan och dess hjärna uppfattar, sorterar, och tolkar visuell 
information. Perception, även kallat varseblivning, beskrivs av Yvonne Eriksson, professor i 
Informationsdesign på följande sätt i Bildens Tysta Budskap: 

Inom psykologin brukar man skilja mellan förnimmelse och varseblivning. 
Förnimmelsen innebär att vi exempelvis ser något, hör ett ljud, känner värme, 
kyla eller smärta. Medan varseblivningen, det vill säga perceptionen, är en 
tolkning av det sedda, ljudet, värmen, kylan eller smärtan. 

(Eriksson 2008, s. 29) 

Den visuella perceptionen berör därmed inte det som ses, utan det som uppfattas och hur 
det sedan tolkas. Exempelvis förklarar Gibson (1986) hur människan direkttolkar världen, 
och därmed inte kan se saker på atomnivå eller liknande. Istället uppfattar människor en 
förenklad bild av vad som egentligen ingår i samtliga visuella intryck. Detta förenklande och 
ifyllande av extra information gör att hjärnans tolkningar av visuella intryck ibland visar 
något annat än det som existerar, då ett ofullständigt mönster eller saknad information fylls 
i. Enligt Goldstein (1989) tolkar människor visuella intryck med hjälp av sina minnen, och 
kopplar samman det som betraktas med tidigare visuella intryck för att kunna bedöma vad 
det är som betraktas. På så vis kan även helt nya visuella intryck tolkas, genom att dessa 
jämförs med föremål som har blivit betraktade tidigare. 

En del i processen med att tolka visuella intryck är det urval som görs redan när intrycken 
granskas. I Paying Attention to Symmetry (Kootstra, Nederveen, & De Boer, 2008) beskrivs 
det hur människors ögon tenderar att fixeras vid och följa symmetriska former och mönster. 
Kootstra m.fl. konstaterar att människor noterar symmetri i mycket högre grad än kontrast i 
fotografiska bilder (2008, s. 9). Anledningen till att blicken fixeras på specifika punkter är att 
ögat helt enkelt saknar funktionen att granska en hel bild på en gång. Istället granskar ögat 
ett visuellt fält åt gången, antingen ett mindre fält där stor detaljrikedom kan uppfattas, eller 
ett större fält där färre detaljer uppfattas (Eriksen & Hoffman, 1972). Baserat på detta går det 
att till viss grad förutsäga hur en betraktare kommer att granska bilden. Kunskaper om vad 
blicken följer används inom konst och fotografi för att komponera bilder som är visuellt 
intressanta och uppfattas som väl genomtänkta. Exempelvis används linjer och avgränsade 
fält för att ge blicken en guide att följa, samt jämn placering av objekt som gör att bilden 
uppfattas som balanserad (Liu, Chen, Wolf & Cohen-Or, 2010, s. 472).  
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2.1.1.Visuell Perception i spel 
I spel, precis som i verkligheten, kopplar hjärnan synintryck till tidigare erfarenheter för att 
förstå hur vi kan interagera med föremål i vår omgivning. Studier visar att spelvärldar 
däremot tolkas annorlunda än den verkliga världen. Linderoth och Bennerstedt beskriver i 
This is not a Door: an Ecological Approach to Computer Games (2007) hur spelare, istället 
för att jämföra föremål i spel med föremål de stött på i den verkliga världen, jämför objekt 
spelvärlden med tidigare erfarenheter av spelmekanik. Därmed kan förvirring uppstå hos 
ovana spelare när föremål inte agerar som förväntat i verkliga världen, då de till skillnad från 
vana spelare inte har dessa kopplingar till spelmekanik. Detta tydliggör också det faktum att 
vana spelare och personer ovana vid spel med största sannolikhet kommer tolka samma 
spelmiljö på olika sätt, samt ha olika lätt att navigera sig genom miljön under en spelsession. 
Utöver detta beskriver Linderoth och Bennerstedt hur spelare analyserar spelmiljöer 
annorlunda än exempelvis betraktare av film eller fotografi, då spelare inte accepterar 
spelvärlden och de föremål som den innefattar som den är, utan istället letar efter vad som 
är interaktivt.  

2.2. Människans arbetsminne 
Människan har en begränsad förmåga att bearbeta visuellt innehåll, och kan enbart hålla ett 
begränsat antal föremål i minnet samtidigt. I The Magical Number Seven, Plus or Minus 
Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information (Miller, 1956) bestäms denna 
siffra vara sju, plus/minus två. Detta exemplifieras genom undersökningar såsom ett test där 
en bild med mellan en och 200 prickar visades i ⅕ sekund för testpersonen. Därefter skulle 
testpersonen försöka svara på hur många prickar som bilden bestod av. När bilden innehöll 
upp till sju prickar var gissningarna nästan uteslutande rätt, och när den istället innehöll 
över sju prickar så chansade testpersonerna mestadels. Millers teori är numer inaktuell, men 
är fortfarande relevant som utgångspunkt. I The magical number 4 in short-term memory: A 
reconsideration of mental storage capacity (Cowan, 2000) sammanfattas ett stort antal 
studier med slutsatsen att det antal objekt människan kan hålla i sitt arbetsminne är fyra. 

Det exakta antalet föremål som en människa kan hålla i sitt närminne kan också variera 
beroende på vilken typ av föremål det är som ska hållas i minnet (Alvarez, Cavanagh 2004). 
Exempelvis kan objekt bestående av mer utstickande former och färger underlätta för 
testpersonerna och då göra att de kan minnas fler objekt. Värt att nämna är också att i dessa 
exempel har testpersonerna varit medvetna om att det är deras minne som testas, vilket 
såklart kan påverka resultatet så att testpersonerna minns fler objekt baserat på att de 
medvetet anstränger sig för att lägga dessa på minnet. 

2.3. Affordances 
Affordances har inget motsvarande svensk ord, men innebär den mening vi ger objekt som 
betraktas i form av användningsområden. Exempelvis att något som ser ut som en stol och är 
i samma höjd som en stol, är till för att sitta på. Ordet infördes av J.J. Gibson i artikeln The 
Theory of Affordances, där det beskrivs som följande: ”The affordances of the environment 
are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or for ill.” (Gibson 
2014, s. 59). Gibsons definition av affordances syftar till att föremål inte analyseras enskilt, 
utan i förhållande till tidigare erfarenheter av liknande föremål. Gibson beskriver också att 
människan genom att förädla och förändra material i sin omgivning ändrar dessas 
affordances, även om material i sig inte ändrar skepnad eller grundläggande form. I The 
Ecology of J. J. Gibson’s Perception beskrivs exempel på affordances:  
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For example, a ledge affords sitting, air affords breathing and water affords 
drinking and bathing. Thus, affordances refer to the meanings that objects have 
for observers and these meanings remain invariant in most situations. 

(Goldstein 1981, s.192) 

Begreppet affordances innefattar därmed också att olika föremål kan besitta olika 
affordances beroende på vem som betraktar dessa. Vatten indikerar att det går att dricka och 
bada i för både människor och de flesta djur, medan dörrhandtag indikerar att det används 
för att öppna en dörr till en människa, men saknar denna mening hos ett djur. 

2.4. Relaterad forskning 
A Psychophysical Study of Fixation Behavior in a Computer Game (Sundstedt, Stavrakis, 
Wimmer & Reinhard 2008) behandlar hur människors blick rör sig i spel och huruvida 
blicken påverkas mest av utstickande objekt eller det faktum att spelaren följer och letar 
efter en uppgift i spelmiljön. För att undersöka detta användes eye tracking, eller 
ögonspårning, för att mäta exakt var i olika spelmiljöer testpersonernas blick fixerades. 
Slutsatsen blev att testpersonerna huvudsakligen följde uppgifter i spelet med blicken, och 
vid avsaknaden av sådana letade efter vilka uppgifter spelet innehöll. Värt att notera är att 
det också konstaterades att testpersoner som inte aktivt utförde uppgifter i spelet utan 
enbart observerade dessa rörde sin blick på väldigt liknande sätt som en person som själv 
utförde uppgifterna. Sundstedt et. al. föreslår att eye tracking bör användas i designen av 
spelmiljöer, samt att kontrastalgoritmer bör användas med försiktighet då de kan förutsäga 
falska resultat om var spelarens uppmärksamhet kommer befinna sig. Eye tracking kommer 
inte att användas i denna undersökning på grund av tekniska begränsningar. Däremot 
konstateras det av Sundstedt et. al att visuell kontrast på objekt som kan framstå som 
interaktiva i spelmiljön kan vara effektivt för att hålla spelarens uppmärksamhet, vilket är 
värt att ta i beaktning även i denna studie. 

I Vetenskaplig undersökning av mönster i sömlösa texturer undersöker Dahl (2013) hur 
användandet av teorier kring visuell perception och gestaltpsykologi påverkar förekomsten 
av oönskade mönster i sömlösa texturer. För att undersöka detta skapades tre olika texturer 
som teorierna sedan applicerades på för att skapa två nya varianter av varje textur, en där 
teorierna användes för att minska upplevd upprepning och en för att öka upplevd 
upprepning. Testpersonerna fick sedan se dessa texturer utskrivna på papper, och ta 
ställning till vilken av de tre varianterna av varje textur de tyckte var mest varierad 
respektive minst varierad. Dahls undersökning kommer till viss del likna denna 
undersökning, med den största skillnaden att Dahls undersökning ägde rum i en annan 
kontext än spel, då texturerna som undersöktes inte applicerades på en spelmiljöer samt inte 
betraktades digitalt av testpersonerna. Utöver detta så presenterades testpersonerna med 
alla tre versionerna av respektive texturer samtidigt, vilket gjorde att texturerna inte 
bedömdes var för sig utan enbart genom jämförelse med de andra versionerna. 

I The Perception of Randomness (Bar-Hillel & Wagenaar 1991) undersöks det hur människor 
upplever slump, och om människan faktiskt kan avgöra vad som är slumpmässigt genererat 
eller inte av det som betraktas. I artikeln redovisas det faktum att människor inte kan avgöra 
att exempelvis en serie kast med mynt är slumpmässigt, då hen istället letar efter mönster, 
och i brist på dessa, skapar egna mönster i det som ses. Artikeln redogör för hur människan 
förväntar sig mycket mer variation än vad som sker naturligt vid slumpad information. 
Människans uppfattning om något den betraktar är slumpmässigt benämns som en 
bedömande uppgift, och att skapa en slumpmässig sekvens benämns som en producerande 
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uppgift. Artikeln består huvudsakligen analyser av producerande uppgifter. Denna 
undersöknings fokuserar inte på uppfattningen av slump rent generellt, och inte i visuell 
variation vilket gör att studiens resultat inte går att applicera direkt på samma 
användningsområden som denna studie. Utöver detta definierar Bar-Hillel och Wagenaar 
aldrig vad exakt som menas med slump i sin undersökning, med motiveringen att det inte är 
relevant från en psykologisk ståndpunkt. Detta gör att det är svårt att avgöra om 
testpersonerna i studien delar samma uppfattning om vad som innebär slumpmässigt och 
inte, samt att det är svårt att avgöra om människor kan uppfatta slump då det inte går att 
definitivt säga vad som faktiskt menas med slump.  
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3. Problemformulering  
I takt med att teknik och hårdvara utvecklas ökar möjligheterna att skapa mer avancerad 
grafik till digitala spel, men det faktum att grafiken realtidsrenderas sätter fortfarande stora 
begränsningar på vad som kan implementeras. Plattformar som mobiltelefoner och 
surfplattor har dessutom lägre processorkapacitet, så spel riktade till dessa plattformar har 
ännu striktare krav på att programvaran inte kräver mycket processorkraft eller allt för 
avancerade grafikkort. Dessa begränsningar, i kombination med att spelbranschen har högt 
arbetstempo, gör att det är väldigt eftertraktat med tekniker för att skapa spelgrafik på ett 
effektivt sätt som också medför att grafiken är lätt för en spelmotor att rendera.  

Ett sätt att skapa spelgrafik på ett effektivt sätt är att återanvända föremål och texturer 
upprepade gånger i spelmiljöer, både i form av att enskilda föremål förekommer flera gånger 
samt att modulära byggnadsdelar används för att bygga upp miljöer. Exempel på modulärt 
byggande är en husvägg som består av en dörr, en vägg, ett fönster, och en pelare som sedan 
placeras ut tillsammans i miljön, istället för att hela väggen modelleras ihopsatt från början. 
Detta gör att andra hus kan återanvända samma byggnadsdelar, med viss variation, och 
fortfarande uppfattas som ett annat hus. Modulärt skapade miljöer tillför möjligheten att 
skapa stora miljöer utan att behöva modellera och texturera varje ny del separat, samt gör 
det möjligt att minska antalet material i en scen samt dess texturstorlek.  

Nackdelen med upprepning i spelmiljöer är att om spelaren noterar dessa upprepningar, och 
uppfattar dem som onaturliga, kan detta försämra helhetsupplevelsen av en spelmiljö. För 
att en miljö ska kännas levande och innehållsrik för en betraktare krävs det att denna miljö 
innehåller detaljer och variation. Syftet med den här studien är att undersöka om 
upprepningar samt återvändandet av moduler i spelmiljöer kan döljas från betraktare av 
miljön med hjälp av teorier inom det psykologiska fältet visuell perception, mer specifikt 
rörande vad som människan tenderar att uppfatta vid granskandet av bilder, samt 
människans arbetsminne. 

Sammanfattningsvis är frågeställningen som undersöks: 
-Går det att använda sig av teorier kring visuell perception vid skapandet av modulära 
miljöer för spel? 
-Hur påverkar dessa metoder uppfattningen av miljöerna? 

3.1. Arbetsmetod för genomförandet 
För att undersöka frågeställningen skapades ett antal spelmiljöer i 3D. Då arbetet utfördes i 
samarbete med ett företag som redan har ett färdigt spel så bestod produktionen av att skapa 
nya 3D-modeller till redan existerande banor i detta spel. 3D-modellerna skapades i Maya 
(Autodesk 2016), och är anpassade för användning på mobila surfplattor. Det vill säga att de 
har lågt polygonantal, så små texturkartor som möjligt, och att liknande objekt delar 
texturer. Texturer skapades i Photoshop CC (Adobe 1990-2015). 

Då det redan existerade ett färdigt spel behövdes inte kod eller spelmotor skapas eller 
anpassas nämnvärt inför testningen. Spelet utförs så att spelarens karaktär rör sig genom en 
spelmiljö utan att spelaren själv styr takten, vilket lämpar sig bra för testningen då detta gör 
att samtliga testpersoner kommer se lika mycket av miljön under lika lång tid. Spelets banor 
består av modulära bandelar, där det exempelvis finns en raksträcka, en högersväng, en 
vänstersväng, en sluttning uppåt och en sluttning neråt. 
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3.2. Metodbeskrivning 
Då huvudsyftet med undersökningen är att upptäcka mönster i upplevelsen av 3D-miljöerna 
kommer detta undersökas med en urvalsgrupp på cirka åtta personer som speltestar, 
genomför en enkät, och därefter deltar i en semistrukturerad intervju. Under speltestet 
kommer testpersonernas beteende i förhållande till spelet också observeras för att ytterligare 
kunna upptäcka mönster och samband i hur spelet uppfattas och hur testpersonerna 
förhåller sig till de testade miljöerna. Syftet med undersökningar är att undersöka på vilka 
sätt de applicerade teorierna påverkar testpersonernas uppfattning av miljön, vilka av de 
förutsedda mönstren i miljön som framgår för en betraktare, samt vilka eventuella 
oförutsedda mönster som noteras. Då tolkningarna av 3D-miljöerna är den process som är 
största intresse för undersökningen så är intervjun extra värdefull, då det är genom 
intervjuer processer kan undersökas (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s 101) 

Då undersökningen genomförs i samarbete med ett företag som i framtiden kommer 
använda den grafik som produceras för spelmiljöerna kommer även vissa frågor önskade av 
företaget undersökas. Exempel på dessa är hur testpersonerna uppfattar spelupplevelsen i 
helhet, hur testpersonerna upplever spelets tempo, om spelets menyer uppfattas som 
logiska, och om spelupplevelsen känns lockande. Dessa frågor kommer undersökas samtidigt 
som resterande, men antecknas och analyseras separat så vida de inte är relevanta för att 
besvara undersökningens frågeställning. 

Då 3D-miljön är tänkt att användas i ett framtida spel som riktar sig till en relativt ung, men 
i övrigt bred målgrupp bör urvalet för undersökningen följa detta. På så vis gynnar 
undersökningen både studien av frågeställningen, samt samarbetspartnerns intressen. Ålder 
på testpersoner begränsas till mellan 18 och 35, med jämn könsfördelning och spelvana. Då 
undersökningen rör visuell uppfattning kommer urvalsgruppen även begränsas till personer 
med normal syn eller korrigerade synfel. 

3.2.1. Speltest 
För att undersöka problemformuleringen och artefakten genomfördes individuella 
testsessioner, bestående av en spelsession, en kortare enkät, samt en intervju. Spelsessionen 
inleddes med en förklaring av vad det innebär att delta i projektet, hur informationen 
kommer användas, undersökningens olika steg, samt ett godkännande från testpersonen om 
att spela in och på andra sätt dokumentera hela undersökningen. Kortare instruktioner om 
spelets upplägg gavs innan start, sedan lämnades utrymme för eventuella frågor från 
testpersonen för att undvika dessa under spelsessionen. Spelsessionerna tog mellan två och 
fem minuter. 

3.2.2. Enkät 
Direkt efter att spelsessionen ombads testpersonerna fylla i en enkät på papper. Enkäten 
följde modellen Semantic Differential (SD) som beskrivs i Investigating Experiences and 
Attitudes Toward Videogames Using a Semantic Differential Methodology (Lemay, Maheux-
Lessard, 2010), där testpersonerna får värdera sin spelupplevelse genom att placera den på 
en skala mellan olika kontrasterande adjektiv. Lemay och Maheux-Lessard (2010) tar som 
exempelvis hälsosam - ohälsosam, snabb - långsam, rolig - allvarlig (se figur 1). 
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Figur 1. (Lemay & Maheux-Lessard, 2010, s 96) 

3.2.3. Intervju 
För att ytterligare kunna undersöka upplevelsen av miljöerna hölls en semistrukturerad 
intervju med testpersonen som avslut på testsessionen. För att undvika att leda testpersonen 
till att beskriva objektens upprepning undveks direkta frågor om detta i början av intervjun, 
för att sedan ställa mer specifika frågor avslutningsvis. Testpersonerna ombads också att 
utveckla sina enkätsvar, om testpersonen själv tyckte att enkätsvaret inte tydligt visade vad 
de menade. För att få djupare svar ställdes relevanta följdfrågor under vissa intervjuer.  

För att säkerställa att all information samlades upp spelades intervjuerna in och 
transkriberades i efterhand. Varje intervju tog mellan fyra och nio minuter, vilket gjorde att 
testsessionerna blev mellan tio och 20 minuter långa, med inledande samtal och tid för att 
fylla i enkät inkluderat. För att inte riskera att behöva avbryta intervjuerna på grund av 
tidsbrist eller stressa testpersonerna var mer tid än beräknat inplanerat vid varje testtillfälle. 
För att vara säker på att testpersonerna kunde svara på intervjun obehindrat hölls 
intervjuerna i miljöer där testpersonen kände sig bekväm. 

3.2.4. Hantering av data 
Då undersökningen genomfördes i tre delar sammanställdes den insamlade datan på olika 
sätt. Enkätfrågorna sammanställdes i grafer, och jämfördes med intervjun för att upptäcka 
eventuella samband och mönster samt hitta förtydliganden av enkätsvar. Urvalsgruppen var 
så pass liten att det inte går att göra några större generaliseringar baserat på denna data, och 
urvalsgruppen var inte heller menad att motsvara samhället i stort. 

Intervjusvaren spelades in i ljudform för att efter testsessionen transkriberas utan att 
eventuellt viktiga detaljer gick förlorade och därmed förstärka den metodologiska 
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reliabiliteten (Østbye et al., 2003, s 121).  Då intervjun finns inspelad gav det även 
möjligheten att gå tillbaka och lyssna efter hur svaren yttrades, mer specifikt om de verkade 
trevande och osäkra eller om personen var säker på det specifika svaret. Då intervjuernas 
innehåll ändrades något beroende på varje testpersons svar, samt föregående spelsession 
och enkätsvar, blev de olika intervjuerna olika från varandra. Därmed sammanställdes 
intervjuerna var för sig. 

Genom att använda de olika metoderna som komplement till varandra kan det eventuellt 
täckt upp svagheter i de enskilda metoderna, även kallat metodologisk triangulering (Østbye 
et al., 2003, s 122). För att testa undersökningsmetoderna föregicks intervjuerna av tre 
pilotintervjuer, se 4.5. Pilotstudie. 

3.2.5. Forskningsetik 
All data som samlas in har anonymiserats innan den presenterats, och varje testperson har 
blivit tilldelat ett alias i form av en siffra som inte går att härleda till deras identitet. För att 
inte riskera att påverka testpersonernas svar blev de inte informerade om undersökningens 
huvudsyfte förrän intervjun var avslutad. Ljudinspelningarna från intervjuerna kommer 
enbart att lagras under tiden då undersökningen fortfarande fortgår, när den slutgiltiga 
versionen av uppsatsen är klar kommer alla ljudfiler att raderas. Om någon av 
testpersonerna önskar att ljudfilen från dess intervju raderas så kommer detta att göras, då 
allt som förekommer på ljudinspelningarna finns transkriberat.  
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4. Genomförande  

4.1. Förstudie 

Figur 2. Skärmavbilder från Stjärnans Väg (IUS Innovation 2017). 

Miljöerna som skapades till denna undersökning är tänka att kunna användas som nya 
miljöer i en kommande version av det redan existerande spelet Stjärnans Väg (IUS 
Innovation 2017). Därför baserades den grafiska stilen samt miljöernas uppbyggnad på de 
redan existerande miljöerna, vilket gjorde det nödvändigt med en förstudie i form av en 
inledande analys av spelet Stjärnans Väg. Stjärnans Väg är ett spel för mobila enheter 
utvecklad av IUS Innovation på uppdrag av Svenska kyrkan. Spelets målgrupp är 
konfirmander inom Svenska Kyrkan, och syftet är att konfirmanderna ska kunna lära sig mer 
och även använda appen för att testa sina kunskaper om bibeln, kristendomen, och Svenska 
Kyrkan. 
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Figur 3 & 4. Skärmavbilder från Stjärnans Väg föreställande en bana i miljön 
Betlehem. 

Då Stjärnans Väg är anpassat för mobila plattformar, med önskan att det ska fungera till 
äldre modeller som har lägre prestanda, så har mycket fokus i produktionen legat på 
optimering av spelet inom olika områden för att uppfylla detta. Därav har miljöerna lågt 
polygonantal, och är modulärt uppbyggda. Miljöerna använder sig även av ett lågt antal 
texturkartor, exempelvis använder miljön Betlehem sig av enbart av två texturkartor till 
miljön, inte inräknat UI-element eller rörliga delar av banan. Miljön består främst av olika 
sorters hus, och sätts samman av åtta olika miljödelar. För att förmedla att staden är bebodd 
har visa fönster en textur som signalerar att det lyser i huset, och det finns brinnande facklor 
utplacerade längs vägen som spelaren följer. Samtliga hus i miljön har samma textur, men 
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då de är av väldigt varierande storlek och varieras med olika detaljer så framgår inte detta så 
tydligt. Dessutom är miljön menad att efterlikna en stad där samtliga hus var byggda av 
samma material, och där det inte hade förekommit så stor variation mellan byggnaderna. 

De miljödelar som utgör spelmiljön har alla samma storlek, med undantag för den inledande 
och avslutande biten av banan som är något större. Det finns några olika typer av bandel: 
rak, högersväng, vänstersväng, start, och avslut. Miljön Betlehem har tre raka delar, samt en 
var av de andra sorterna. För att möjliggöra att spelet inte behöver modifieras nämnvärt för 
att fungera med de nya miljödelar som skapades till undersökningen så skulle dessa nya 
miljödelar behöva vara liknande de redan existerande delarna. 

Figur 5. En skärmavbild från Maya (Autodesk 2016) som visar en av miljödelarna från 
Stjärnans Väg. 

Som tidigare nämnts har varje miljödel i Stjärnans Väg ett lågt polygonantal, något som i 
stor utsträckning har gjorts möjligt av att husen i miljön innehåller väldigt få detaljer. 
Materialet som husväggarna är gjorda av ska efterlikna sten, men detta visar sig enbart i 
texturen. Detta minskar polygonantalet som krävs i miljön, vilket sänker spelets 
prestandakrav.  

Efter förstudien konstaterades det att den nya miljön borde skapas med en liknande grafisk 
stil som de redan existerande miljöerna i Stjärnans Väg, då detta underlättar eventuell 
återanvändning av delar i senare skeden av bruket av den nya miljön.  

4.2. Progression: modellering 
Modellerna till 3D-miljöerna skapades i Maya (Autodesk 2016) genom tekniken box 
modelling, även kallat polygonmodellering. Det innebär att en grundläggande form, oftast en 
kub, skapas först och föremålet sedan skapas genom att modifiera denna form med hjälp av 
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att lägga till och förflytta subkompontenter (Omernick 2004, s. 22). Detta arbetssätt lämpar 
sig bra för modeller som ska vara väldigt lågupplösta, då det inte finns något behov av ett 
stort antal polygoner på modellen, samt att det går snabbt att få en känsla för storlek och 
proportioner på det slutgiltiga föremålet. Då målet med miljöerna var att de skulle vara 
modulära och gå att variera i stor grad så skapades så många som möjligt av beståndsdelarna 
till miljöerna som moduler, vilket vill säga att de inte är unika för just det sammanhanget 
utan går att återanvända i en annan del av miljön. Exempelvis skapades husen på så sätt att 
basen till huset var en modell, fönster en modell som sedan duplicerades,  dörren en modell, 
samt taket en modell. På så sätt gick det att variera antalet fönster på ett hus, placeringen på 
dessa, och så vidare. 

Figur 6. Exempel på progressionen av en husmodell genom box modelling, där 
varje separat del av huset är en separat modell. 

Då samtliga tilltänkta objekt var modellerade sattes dessa ihop till en testmiljö för att se hur 
de passade ihop innan texturerna skapades. Det var mycket värdefullt att se modellerna i en 
tilltänkt miljö under textureringsarbetet då det direkt märktes om någon textur skilde sig allt 
för mycket i stil jämfört med resterande texturer. Då husmodellen hade texturerats framgick 
det tydligt att enbart en textur till husen inte skulle vara tillräckligt för att miljön skulle 
kännas trovärdig, då denna miljö till skillnad från förlagan krävde mer variation. Därför 
skapades två nya hustexturer, så att det sammanlagt finns en som ska efterlikna ett putsat 
tegelhus, en som efterliknar ett tegelhus, samt en som efterliknar en rödmålad träfasad (se 
figur 7). De tre olika färgerna på hustexturerna valdes ut för att skilja sig relativt mycket från 
varandra och därmed kunna användas för att skapa variation, men utan att för den delen 
vara färger som är ovanligt förekommande i verkligheten i svenska städer. 
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Figur 7.  En skärmdump som visar tre hus från miljön. 

4.3. Progression: Texturering 
Då vissa större ytor av miljöerna skulle fyllas med samma textur, exempelvis gräs eller 
asfaltstextur på markbitar, så togs beslutet om att dessa skulle ha sömlösa upprepande 
texturer. Användningen av dessa upprepande texturer gör att stora ytor kan täckas av 
texturer som tar upp mindre texturminne än om hela ytan hade täckts av en stor textur, och 
för att dölja upprepning görs texturerna sömlösa (Omernick 2004, s. 125). Då dessa 
upprepningsbara texturer främst förekommer som på marken i miljöerna, med andra ord ett 
område som inte är i fokus, så var det inte av största vikt att dölja upprepningen i texturerna, 
men trots detta utformades texturerna för att i så stor mån som möjligt inte visa någon 
upprepning. 

Figur 8. Progression av sömlösa upprepande texturer i tre steg. Varje steg visar 
texturen upprepad nio gånger. 

För att minimera risken att betraktare av spelmiljön upptäcker att texturerna är upprepande 
utformades texturerna i flera steg där varje steg minskade antalet utstickande delar av 
texturen som kunde ge upphov till mönster då texturen upprepas. Då människans blick 
lättare dras till symmetri (Kootstra, Nederveen, & De Boer, 2008, s. 9), var det viktigt att 
texturerna innehöll minimalt med tydliga mönster.  

4.4. Progression: miljösammansättning 
I sammansättningen av miljöerna var det huvudsakliga fokuset att de olika miljödelarna 
skulle skilja sig mycket från varandra, för att få in stor variation. Detta baserat på att 
människor generellt sett förväntar sig större variation än vad som naturligt förekommande 
för att uppleva en miljö som är slumpartad (Bar-Hillel & Wagenaar 1991), vilket bedömdes 
som en viktig faktor för att förmedla en visuellt intressant och varierande miljö. Exempelvis 
varierades liknande hus efter varandra med olika blomkrukor, markiser, eller placering av 
träd framför, trots att de i ett verkligt bostadsområde hade kunnat se identiska ut. 

För att miljöerna ska uppfattas som inbjudande, interagerbara, och naturliga så placerades 
föremål ut så att de ser ut att kunna användas istället för att enbart vara dekorativa. 
Exempelvis stolar runt ett bord för att symbolisera en uteservering där det går att sitta och 
fika eller äta, bänkar vid en buss-skylt för att symbolisera en busshållplats där det går att 
sitta och vänta, en rea-skylt utanför ett hus med markiser för att symbolisera en affär där det 
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går att gå in och handla. Enligt Gibsons teorier kring affordances så bör betraktare kunna 
avläsa vad dessa delar av miljöerna fyller för syfte då de tidigare har upplevt liknande miljöer 
i verkligheten (Gibson 2014). Det finns däremot en risk att det blir förvirrande för 
betraktarna, då miljöerna faktiskt inte är interagerbara trots att de kan inbjuda till 
interaktion, då betraktarna av miljön förväntas leta efter vad som är interagerbart i miljön 
(Linderoth & Bennerstedt 2007). 

Miljödelarna formgavs även med avsikten att betraktare av dessa ska tolka det som att det 
finns mer än vad som syns i spelet och att miljön är mycket större än vad som visas. 
Exempelvis gjordes detta genom att spelaren passerar korsningar som skulle kunna leda till 
andra gator än de betraktaren ser, och då människans hjärna fyller i påbörjade mönster 
baserat på liknande mönster som uppfattats tidigare lär betraktare anta att gatorna fortsätter 
bortom det som syns (Gibson 2014) (Goldstein 1989). Då de personer som kommer 
genomföra speltestet förväntas ha upplevt svenska stadsmiljöer tidigare, eftersom testerna 
kommer att utföras i Sverige, så är det att förvänta att de kommer koppla miljöerna till 
minnen av liknande miljöer om utformningen är tillräckligt tydlig. 

När miljödelarna betraktades av testpersonerna är de sammansatta i slumpad ordning, 
förutom den första och sista biten som är samma. På grund av begränsningar i det 
existerande spelets funktionalitet krävdes det att första biten av miljön var en del av en 
existerande bana. Detta förklaras för testpersonerna innan testet för att de krockande teman 
på bitarna inte ska vara förvirrande. 

4.5. Pilotstudie 
Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotstudie där tre personer intervjuades. Vid 
dessa tre intervjuer användes olika versioner av enkäten, samt olika intervjufrågor, för att 
komma fram till en sammansättning av frågor som skulle fungera i de kommande 
undersökningarna. Vid första testsessionen i pilotstudien bestod den enkät som besvarades 
endast av sex stycken par motsatsord, och intervjun bestod av cirka sju frågor. Det 
konstaterades att de svar som gavs under testsessionen inte var tillräckligt med material för 
att kunna dra några slutsatser från, så inför de andra två pilotintervjuerna utökades enkäten 
och intervjufrågorna stegvis. Den slutgiltiga versionen av enkäten bestod av åtta par med 
motsatsord, och den slutgiltiga versionen av intervjun bestod av 18 frågor, där vilka som 
ställdes baserades på vad testpersonen hade svarat tidigare i intervjun. Intervjufrågorna i 
den slutgiltiga versionen bestod av ett antal inledande uppvärmningsfrågor som generellt 
rörde spelupplevelsen, för att sedan gå över till mer inriktade frågor kring testpersonernas 
upplevelse av spelupplevelsen, och slutligen avslutas med mer specifika frågor rörande 
spelets miljö. 

Under pilotintervjuerna utvärderades även möjligheten att använda observation under 
speltestet. Det konstaterades att observationerna gav ytterst lite, då artefakten visas på så 
liten yta att det blir svårt att kunna observera ögonrörelser och fokuspunkter för blicken 
under spelets gång. Av denna anledning valdes observation som undersökningsmetod bort. 
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5. Utvärdering 
I detta kapitel presenteras och analyseras den data som samlades in vid testsessioner. Totalt 
åtta personer deltog i studien. Det som presenteras är ett urval av enkätsvar och intervjusvar, 
resterande svar finns i helhet som bilagor under appendix. 

5.1. Deltagare 
Totalt åtta personer deltog i studien, med jämn könsfördelning samt spridning av ålder inom 
målgruppens åldersspann på 18 - 35 år. 

Figur 9. Fördelning av ålder på informanter. 

Informanterna valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval för att garantera en jämn 
könsfördelning, och samtliga deltagare var bosatta i Skövde och har ett spelintresse av 
varierande utsträckning. Då syftet med studien inte var att representera hela befolkningen 
fanns det inte skäl till att välja informanter utifrån detta, utan huvudfokus låg på att 
personerna passade in i målgruppen åldersmässigt samt att en jämn könsfördelning hölls. 

Samtliga deltagare gav sitt samtycke till att delta anonymt i studien, samt att testerna 
dokumenterades i skrift och med ljudinspelning. I senare stycket kommer citat från 
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intervjuer återges, och för att behålla informanternas anonymitet kommer de enbart att 
refereras till med den siffra de har blivit angivna. Samtliga deltagare genomförde hela 
testsessionen. 

 
Figur 10. Deltagarnas könsfördelning. 

Samtliga deltagare fick spela en bana, men banas sammansättning slumpades inför 
spelomgången, så inga deltagare fick se samma sammansättning av banbitar under sitt 
speltest. 

5.2. Enkät 
Enkäten genomfördes på papper och har här sammanställts i form av grafer. Vid majoriteten 
av paren med motsatsord svarade informanterna liknande. De par med motsatsord där 
svaren skilde sig åt mest var logiskt- konstigt och hemtrevligt - ogästvänligt. 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Figur 11. Informanternas svar på motsatsorden logiskt - konstigt. 

Figur 11. Informanternas svar på motsatsorden hemtrevligt - ogästvänligt. 

De motsatsord där svaren var mest lika hos samtliga informanter var spännande - tråkigt, 
samt otrevligt - inbjudande. 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Figur 12. Informanternas svar på motsatsorden spännande - tråkigt. 

Figur 13. Informanternas svar på motsatsorden otrevligt - inbjudande. 

Samtliga informanter blev tillfrågade om de ville förtydliga något av sina enkätsvar. De som 
valde att göra detta visade mer hur de hade tolkat motsatsorden. exempelvis svarade 
informant nummer 5 följande: 

Jag tyckte det var ju snarare en lugn miljö, det var inte spännande på det sättet, 
här är det ju spännande och tråkigt som är satt mot varandra, när jag tänker 
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spännande så tänker jag action-igt, och det var det ju inte. I och för sig fällorna 
kanske. 

5.3. Intervju 
Vid intervjuerna ställdes ett varierande antal frågor, men utgångspunkt i en uppsättning 
grundfrågor (Se Appendix B).  

En av frågorna som syftade till att se hur väl förekommande upprepningar hade uppfattas av 
testpersonerna var ”Hur många olika hus såg du i miljön?”. Denna fråga fick varierade svar, 
men de flesta av informanterna tyckte sig ha sett kring fyra eller fem hus.  

Figur 14. Informant 1, 2, 4, och 6 svar på frågan ”Hur många olika hus uppfattade 
du i miljön?”. 

På frågan ”märkte du några speciella upprepningar i miljöerna?” hade flera informanter 
noterat att husen upprepades ett antal gånger, och i övrigt fanns det viss variation i vad för 
upprepningar som hade noterats. Även de informanter som svarade nej på frågan kunde 
ändå ge exempel på upprepningar som de hade noterat. 
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Figur 15. Informant 2, 3, 6, och 7 svar på frågan ”märkte du några speciella 
upprepningar i miljöerna?”. 

Figur 16. Informant 6 svar på frågan ”lade du märke till något speciellt föremål 
som förekom flera gånger?”. 

I svaren avbildade i Figur 15 nämner Informant 2 att hen har noterat att trafikljus upprepas i 
miljön. Även Informant 6 nämner att hen har noterat upprepade trafikljus (se figur 16). Det 
förekom däremot inga trafikljus i de miljöer som visades upp för informanterna. 

För att ytterligare se vilka upprepningar testpersonerna hade noterat så ställdes frågan ”lade 
du märke till något specifikt föremål som förekom flera gånger?”. Svaren varierade något, en 
del nämnde två föremål, och en av informanterna svarade nej. 
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Figur 17. Föremål som nämndes i svar på frågorna ”Lade du märke till något 
speciellt föremål som förekom flera gånger?” och ”Märkte du några speciella 

upprepningar i miljön?”, samt antal informanter som nämnde respektive föremål. 

För att undersöka om informanterna uppfattade miljön som naturlig ställdes frågan ”Var det 
något med spelupplevelsen som kändes konstigt eller som att det inte passade in?”. Ett 
flertal av informanterna svarade att delar som tillhörde det redan existerande spel som de 
nya miljöerna applicerades på skar sig från temat på de nya miljöerna, och en spelmekanik 
som begränsar tiden spelaren har på sig att svara på frågor nämndes också. En av 
informanterna påpekade att miljön kändes stel. 

Figur 18. Informant 4 svar på frågan ”Var det något med spelupplevelsen som 
kändes konstigt eller som att det inte passade in?” 

5.4. Analys 
Flera av informanterna påpekade att de gällande husen, de modeller som tog upp störst plats 
i miljön, mest noterat färger och inte andra detaljer. I sammansättningen av miljöerna lades 
mycket fokus på utsmyckande detaljer till husen, som i undersökningen inte verkade noteras 
i särskilt hög utsträckning av testpersonerna. Det går inte av undersökningarna att utläsa om 
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problemet med detta ligger i skala på modellerna, utformningen av detaljerna och husen, 
eller enbart testpersonernas perception.  

Totalt sett noterade samtliga informanter upprepningar i miljön, men enbart en, Informant 
4, påpekade att miljön kändes stel och lite onaturlig. Resterande informanter ansåg att de 
upprepningar som noterades inte störde eller påverkade upplevelsen, och i vissa fall att 
upprepningarna bidrog till att få miljön att kännas naturlig, exempelvis med att gatlyktor 
upprepades precis som i verkligheten. Informant 4 upplevde istället miljön som stel, och på 
frågan om hur upprepningarna påverkades dennes upplevelse av spelmiljön svarade hen ”Att 
det kändes som att det var lite stelt, tror jag. Men också att allt kändes väldigt fyrkantigt. Hus 
är väldigt fyrkantiga liksom.”. Baserat på det svaret går det att tolka Informant 4 upplevelse 
av miljöerna som något mindre naturlig än resterande informanter, även om hen också 
noterade att det är förväntat att en miljö med mycket hus kommer att vara stelare baserat på 
att hus är väldigt raka. 

De förklaringar som informanterna gav till varför spelupplevelsen inte påverkades av 
upptäckta upprepningar baseras på att miljön som efterliknas innehåller upprepningar även 
i sin sin verkliga motsvarighet. Om det istället hade varit en fullt organisk miljö som 
undersöktes går det att anta att utfallet av studien hade kunnat skilja sig från detta. 
Informant 4, som tyckte att miljön kändes stel, noterar att hen tycker det saknas organiska 
föremål i miljön.  

De enkätsvar som skilde sig åt mer var samma motsatspar som en del av informanterna hade 
svårt att svara på, eller ställde frågor om under tiden de fyllde i enkäten. Då informanterna 
själva fick tolka hur de ville svara tolkades uttrycken på olika sätt av informanterna. Syftet 
med enkätsvaren var att de skulle kunna sammankopplas med intervjufrågorna, för att 
upptäcka mönster i de svar som gavs. När intervjuerna och enkäten jämfördes så 
överensstämde de flesta svar mellan de två, exempelvis svarade lutade svaren på 
motsatsparet Logiskt - Konstigt i enkäten mot svaret logiskt (se Figur 11), vilket också 
återspeglades i intervjuerna där det överlag angavs att eventuella utstickande eller mindre 
logiska delar inte var särskilt tydliga. Informant 1 nämnde även i intervjun att det var svårt 
att svara på just denna fråga, då spel inte är logiska och det därför inte gick att klassificera på 
det sättet. 

På båda motsatsparen Hemtrevligt - Ogästvänligt samt Okänd miljö - Bekant miljö svarade 
majoriteten av informanterna mot de förväntade Hemtrevligt samt Bekant miljö. Detta var 
väntat eftersom spelmiljön hade skapats med intentionen att efterlikna en svensk stadsmiljö, 
vilket samtliga informanter var bekanta med.  

En intressant aspekt som kom under intervjuerna var att två av testpersonerna uppgav att de 
hade noterat att trafikljus var ett av föremålen som upprepades, trots att det inte förekom 
några trafikljus. Det går att anta att förekomsten av andra liknande föremål i miljön så som 
skyltar för övergångsställen, samt sammanhanget med en stadsmiljö, gjorde att 
testpersonerna antog att det också skulle förekomma trafikljus. Detta liknar de fenomen som 
Gibson (1986) beskriver, där människor som noterar ofullständiga mönster eller saknad 
information fyller i detta själva. I konstrast till dessa objekt som noterades utan att de 
faktiskt existerade så var det bara en informant som angav att hen hade sett lyktstolpar 
upprepade gånger, trots att dessa förekom väldigt frekvent i miljön. 
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5.5. Slutsatser 
Frågeställningen bestod av två frågor: 
-Går det att använda sig av teorier kring visuell perception vid skapandet av modulära 
miljöer för spel? 
-Hur påverkar dessa metoder uppfattningen av miljöerna? 

Undersökningen har visat att det går att använda sig av teorier kring visuell perception vid 
skapandet av modulära miljöer för spel. Studien pekar på att användandet av teorier kring 
visuell perception i skapandet av modulära miljöer gör att upprepningarna i dessa inte 
upplevs som störande, men då undersökningen inte innehöll någon kontrollgrupp är det 
svårt att fastställa detta definitivt. De tekniska begränsningar som spelet hade gjorde också 
att teorierna kring människans arbetsminne inte kunde appliceras fullt ut. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka hur användandet av teorier kring visuell perception 
påverkar uppfattningen av modulärt uppbyggda 3D-miljöer i spel. Målet med 
undersökningen är att få en större förståelse för hur 3D-miljöer i spel uppfattas av betraktare 
samt i vilken grad medvetna mönster i miljöerna framgår, samt avgöra om användandet av 
teorier kring visuell perception kan underlätta arbetet med att skapa visuellt intressanta 
miljöer. 

För att testa dessa teorier skapades ett antal miljödelar av en stadsmiljö i 3D, där 
sammansättningen av dessa utformades efter teorier kring visuell perception av bland annat 
Gibson (1986) och Goldstein (1989), visuell perception i spel av Linderoth och Bennerstedt 
(2007), samt människans arbetsminne av bland annat Cowan (2000) samt Alvarez och 
Cavanagh (2004). Dessa miljöer implementerades i ett redan existerande frågesportsspel. 

För att undersöka frågeställningen testade åtta personer spelet, och svarade därefter på en 
enkät och en kortare intervju. Enkäten följde Semantic Differential-metoden (Lemay, 
Maheux-Lessard, 2010) och bestod av åtta par motsatsord där informanterna fick svara vad 
som stämde bäst överens med sin spelupplevelse på en 6-punkts skala. Intervjuerna var 
semistrukturerade och rörde spelupplevelsen som helhet, och spelmiljön i synnerhet. 

Vid undersökningen konstaterades det att informanterna noterade upprepningar i miljön, 
men inte upplevde att dessa påverkade sin spelupplevelse. Frågeställningens svar går inte att 
fastställa helt, då undersökningen enbart prövade en miljö utan att denna jämfördes med en 
kontrollgrupp, men studien pekar på att användandet av teorierna kring visuell perception 
hjälpte till att göra att testpersonerna såg upprepningarna som naturliga. 

6.2. Diskussion 
Undersökningen bekräftar tydligt delar av de teorier som användes i sammansättningen av 
miljöerna. Exempelvis Gibsons (1986) teorier om att människans hjärna avslutar mönster på 
egen hand och därför kan uppfatta saker som inte har observerats, vilket i denna studie 
bekräftades av att två av informanterna återgav föremål som inte fanns i miljön, men som 
rimligtvis hade kunnat passa in i en sådan miljö. I  Sensation and Perception (Gibson 1989) 
beskrivs hur människor tolkar sina visuella intryck med hjälp av minnen, och kopplar 
samman det som betraktas med tidigare upplevda visuella intryck, vilket verkar vara fallet 
när två av informanterna uppgav att de hade noterat trafikljus, vilket inte fanns i miljön. 
Informanterna har vid tidigare tillfällen betraktat liknande miljöer innehållande trafikljus i 
verkligheten, och sannolikt återgivet ett flertal gånger i olika medier, vilket gjorde att de när 
de skulle reflektera över miljön fyllde i själv med föremål. Ingen av de två informanterna var 
vid tillfället medvetna om att de uppgav objekt som inte fanns i miljön, utan verkade säkra 
på vad de hade sett. 

Utfallet av undersökningen är svårt att säkerställa, då speltesterna enbart bestod av en miljö 
som var skapad enligt teorierna presenterade här, utan någon kontrollgrupp med miljöer 
skapade på annat sätt att jämföra med. Det går således inte att påvisa att de slutsatser som 
kom fram från analysen av data bekräftar teorierna. Utöver detta går det inte att bevisa att 
de kopplingar informanternas svar hade till teorierna är beroende av dess applicering på 
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miljön, då det i undersökningen inte på något sätt säkerställdes att dessa svar inte enbart var 
en slump på grund av en fördelaktigt konstruerad spelmiljö. 

I undersökningen interagerade testpersonerna inte med miljön, då den inte innehöll 
interagerabara moment även om vissa delar av miljön var utformade för att se interagerbara 
ut. Istället observerande de miljöerna passivt, och interagerade med de UI-element som 
visade frågorna. Det går därför inte att påstå att aspekten med människors visuella 
perception i spel verkligen utforskas till sin fulla potential i denna studie. Linderoth och 
Bennerstedt (2007) nämner i This is not a Door: an Ecological Approach to Computer 
Games att spelare tolkar visuell information i spel genom att analysera vad som är 
interagerbart och inte, och i denna undersökning noterades det snabbt av testpersonerna att 
det enbart var UI-element som var interagerbara. Eftersom samtliga informanter var i någon 
utsträckning vana vid spel fann de detta som logiskt, då icke interagerbara 
bakgrundselement är vanligt förekommande inom spel. Det går att anta att reaktionen 
kunde ha blivit annorlunda om även personer helt utan spelvana deltog i testet, då Linderoth 
och Bennerstedt även nämner att det kan uppstå förvirring hos testpersoner om de inte kan 
interagera med föremål som i vanliga världen hade gått att använda, exempelvis dörrar som 
inte går att öppna (s 603, 2007). 

Då tekniska begränsningar i det spel som artefaktens spelmiljö användes gjorde att samtliga 
miljödelar visades upp i slumpad ordning är det svårt att dra allt för stora slutsatser mellan 
de olika informanterna, eftersom de inte såg en identisk bana av spelet, utan det förekom 
viss variation. Detta gjorde också att det blev svårt att analysera användandet av Cowans 
(2000) teori om att människan kan hålla fyra objekt i sitt närminne åt gången, eftersom 
slumpandet av miljödelar gjorde att det inte gick att styra hur många miljödelar som skulle 
visas innan en miljödel upprepades. 

För att öka studiens trovärdighet samt kunna göra antaganden på hur populationen i stort 
svarar på de undersökta frågorna skulle undersökningens målgrupp ha kunnat utökas, med 
strävan att ha större variation av deltagare från olika bakgrunder.  

6.3. Framtida arbete 
De teorier som har presenterats i detta arbete skulle med fördel kunna undersökas i en mer 
omfattande studie, med fler miljöer att jämföra mellan för att tydligare kunna dra slutsatser 
från personers uppfattning av dessa. 

Det skulle vara intressant att utöka undersökningens teoretiska delar till att även innefatta 
mer om uppfattningen av färg, då detta i undersökningen framkom som något som i hög 
grad noterades på exempelvis husen i undersökningen. 

För att ytterligare testa teorierna kan applicering på en annan spelform vara relevant, då 
testpersonerna i detta fall inte kunde interagera med några föremål i miljön utan enbart 
kunde betrakta denna. Eftersom testpersonerna då interagerade med miljön på samma sätt 
som de hade gjort med en miljö i en film, det vill säga passivt observerande, går det att 
argumentera huruvida aspekten med människors visuella perception i spel verkligen 
utforskas till sin fulla potential. 
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A.  Appendix 
Appendix A. Enkät  



Appendix B. Intervjufrågor 

Intervjufrågor
• Kan du beskriva vad du precis spelade?
• Vad fick du för typ av frågor?
• Hur svåra tyckte du att frågorna var?
• Var det någon spelmekanik som var svår att förstå?

• Kan du beskriva miljön du såg i spelet?
• Vilken årstid skulle du säga att det var i miljön?
• Var skulle du säga att miljön utspelade sig?

• Var det något med spelupplevelsen som kändes konstigt eller som att det inte passade in?
• Någonting som var svårt att förstå sig på?

• Vilka känslor kände du när du spelade spelet?
• Tyckte du spelet var spännande?

• Vad beror det på?

• Märkte du några speciella upprepningar i miljöerna?
• Hur påverkade dessa din uppfattning av spelet?

• Hur många olika hus såg du i miljön?
• Lade du märke till något specifikt föremål som förekom flera gånger?

• Om ja, hur påverka detta din uppfattning av spelet?

• Någon av dina enkätsvar som du vill förtydliga eller något som var svårt att svara på?



Appendix C. Enkätsvar. 





Appendix D. Transkriberade intervjuer. 

Intervju 1
• Kan du beskriva vad du precis spelade?
Postkodmiljonären på räls.

• Vad fick du för typ av frågor?
Det var nog bara frågor om Sverige.

• Var det någon spelmekanik som var svår att förstå?
Det var att förstå sig på inventoryt, annars var det ganska straight forward.

• Kan du beskriva miljön du såg i spelet?
Vanlig svensk stadsmiljö, småstadsmiljö inte storstadsmiljö. Mycket faluröda hus, mycket 
övergångsställen.

• Var det något med spelupplevelsen som kändes konstigt eller som att det inte passade 
in?

Det var när vattnet kom in så låg det över UI-elementen, och det blev väldigt svårt att läsa. Mitt öga 
som drogs till vattnet samtidigt som jag försökte läsa text, så det blev som ett mentalt bråk.

• Tyckte du spelet var spännande?
Jag tyckte det var spännande, för det var frågor hela tiden. Det var nice när det varvade upp 
också.

• Märkte du några upprepningar i miljöerna?
Faluhuset, och övergångsställen som jag tänkte på, det var dem som återkom.

• Hur påverkade dessa din uppfattning av spelet?
Nej, det skulle jag nog inte säga, men jag har ganska mycket acceptans för den typen av grej. Det 
viktiga var att frågorna inte kändes upprepande.

• Hur många olika hus såg du i miljön?
Skulle jag gissa så var det nog 5, men jag tänkte inte på det. Eftersom den röda stack ut så blev 
de andra mest som en smudge.

• Eventuella frågor rörande enkätsvar
Den svåra var att svara på om det var hemtrevligt/ogästvänligt.
Och den andra var om det var logiskt eller konstigt, den går inte riktigt att svara på eftersom spel 
inte är logiska.

Intervju 2
• Kan du beskriva vad du precis spelade?
Jag spelade ett frågespel om Svensk kultur, I guess, och om Sverige. Där man som spelare gick 
igenom ett bebott område med en massa svenska trähus, med väldigt vanliga svenska färger. 
Svensk småbygdsarkitektur kan man beskriver det som. Och när jag inte valde snabbt nog 
översvämmades skärmen. Och när jag svarade fel förlorade jag liv i form av hjärtan. Och jag hade 
powerups, men de använde jag inte.

• Hur svåra tyckte du att frågorna var?
Jag tyckte inte frågorna var jättesvåra, men jag är inte jätteinsatt i svensk kultur, vilket jag borde 
vara eftersom jag är svensk. Men de mer laginriktade, typ lagar i sverige, var svåra, de var de 
enda som jag hade fel på.



 





 








