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Sammanfattning 
 

Den här studien undersöker om en spelare skulle känna av en dissonans mellan en 

avatar med fredligt formspråk och en spelmiljö med aggressivt formspråk. En spelbar 

artefakt i form av ett 2D äventyrspel skapades med en runt utformad avatar och 

spetsigt utformade fiender och miljöer där övriga faktorer försökte hållas neutrala. 

Fem testpersoner spelade igenom spelet och intervjuades för att ta reda på hur de 

kände och upplevde spelets olika delar. Resultatet antyder att spelarna inte kände av 

någon dissonans. Detta spekuleras bero på ett fokus på spelande och förutfattade 

meningar kring grafikens motiv. Framtida arbeten kan fokusera på fler element än 

bara formspråk för att överdriva uttrycken och undersöka om en starkare dissonans 

kan upptäckas av spelare. 

Nyckelord: [Formspråk, Avatarer, dissonans, dataspelsutveckling] 
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1 Introduktion 

 
Det finns många olika faktorer som kan påverka vårt beteende, det kan vara allt ifrån 

biologiska faktorer, ens uppväxt eller kultur, till något så enkelt som ett dåligt humör efter 

att ha slagit foten i dörrkarmen. Oavsett vad som orsakar vårt beteende så förs det med när 

man spelar spel och påverkar hur man tänker, uppfattar och spelar. Den här studien 

undersöker om formspråket i ett spel påverkar hur en spelare uppfattar det spelet. Detta 

undersöks genom att låta en spelare spela igenom en spelprototyp som är utformad för att ge 

en aggressiv känsla genom sitt formspråk, men med en karaktär som är utformad för att ge 

en lugnande och ofarlig känsla, samt låta spelaren diskutera och reflektera kring dess känslor 

och tankar kring den dissonans som har uppvisats i spelets formspråk. Hur upplever en 

spelare dissonans mellan en lugn karaktär i en aggressiv spelmiljö utifrån ett 

formspråksperspektiv? 

Form är den huvudsakliga faktorn som denna studie baserats på, forskning från till exempel 

Christine Larson, Joel Aronoff och Elizabeth Steuer (2011) tyder på att spetsiga former som 

trianglar tolkas som hotfulla, farliga eller aggressiva, medan runda former som cirklar känns 

mer vänliga och behagliga. Studien tar även upp andra faktorer, som färg och kroppsspråk, 

som ofta anses ha stor påverkan på hur karaktärer uppfattas (Isbister 2006; O’Connor 2009) 

för att kunna ta reda på hur dessa faktorer kan  ändras för att ha en så liten påverkan som 

möjligt på resultatet av denna undersökning. 

Att en karaktärs utseende påverkar hur man ser på karaktären är något som 

karaktärsdesigners har känt till och använt länge men forskning från exempelvis Yee och 

Bailenson visar på ett psykologiskt fenomen, Proteus-effekten, som antyder att en avatars 

utseende påverkar spelarens beteende (Yee & Bailenson 2007), vilket tillsammans med 

tidigare nämnd forskning har lett till hypotesen att spelaren kommer att känna av 

dissonansen mellan det aggressiva formspråket i miljön och det lugna formspråket i 

karaktären hen kontrollerar. Som en motpunkt till detta kommer även teorier om hur 

mekanik påverkar spelande att tas upp. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet beskriver den forskning och de teorier som ligger som grund för den här 

studien och deras roll och syfte i relation till denna undersökning. Den första delen av detta 

kapitel diskuterar formspråk, vilka känslor det framkallar, hur det relaterar till 

karaktärsdesign och hur det används inom spelbranschen. Detta ligger som grund för 

utformningen av den spelbara karaktären och miljön, samt leder till fastställandet av en 

hypotes. Därefter diskuteras andra relevanta influenser, som färgval på ett liknande sätt i 

förhållande till grafisk design. Nästa del handlar om hur avatarer kan påverka spelare och 

olika teorier som diskuterar detta. Till sist så diskuteras hur mekanik har ett stort inflytande 

på spelande. 

2.1 Formspråk 

Att karaktärers utseende har en påverkan på hur åskådare uppfattar dem är en väletablerad 

teori som har använts från så tidigt som tidigt 1800-tal inom karikatyrstecknande, där olika 

visuella drag lades till eller överdrevs för att framhäva en specifik känsla eller tanke (Vipsjö 

& Bergsten 2014, s.77-78). Idag använder sig spelgrafiker av visuella drag i form av 

stereotypa anknytningar, färger, med mera, för att spelaren snabbt ska kunna identifiera en 

karaktärs roll i ett sammanhang. Om spelaren till exempel möter en fiende ska den direkt 

kunna avgöra dess hotnivå och styrka i relation till spelarens avatar (Vipsjö & Bergsten 2014, 

s.77-78). Detta gäller även en karaktärs formspråk och de psykologiska effekter som olika 

former har på oss. Formspråk handlar huvudsakligen om grundläggande geometriska 

former, så kallade primitiver, det vill säga cirklar, trianglar och fyrkanter. Alla karaktärer är i 

grunden uppbyggd av dessa olika primitiver i olika mängder och olika konfigurationer, 

ibland är det tydligt, ibland är det väldigt subtilt. Men även något så enkelt som primitiver 

har psykologiska associationer kopplade till sig och beroende på hur de används kan dessa 

associationer bäras med i en karaktärs design. 

Christine Larson genomförde med en grupp andra forskare en studie som syftade till att 

undersöka vilka känslomässiga kopplingar människor fick till specifika former. 

Undersökning kretsade huvudsakligen runt två av de tre primitiverna, nämligen cirklar och 

trianglar. Undersökningen hade förberett ett flertal olika former uppbyggt helt av en av 

dessa två primitiver och menade att undersöka vilka emotionella kopplingar testpersonerna 

hade till de olika formerna (Larson, Aronoff & Steuer 2011). Undersökningen visade tydligt 

på att de former byggda av trianglar kopplades starkt med känslor av obehag och kändes 

hotfulla, medan de former baserade på cirklar kändes mer behagliga och lugna (Larson, 

Aronoff & Steuer 2011). Ett uppföljande experiment visade dessutom på att trianglar där 

spetsen är riktad nedåt känns ännu mer hotfulla än andra trianglar (Larson, Aronoff & 

Steuer 2011). I en tidigare studie (Larson, Aronoff & Stearns 2007), som handlade om hur 

snabbt man upptäcker olika former, spekulerar Larson om att detta skulle kunna bero på en 

koppling med formerna på ansiktsuttryck. Ett argt ansikte består ofta av spetsiga triangulära 

former och den nedåt pekande triangeln återfinns tydligt i ett par arga ögonbryn, men ett 

leende och glatt ansikte visar ofta mer runda och cirkulära former, vilket skulle kunna vara 

orsaken till de specifika kopplingar som dessa undersökningar visar på (Larson, Aronoff & 

Stearns 2007). Konstnären och speldesignern Chris Solarski förstärker dessa associationer. 

Han beskriver, precis som Larson, att trianglar tolkas som hotfulla och aggressiva, medan 

cirklar ses som positiva, glada och ungdomliga (Solarski 2012). Han utökar även detta 
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genom att beskriva fyrkanter som starka och stabila. Solarski spekulerar att  dessa 

kopplingar kommer från naturen där spetsiga former, som trianglar, oftast är farliga, till 

exempel en klo, tagg eller vass sten, medan runda saker ofta är ofarliga. Han går vidare till 

att spekulera om barns ansikten, som innehåller många runda former, också är en anledning 

till cirkelns positiva kopplingar (Solarski 2012). Detta skulle stämma överens med de teorier 

som Larson tagit fram och kan stärkas ytterligare av babyface teorin, som menar att 

karaktärer som har mer  barnlika och runda ansiktsdrag, som stora runda ögon och runda 

kinder, ses som mer vänliga och tillförlitliga, som Katherine Isbister beskriver i sin bok 

Better Game Character by Design (2006). Många kopplingar till stereotyper baseras på 

kulturella faktorer, men när det kommer till runda former och barnlika drag så har kultur 

inte så stor påverkan (Isbister 2006). Detta kan bero på att människor är evolutionärt 

utvecklade att vara lugnare, mer omhändertagande och mindre aggressiva mot barn, och att 

dessa känslor följer med när barnlika drag visas i andra sammanhang (Isbister 2006). Den 

här informationen används i den här studien, dels i utformandet av avataren som kommer 

använda den information som finns om hur olika formspråk påverkar människor, dels i 

utformningen av avataren som uppmanar icke-aggressivt beteende, men även i 

utformningen av fiender och spelvärlden för att skapa en aggressiv och farlig känsla. 

2.2 Övriga faktorer i grafisk utformning  

När det kommer till karaktärsdesign så finns det även många andra faktorer utöver dess 

formspråk som påverkar hur en karaktär uppfattas. Färg är något som säkerligen har stor 

inverkan och som behöver nämnas här. Vilken färg som huvudsakligen används i en avatars 

grafiska design kommer ändra hur karaktären uppfattas, men ämnet kan vara svårt att 

diskutera och grunda beslut inom. Detta är på grund av forskningen inom färg. Det finns 

många påståenden om vilka innebörder olika färger har och hur färger påverkar människor, 

men de är sällan baserade på beprövad data utan lutar mer mot generaliseringar och 

antaganden (O’Connor 2009). Detta blir tydligt då vissa associationer kan vara rena 

motsägelser till varandra. Grön till exempel kan ha associationer med både liv och gift. 

Veronica Zammitto (2005) föreslår att det finns tre nivåer av färgassociationer. Den första är 

medfödd, associationer som människor har fått från naturen genom evolutionen, något som 

kan exemplifieras med  hur man undviker insekter med både svart och gult på sig. Den andra 

är personlig, och baseras på varje individs egna erfarenheter och kan variera stort från de 

andra nivåerna. Den tredje är kulturella associationer, vad färger betyder inom specifika 

kulturer. Denna kan skilja sig stort från kultur till kultur (Zammitto 2005). Detta innebär 

generellt att det är svårt att fatta beslut kring färg i en undersökning som den här, där färg 

helst inte ska påverka testpersonen alls, med motsägande information och många variabler 

så är det svårt att se exakt hur val om färg kommer påverka en individuell testperson, men 

vissa antaganden går att göra. I Zammittos text (2005) så har hon skapat en lista på olika 

färger och de vanligaste associationerna enligt de tre nivåerna. Med hjälp av detta kan man 

se att rött är associerat med aggressivitet, blått med lugn och grått med neutralitet, dessa tre 

associationer är de som är mest relevanta för den undersökning som har genomförts här. 

Med detta som utgångspunkt går det nu att finna alternativ och mer specifik forskning som 

kan stärka dessa associationer. En sådan undersökning genomfördes av Wiedemann, Burt, 

Hill & Barton (2015) som undersökte om bilder på människor klädda i rött uppfattades som 

mer aggressiva eller dominanta i jämförelse med om de var klädda i blått eller grått. Denna 

studie visade en märkbar skillnad mellan rött och blått, där de bilder med rött uppfattades 

som mer aggressiva än dem i blått. Ingen skillnad kunde dock märkas mellan blått och grått 
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(Wiedemann m.fl. 2015). Detta resultat stärker de antaganden och associationer som har 

valts ut ur Zammittos text (2005) och gav tillräckligt mycket förtroende för att användas i 

utformningen av denna undersökning för att försöka skapa avataren, miljöerna och 

fienderna med ett färgval som är neutralt inom undersökningsområdet: aggression. Dock 

med en varning om den motsägelsefulla naturen inom färglära. 

Avslutningsvis i den här delen av texten vill jag klargöra att det finns många faktorer och 

aspekter i spelutveckling som kan påverka en spelares spelstil, både beprövade och 

oprövade. En stor faktor för  hur karaktärer upplevs är deras kroppsspråk och 

rörelsemönster. Människors kroppsspråk ger ut en stor mängd information och människor 

samlar upp informationen, både medvetet och omedvetet, för att få en förståelse för 

personers sociala roll, deras personlighet och deras humör. Kroppsspråk kan till och med 

användas för att verka vänligare och mer övertygande genom att till exempel imitera andra 

personers kroppsspråk eller visa dominans eller undergivenhet (Isbister 2006).  Ett annat 

exempel skulle vara att ett spelscenarios narrativ skulle kunna påverka uppfattningen av 

situationen eller så skulle ett vasst hårt ljud när man attackerar kunna öka aggressionen hos 

spelaren. Det finns gott om exempel som dessa, men baserat på omfånget av den här studien  

var det inte vara möjligt att analysera alla dessa faktorer. Här har jag fokuserat på de 

faktorer som jag har bedömt har störst påverkan i relation till den här undersökningen; form 

och färg. De andra faktorerna kunde så klart inte helt tas bort ur testet, som på ett eller annat 

sätt är kopplade till mina utvalda faktorer. Då det inte fanns tillräckligt med resurser att 

undersöka dessa så baserades val om dessa faktorer på antaganden och personlig erfarenhet 

för att de ska bli så neutrala som möjligt. Detta påverkade troligtvis inte testerna i någon 

större utsträckning då dessa faktorer var identiska i alla testen. I en framtida och/eller större 

studie skulle dessa andra variabler kunna undersökas mer noggrant. 

2.3 Avatarens påverkan på spelaren 

I tidigare delar så har jag diskuterat hur olika visuella drag kan påverka hur man tolkar 

karaktärer och människor som man ser. Till exempel kan en man med väldigt fyrkantiga 

drag  kännas stabil och stark, och en kvinna iklädd rött ses som hotfull, men detta är 

begränsat till hur vi tolkar andra. För att den här undersökningen ska ha någon grund att stå 

på behöver avataren ha en möjlighet att direkt påverka spelarens beteende. Forskarna Nick 

Yee och Jeremy Bailenson (2007) introducerade en teori som påstår att personer ändrar sitt 

beteende när de tar kontroll över en avatar. De kallar den för Proteus-effekten (Yee & 

Bailenson 2007) och det är en av de teorier som huvudsakligen ligger till grund för den här 

undersökningens frågeställning. Proteus-effekten innebär att en person som interagerar med 

en miljö genom en avatar blir påverkad av avatarens attribut och de associeringar som 

kommer med dem (Yee & Bailenson 2007). Som ett exempel skulle en person med en 

attraktiv avatar uppvisa mer positiva drag och mer självförtroende, i enlighet med 

Haloeffekten, som först beskrevs av psykologen Edward Thorndike, som påstår att 

människor undermedvetet sammankopplar ett attraktivt utseende med goda egenskaper och 

framgång (Thorndike 1920). För att förstärka Proteus-effektens trovärdighet genomförde 

Yee och Bailenson 2007 en undersökning baserat på Proteus-effekten. Undersökningen 

bestod av två stycken experiment (Yee & Bailenson 2007). Det första experimentet gav 

testpersonen en avatar i VR (Virtual Reality). När personen hade vant sig vid sin avatar och 

noggrant fastställt dess utseende med hjälp av en spegel introducerades en annan deltagare 

som testpersonen blev instruerad att samtala med (Yee & Bailenson 2007). Hypotesen var 

baserad på Haloeffekten (Thorndike 1920) och spekulerade att de deltagare som blivit 
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tilldelade avatarer som klassificerats som ”attraktiva” enligt deras undersökningar skulle visa 

tecken på att vara vänligare och mer utåtriktade (Yee & Bailenson 2007). Resultaten mättes 

genom två parametrar, hur nära testpersonerna gick och hur många personliga detaljer som 

de berättade för den andra deltagaren (Yee & Bailenson 2007). Resultatet visade en markant 

skillnad mellan de testpersoner som hade blivit tilldelade attraktiva karaktärer i jämförelse 

med dem som inte hade det, där attraktiva avatarer både gick närmare och berättade mer om 

sig själva (Yee & Bailenson 2007). Detta tyder på att en virtuell avatar kan påverka en 

persons beteende, även genom ett så odefinierat och subjektivt attribut som attraktivitet, 

vilket ger mer tilltro till att ett attribut som en avatars formspråk kan påverka en spelares 

beteende. Det andra experimentet utspelade också i VR, den här gången agerade två 

testpersoner mot varandra, där varje testperson hade var sin avatar med skillnader i längd 

(Yee & Bailenson 2007). Uppgiften var att fördela en summa pengar mellan dem, den ena 

föreslog en fördelning och den andra fick acceptera eller avvisa förslaget. Om förslaget 

avvisades så fick ingen pengarna (Yee & Bailenson 2007). Hypotesen var att personer med 

en längre avatar oftare skulle fördela pengarna till sin egen fördel gentemot kortare avatarer. 

Även här  stödde resultaten hypotesen (Yee & Bailenson 2007). 

2009 publicerade Yee och Bailenson ytterligare en studie som presenterade två 

följdexperiment baserade på dem från 2007 som diskuterades ovan (Yee & Bailenson 2007, 

2009). Det första experimentet menade att testa Proteus-effekten ute i världen. För att 

genomföra detta utgick de från den information de samlat in tidigare och skapade en hypotes 

om att personer vars karaktärer var långa och vackra skulle prestera bättre än andra 

karaktärer (Yee & Bailenson 2009). För att undersöka detta användes ett MMORPG 

(Massively multiplayer online role-playing game), World of Warcraft (2004), där de under 

en vecka loggade level, position och utseende hos totalt 76,843 individuella karaktärer över 

tre stycken servrar (Yee & Bailenson 2009). Resultatet visade att det fanns ett samband 

mellan vilken level en karaktär var, vilket enligt denna studie tolkades som prestation, och 

längd och utseende. Där långa och vackra karaktärer, enligt parametrarna de föreslog, 

generellt var högre level (Yee & Bailenson 2009). Denna studie innehåller dock många 

okända variabler och tveksamma beslut som kan skada dess validitet. Den begränsande 

insamlingsmetoden gör det svårt att undersöka både prestation och attraktivitet då hög level 

inte nödvändigtvis betyder bra prestation och det finns för många variationer i World of 

Warcrafts karaktärer som kan ge otydliga resultat, till exempel en kort och vacker avatar. 

Under antagandet att attraktivitet kan mätas enligt de parametrar som Yee och Bailensson 

använt och inte är subjektivt. Detta experiment kan även inte heller ta hänsyn till spelaren, 

om spelaren till en lång och vacker karaktär själv är lång och vacker, eftersom det betyder att 

Proteus-effekten inte är mätbart då spelarens egna längd och utseende inte skulle ändra 

hens prestation. Det andra experimentet baserades på deras tidigare experimentet från 

2007-studien, där testpersonerna skulle fördela pengar mellan varandra. Skillnaden den här 

gången var att de, efter att ha genomfört testet i VR, fortsatte efteråt utanför VR för att 

undersöka om effekterna höll i sig när avataren har tagits bort. Resultaten tydde på att 

egenskaperna från Proteus-effekten behölls utanför VR men försvann efter en kort tid (Yee & 

Bailenson 2009). Att undersöka Proteus-effekten efter att avataren har avlägsnats påverkar 

inte min undersökning, men vad det här experimenten gör är att visa på att avataren faktiskt 

har en påverkan på spelaren, då det rapporterats en tydlig förändring mellan testerna i VR 

och utanför. 

Dessa tidigare undersökningar är ganska begränsade i omfång, antingen små och specifika 

eller stora med många okända variabler, men tillsammans bygger de upp trovärdighet för 
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Proteus-effekten. Detta förstärks ytterligare av de tidigare psykologiska teorier som Yee och 

Bailenson beskriver ligger som grund för teorin om Proteus-effekten (Yee & Bailenson 

2007).  Den första teorin Yee och Bailenson nämner är behavioral confirmation, som 

beskriver hur människor ändrar sitt beteende baserat på de sociala förväntningar som andra 

människor i deras omgivning har, till exempel om en åskådare anser att en person är 

attraktiv kommer den personen att agera mer charmigt (Snyder, Tanke & Berscheid 1977). 

Nästa teori är självuppfattningsteorin. Denna teori fungerar på ett liknande sätt som 

behavioral confirmation men med skillnaden att det inte krävs en andra part. 

Självuppfattningsteorin är att vi själva observerar hur vi ser ut, vad vi gör och vad vi tänker 

och ändrar vårat beteende baserat på de fördomar vi själva har om det vi ser. En studie 

genomförd av Mark Frank och Thomas Gilovich menade att undersöka om svarta uniformer 

gjorde människor mer aggressiva. De fann genom undersökning av olika sporter att lag med 

svarta uniformer spelade mer aggressivt och fick mer varningar av domaren än lag med vita 

uniformer. Frank och Gilovich reflekterar att detta kan bero på självuppfattningsteorin, att 

precis som vi som åskådare ser de svarta uniformerna som aggressiva på grund av våra egna 

associationer, så gör även spelarna det och ändrar sitt beteende för att stämma överens med 

den synen (Frank & Gilovich 1988). Den sista teorin är avindividualisering, som handlar om 

hur personer kan tappa känslan av sin egen personlighet på grund av anonymitet (Yee & 

Bailenson 2007). Detta har inte stor påverkan i sig själv, men kan göra det lättare för en 

individ att bli kraftigt påverkad av teorierna behavioral confirmation och 

självuppfattningsteorin. Det kan också vara anledningen till att en avatar, något som 

representerar en spelare men som inte är spelaren, kan skapa en viss känsla av anonymitet 

som i sin tur påverkar spelarens beteende.  

2.4 Inlevelse och spelande 

De psykologiska teorier som tagits upp i förra delen antyder att spelarens avatars grafiska 

utformning har en stor påverkan på hur spelare beter sig och upplever spelvärlden. Den här 

delen diskuterar forskning som står som en motsats till dessa tankar. Detta avsnitt handlar 

om hur vetskapen om att man spelar ett spel bryter upp vägen till inlevelse och påverkar hur 

spelare tänker och agerar. Forskarna Katie Salen och Eric Zimmerman (2003) beskriver hur 

media, och speciellt spel, gör så mycket som möjligt för att vara så uppslukande som möjligt. 

Att spel utvecklas för att spelaren ska leva sig in i spelet så mycket att spelaren glömmer bort 

att de spelar ett spel utan tror att de är karaktären i spelet. Salen och Zimmerman (2003) 

påstår att denna strävan är en felaktighet.  De argumenterar att inlevelsen som en spelare 

känner när hen spelar ett spel inte nödvändigtvis är kopplat till hur ett spel ser ut, vad man 

gör i det eller vilket medium som det spelas i utan att spelaren snararare blir uppslukad av 

spelandet i sig (Salen & Zimmerman 2003). Detta innebär att även om man spelar ett 

hyperrealistiskt VR-spel där din avatar följer din kropps rörelser utan några felaktigheter 

inte nödvändigtvis är mer uppslukande än till exempel Pac-Man (1980), ett spel där du 

spelar som en liten gul cirkel som rör sig åt fyra riktningar och inte kan passera blå linjer på 

en svart bakgrund. Salen och Zimmerman (2003) berättar att  genom  att spela så kan  

spelare bli engagerade och uppslukade av en annan verklighet, men att denna verklighet inte 

är spelets ”verklighet” utan något som skapas av spelaren, spelets presentation och spelets 

mekanik. Förståelsen att man spelar ett spel och de förväntningarna och förutfattade 

meningar som kommer med det hjälper till att bygga upp den här världen. Salen och 

Zimmerman skriver dock även att de medel som vanligtvis anses höja inlevelse, som grafik, 

inte helt saknar påverkan på denna verklighet som skapas när man spelar, men att för 
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mycket fokus läggs på det och för lite läggs på till exempel mekanik och hur den interagerar 

med spelare. De fortsätter med att diskutera detta i relation till spelaravatarer. De beskriver 

hur en spelare kan leva sig in i sin avatar och uppleva narrativet, känslor och situationer ur 

avatarens perspektiv men att avataren även är ett verktyg som låter spelaren interagera med 

spelets värld och mekanik (Salen & Zimmerman 2003). Spelarens koppling till avataren 

fluktuerar från ögonblick till ögonblick, ibland kan spelaren helt leva sig in som karaktären, 

och då kunna ta på sig dess egenskaper som proteus-effekten föreslår, men ibland är 

karaktären inte något annat än en siffra som interagerar med andra siffror. Båda dessa 

egenskaper finns hos en spelare konstant när hen spelar. 

Anders Frank (2014) genomförde en studie som menade att undersöka effektiviteten av spel 

som en utbildningsmetod för soldater. I denna studie så upptäcker han ett fenomen som han 

kallar gamer mode (Frank 2014) vilket relaterar till Salen och Zimmermans diskussion om 

mekanik och inlevelse. Frank (2014) lät sina testpersoner spela ett spel som simulerade en 

ledarroll i en krigsituation. Han fann att flera av testpersonerna betedde sig oförväntat 

jämfört med vad standardprotokoll och deras träning föreslog (Frank 2014). Han såg att 

vissa av deltagarna spelade spelet för att mer effektivt utnyttja spelets mekaniker, de gjorde 

val som enligt spelets regler var bra men som enligt den verkliga situation spelet var menat 

att simulera var dåligt (Frank 2014). Detta tyder på att en spelare som har gått in i gamer 

mode spelar spelet på det mest effektiva sättet som spelets regler dikterar och helt ignorerar 

vad spelet representerar ur ett narrativt perspektiv. I Franks studie så visas exempel på hur 

personer i gamer mode fattar beslut som i den verkliga situation som spelet simulerade 

skulle vara stora taktiska misstag och kunna orsaka stora förluster av liv, resurser och 

taktiska fördelar (Frank 2014). Även om spel för underhållning som denna studie menar att 

undersöka inte håller samma tyngd som de spel som undersöks i Franks studie så kan 

samma teorier appliceras här. Om en spelare går in i gamer mode så skulle det kunna göra 

att hen helt fokuserar på mekanik och inte har omgivning, narrativ och avataren i åtanke när 

de spelar vilket skulle gå direkt emot teorin om proteus-effekten. Detta är relevant för den 

här studien då detta fokus på spelande och spelmekanik skulle kunna vara en påverkande 

faktor för hur spelarna upplever spelet och om formspråket kommer vara tillräckligt för att 

påverka spelarna. 



 8 

3 Problemformulering  

Ett spels avatar är otroligt viktigt. Avataren är hur en spelare interagerar med ett spel, 

bestämmer vilket perspektiv den ser spelvärlden ur och ger spelaren en plats i spelet. Det 

finns många studier som visar på hur aspekter som form, färg och kroppsspråk påverkar hur 

en karaktärs intryck upplevs. Baserat på vilka visuella attribut en karaktär har kan en 

åskådare omedelbart tilldela karaktärsdrag, få en uppfattning av dess roll och en känsla för 

karaktären vid första anblick. Detta används vid karaktärsdesign för att skapa en bra grund 

att vidareutveckla karaktären från eller för att helt slippa att skapa bakgrunder där det inte 

är nödvändigt. Andra studier behandlar Proteus-effekten, som antyder att en avatars 

utseende påverkar hur spelaren agerar. Men dessa studier har genomförts åtskilda från 

varandra med lite till ingen påverkan på varandra. 

Den här undersökningen diskuterar spelares personliga upplevelser och tankar när hen sätts 

i en spelsituation där avataren är utformad för att medvetet skapa ett motsatt intryck 

gentemot det intryck miljön och spelsituationen är utformat för att ge. Här, för att begränsa 

mängden variabler, baseras denna motsatts på formspråk, där karaktären är skapad för att 

ge ett lugnande intryck med mycket runda och mjuka former, och miljön är utformad för att 

ge en aggressiv känsla med mycket spetsiga och vassa former. Diskussionen baseras på de 

svar som testpersonerna gett under undersökningens gång, data som samlats in under 

spelsessionen, samt de teorier om spelstilar och Proteus-effekten som har diskuterats 

tidigare i texten. Undersökningens  syfte var inte att bevisa några av dessa tidigare teorier 

utan använder dem mer som underlag för diskussionen kring frågeställningen: 

- Hur upplever en spelare dissonans mellan en lugn karaktär i en aggressiv spelmiljö utifrån 

ett formspråksperspektiv? 

3.1 Metodbeskrivning 

Den här delen kommer att redogöra och diskutera metoderna som har använts under 

studien för att samla in relevant data för undersökningen. Då studien undersöker 

upplevelser under en spelsession krävdes det en spelbar artefakt som är utformad med en 

miljö och avatar som förkroppsligar de formspråk som undersökts. En observationsstudie 

genomfördes under tiden som testpersonerna spelar igenom artefakten, där relevanta 

faktorer antecknades för hand. Detta kompletterades med semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer för att samla in ytterligare information. 

3.1.1 Artefakt 

Artefakten tog formen av ett 2D äventyrsspel liknande The Legend of Zelda (1986), då det är 

ett lätthanterligt spel som är enkelt att känna igen och spela för de flesta personer med 

någon spelerfarenhet. Detta gjorde  att lite till ingen tid behövdes spenderas på att lära 

testpersonerna att styra spelet vilket minskade förvirring hos spelarna. Artefakten har ett 

isometriskt fågelperspektiv. Perspektivet ger spelaren möjlighet att tydligt se allt i miljön 

vilket underlättar att visa  olika metoder för att ta sig förbi varje hinder. Detta var viktigt för 

undersökningen då jag ville kunna se vilka val spelaren gjorde och inte ville att spelaren 

skulle välja det ena alternativet per automatik för att de missat att andra alternativet 

existerade. 
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Spelmiljön var uppdelad i flera olika segment, där varje segment hade ett tydligt mål för 

spelaren att ta sig till och i flera fall två olika vägar att ta sig dit, vilket fungerade som en 

utgångspunkt för att diskutera dissonansen i både intervjun och analysen. Miljön var även 

fylld med fiender, områden som dödar spelaren om hen går på dem och interagerbara objekt 

som stenar. Spelaren hade en fem ”hitpoints” (HP) som försvann varje gång som spelaren 

blev träffad av en fiende. Om alla HP tog slut fick spelaren börja om från det segmentet. 

Spelaren hade möjlighet att förflytta sin avatar i fyra riktningar, upp, ner, höger och vänster. 

Spelaren hade även ha möjlighet att attackera åt dessa fyra håll baserat hur avataren var 

positionerad. Denna attack hade en väldigt kort räckvidd, så spelaren behövde gå in i 

närstrid för kunna ta hand om fiender. Detta är för att en attack med längre räckvidd skulle 

göra fienderna hanterbara utan att vandra in i deras riskzon vilket skulle göra dödandet av 

fiender så lätt oavsett spelstil att det skulle bli fördelaktigt att döda dem från säkert avstånd. 

Och därmed skulle den farliga och aggressiva känslan av spelvärlden minska markant. Man 

hade kunnat motverka detta genom att ge fienderna en lång räckvidd på sina attacker, vilket 

skulle kunna öka farokänslan. Men då det skulle riskera att störa med det icke aggressiva 

spelsättet var det bättre att hålla både spelaren och fiendernas attacker i närstrid. Balansen 

av spelet var självklart viktigt, med ett för svårt spel  kommer testpersonerna inte kunna 

spela igenom hela spelet eller kommer tvinga dem att spela säkrare än vad de vill, vilket 

skulle påverka resultatet av undersökningen. Medan ett för enkelt spel skulle bli tråkigt och 

omotiverande vilket skulle minska spelarens vilja att spela klart. Ett svårare spel skulle 

kunna göra att spelet kändes mer våldsamt och farligare, vilket hade kunnat förtydliga 

dissonansen. Spelet var dock, trots detta, balanserat åt det lättare hållet, då det var viktigt att 

spelaren skulle våga följa sina instinkter och spela riskabelt om det var vad denne ville, då 

spelarens val var viktigare än deras underhållning eller prestation. Spelet var dessutom 

relativt kort, med en spelsession på cirka 5-10 minuter, för att det skulle vara resonabelt att 

undersöka, vilket gjorde att deltagarna orkade köra igenom hela spelet. 

För att det skulle vara möjligt att skapa en fullständig spelprototyp under den begränsade tid 

som fanns till förfogande och med den begränsade kunskap jag besatt inom ämnen utanför 

grafik, så som programmering och ljud, så användes tidigare skapat material och i 

konstruktionen av artefakten. Detta innebar att fokuset på arbetet var på skapande eller 

justerande av grafiska element för att antingen göra avataren, fienderna och miljön mer eller 

mindre aggressiva. 

3.1.2 Observation 

Under tiden som testpersonen spelade igenom artefakten genomfördes en 

observationsstudie  där data om hur spelaren hanterar de scenarion som de ställdes inför 

samlades. Observationerna tillät mig att samla data relevant till min frågeställning utan att 

ge några indikationer eller ledtrådar till testpersonerna vad studien handlade om och 

minskade därmed chansen att resultaten blev påverkade. Observationerna genomfördes 

genom att jag var närvarande under undersökningen och skrev ner anteckningar under 

tiden. Detta kunde såklart påverka undersökningen negativt, då testpersonerna kunde ha 

blivit påverkade av att bli observerade under uppgiften, och kan ha känt prestationsångest, 

nervositet eller liknande (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004). Vissa viktiga detaljer 

kunde bli fel eller missas på grund av mänskliga misstag. För att motverka detta så spelades 

spelsessionen in med hjälp av mjukvara som spelar in en dators skärm, Fraps (Beepa Pty ltd 

1999) eller Nvidia Shadowplay (Nvidia corp. 2013), vilket gjorde att spelsessionen kunde ses 

vid flera tillfällen efter undersökningen genomförts. På det sättet  säkrades datan, samt tillät 
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möjligheten för detaljerade analyser. Detta hade kunnat användas för att undvika direkt 

observation i sin helhet, men möjligheten att kunna erbjuda hjälp om något i artefakten var 

otydligt eller inte fungerade, samt för att kunna observera testpersonens reaktioner när hen 

spelade vägde tyngre än de potentiella risker som kommer med direkt observation.  

3.1.3 Kvalitativa intervjuer 

För den här undersökningen hade en kvantitativ metod kunnat vara extremt användbar. 

Genom att låta artefakten ensamt anteckna alla variabler som sker under observationsdelen 

av studien skulle en stor mängd exakt data att kunna samlas in genom att sprida artefakten 

via forum, sociala medier eller andra internethemsidor. Datan skulle visa sig i tydliga former 

som exakta siffror som berättar om mängden attacker, hur nära fiender spelare gick, vilka 

vägar de tog, med mera och skulle tydligt kunna visa på statistiska samband som skulle 

kunna användas för analys och argumentation (Østbye m.fl. 2004). Kvantitativa 

undersökningar har dock problem som skulle visa sig i den här undersökningen. Datan som 

skulle samlas in, även om den är stor i sin mängd och tydlig enligt siffrorna, kan lätt missa 

viktiga detaljer om man inte ställer rätt frågor (Østbye m.fl. 2004). Vilket kunde vara 

problematiskt för en undersökning som den här, som ville samla information om 

spelartyper, känslor och uppfattningar. För att få all information som önskas skulle ett 

involverat och stort frågeformulär behöva fyllas i av varje testperson i samband med 

undersökningen, vilket är något som i sin tur med största sannolikhet skulle minska 

mängden deltagare i undersökningen på grund av den stora tidsinvesteringen formulär 

kräver. Det hade skadat den största fördelen av en kvantitativ undersökning: mängden data. 

Även formen hos artefakten skulle ha orsakat ett liknande problem då det skulle kräva av 

testpersonerna att ladda ner, installera och spela artefakten, vilket också är en stor 

tidsinvestering för  testpersoner som inte hade något att vinna på  undersökningen. Istället 

genomfördes kvalitativa intervjuer i kombination med observationerna. Kvalitativa 

intervjuer hade många fördelar som kunde utnyttjas i den här undersökningen. Kvalitativa 

undersökningar gjorde att jag hade mer direkt tillgång till testpersonerna och deras tankar, 

så att de kunde förklara med sina egna ord vad de kände och varför. Dessutom fick jag 

möjlighet att be om förtydliganden eller ställa frågor kring ämnen som anses vara relevanta 

för undersökningen eller som är otydliga (Østbye m.fl. 2004). Kvalitativa intervjuer krävde 

dock min närvaro och var ganska tidskrävande, vilket på grund av det begränsade omfånget 

av denna studie innebär att mängden testpersoner var relativt liten. Men då datan var väldigt 

ingående och detaljerad vägde det enligt mig upp för den mindre mängden testpersoner. 

Intervjun skedde direkt efter speltestet, denna var mer semistrukturerad, med några 

bestämda frågor som utgångspunkt, men var ett öppet samtal med testpersonen.  Syftet med 

denna intervju var att undersöka hur testpersonen tänkte kring sina beslut, vad hen kände 

inför dem olika situationer som hen ställdes inför i spelet och ansåg om olika karaktärer och 

miljöer, med mera. I denna intervju var det viktigt att få in så mycket information som 

möjligt från testpersonen utan extern påverkan på svaren. Intervjun, tillsammans med den 

insamlade datan från observationerna ligger till grund för den här undersökningens 

diskussion och analys. 

Intervjun påbörjades med en öppen fråga om vad spelaren hade för spontana tankar eller 

helhetsintryck av spelet direkt efter spelsessionen. Detta gjordes för att spelaren skulle få 

möjlighet att notera specifika delar eller tankar utan att ha haft någon större möjlighet att 

reflektera över undersökningens syfte eller få någon omedveten information från mig som 

undersökare. Efter att denna fråga besvarats eller om spelaren inte kunde svara så startades 



 11 

ett videoklipp av spelarens spelsession på skärmen. Inspelningen pausades generellt sett i 

början av varje skärm och testpersonen ombads att förklara sina första tankar, känslor eller 

åsikter. Detta följdes upp om mer specifika frågor som exempelvis ”Hur kändes miljön?” om 

ämnet inte redan diskuterats i samband med den första frågan. Efter detta så spelades 

inspelningen vidare. Detta gav möjligheten att reflektera över och fråga om val och beslut 

som spelaren fattade i spelsessionen. Detta upprepades tills att hela spelsessionen hade 

spelats igenom. 

3.1.4 Urval 

Testpanelen  bestod av fem stycken personer, varav fyra män och en  kvinna. Detta var ett 

tillräckligt antal för att kunna hantera datan ingående inom den tidsram som existerade och 

ansågs vara tillräckligt många för att kunna få tillräckligt med data att analysera. Den 

ojämna fördelning av män och kvinnor var inte optimalt, men på grund av den redan lilla 

testgrupp så hade en analys baserat på kön varit så begränsad att datan det skulle ge inte 

skulle vara representativt eller hållbar, så det ansågs inte som ett problem. Det var viktigt att 

testpersonerna har en grundläggande spelvana då resultatet av undersökningen skulle kunna 

påverkas stort om testpersonerna hade haft problem med spelets grundläggande koncept 

som hur man kontrollerar sin avatar eller vart man ska gå. Däremot var det även viktigt att 

testpersonerna inte var ”hardcorespelare” eller hade erfarenhet av spelutveckling eller 

karaktärsdesign då det skulle ha ökat chanserna att testpersonen identifierat syftet av 

undersökningen och påverkar sin spelstil eller sina svar efter det. Alla testpersoner skulle 

även komma från en liknande kultur då kultur kan ha en stor påverkan på karaktärernas 

tolkning och var en faktor som gärna ville uteslutas. Baserat på dessa huvudfaktorer gjordes 

ett bekvämlighetsurval för att samla in testpersonerna. 
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4 Projektbeskrivning  

Den här delen av texten kommer att redogöra vilka metoder som använts och vilka val som 

fattats i framställandet av artefakten. Då denna studie menar att undersöka en spelares 

upplevelse i en spelsituation där den spelbara karaktärens formspråk skiljer sig från 

spelmiljöns formspråk så behövde artefakten vara en fullt spelbar prototyp. Därför så 

kommer denna delen att diskutera inte bara den grafiska utformningen av karaktärer och 

miljö, men även programmering och speldesign. 

4.1 Programmering och speldesign 

Programmering var en nödvändig del av den här artefakten. Utan programmering hade 

artefakten inte varit mer än ett par stillbilder och hade inte passat för den här studiens syfte. 

Då jag inte är programmerare utan grafiker så besatt jag lite till ingen tidigare kunskap inom 

programmering vilket ledde till den största utmaningen under det här projektet. Det var 

redan klargjort vilken form av spel som artefakten skulle ta. Ett top-down äventyrspel 

liknande The Legend of Zelda (1986). Det finns många olika spelmotorer som är 

nybörjarvänliga och passar sig för den här typen av spel, som Game Maker: studios 2 (YoYo 

Games, 2018), eller  IG maker (Enterbrain Inc., 2018), men för det här projektet så 

beslutade jag att använda Unity (Unity Technologies, 2017). De första två motorerna var 

specifikt anpassade för att bygga den här typen av spel, men Unity valdes på grund av den 

stora mängd hjälp som finns på internet till den och för att jag tidigare hade arbetat i Unity 

och därmed inte behövde spendera tid på att lära mig ett nytt program. Tillsammans med 

Unity så användes även Top Down 2D RPG Kit - Starter Version av TrollBridgeStudios 

(2017). Detta är ett tillägg till Unity som innehöll grundläggande programmering och grafik 

som kunde användas för att skapa äventyrspel. Delar av de script som TrollBridgeStudios 

försett modifierades, om nödvändigt, för att uppfylla de mål som artefakten har. Detta 

hjälpte till att väga upp för den bristande kunskap inom programmering jag hade genom att 

ge mig en bra grund att utgå ifrån och tillät mer tid att fördelas till skapandet av grafik vilket 

var fokuset i studien. En liten del av TrollBridgeStudios grafik användes även, men detta 

enbart i artefaktens meny och user interface. Detta var för att spara tid då dessa element inte 

var relevanta för den här studiens frågeställning och de var så enkla och tydliga att de inte 

bröt mot resten av spelets grafik och inte hade någon påverkan på undersökningen. 

Artefakten var utformad med ett flertal olika funktioner. Den spelbara karaktären kunde 

röra sig i fyra riktningar, upp, ner, höger och vänster och hade inte förmågan att röra sig  

diagonalt. Karaktären hade även möjlighet att attackera i fyra riktningar baserat på vilken 

riktning den senast rörde sig i. Karaktären hade även möjlighet att flytta på vissa stenar i 

miljön genom att gå emot dem. I artefakten fanns även fiender. Fienderna gick att döda med 

en attack och gjorde skada på spelaren om hen rörde fienderna. Ursprungligen så stod 

fienderna utplacerade på specifika platser och började jaga spelaren om den vandrade för 

nära dem. Detta ändrades dock då jag ansåg att det tog ifrån spelaren valmöjligheten till en 

fredlig metod, vilket är en faktor som användes som en utgångspunkt till diskussion under 

intervjuerna. Detta på grund av att fienderna skulle behöva jaga från olika avstånd för att 

passa de olika miljöerna, vilket skulle gjort att spelaren inte kunnat avgöra hur nära en 

fiende hen kunde gå utan att få den att attackera. Detta hade kunnat leda till att spelaren fick 

en fiende att jaga hen utan att faktiskt ha velat det. Istället så gick fienderna på specifika 
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mönster, vilket gav spelaren möjlighet att observera deras beteende och välja 

tillvägagångssätt. 

Kameran gjordes stationär medan spelaren kunde röra sig fritt på skärmen. När spelaren 

rörde sig utanför skärmens område så flyttade sig kameran till nästa förutbestämda skärm. I 

många top-down äventyrspel, som Chrono Trigger (1995), följer kameran karaktären och 

ser till att den alltid är centrerad på skärmen. Denna metod har fördelen att 

spelarkaraktären alltid är i fokus vilket gör det lättare för spelaren att hålla koll på 

karaktären. Den stationära kameran som användes i artefakten hade dock fördelen att den 

alltid hade samma skärmar oavsett vem som spelar. Detta innebar att spelaren fick tillgång 

till hela områdets information så fort hen kom in i det. Detta gjorde även att miljön kunde 

utformas mer kontrollerat och specifikt för att uppfylla ett syfte. De första två skärmarna 

fungerar som en tutorial, de är utformade för att tvinga spelaren att flytta på stenar och 

attackera fiender så att hen säkert vet hur spelet fungerar. Skärm tre ger ett val mellan en 

stig eller öppen mark medan exempelvis skärm fem ger ett val mellan strid eller en 

komplicerad omväg utan fiender. Varje skärm var uppbyggd för att ha en fråga som 

utgångspunkt under intervjuerna. För beskrivning av hela kartan, se Appendix A. 

4.2 Grafik 

Grafiken var den huvudsakliga faktorn som den här studien grundar sig på och var 

huvudsakligen uppdelad i tre delar: avataren, fienderna och miljöerna. Alla dessa delar var 

gjorda efter den grafiska stilen pixel-grafik. Pixel-grafik innebär att alla element i spelet har 

låg upplösning så att man kan se varje individuell pixel som bygger upp dem. Detta skulle 

kunna orsaka problem för den här studien då det är vanligt och lätt för pixelgrafik att 

uppfattas som fyrkantigt, vilket gör det svårt att skapa mjuka runda former och vassa 

spetsar, vilket var nödvändigt för denna undersökning. Pixel-grafik kommer dock i flera 

olika former så jag valde att arbeta med de högre nivåerna av upplösning för att kunna skapa 

det formspråk som önskades. Pixel-grafik hade även många andra fördelar för det här 

projektet. Pixel-grafik är vanligt förekommande i 2D top-down spel och går ofta snabbt att 

skapa på grund av den lägre detaljnivån och passar väldigt bra för den begränsade tidsramen 

som den här artefakten skapades under. Den lägre detaljnivån gör även att man är tvungen 

att fokusera på tydligt formspråk som är lättläst. All grafik och animationer skapades i 

Photoshop CC (Adobe Systems, 2018). Det finns andra program som är mer anpassade för 

pixelgrafik, men Photoshop CC var det program jag var mest van att arbeta i. 

4.2.1 Avataren 

Då studien menade att undersöka hur dissonansen mellan lugnt och aggressivt formspråk 

upplevs av en spelare så behövde karaktären förkroppsliga en av dessa känslor. Det 

beslutades att karaktären skulle uppfattas som lugn och fredlig, vilket innebar att den 

huvudsakligen skulle vara uppbyggd av cirklar och runda former enligt teorier från Solarski 

(2012) och Larson, Aronoff & Steuer (2011). Jag bestämde mig för att ta inspiration från 

”steampunk” genren och göra avataren och fienderna till robotar. Detta hade en stor mängd 

fördelar för den här studien. En robot saknar de anatomiska krav som en människa eller ett 

djur har vilket gör att tydligare och mer överdrivna former kunde användas i deras design 

utan att se onaturligt eller påtvingat ut. Tidigare i texten så diskuteras hur färger har stor 

påverkan på hur en karaktär tolkas, men då en robot är tillverkad så kan den göras i vilken 

färg som helst utan att verka onaturlig. Här användes neutrala färger som brun, grå och 
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beige som inte hade någon relation till lugn eller aggressivitet (Zammitto 2005) för att 

formspråket ska vara den huvudsakliga faktorn. 

 

Figur 1 Utveckling av spelaravataren. Vänster visar ett par tidiga koncept. 
Mitten visar färdigt koncept. Höger visar slutgiltig grafik. 

Jag fann även forskning som tyder på att en avatars likhet med spelaren kan påverka hur 

spelaren beter sig (Messinger, Ge, Stroulia, Lyons, Smirnov & Bone 2008; Fox & Bailenson 

2009), vilket var något jag ville undvika för att hålla undersökningen till formspråk. Även 

detta var en faktor som uteslöts av att göra avataren till en robot. Av den här anledningen så 

användes i tidiga koncept (se Figur 2) den robotlika naturen till  att skapa mer fordonslika 

avatarer. Jag ansåg dock att dessa var svåra att läsa av och skulle vara svåra för spelaren att 

relatera till överhuvudtaget så jag valde att  använda mig av en humanoid design. När det 

kommer till den slutgiltiga designen så låg huvudfokus på att få in ett tydligt runt formspråk 

på specifika delar. Den första delen var kroppen. Kroppen i helhet behövde vara nästan helt 

rund för att få in det runda formspråket i karaktärens siluett. Detta behövde även se till att 

sträcka sig över alla poseringar och alla vinklar. Det var utmanande att försöka uppfylla 

dessa krav utan att få karaktären att se ut som ett stort järnklot på ben. Detta löstes genom 

att ge karaktären en stor jacka. Detta gjorde formen mer trovärdig, enkel, mjukare och bröt 

upp färgerna. Då både händerna och fötterna sticker ut från kroppens siluett, samt att dem 

har mycket rörelse, så dras mycket av spelarens fokus till dem, vilket gör dem till den andra 

delen som behövde extra tydligt formspråk. Händerna orsakade lite svårigheter. Händerna 

gjordes stora för att de skulle vara tydliga för spelaren, och det lättaste och mest naturliga 

sättet att göra händer runda är att stänga dem till knytnävar. Detta kan dock tolkas som 

aggressivt beteende (Isbister 2006), vilket skulle gå emot dess syfte. För att motverka detta 

så användes animationer. Händerna rör på sig, öppnar och stänger sig med lugna och 

ickeaggressiva rörelser med mycket mjuka kurvor och avslappnade poser. Den sista delen 

som jag valde att fokusera extra på är huvudet. Huvudet och ansiktet är ofta vad som drar till 

sig mest fokus. Människor ser ansikten i allt som är någorlunda ansiktslikt och det är den 

huvudsakliga delen som vi tolkar en karaktärs humör och personlighet utifrån. 

Ansiktsuttryck har en stor påverkan på spelare (Isbister 2006; Larson, Aronoff & Steuer 

2011). Jag valde att göra huvudet till ett enkelt klot med två helt runda ögon för att det skulle 

vara enkelt att läsa i pixel-grafik och för att skapa ett så neutralt ansikte som möjligt så att 

spelaren inte tolkar ansiktsuttrycket på ett oönskat sätt. Huvudet gjordes även stort med 

stora ögon för att åberopa babyface-effekten (Isbister 2006). Mindre detaljer som bältet och 
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pälskragen följde även de samma principer, men inte lika hårt som de tidigare nämnda 

delarna. 

 

Figur 2 Avatarens huvudsakliga former. 

4.2.2 Fienden 

Skapandet av fienden följde många liknande principer som i skapandet av avataren men 

använde trianglar och smala spetsar för att ge en aggressiv och farlig känsla (Larson, Aronoff 

& Steuer 2011; Solarski 2012). Ursprungligen försökte jag använda samma element i fienden 

som i avataren och nästan enbart ändra formspråket från runt till triangulärt (se Figur 4). 

Detta var för att jag ville att formspråket skulle vara den enda påverkande faktorn. Efter att 

ha skapat en konceptbild enligt denna tanke så bestämde jag mig för att ändra min 

tankegång. Fienden var helt enkelt för lik avataren vilket gjorde att den inte lästes som en 

fiende bredvid avataren, utan tolkades mer som en npc (non-player character).  

 

Figur 3 Utveckling av fienden. Vänster visar första konceptet. Mitten visar 
färdigt koncept. Höger visar slutgiltig grafik 

För den nya designen så valde jag att basera den på en spindel eller insekt istället för en 

humanoid som den tidigare. Spindel-liknande fiender är vanligt förekommande fiender i 

många spel, så som Dark Souls II (2014), Guild Wars 2 (2012) och The Legend of Zelda 

(1986). Denna form skulle därmed tydligt tolkas som en fiende vid första anblick hos en van 

spelare. Denna utformning fungerar även väl då spindlar och insekter naturligt har väldigt 

tydlig siluett med väldefinierad och spetsiga element. Detta tillåter en större integrering av 

de spetsiga trianglarna i designen utan att det blir distraherande eller uppenbart, vilket 
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skulle kunna påverka undersökningens resultat. Jag valde även att behålla den robotiska 

naturen i designen av samma anledningar som beskrevs i 4.2.1 Avataren.  

 

Figur 4 Fiendens huvudsakliga former 

Från konceptbilden till den färdiga grafiken så förenklades designen lite genom att ta bort ett 

par armar för att göra pixelgrafiken mer lättläst och färgerna skiftade från avatarens brunt 

och beige till huvudsakligen grått. Färgskiftningen gjordes för att ytterligare särskilja sig från 

avatarens utseende. Färgerna hölls fortfarande neutrala, med undantaget av röda ögon som 

visar på aggressivitet (Zammitto 2005) och dess fiendestatus. För att hålla undersökningen 

helt till formspråk så borde rött ha undvikits men jag bestämde att det var viktigt att 

förmedla fiendens roll i spelet, något som enkelt och tydligt kunde göras med en liten mängd 

röd färg. Fiendens formspråk baseras huvudsakligen på Larson, Aronoff & Steuer (2011) 

forskning som tyder på att nedåtriktade trianglar anses mer hotfulla än andra trianglar. För 

att fullt utnyttja detta så utformades fokuspunkterna, huvudet och benen, för att vara 

nedåtriktade trianglar (se Figur 5), något som försöktes hållas igenom alla animationer från 

alla vinklar. Fienden är även utformad så att oavsett relation spelaravataren har till fienden i 

spelvärlden eller hur de rör sig,  så kommer fienden alltid ha en spets riktad mot avataren. 

Det här gör att spelaren alltid kommer känna att fienden är farlig att närma sig, oavsett 

vinkel.  

4.2.3 Miljö 

 

Figur 5 Exempel på spetsigt formspråk i de två miljöerna. Skogen till vänster 
och grottan till höger. 

För den här artefakten så behövdes det skapas en trovärdig miljö. Precis som med fienden så 

är miljön menad att ha ett spetsigt formspråk huvudsakligen baserat på trianglar för att 

kännas hotfullt och aggressivt. Då alla former av miljöer har någon form av emotionellt 

uttryck så valde jag att skapa två distinkta miljöer som kan användas som utgångspunkt till 

diskussionen om spelarens upplevelse och formspråket. Den första är en skog. En skog 

uppfattas ofta som en neutral plats som lätt kan användas både för att skapa en lugn och 

fridfull miljö och en hotfull och oroväckande miljö enbart med förändringar i färg och 
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formspråk. Jag valde därför att skapa en skog med ett neutralt färgschema men med spetsigt 

formspråk. Då färgerna har en stor påverkan på hur en skog tolkas valde jag ursprungligen 

även här att använda enbart neutrala färger som brun, grå och svart. Jag fann dock att det 

blev väldigt lite kontrast mellan karaktären och marken, vilket gjorde karaktären svår att 

tyda (se Figur 7). Istället valde jag att introducera orange i form av gräs. Jag ville undvika 

vanliga färger i skogar som ljust grönt eller mörkt blått och lila då dessa skapar  

associationer med en lugn eller farlig skog respektive. Orange valdes för att det passade som 

en naturlig del av en höstliknande skog och för att den saknar associationer till både lugn och 

aggressivitet (Zammitto 2005) och inte borde ha större påverkan på undersökningen. 

 

Figur 6 Kontrasten i bakgrunderna. Tidiga bakgrunder överst och nya 
bakgrunder underst. 

Ett annat problem med skogsmiljön var att det var svårt att tydligt få in formspråket i miljön 

utan att det skulle bli för uppenbart att allting var uppbyggt av trianglar. Jag valde i 

slutändan att hålla objekten i miljön trogna till sina naturliga former men lite mer 

överdrivna drag. Jag var även noggrann med att välja att skapa objekt som granar, klippor 

och döda träd som naturligt har mycket spetsiga drag i sig. Skogsområdet avslutas med en 

grottöppning som slutdestination. Grottöppningen är omringad av spetsiga stenar och som 

slutdestination tvingar den spelaren att gå rakt under ett par stenar som pekar neråt. 

Den andra miljön jag valde att göra var en grotta. Grottor ses allmänt som en hotfull plats 

och inom spel används dem ofta som svårare eller farligare områden. Jag valde att inkludera 

grottan som en miljö för att kunna använda det som en utgångspunkt i intervjuerna och i 

diskussionen, då det ger möjlighet att diskutera formspråket i relation till vilket scenario det 

används i. Även i grottan så ville jag hålla färgerna neutrala, något jag ansåg skulle vara 

enkelt och passa i en grotta med stenar i antingen grått eller brunt, men även här orsakade 

det problem med kontrasten, speciellt med fienderna (se Figur 7). Jag valde istället att göra 

grottan blå. Blå kan ofta associeras med lugn (Zammitto 2005) vilket går emot min önskan 

att hålla färgerna neutrala i relation till lugn och aggression, men jag ansåg ändå att detta var 

det bästa valet. Den blåa tonen är väldigt naturlig i en mörk grottmiljö och används ofta i 

andra spel, vilket gör att den passar in väldigt väl. Det hotfulla formspråket och kopplingarna 

som kommer med en grottmiljö gjorde även att jag ansåg att de blåa tonerna skifftade sina 

associationer från lugn till kyla och ensamhet (Zammitto 2005). Till skillnad från 

skogsmiljön så var det här väldigt lätt att introducera in formspråket i miljön. Droppstenar 

fungerade som en naturlig spets som kunde användas i många situationer, som hinder, 

hängandes från tak och som bakgrundsobjekt. Ett flertal olika droppstenar i olika storlekar 
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skapades och användes även för att fylla ravinerna. I slutet av grottan och av artefakten i sin 

helhet så skapade jag en slutdestination i form av en stor mekanisk marulk. När spelaren går 

in genom en av öppningarna i marulken så kommer speltestet att avslutas och gå vidare till 

nästa steg i undersökningen. Jag ville att spelarens sista upplevelse skulle tvinga hen runda 

avataren att medvetet gå in i en extremt aggressiv och hotfull miljö. Marulken valdes som 

inspiration då det är ett väldigt hotfullt djur som har mycket spetsigt formspråk i sig och att 

låta spelaren vandra mot ett rovdjurs mun skulle förstärka känslan jag var ute efter. Jag 

valde dock även att bryta mot det spetsiga formspråket på en specifik plats. Vid sidan av 

marulken så finns en till dörr som kan användas för att avsluta spelsessionen. Denna dörr 

gjorde jag rund och är omringad av rör och mekaniska detaljer med mjuka och runda 

former. Denna dörr har  inte heller spetsar riktade mot sig. Jag valde att skapa denna dörr 

för att ge spelaren ett val mellan spetsigt och runt i slutet för att kunna prata om och 

reflektera över vilken dörr spelaren valde och varför. Detta är dock inte det enda runda 

formspråket i miljön. Vägarna, baserna på droppstenarna och marulken i helhet är exempel 

på delar i miljön som har runt formspråk i sig men inte uppfyller ett specifikt syfte som den 

andra dörren på marulken. Jag ansåg dock att det fortfarande var nödvändigt att ha med 

dessa element i miljön. Studien menar att undersöka formspråks uppfattning i en trovärdig 

spelmiljö. Om jag hade gjort alla element helt utformade från spetsigt formspråk så hade 

spelvärlden blivit onaturlig och spelaren hade haft större sannolikhet att lägga märke till 

formspråket och förstå undersökningens syfte, vilket skulle kunna negativt påverka studiens 

resultat. 

 

Figur 7 Exempel på runda former I miljön. 
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5 Utvärdering 

Den här studien hade fem testpersoner och bestod av observationer av speltest vilket sedan 

följdes av kvalitativa intervjuer. I det här kapitlet kommer först innehållet av dessa speltest 

samt de kvalitativa intervjuerna att sammanställas. Därefter så kommer den information 

som samlats att brytas ner och analyseras för att kunna diskuteras i relation till studiens 

frågeställning. I kapitel 5.1 Presentation av undersökning så kommer datan att 

presenteras och sammanställas uppdelat inom tre huvudkategorier, skogsmiljön, 

grottmiljön, och slutligen fienden och avataren. All information som samlats in kommer inte 

presenteras i sin helhet eller i kronologisk följd i det här kapitlet, men fulla transkriberingar 

av alla intervjuer går att hitta i Appendix B – Intervjuer. För att hålla testpersonerna 

anonyma så har deras namn ersatts med subjekt 1 till 5 utan någon specifik ordning och 

kommer härefter refereras till som S1, S2, S3, S4 och S5.  

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Skogsmiljön 

Det första som togs upp i intervjuerna som kan appliceras på skogsmiljön var att det var 

snyggt. När det frågades om helhetsintryck av spelet så nämnde alla testpersonerna att 

spelet eller miljön var estetiskt tilltalande, som exempelvis S2 (2018) som sa ”Ja, jag tycker 

att det var fint. Jag gillade grafiken och färgsättningen. Jag gillar ju fina spel.” eller S3 (2018) 

som sa ” Men overall så var den väldigt snyggt gjord.”. Denna åsikt fördes även vidare av 

flera testpersoner när de skulle beskriva sina intryck av enbart skogsmiljön.  

Efter det så försökte jag avläsa världen lite, för att försöka få lite grepp om vad 

det är för värld. Drog lite liknelser till golden sun ett gammalt game boy spel. 

Det jag kände var väl att jag var mest imponerad av hur det såg ut, visste inte 

vad jag skulle förvänta mig.  

Subjekt 5, 2018 

I citatet ovan så förklarar S5 sina tankar om den första skärmen som hen fick spela. Förutom 

att förtydliga att skogen så grafiskt imponerande ut så jämför hen även spelmiljön med ett 

gammalt GameBoy Advance spel, vilket S5 inte var ensam om att göra. Precis som S5 

jämförde spelet med Golden Sun (2001) så föreslog även S4 liknelser med Pokémon (1996) 

när hen ställdes samma fråga. ”Det påminde mig om äldre pokémon spel, där man går i 2d 

världen och flyttar på saker, man hittar olika vägar att gå fram.” (S4, 2018).  

 

Figur 8 Till vänster Pokémon Ruby & Sapphire (2002) och Golden Sun (2001) 
till höger. 
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När det kommer till vilka känslor och intryck som skogen hade så var testpersonerna till stor 

del fortfarande överens. De flesta av dem tyckte att skogen kändes väldigt dyster och öde, att 

det inte fanns så mycket som levde här. ”Det känns öde, lite såhär eerie, ödsligt. Jag tänker 

att det inte är en människostyrd värld typ.” beskriver S3 (2018) när hen beskriver 

skogsmiljön och S2 (2018) sa ”Det känns som att det inte finns så många levande organismer 

här, det ser väldigt torrt ut,  det kan förstås finnas levande organismer på torra ställen med, 

men det känns liksom som motsatsen till en regnskog eller en stad. så inte så fullt av liv. Det 

är mitt intryck.” sa hen när hen ombads att förklara varför miljön kändes övergiven. I båda 

dessa citat så beskrivs skogen som en plats med lite liv och båda noterade hur mänskliga 

influenserna, som man skulle finna i en stad, kändes frånvarande. Både S1 och S4 sa även att 

miljön kändes väldigt höstigt vilket de kopplade med kyla och gav skogen en kall känsla eller 

mitt emellan kallt och varmt som en grinig höstdag. ”Det känns inte dystopiskt men det 

känns höstigt, kallt. Förstår varför han har jacka på sig.” (S1, 2018). När testpersonerna blev 

tillfrågade om hur skogen kändes i jämförelse med grottan så beskrev S2 snarare skogen som 

varm. 

Nånting som jag alltid tycker spelar roll med det är träd utan löv, det får saker 

att kännas ödsligt överlag. Men sen så är det även granar men dem vissnar ju 

inte. Att marken inte är grön spelar nog in i det med. Det känns lite dött och 

tomt på det sättet, inte för att det finns lite saker att titta på. Sedan så har vi 

dem där schyssta vägarna som inte verkar användas så mycket då det ligger 

stenar på dem. Lite så. 

Subjekt 3, 2018 

Jag hade lite svårt att sätta fingret på vad det skulle vara för miljö. På ena 

sidan kände jag lite post-apokalyptisk feel över det, på andra sidan känner jag 

att det inte är det utan att det är mer natur och lika gärna kunde vara en helt 

annan värld. Så jag försökte väl lista ut vad det var för ställe. Reflekterade 

även en del över färgvalen, anledningen till att det kändes post-apokalyptiskt 

var mycket färgerna. Det var mycket brunt och mörkt och ganska dyster 

känsla på hela miljön. 

Subjekt 5, 2018 

två ovanstående citaten från S3 och S5 är svaren på frågorna ”vad fick miljön att kännas 

ödslig?” och ”vad tänkte du om skogsmiljön?” respektive, och sammanfattar mycket av de 

anledningar som testpersonerna gav för att förklara varför de beskrev miljöerna på de sätten 

som de gjorde. Färgskalan var enligt de flesta testpersonerna den huvudsakliga faktorn 

bakom de flesta av skogens uttryck. Det bruna och orange fick det att kännas ödsligt och dött 

och bidrog starkt till den höstiga känslan. Både S3 och S4 noterade även specifikt att bristen 

av grönt troligtvis bidrog. S5 ansåg även att det var mörkt vilket gav en dyster till den nivå att 

hen skulle kalla miljön post-apokalyptisk. Detta var dock inte en åsikt som alla andra 

testpersonerna delade, S2 och S3 nämnde specifikt att skogen kändes ljus, speciellt i 

jämförelse med grottmiljön. I samband med detta så beskriver S2 även skogen som 

betryggande och inte så skrämmande, specifikt på grund av ljuset och S3 ansåg att skogen 

var nedstämd men mysig. S1 nämner även specifikt att hen inte ansåg att skogen var 

dystopisk även om den var dyster.  Majoriteten av testpersonerna nämnde även träden som 

en anledning till den ödsliga och höstiga känslan där S1 exempelvis kopplar bristen av löv till 
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höst, medan S2 kopplar trädens design i helhet till att de skulle kunna överleva på ett dött 

och torrt område. 

När det kommer till hur testpersonerna spelade spelet så skiljde sig resultatet emellan dem. 

Generellt sett så följde majoriteten av testpersonerna stigen genom större delen av nivån och 

avvek bara från den en eller två gånger. Skillnaderna kommer vid de delar av kartan där de 

avvek från stigen och i anledningarna till att de gjorde det.  S1 ansåg att det var tydligt vart 

spelet ville att man skulle gå. Hen valde dock att gå ifrån stigen på två ställen. Den första var 

vid skärm 3 där hen valde att ta den alternativa vägen till vänster genom skogen. S1 nämner 

att hen valde detta för att det var det enda valet som hen upplevt sig haft i spelet hittills. Det 

andra tillfället S1 avviker från stigen är på skärm 6, där hen vandrade upp för att döda 

fienden. Under intervjun kom S1 inte ihåg att hen gjorde detta val, men spekulerar att hen 

gjorde det på grund av att hen trodde att spelets syfte var att döda fienderna vid det här 

laget. S1 reflekterar även vid flera tillfällen om möjligheten till alternativa vägar, men valde 

bort dem på grund av att det låg saker i vägen som fick det att kännas otillgängligt och att det 

ansågs som mer tidskrävande.  

Så jag reflekterade faktiskt inte så mycket över att man hade möjligheten att 

interagera med pusslet borta vid stenarna, men jag tror att jag direkt valde att 

inte göra någonting med det för att det såg ut att vara mer tidskrävande än att 

bara gå runt. Dessutom så hade jag redan börjat ha ihjäl dem där spindlarna, 

fått för mig att det var något som jag skulle göra så därför fortsatte jag med 

det. Sedan så såg det inte ut som att man kan gå vidare där uppe så att det var 

väl bara att fortsätta tänkte jag.  

Subjekt 1, 2018 

S2 trodde att man skulle förstöra stenen på stigen och följde sedan stigen vidare till nästa 

område utan att lämna den fram till skärm 5. S2  noterade att hen vanligtvis inte brukar följa 

stigen men att det verkade fungera bra här. S2 nämnde även att hen kände sig instängd i 

skärm 2 och ville ta sig därifrån. S2 reflekterade över att hen hade kunnat återgå och testa 

nya vägar efter att fienden var död men valde att inte göra det då det kändes som att det inte 

skulle göra någon skillnad. Vid skärm 5 valde S2 att utforska uppåt istället för att fortsätta 

till vänster. S2 noterade själv att detta bröt mot hens tidigare mönster men sa att det 

fortfarande var en stig som ledde upp dit som hen följde. S2 noterade även stenpusslet på 

skärm 5 men ansåg att det inte fanns något syfte med att utforska det området. S2 lämnade 

även stigen på skärm 6. Hen bestämde sig för att gå till grottöppningen men ville försäkra sig 

om att fienden var död först.  

Jag gillar ju egentligen inte att gå på stigen vanligtvis, jag gillar att hitta nya 

vägar, men just här kände jag att stigen skulle leda mig dit jag borde vara, jag 

borde inte gå runt i vildmarken och slå på stenar. 

Subjekt 2, 2018 

S4 hade sin första omväg från stigen precis i början på skärm 1. S4 ansåg att stenarna, på 

grund av sin storlek, var ett oflyttbart hinder och trodde inte, till skillnad från S2, att man 

kunde skjuta sönder dem. S4 valde därför att försöka passera genom träden på vänster sida 

av stigen. När detta inte fungerade så märkte hen att stenarna gick att flytta på och fortsatte 

på stigen. Detta fortsatte hen med fram till skärm 5.  S4 noterade att hen tänkte på 

möjligheten att undvika fienden på skärm 2 och gå runt till andra vägar men visste från 
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skärm 1 att man inte kunde passera igenom träden och valde att inte försöka.  Hen nämnde 

även att hen var osäker på vilken väg  den skulle ta på skärm 3 men ansåg att det var logiskt 

för stigen att leda på den rätta vägen och att det var ett säkrare val. Vid skärm 5 så fortsatte 

S4 uppåt istället för att gå höger. ”...jag började spelet med att gå uppåt så det kändes logiskt 

att fortsätta åt det hållet. Det såg ut som att jag kunde komma förbi uppe vid de stora 

stenarna.” beskriver S4 (2018). Vid det här tillfället så upplevde S4 sitt första dödsfall genom 

att falla ner för ett stup vilket resulterade i att hen fick börja om från början. Denna andra 

gång valde S4 att försöka gå åt vänster på skärm 2. S4 sa att anledningen till denna avvikelse 

berodde på att den andra vägen resulterade i hens död och hen ville utforska andra 

möjligheter. Skärm 3 och 4 genomfördes dock på samma sätt som tidigare. Denna gång när 

S4 nådde skärm 5 så gick hen direkt till höger. Hen reflekterade även över att man kunde gå 

till stenpusslet på skärm 5 men att det kändes meningslöst då det bara ledde till samma 

plats. På skärm 6 valde S4 att gå direkt till grottan utan att utforska uppåt eller döda fienden. 

Hen förklarade att hen trodde, baserat på tidigare erfarenheter i spel, att grottan skulle vara 

ett sidområde där man kunde få skatter eller liknande och förväntade sig att få komma 

tillbaka och utforska uppåt efter att grottan var avklarad. 

Jag trodde jag kunde hitta något föremål eller alternativ väg där inne som 

skulle hjälpa mig vidare i spelet. Men jag trodde inte det skulle vara en ny 

bana eller vägen framåt, jag trodde det skulle vara en mini level, och så går 

man ut och fortsätter uppåt. Så ja det var därför jag tänkte att jag skulle få 

döda insekten senare. 

Subjekt 4, 2018 

S5 valde att följa stigen hela tiden förutom vid två specifika tillfällen. Hen nämner att hen 

kände att det var den enda vägen att gå, då andra vägar var blockerade eller inte fanns. Vid 

skärm 3 noterade hen även att hen inte såg någon anledning att lämna stigen, men 

reflekterade över att detta hade ändrats om det fanns något unikt element utanför stigen. 

Den första avvikelsen skedde på skärm 5 där hen valde att medvetet hoppa ner för ett stup 

för att undersöka hur hålen fungerade. S5 nämnde även i intervjun att hen inte märkte av 

stenpusslet på skärm 5 och tror sig ha gått dit först om hen hade märkt det. Den andra 

avvikelsen skedde vid skärm 6 där S5 noterade en avsaknad av träd som blockerade vägen 

upp. Detta indikerade för hen en möjlighet att detta kunde vara ett hemligt område som hen 

ville utforska innan hen fortsatte vidare till grottan. 

Det verkade som den enda vägen man kunde gå, man var liksom omringad av 

grejer och det är en liten stig dit, vilket vanligtvis brukar innebära att det är 

dit man ska gå, så jag följde väl instinkter. Hade jag däremot sett vägar till 

höger eller vänster så hade jag tagit en av dem först. 

Subjekt 5, 2018 

S3 skilde sig märkbart från de andra testpersonerna. Där de huvudsakligen följde stigen med 

korta avstickare så hade S3 ett direkt mål att utforska allting förutom stigen. ”Det var att jag 

ville utforska allting som inte var vägen rakt fram. Jag ville se om det fanns något gömt 

bakom stenarna till vänster. Jag ville se om jag kunde ta mig upp till vägen till vänster.” sa S3 

när hen frågades om första tankar av skärm 1. Detta fortsatte genom hela spelet där det inte 

fanns någon del som S3 inte utforskade. S3 förklarar genom olika kommentarer att hen 

drevs av en vilja att hitta något nytt eller hitta en hemlighet. Hen nämnde även att hen var 

fascinerad och drogs till stenpusslet på skärm 5. S3 beskriver att stenblockaderna gjorde att 
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områdets kändes förbjudet och att alla dödshål gjorde det spännande och äventyrlig vilket 

bara fick hen att vilja gå dit mer i jakt på hemligheter. 

Gå inte på vägen. Jag vill gå upp i vildmarken. Jag vet inte, det känns mer 

logiskt för mig att inte följa vägen till att börja med utifall det fanns något jag 

kunde hitta på den andra vägen. Det är ju bara mitt standard tänk. Sedan 

tänkte jag att jag kommer nog i vilket fall få följa vägen för nu kändes det inte 

riktigt som att det spelade någon roll för jag trodde båda vägarna ledde till 

ungefär samma ställe ändå. 

Subjekt 3, 2018 

Ett av skogens fokus låg på grottöppningen på skärm 6 som leder vidare till grottmiljön. 

Testpersonerna gav lite olika förslag till vad de förväntade sig i grottan. Alla nämnde att det 

förväntade sig en ny miljö och att de var spända över att se vad som väntade därinne. Flera 

av testpersonerna nämnde ny miljö, skatter, hemligheter och svårare fiender. S3 spekulerade 

även om det skulle kunna finnas en boss i grottan. S3 beskriver även grottan som elak och 

farlig och förklarar att det beror på de vassa formerna och mörkret. Detta var även 

anledningen till varför S2 ansåg att grottan  var skrämmande. Hen fortsätter även med att 

likna den med en insektsmun som vill sluka en. S4 påstod även att grottan kändes mystisk. 

S2 beskrev att det var lite skrämmande att gå in i grottan men att det även var spännande, en 

känsla de andra testpersonerna delade. 

Jag hade lite farhågor om att det skulle bli lite svårare fiender när jag kom in 

eller nu kommer saker ändras, men jag ville det för jag kände att nu får det 

vara nog med vad vi haft hittills. Nu vill Jag ha något nytt. Så det var 

spännande och lite skrämmande. 

Subjekt 2, 2018 

Ytterligare observationer som kan noteras är att samtliga testpersoner dödade alla fiender, 

med undantaget av S4 som skonade fienden på skärm 6, men med tron om att hen skulle 

kunna och behöva återvända till den vid ett senare tillfälle och hade avsikt att döda den då. 

Flera av testpersonerna noterade även att stupen var lite otydliga. S1, S2 och S4 var alla 

osäkra på de svarta områdena var men spekulerade kring om det kunde vara stup eller en 

avgrund. S2 och S4 sa dock att dem ändå förstod att de inte skulle gå på det. Flera av 

testpersonerna nämnde även att trots att spelet såg snyggt ut så kändes det lite enformigt i 

grafik och mekanik. 

5.1.2 Grottmiljön 

Grottmiljön ansågs av testpersonerna, precis som skogsmiljön, som väldigt estetiskt 

tilltalande. Flera av testpersonerna noterade att den visuella förändringen, både i motiv och 

färg, var uppskattat efter att ha spelat i skogsmiljön. S1 noterade dock att hen fortfarande 

fann det lite enformigt då spelets mekanik och koncept följde samma former som tidigare. 

S2 och S5 noterade även att det tydligt kändes som en underjordisk grotta. S3 och S4 kände 

även att slutet av grottan innehöll något speciellt som en power-up eller en skatt. De 

förklarade att det berodde på att området kändes svårare och för att det fanns mer fiender. I 

grottmiljön hade även de svarta dödshålen bytts ut mot spikgrgopar. S2 berättade att hen 

fann denna ändring bra och både S3 och S5 noterade att det kändes som att man skulle dö 

ännu hårdare här jämfört med skogen, trots att de redan visste att man blev av med alla sina 

liv i skogens dödshål. Både S2 och S5 nämnde dock även att de här tyckte att groparna var 
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lite otydliga då de tycks gå över kanten och de var osäkra på om spikarna stack upp eller om 

de var nere i ett stup. 

När det kommer till känsla så skiljer sig grottmiljön sig mycket från skogsmiljön. 

Testpersonerna beskriver grottan som karg, dyster och öde, precis som skogsmiljön, men 

nämner att det känns starkare här. De beskriver även hur grottmiljön kändes mer kall och 

fuktig jämfört med skogsmiljön som kändes torr och enligt vissa varm. Samtliga testpersoner 

fann även att grottmiljön kändes hotfull eller farlig. Huvudsakligen så nämnde 

testpersonerna att det berodde mycket på att miljön kändes mörkare samt att det var mycket 

taggar eller vassa spikar i miljön. S2 berättar även att hen kände sig osäker, rädd och 

omringad på grund av att miljön kändes trång och att hen var tvungen att vara försiktig vart 

hen går. S3, S4 och S5 pratar även om svårighet, med fler fiender och dödshål än tidigare. S5 

säger att detta kan vara en anledning till varför denna miljön känns farligare och kopplar det 

till tidigare erfarenheter från andra spel som även dem har grottmiljöer som är svårare än 

andra platser. S1 och S4 nämner även att miljön kändes väldigt död, där även den lilla 

mängd växtlighet som fanns saknade löv. Trots att S2 berättat att hen känt sig hotad och 

beskrev miljön som karg så berättar hen att hen ändå inte kände att miljön var ödslig på 

samma sätt skogsmiljön och säger till och med att grottmiljön känns mysig för att det var en 

hemlig undangömd plats. 

Man gick ju från en ganska dyster miljö till en ännu dystrare miljö. Det är 

mörkt, det är dovt, det är hotfullt, hela miljön som dem där spikarna känns 

hotfulla. Det finns inte ens några granar här, det växer ingenting här. Det är 

ganska dött. 

Subjekt 1 

När det kommer till hur testpersonerna spelade igenom grottmiljön så skiljde sig även här 

det en del från skogsmiljön. Här valde alla testpersonerna att testa flera olika 

tillvägagångssätt istället för att försöka fortsätta vidare så snabbt som möjligt.  S1 valde på 

skärm 7 att gå ifrån sitt beteende i skogen och valde att försöka undvika fienderna denna 

gång. Hen resonerade att fienderna i grottan kanske var svårare och valde istället att försöka 

ta sig runt genom stenpusslet. När detta hade resulterat i hens död tre gånger så valde hen 

istället att döda fienderna och fortsätta vidare. När S2 kom till skärm 7 så märkte hen den 

större mängden fiender och gick för att döda dem. Efter att ha dödat tre fiender så märkte 

hen stenpusslet och valde att utforska det området för att se om man kunde gå ner. När detta 

resulterade i hens död så dödade S2 alla fiender och fortsatte vidare. S3 uppskattade alla 

valmöjligheterna i skärm 7 och var beslutad från början att döda alla fienderna och utforska 

alla vägarna för att se om det gjorde något. Hen noterade även att hen ville gå på de smala 

vägarna för att det kändes äventyrligt och spännande. S4 valde att gå igenom området med 

fienderna  på den breda vägen för det kändes enklast. Detta resulterade i att hen dog två 

gånger genom att bli puttad ner i ett stup av fienderna. Efter detta valde hen att testa pusslet 

vilket även det resulterade i hens död. Sista gången valde S4 att gå igenom fienderna men 

mer försiktigt vilket fungerade och ledde hen till nästa skärm. S4 noterade på skärm 7 att det 

fanns många fiender och vägar och fann den ökade svårigheten både frustrerande och kul. S5 

noterade direkt mängden fiender på skärm 7 och valde att döda dem först. Efter detta så ville 

hen utforska de andra vägarna och gick till stenpusslet. När detta var avklarat märkte S5 

vägen framåt och gick dit. Skärm 8 erbjöd inga valmöjligheter så samtliga testpersoner tog 

samma väg. Det går dock att notera att alla testpersoner valde att döda alla fiender i 

grottmiljön på det liv som de klarade spelet med. När det kommer till skärm 8 så ansåg 



 25 

testpersonerna att den kändes som en väldigt tom väg vars enda syfte var att leda till nästa 

skärm. Deras känslor om det varierar dock. S1 ansåg att denna skärm var frustrerande och 

onödigt, speciellt i jämförelse med skärm 7 som hen ansåg hade väldigt mycket att göra. S2 

och S5 noterade även de att denna skärm kändes lite tråkig med få valmöjligheter. S3 och S4 

däremot såg det som en väg som leder till någonting nytt och S3 spekulerar specifikt kring 

om den skulle kunna leda till en boss. S2, S4 och S5 nämnde även att de kände att de 

behövde vara mer försiktiga för att inte trilla ner. 

Den sista fokuspunkten i grottmiljön låg på marulken i skärm 9. Testpersonerna noterade 

alla hur det såg ut som en fisk och flera drog kopplingar till fienderna. S3 ansåg att det blev 

en intressant kontrast mellan marulken och fienderna som tolkades som landburna och S2 

noterade marulkens röda ögon och spekulerade om marulken kunde vara fiendernas ”mor”. 

Marulken tolkades på flera olika sätt av testpersonerna. S1 och S4 hade liknande tolkningar 

och kallar marulken för ”vraket” eller ”skeppet”. S2 tänkte att det var fiendernas bo. S3 

tolkade den som en passage och S5 spekulerade att det kanske är ett labb och ansåg att det 

väckte många funderingar. Vad som var klart för testpersonerna var att den kändes 

ondskefull, hotfull och spännande. S3 och S5 var säkra på att detta var vägen till en boss och 

S2 nämner att det kändes som att det här var spelets klimax. Flera testpersoner nämnde de 

röda ögonen och vassa tänderna som anledning till det hotfulla uttrycket. Flera testpersoner 

drar även kopplingar till fiskmotivet för att förklara den hotfulla känslan. S3 beskriver det 

som en passage i form av en ”farlig fisk” och S1 (2018) berättar ”Alltså, det är ju ett dött 

objekt i form av ett levande objekt med samma princip som tidigare, robot, insekt, fast i det 

här fallet fisk. Obviously ondskefullt, det är inte direkt en påskhare.”. Både S2 och S4 

nämner specifikt marulkens öppna mun som något som indikerar ett  hot, där S1 beskrev att 

hen skulle akta sig för allt med en sån käke. S2 kände också risken av att bli mosad av dess 

mun och S4 tyckte att den öppna munnen indikerade att den var i ”attack mode” (redo att 

attackera). Avsaknaden av fiender på denna skärm hjälpte även det, S1 trodde att detta 

varnade för en fälla medan S2 tyckte att det antydde till att det här är slutfasen. Trots den 

hotfulla känslan så tyckte testpersonerna att det var spännande och exalterande att fortsätta 

in i marulken och var säkra på att det var vägen de skulle gå. S3 Försökte först att utforska 

till höger för att hitta något som kunde hjälpa i den uppkommande bosstriden som hen 

förutsatte skulle komma härnäst men berättade att det var tydligt att det var passagen 

framåt på grund av hur den var positionerad. S1 och S5 förklarade att marulken var ett nytt 

och spännande objekt som de inte ville undvika och S5 fortsätter med att förklara hur hen 

tyckte tänderna visade vägen framåt då de formade ett form av staket. Både S2 och S4 drog 

liknelser till ingången till grottan och resonerade därför att marulken var vägen vidare. 

Testpersonerna såg fram emot att se något nytt och speciellt inne i marulken men kunde inte 

direkt sätta fingret på vad de förväntade sig därinne mer än till koncept som ”en boss” eller 

”ett nytt område”. 

 Och när jag skulle gå in där så tänkte jag att jag var väldigt osäker på vad som 

skulle komma därinne för nu är man inne i en grotta och man vet hur det 

brukar se ut i grottor i spel. Dit in är det en bossfight. Är det ett labb? Det var 

väldigt mycket frågor på ett väldigt bra sätt, det var väldigt spännande för 

man visste inte vad man skulle förvänta sig samtidigt som den gav en röd tråd 

till resten av världen skulle jag säga. 

Subjekt 5, 2018 



 26 

Av alla testpersoner så var det bara S5 som noterade den alternativa vägen in i marulken 

under sin spelsession. S5 berättar att hen märkte den andra vägen men att hen valde att gå 

in genom munnen på grund av att det var häftigare och gick snabbare, något hen förklarar 

beror på att hen är hetsig i spel. S1 och S2 märkte aldrig dörren men när de frågades om den 

så berättar de att de hellre hade tagit den om de sett den. S2 förklarar att hen hade tagit det 

valet då den ingången kändes säkrare och nämner avsaknaden av käftar som kunde mosa en 

som en specifik faktor. S3 och S4 märkte inte heller den andra ingången men berättar att 

även om de hade gjort det så hade de inte tagit den. S3 berättar att munnen kändes roligare 

och nämner att hen troligtvis istället hade gått tillbaka ut och kollat den andra i efterhand 

efter att ha sett vad som fanns i munnen. S4 beskriver ett liknande scenario där hen hade 

återvänt dit i efterhand men att munnen kändes farligare och mer spännande på grund av 

tänderna och hur öppet det var. S4 nämner även att hen kanske hade ändrat åsikt om hen 

trott att den andra vägen lett till en annan bana än munnen.  

5.1.3 Fienden och avataren 

När det kommer till fienderna så valde alla testpersonerna att spela aggressivt och 

attackerade alla fiender i spelet, med undantag av en som skonades av S4 då hen trodde att 

hen skulle kunna döda den senare. Det var omedelbart klart för majoriteten av spelarna att 

det var en fiende. Testpersonerna beskrev att det huvudsakligen berodde på dess utseende. 

Alla testpersoner förutom S4 nämner att den insekts- eller spindel-liknande utformningen 

var en stor anledning till att den kändes som en fiende och S1, S2 och S5 fortsätter med att 

säga att den var gjord i metall eller att den var en robot stärkte det ännu mer. Enligt S1 och 

S2 så signalerade även de röda ögonen dess aggressivitet mot spelaren och identifierade den 

som en fiende. Både S2 och S3 tar även upp att den hade väldigt vassa drag som fick det att 

kännas som att de var farliga. S5 noterade specifikt att sågklingan signalerade fiende. S5 tar 

även upp att trots att fienden saknar ansikte så såg den ändå arg ut. S5 nämner även att 

fienden inte är lik spelaravataren vilket får den att kännas mer som en fiende än en npc. S1 

nämner också att det inte kändes som en npc för att det vanligtvis i spel som det här finns 

indikationer som undermedvetet meddelar spelaren om att det är en npc, något som hen inte 

snappade upp här. Erfarenheter från tidigare spel var även anledningen till varför S4 var 

osäker över om det var en fiende eller inte. S4 beskriver att vanligtvis  är hen van vid att 

fiender försöker attackera spelaren, något hen inte märkte av här. S4 valde dock ändå att 

attackera fienden då den var i vägen och hen ville vara på den säkra sidan. S2, S3 och S4 

noterade att fienden kanske inte var aggressiva och beskrev dem som väktare eller vanliga 

djur som vill försvara sig. S1, S3 och S4 noterade att fienderna inte hade någon form av 

aggressiv AI (Artificial Intelligence) utan bara patrullerade på sina vägar och reflekterade 

över möjligheten att passera runt dem. Alla tre av dessa valde dock ändå att döda fienderna, 

fast av olika anledningar. S1 trodde att det kunde vara spelets syfte då hen inte hittat något 

annat ännu, S3 har ett djupt hat för spindelliknande varelser och S4 ansåg att det var slöseri 

med tid att gå runt. S2s motivation till att döda fienderna var baserat dels på en 

försvarsmekanism, hen beskriver hur hen kände sig fångad eller var rädd för att hen skulle 

bli fångad om hen lämnade dem ifred, och dels på att hen kände att de var onda och hen ville 

ha ett så litet antal av dem som möjligt i världen. S5 började att slå på fienden för att 

undersöka hur mekaniken fungerade. Efter det så fann S5 att det inte var svårt att döda 

fienderna och tyckte det var roligt så hen fortsatte med det. 

När det kommer till avataren så ansåg S1 att den var väldigt fin men långsam. Hen tyckte att 

avataren kändes väldigt rund, mysig och mjuk och noterade även att hen fann det märkligt 
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på grund av att hen såg avataren som metall och spekulerar att jackan skulle kunna vara 

orsaken. S1 kände att karaktären var tystlåten men en bra vän och lyssnare. Hen kände även 

att avataren var ovillig att slåss och lite orolig men fortfarande modig. S1 spekulerar även 

kring om avataren är ensam och vandrar runt för att lära sig mer saker om världen. 

S2 gillade avataren och nämnde specifikt att hen gillade fötterna, som bara kändes som 

stålklumpar, och händerna, som kändes väldigt glada. Hen beskriver hur hen gärna vill ge 

avataren en highfive. S2 beskriver avataren som en vilsen utforskare som gillar att hugga ved 

i skogen och har en glad robothund. S2 liknar avataren med Baymax från filmen Big hero 6 

(2014) som hen beskriver som söt och snäll. Hen noterar även att avataren påminner om 

Marvin från Hitchikers guide to the galaxy (2005) men drog inga kopplingar till hans 

personlighet. S2 fick två olika intryck av avataren när dess personlighetsdrag efterfrågades. 

Hen kände att avataren var mysig, kramgo, sympatisk och stark och förklarade att det 

berodde på de runda formerna, den mysiga jackan och dess långa armar som både kan 

kramas och slåss. Men S2 nämner även att hen skulle kunna tolka avataren som känslolös 

och att den saknar samvete, utan bara letar efter något men vet inte vad. S2 beskriver att 

detta uttryck troligtvis beror på att avataren saknar ansiktsdetaljer och därmed känns 

uttryckslös. S2 nämner även att trots att hen inte vet så mycket om avataren så identifierar 

sig hen med avataren. 

S3 anser att avataren kändes väldigt älskvärd och som att den är mer än bara en robot. Hen 

beskriver avataren som tystlåten men ändå rolig, känslosam eller skön och drar även hen 

liknelser till Baymax. S3 förklarar att avataren känns som en karaktär som inte pratar så 

mycket men ändå har ett bra narrativ, precis som Baymax. Hen säger även att avataren är 

känslosam och kan ta åt sig eller visa känslor på ett tydligt sätt. Hen förklarade att den är 

rund och mjuk och att det bara är logiskt att den skulle vara härlig. S3 nämner även att hen 

kände att den var cool på grund av sin jacka och som att den kan slåss bra om den vill. Hen 

noterar även att avataren inte känns klumpig, något som hen anser ofta tilldelas till stora 

runda karaktärer. 

S4 gillade avatarens steampunktema och tyckte att den såg väldigt cool ut. Hen noterade 

även att den kändes stor och att fötterna kändes små. Hen ansåg att trots att avataren är 

utrustad med ångvapen så är den inte våldsam eller aggressiv men att han är villig att 

försvara sig utifall det skulle vara nödvändigt. Hen påstod att detta kan bero på hur kort 

räckvidd attacken hade och att det fick det att kännas som ett självförsvarsvapen. Trots detta 

så beskriver S4 att avataren inte är rädd för att skada någon om det behövs och liknar den 

med en bra polis. S4 tyckte även att den verkade snäll och att hen märkte vid första tillfället 

hen såg den att den inte var ond pågrund av de ljusa ögonen och för att det kändes som att 

den log. 

S5 tyckte att avataren var väldigt häftig och att den var väldigt intressant. Hen tyckte att 

avataren gav intrycket av att vara väldigt glad och lättsam. Hen beskriver hur karaktären 

studsar eller gungar i sin neutrala animation och hur detta kan bidra till känslan. Hen tyckte 

även att avataren verkade väldigt mysig och berättade att de runda formerna var väldigt 

inbjudande. S5 noterade även att avataren ändå inte kändes svag, mycket på grund av 

attacken. 
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5.2 Analys 

Den här studien menar att undersöka hur en spelare upplever en medveten dissonans mellan 

en lugn karaktär i en aggressiv spelmiljö utifrån ett formspråksperspektiv. Baserat på den 

forskning som jag grundat denna studie på så gick jag in i undersökningarna med två olika 

hypoteser. Hypotes 1 är: ”Spelare kommer tydligt att uppleva dissonansen i formspråket”. 

Denna hypotes är baserad på den tidigare forskning som Larson, Aronoff & Stearns(2007) 

och Larson, Aronoff & Steuer (2011) som säger att spetsiga former, speciellt nedåtriktande 

trianglar, anses som mer hotfulla än andra former, och på väletablerade principer inom 

grafiskt arbete som antyder att olika former ger olika intryck till grafiska designer, något som 

både Isbister (2006) och Solarski (2012) skriver om. Detta tillsammans med forskning om 

proteus-effekten antyder att spelaren borde ta på sig de karaktärsdrag som associeras med 

de runda formerna i avatarens design och borde känna av skillnaden mot de hotfulla och 

aggressiva attributen av spetsiga former som fienderna och miljön använder. Hypotes 2 är: 

”Spelare kommer inte att tydligt uppleva dissonansen i formspråket”. Denna hypotes 

grundar sig till stor del i de teorier som presenterats av Salen och Zimmerman (2003) samt 

Frank (2014). Vad denna hypotes innebär är att endast formspråket inte kommer vara en 

tillräckligt stor faktor för att kunna påverka spelarens uppfattning av spelet utan att andra 

faktorer som färg, motiv eller mekanik kommer överskriva formspråket. 

För att börja analysen så bör man först undersöka om elementen i spelprototypen faktiskt 

uppfattades som de var menade att göras. Detta är för om något element inte uppvisade 

några av de attribut som den skulle enligt testpersonerna så behöver man ändra hur man 

diskuterar detta element i sin helhet. Avataren var utformad efter ett runt formspråk med 

mycket cirklar. Detta ska enligt den forskning som jag tidigare nämnt så ska det göra att den 

känns behaglig, ofarlig, ungdomlig, glad och lugn. I kontrast till detta så ska trianglar och 

spetsar kännas hotfulla, aggressiva, arga och farliga, vilket användes i fienden och de två 

miljöerna. Den här studien menar inte att bevisa eller motbevisa dessa associationer utan 

kommer istället fortsättningsvis att utgå från antagandet att den tidigare forskning som jag 

har nämnt är korrekta i sin slutsats. 

Av de attribut som runda karaktärer skulle få så kan man se att testpersonerna beskrev 

avataren med många av dem. Man kan se ord som mjuk, glad och mysig användas vid flera 

tillfällen av testpersonerna. Detta tyder på att associationerna som kommer med ett runt 

formspråk har uppfattats av testpersonerna. När testpersonerna förklarade varför de beskrev 

avataren med de orden så kom det vid flera tillfällen upp att det var på grund av de runda 

formerna eller att de inte riktigt kunde förklara det. En testperson, S1, noterade till och med 

att det var märkligt att hen beskrev avataren som mjuk och mysig trots att hen var väl 

medveten om att den var gjord i metall. Testpersonerna gav även ytterligare attribut till 

avataren som kan associeras med det runda formspråket. Den beskrevs som söt, orolig och 

känslosam. Avataren sågs även som en bra lyssnare, tystlåten och duktig på att ta åt sig 

känslor. Detta berodde troligtvis på två anledningar. Detta är egenskaper som många skulle 

koppla till en bra vän, en association de kan ha fått från att den kändes glad och snäll, vilket 

kan kopplas med bristen av ansiktsuttryck eller mun vilket skulle kunna vara orsaken till att 

den verkar tystlåten och bra på att lyssna. Bristen på ansiktsuttryck samt att avataren inte är 

mänsklig kan göra att den känns känslokall, något som en av testpersonerna reflekterade 

över. Trots detta så togs det endast upp av en testperson och där bara som en alternativ 

tolkning av avataren. Enligt mig beror detta troligtvis på att de positiva associationerna från 

formspråket tog prioritet över det känslolösa uttrycket. Anledningen till det kan vara att 
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människor är anpassade för att reagera på starka känslor (Larson, Aronoff & Stearns 2007). 

Vid flera tillfällen så liknades avataren även med Baymax från filmen Big hero 6 (2014), 

vilket tyder på att kopplingarna till det runda formspråket har uppmärksammats då Baymax 

är en vänlig, hjälpsam och ofarlig karaktär som utformats efter liknande designprinciper som 

min avatar, åtminstone när det kommer till formspråk. En av testpersonerna nämnde även 

att det kändes som att karaktären log. Detta är märkvärdigt då avataren helt saknar ansikte 

och därmed inte kan le. Larson, Aronoff & Stearns (2007) spekulerar kring om våra positiva 

associationer med cirklar kommer från att det liknas med ett leende.  

Det är viktigt att notera att formspråket inte nödvändigtvis är orsaken till att dessa attribut 

tilldelats avataren men att det är väldigt troligt. Detta förstärks av att testpersonerna inte gav 

några andra anledningar själva till varför de associerade karaktären med dessa attribut, med 

undantaget av dess jacka som kändes varm, mysig och mjuk. Detta tyder på att de antingen 

drog sina associationer medvetet från de runda formerna eller att de inte var medvetna var 

de fick dem ifrån. Om de var omedvetet så kom det troligtvis från formspråket då andra stora 

influenser som narrativ saknades eller färgerna som var neutrala och inte nämndes av någon 

testperson. Undantaget till detta var det vita ögonen som nämndes av en testperson som en 

anledning till varför karaktären inte kändes ond. Kroppsspråket kan även det ha varit en 

bidragande faktor, då en testperson nämnde att avatarens neutrala animation kändes glad 

och lättsam. Avataren hade även några attribut som inte kan kopplas till runda former alls. 

Flera testpersoner beskrev avataren som ovillig att slåss men villig att försvara sig. Att vara 

ovillig att slåss kan löst samlas med attribut som ofarlig som ofta associeras med runda 

former men detta går emot att den ändå är villig att slåss.  

Det är värt att notera att en av testpersonerna använder attackens korta räckvidd som en 

anledning till varför avataren bara slåss i självförsvar. Detta kan bero på att 

attackanimationen kan se ut som att den skjuter en projektil, men har kort räckvidd, något 

som projektil attacker sällan har. Det är möjligt att en annan mer neutral attackanimation 

hade kunnat ändra hur detta upplevdes. Flera testpersoner nämnde även att avataren är 

stark, modig och cool, vilket går emot det runda formspråket. Jag skulle kunna spekulera att 

dessa drag har applicerats på karaktären baserat på testpersonernas tidigare erfarenheter 

inom spel. Den spelbara karaktären i äventyrsspel är generellt oftare porträtterad som stark, 

modig och äventyrlig och då avataren genom spelets gång visats kunna flytta stora stenar, 

döda fiender och möta hotfulla scenarion utan att reagera så är det naturligt att applicera 

dessa attribut till avataren.  

 

Figur 9 Baymax från filmen Big hero 6 (2014). 
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När det kommer till fienden så var dess attribut mycket tydliga. Testpersonerna beskrev 

fienden som aggressiva, hotfulla och farliga. Detta är alla attribut som associeras med ett 

vasst formspråk. Intressant är det att en av testpersonerna, S5, noterade att fienden såg arg 

ut trots att den inte hade ett ansikte, precis som en annan testperson, S4, gjorde med 

avatarens leende. Precis som i det fallet så kan fiendens arga uttryck kopplas till dess 

spetsiga formspråk enligt Larson, Aronoff & Stearns teorier (2007). Det var även tydligt för 

de flesta testpersonerna att det var en fiende. Att den kändes vass och spetsig var del av 

anledningarna som togs upp vilket tyder på fienden till stor del tagit del av de känslor ett 

vasst formspråk förmedlar. Detta var dock inte den enda anledningen till varför den beskrevs 

som den gjorde. Flera personer kopplade den spindelliknande formen och dess mekaniska 

natur med dess roll som fiende. Testpersonernas tidigare erfarenheter med spindlar och 

robotar fastställde dess roll som fiende. Då både formspråk och motiv nämndes som 

anledningar så kan man anta att den spetsiga utformningen på fienden uppfyllde sitt syfte 

och fick den att kännas som en fiende men det är svårt att veta hur mycket som formspråket  

influerade det och hur mycket som motivet influerade det.  

Oavsett så kan man se att testpersonernas tidigare erfarenheter med spel och annan media 

influerade hur de tolkade fienden. Samma argument kan användas för de röda ögonen. Jag 

valde att ge den röda ögon som en överkompensation så att den inte skulle tolkas som en 

npc. Detta kändes av från flera testpersoner som angav detta som en anledning till den 

aggressiva känslan. Detta bryter mot det neutrala färgschema som resten av den har och 

borde ha justerats. Dock så nämndes formspråket i så stora mängder att jag med säkerhet 

kan säga att formspråket hade stort inflytande på fiendens uttryck och spekulerar att de röda 

ögonen förstärkte upplevelsen av aggression men att formspråket fortfarande hade stor 

tyngd. Intressant att nämna är även att flera tespersoner angav att den var gjord av metall 

och var en robot som anledningar till varför den kändes farlig. Detta är intressant för att 

avataren delar dessa attribut med fienden, något testpersonerna var medvetna om, men den 

fick inte samma negativa konnotationer. Detta beror med största sannolikhet inte på 

attributen ”metall” och ”robot” själva, då de är neutrala, utan att de får olika associationer på 

grund av de andra elementen som används i samband med dem. Detta innebär att 

formspråket troligtvis hade en påverkan på varför ”metall robot” liknades med ”farlig” på 

fienden och inte på avataren.  

 

Figur 10 S4 liknade fienden med en krigarinsekt från Starship Troopers (1997) 
(visad ovan), ett exempel på hur annan media influerar testpersonernas tankar om 

spelet.  
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När det kommer till miljöerna så blir det intressant. Båda miljöerna är utformade baserade 

på samma designprinciper, att alla element har spetsigt formspråk, och i flera fall så delar de 

exakta grafiska element. Trots detta så skiljer sig uttrycken hos de båda miljöerna enligt 

testpersonerna. Om man börjar med grottmiljön så kan man se hur testpersonerna använde 

ord som ”hotfull” och ”farlig” för att beskriva den och en av dem berättar även hur hen kände 

sig osäker och rädd i den här miljön. Detta är alla känslor som ska associeras med spetsigt 

formspråk och flera av testpersonerna nämner själva att miljön kändes farlig för att det fanns 

mycket vassa element och spikar i miljön. Detta tyder på att formspråket har en stor 

påverkan på miljöns uttryck. Detta ändrar sig dock när man tittar på skogsmiljön. 

Skogsmiljön innehåller lika många, om inte mer, vassa och spetsiga element som grottmiljön  

men blir inte alls beskriven med ord som ”hotfull” som skulle förväntas med vasst 

formspråk. Istället så cirkulerar skogsmiljöns beskrivning kring koncept som ”öde” och 

”dött”.  

Då denna miljö är utformad även den med vasst formspråk men inte uppvisar det 

känslouttryck som förväntats så tyder det på att formspråket inte har någon påverkan alls. 

Hur kan två rakt motsatta resultat visas i de två olika miljöerna? Jag spekulerar att det beror 

mycket på andra faktorer. Mer specifikt så tror jag det huvudsakligen handlar om tidigare 

erfarenheter och förväntningar. När grottmiljön förklarades av testpersonerna så kan man 

ofta se dem nämna hur de trodde att fienderna skulle vara svårare eller hur området kändes 

svårare. Som vissa testpersoner själva nämner så beror denna tolkning på en förutfattad 

mening från tidigare spel. I spel, speciellt äventyrsspel som detta, så är det ofta vanligt att ha 

me en underjordisk grotta eller dungeon som ett svårare område innan en skatt, power-up 

eller boss och menar att utmana spelaren innan den får en belöning. Detta kan ses i skärm 7. 

Testpersonerna såg mängden fiender och mängden hål tillsammans med miljön och antog 

att detta område var svårare. Flera av testpersonerna spekulerade kring om fienderna skulle 

vara starkare här och testpersoner som tidigare inte tvekat att gå rakt igenom fiender 

tidigare valde här att undersöka andra vägar här först. Detta är intressant då spelet själv inte 

ger någon indikation till att denna miljö skulle vara svårare än tidigare delar i spelet.  

Om man jämför skärm 7 med skärm 5 så kan man se att svårigheten är snarlik. I skärm 7 

finns visserligen fyra fiender istället för 2 men genom spelets gång så har det uppvisats att 

fienderna inte aktivt jagar spelaren och man kan se att man inte behöver ta hand om flera på 

en gång i skärm 7. Även när det kommer till dödshålen så är broarna samma storlekar på 

både skärm 5 och 7 och risken att dö i dödshål om man inte aktivt interagerar med dem är på 

båda skärmarna väldigt små. Det finns ingenting i spelet som skulle säga att dessa skärmar 

är olika svåra men de tolkades ändå som det. Dessa associationer fortsätter även bortom 

förutfattade meningar baserade på tidigare spel. Grottan beskrivs även som mörk och trång 

till skillnad från skogsmiljön vilket bidrar till den hotfulla känslan. Detta beror troligtvis på 

hur vi som människor upplever grottor i verkligheten. Vi antar att en grotta är instängd, 

trång och mörk och för med det till våra tankar om den här representationen av en grotta 

som vi ser i spelet, även om det faktiskt inte stämmer. När man spelar i grottan så ändras 

inte skärmstorleken, du har inte nödvändigtvis mindre plats att röra dig på och färgerna är 

inte mörkare än de utanför. Det är vare sig trängre eller mörkare, även om blå toner kan 

upplevas som mörkare i jämförelse med orange som är huvudfärgen i skogsmiljön. 

I 4.2.3 Miljö så beskriver jag hur en skogsmiljö lätt kan få olika associationer baserat på 

små förändringar i form och färg. Jag valde därför att försöka skapa en skog som var neutral 

mellan lugn och hotfull med undantag till formspråket. Baserat på testpersonernas svar så 
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kan man se att jag lyckades med det, men att jag inte helt kunde komma undan vissa 

associationer i miljön. Skogsmiljön tolkades som öde, torr och höstig och av vissa till och 

med post-apokalyptisk. Detta berodde enligt de flesta på två faktorer, färgvalen och motiven. 

Brunt och orange fick det att kännas dött och höstigt och avsaknaden av löv och grön 

växtlighet förstärkte det. Det associerades med hösten då detta är färger och motiv som man 

kan se under hösten. Formspråket kom inte alls upp som en faktor i diskussionen om 

skogsmiljön på samma sätt som det gjorde i alla de andra delarna som jag har diskuterat 

tidigare. Undantaget till detta är dock grottöppningen. Grottöppningen är del av skogsmiljön 

och kommer på skärm 6 precis i slutet av skogen. Grottöppningen använder samma färger 

som använts genom hela skogen fram tills nu och är utformad efter samma 

formspråksprinciper som de andra miljöerna. Här ändrar sig beskrivningarna från hur de 

varit tidigare i skogsmiljön.  

Grottöppningen beskrivs som farlig, skrämmande och elak. Helt plötsligt så har man de 

egenskaper som kopplas med vasst formspråk igen. Även när testpersonerna motiverar så 

kommer de vassa formerna och hur mörk den var tillbaka som anledningar. Detta antyder 

att färgerna inte i sig var orsaken till att skogsmiljön inte var hotfull. Här började 

testpersonerna även beskriva sina förväntningar om skatter, bossar och utmaningar som 

man kan se i beskrivningen av grottmiljön. Detta indikerar att återigen så påverkar tidigare 

spelerfarenheter hur de uppfattar en miljö. Det kan även vara så att simpliciteten på 

objekten kan bidra till dess uppfattning. I grottmiljön och grottöppningen så kommer 

formspråket huvudsakligen in i form av droppstenar och klippor. Detta är ganska enkla 

former som består av en enda stor triangel. Skogen består huvudsakligen av träd. Detta är 

komplicerade former med många fler och smalare spetsar. Det är möjligt att den enklare 

formen förmedlade känslan tydligare och att mer simplifierade träd hade fungerat bättre för 

den här undersökningen. När man tittar på testpersonernas svar så blir det tydligt att 

trädens formspråk inte var något som de tänkte på. Efter att ha reflekterat över vad som 

gjorde att grottöppningen kändes hotfull så applicerade S2 det tankesättet till skogen i helhet 

och noterade att även de flyttbara stenarna kändes väldigt vassa och hur de var lika 

grottöppningen och fienderna som beskrivits som farliga och hotfulla. Men även när S2 

reflekterade över skogen i helhet och noterade dessa likheter så drogs ingen liknelse med 

trädens formspråk överhuvudtaget vilket indikerar att det inte hade så stor påverkan. 

Vad detta antyder är att formspråket inte är tillräckligt för att ge ett känslouttryck till ett 

grafiskt element  utan att andra faktorer som tidigare erfarenheter har större påverkan. Men 

detta innebär inte att formspråket inte spelar en roll. I skogen så märktes formspråket inte 

av för testpersonerna men detta kanske beror på att det går emot de associationer de redan 

hade med miljön. Skogsmiljön kändes öde och höstig vilket inte kopplas med farligt eller 

hotfullt så formspråket kom in i andra hand och noterades inte när det gick emot de första 

intrycket. I grottan och i fienden däremot så togs det vassa formspråket upp som specifika 

anledningar till varför de kändes farliga. Detta är troligtvis på grund av att detta inte gick 

emot intrycken som testpersonerna fått från andra faktorer utan då istället förstärkte 

uttrycket. Formspråket klev fram som en huvudsaklig motivation istället för att ignoreras 

och glömmas bort som i skogen. Det blir ännu mer väsentligt när man tittar på avataren. 

Avataren saknar ett narrativ, den saknar personlighetsdrag och den saknar många grafiska 

attribut som förklarar den. Testpersonerna hade alltså väldigt få faktorer att basera 

karaktärens personlighet och roll på. Även om ett par mediareferenser användes för att likna 

med avataren så hade testpersonerna inte mycket förutfattade meningar att använda till 
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avataren.  Då kan man se att formspråket och de attribut som associeras med det lyftes fram 

och till stor del påverkade deras syn på avatarens karaktär.  

Samma principer kan användas när det kommer till marulken. Marulken var intressant och 

oväntad och testpersonerna visste inte direkt vad de skulle förvänta sig. Denna brist av 

förväntningar tror jag är anledningen till varför den tolkades som den gjorde. 

Testpersonerna hade inte många förutfattade meningar om vad marulken innebar. Flera av 

dem fokuserade på tänderna och hur de vassa tänderna fick den att kännas farlig. Vissa 

testpersoner fokuserade på dess form som en djuphavsfisk och skapade associationer baserat 

på det, som att den var farlig för att den var på jakt eller till och med att nästa område skulle 

vara vid en sjö, något som inget antytt tidigare. Vissa kopplade det till ett skepp eller ett labb 

och trodde att det indikerade hur nästa bana såg ut. Några kopplade den till och med till 

tidigare element i spelet som fienderna eller grottöppningen för att försöka förklara vilket 

syfte den uppfyllde i spelet. Vad man kan se här är att när inga tydliga associationer fanns så 

försökte testpersonerna skapa sina egna för att beskriva den. Här kan man se att 

testpersonerna generellt kopplade marulken med saker som känns farliga och hotfulla som 

jakt eller fienden och applicerar det på marulken. Det är möjligt att bristen av förutfattade 

meningar gjorde att formspråket kunde kliva fram och rikta var associationerna drogs och 

därmed skapade ett uttryck som stämde överens med formspråket. Detta är självklart bara 

spekulationer, det är även möjligt att motivet av en marulk låg till grund eller att 

testpersonerna uppfunnit ett eget narrativ som  dikterade vad marulkens roll var. Det finns 

många möjliga förklaringar men det är klart att formspråket nämndes som en faktor i 

marulkens hotfulla natur. 

Enligt de principer om formspråk och hur spelaren identifierar sig med karaktären som har 

tagits upp i denna studie så spekulerade jag att den runda avataren skulle få spelaren att vilja 

välja en väg igenom spelet som ansågs som minst aggressiv och minst hotfull. Vad man kan 

se i resultatet stämmer dock inte överens med det. Man kan se i början att testpersonerna, 

med undantag av S3, till stor del håller sig till stigen förutom vid några enstaka gånger per 

person. Detta skulle kunna stämma överens med min spekulation. Om skogen kändes hotfull 

så skulle stigen kännas som ett mer säkert och välanvänt alternativ och därmed väljas. Detta 

håller dock inte när man tittar vidare på resultaten. Först så kan man titta på fienderna. 

Fienderna var ofta placerade runt stigen och om man följde stigen så skulle man definitivt 

stöta på dem. Enligt spekulationerna så skulle spelaren välja ett icke-aggressivt 

tillvägagångssätt och försöka gå runt fienderna, något som inte hände. Men även om man 

antar att spelarna valde säkerheten av stigen över ett icke-aggressivt beteende så håller det 

ändå inte då alla testpersonerna vid olika tillfällen valt att lämna stigen trots att det inte 

fanns några fiender för att motivera det, inte skonat fiender även om det fanns en väg där 

man kunde följa stigen utan att döda fiender och vid vissa tillfällen specifikt lämnat stigen 

för att döda en fiende.  

Baserat på vad som har tagits upp om skogsmiljön så kan man ju även se att skogsmiljön inte 

ansågs vara hotfull eller farlig enligt testpersonerna och inget i deras spelstil skulle indikera 

att de omedvetet skulle tycka det. Om man istället tittar på grottmiljön så kan man se att där 

fanns det testpersoner som aktivt valde att försöka välja en annan väg för att undvika 

fienderna men även de gick senare och dödade dem. Det är dock värt att notera att de inte 

gjorde det förrän efter att de dött på den alternativa vägen. Detta skulle kunna innebära att 

vägen med fiender sågs som en säkrare väg och valdes av den anledningen. Det går dock inte 
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att dra några slutsatser från detta då för varje person som valde att undvika fienderna först 

så fanns det en som valde att döda dem först. 

Om man tittar på vad testpersonerna berättar om hur de spelade och hur de fattade sina 

beslut så kan man se en annan berättelse byggas fram. Vad man kan se är att spelarna 

prioriterade ”akten av att spela” över att ”leva sig in i spelet”. Detta blir väldigt tydligt när 

man tittar på fienderna och hur testpersonerna interagerade med dem. Testpersonerna valde 

samtliga att döda alla fiender i spelet, trots att de beskrev avataren som ovillig att slåss. När 

de förklarar varför så förklarar de det genom att säga saker som det var roligt, jag trodde det 

var mitt syfte i spelet eller så att de inte skulle attackera mig senare. Detta tyder på att 

spelaren helt lämnat personan av avataren utan bara ser vad som är mest effektivt eller 

underhållande ur perspektivet av ett spel. S2 kallar exempelvis avataren snäll och kramgo  

och berättar att hen identifierar sig med avataren men väljer ändå att gå ut ur sin väg för att 

döda fiender, något som går emot avatarens karaktärsdrag. Detta tankesätt kan ses igenom 

beskrivningen av alla beslut som testpersonerna tog igenom spelets gång oavsett vem det var 

och vilket beslut de tog. S1 valde att följa stigen framåt så mycket som möjligt för att så 

snabbt kunna klara spelet medan S3 istället valde att aldrig följa stigen för att kunna hitta 

hemligheter och skatter i spelet. Båda har helt olika spelstilar, tillvägagångssätt och 

motivationer men det grundar sig i hur de anser är det bästa sättet att spela spelet. Man kan 

se det även i hur testpersonerna närmade sig grottöppningen och marulken. Testpersonerna 

beskrev dessa som läskiga och farliga, något som passar med hur de skulle tolkas inom 

spelvärlden, men väljer att fortsätta fram under motivationer som det är spännande, jag vill 

hitta något nytt, jag vill slåss mot en boss eller jag vill hitta en skatt. 

5.3 Slutsatser 

Vad man kan se i undersökningens resultat är att de grafiska element som skapats efter de 

formspråksprinciper som Larson, Aronoff & Stearns (2007), Larson, Aronoff & Steuer 

(2011), Isbister (2006) och Solarski (2012) beskriver kan kan uppvisa de uttryck som som 

formerna medför och att en spelare kan identifiera formspråket som en anledning till varför 

grafiska element har de uttrycken. Däremot så visar resultaten även att detta inte alltid 

stämmer. I det här fallet så uppvisade skogsmiljön inte de uttryck som det vassa formspråket 

borde ha gjort. Detta beror troligtvis på att andra faktorer som förutfattade associationer 

med motivet har en större påverkan på hur en spelare uppfattar ett objekt. Jag fann dock att 

om formspråket stämde överens med de förutfattade associationerna så kunde formspråket 

förstärka eller till och med ta över som den primära anledningen till ett elements uttryck hos 

spelare. Jag fann även att om andra associationer saknades så kunde formspråket ha en 

större påverkan på hur elementet uppfattades som i fallet med avataren. 

En stor del av undersökningen grundade sig i Proteus-effekten som enligt Yee och Bailenson 

(2007) skulle innebära att spelaren skulle identifiera sig med karaktärens grafiska 

utformning och att det skulle påverka hur spelarens betedde sig i spelet för att passa bättre 

med de attribut som spelaren anser att avataren har. Resultatet i den här studien visar att 

detta inte var fallet här. Testpersonerna gav avataren karaktärsdrag som snäll, glad, mysig 

och ovillig att slåss och teorierna om formspråk antyder även drag som lugn och försiktig. 

När testpersonerna spelade spelet så uppvisade de inga av dessa drag utan valde istället att 

spela aggressivt och använde fraser som ”jag vill mörda” och ”jag ska slå ihjäl den här 

jäveln”. Istället så uppvisade testpersonerna vad Frank (2014) kallar för gamer mode. 

Testpersonerna blev fokuserade på akten att spela ett spel och ignorerade hur deras spelstil 
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gick emot deras intryck av spelvärlden och karaktärerna som fanns där i. Detta kan bero på 

flera olika anledningar. En anledning skulle kunna vara att de teorier som Frank (2014) och 

Salen och Zimmerman (2003) diskuterar väger tyngre än Proteus-effekten och lyfter en 

svaghet i Yee och Bailensons (2007, 2011) studie som genomförts antingen i ett vakum eller 

på en för stor skala med många okända variabler, åtminstone ur ett spel perspektiv. En 

annan anledning skulle kunna vara formen av min artefakt. Yee och Bailensons (2007, 2009) 

undersökningar utspelar sig i en spelsituation med flerspelare i någon form. Detta varierar 

mellan en annan spelare som i deras första undersökningar (Yee & Bailenson 2007) till upp 

till hundratals i deras andra (Yee & Bailenson 2009). Det är möjligt att Proteus-effekten inte 

uppvisar lika starka effekter i ett spel där spelaren är ensam då den inte känner behovet att 

uppfylla sin avatars roll i ett socialt sammanhang där andra människor har förväntningar på 

en. Detta eliminerar teorierna kring behavioral confirmation och avindividualisering som är 

beroende på sociala förväntningar och gör att självuppfattningsteorin är den enda delen av 

Proteus-effekten som faktiskt fungerar i ett enspelarläge. Det skulle även kunna bero på de 

testpersoner eller den artefakt som jag använt i min studie eller så är det är möjligt att denna 

artefakt inte kan uppvisa Proteus-effekten på grund av en rad olika faktorer som till exempel 

genre, grafisk utformning eller bristen på ett uttalat narrativ. 

När det kommer till den här undersökningens frågeställning: ”Hur upplever en spelare 

dissonans mellan en lugn karaktär i en aggressiv spelmiljö utifrån ett 

formspråksperspektiv?” och de två hypoteser som jag tagit fram så går det att dra en slutsats 

baserat på resultatet. Vad jag fann var att trots att testpersonerna i de flesta fall kunde 

identifiera och känna av de eftersökta uttrycken hos de grafiska elementen i spelet och till 

och med kunde koppla dem till formspråket så märkte de inte av någon form av dissonans.  

Detta stämmer överens med hypotes 2: ”Spelare kommer inte att tydligt uppleva 

dissonansen i formspråket”. Testpersonerna har genomfört speltestet och har både  gjort 

handlingar och beskrivit dem som skulle kunna ses som motsägelsefulla. De har beskrivit 

grottöppningen som farlig men fortfarande vandrat in i den. De har beskrivit avataren som 

ovillig att slåss men fortfarande dödat fiender med glädje. Trots dessa motsägelser så 

nämnde inga av testpersonerna något som skulle tyda på en känsla av dissonans som att 

karaktären inte hör hemma i den här situationen, att de tvekade över att göra något eller att 

något kändes onaturligt. Även när man kollar på hur testpersonerna spelade så kunde man 

inte se några tecken på att de upplevde någon form av dissonans. Detta antyder för mig att 

enbart formspråk inte är tillräckligt mycket för att kännas av från spelare. Det är dock tydligt 

att det kan användas för att väcka specifika känslouttryck och är ett användbart verktyg 

inom grafisk formgivning men dock i samarbete med andra faktorer. Bara spetsar gör inte en 

skog hotfull. 
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Baserat på forskning från till exempel Larson, Aronoff & Stearns (2007) och Larson, Aronoff 

& Steuer (2011) och väletablerade teorier från erkända konstnärer och spelutvecklare Isbister 

(2006) och Solarski (2012) så kan man se att olika former kan användas för att ge åskådare 

olika intryck. Exempelvis så kan en cirkel tolkas som glad, snäll, ofarlig och ungdomlig 

medan en spetsig triangel kan ses som arg, hotfull och aggressiv (Larson, Aronoff & Stearns 

2007; Larson, Aronoff & Steuer 2011) och om man ger dessa former till sin design så kan 

även den få dessa uttryck. Yee och Bailenson (2007, 2009) beskriver ett fenomen som kallas 

Proteus-effekten.  Detta innebär att en person som tar kontroll över en avatar kommer att bli 

påverkad och ändra sitt beteende för att bättre passa den omedvetna bild av hur den här 

avataren borde vara (Yee & Bailenson 2007, 2009). En undersökning av Frank och Gilovich 

(1988) visar på detta fenomen i en undersökning som visade att sportlag med svarta 

uniformer spelade mer aggressivt än andra lag som hade andra färger på uniformerna. Dessa 

två teorier låg som grund för denna undersöknings frågeställning: Hur upplever en spelare 

dissonans mellan en lugn karaktär i en aggressiv spelmiljö utifrån ett formspråksperspektiv? 

Baserat på Larson, Aronoff & Stearns (2007) och Larson, Aronoff & Steuer (2011) forskning 

så borde en rund karaktär vara motsatsen till en spetsig miljö och borde skapa dissonans. 

Proteus-effekten skulle innebära att spelaren tar på sig de runda egenskaperna hos sin avatar 

och förhöja känslan av dissonans hos spelaren. Som motpunkt till detta så har Salen och 

Zimmerman (2003) föreslagit att spelare inte lever sig in i spelet utan lever sig in i akten av 

spelande. Även Frank (2014) beskriver en liknande teori som han kallar gamer mode vilket 

innebär att spelare kan få fokus på att spela spelet på det mest effektiva sättet och offrar 

tankar kring vad deras handlingar innebär i spelvärlden. Dessa teorier skulle föreslå att 

spelaren kommer vara fokuserad på spelandet och inte kommer leva sig in i spelvärlden 

tillräckligt för att känna av dissonansen. 

För att undersöka detta så skapades ett 2D äventyrspel som innehöll en spelbar karaktär 

utformat efter ett runt formspråk, en fiende, en skogsmiljö och en grottmiljö som var 

utformade efter ett spetsigt formspråk. Andra stora påverkande faktorer som färger, 

kroppspråk och ansiktsuttryck försökte hållas så neutrala som möjligt. Undersökningen 

bestod av fem testpersoner som hade spelerfarenhet och var mellan 20-30 år gamla fick 

spela igenom artefakten. Spelsessionen observerades och spelades in. Efter detta så 

genomfördes en intervju som menade att samla in testpersonernas tankar och känslor om de 

olika elementen i spelet. 

Det visade sig i resultaten att testpersonerna kunde känna av de önskade uttrycken och 

identifiera formspråket som en förklaring till varför det hade de specifika uttrycken, men 

endast om det uttrycket inte stred mot testpersonens förutfattade mening om motivet som 

det grafiska elementet visade. Det visade sig även att testpersonerna mer benägna att leva sig 

in i spelandet, i enlighet med Salen och Zimmermans (2003) teorier, än i spelvärlden och 

avataren som Proteus-effekten skulle tyda på. Till sist så visade det sig att testpersonerna 

inte visade några kännetecken på att kunna känna av dissonansen mellan den runda 

avataren och det vassa formspråket. 
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6.2 Diskussion 

Forskning inom former är vanligt förekommande, speciellt inom grafisk design. Det finns 

många undersökningar i liknande stil som Larson, Aronoff & Stearns (2007) och Larson, 

Aronoff & Steuer (2011) som undersöker formers intryck hos människor. Inom grafisk 

design så är det grundläggande kunskap som lärs ut av konstnärer som Isbister (2006) och 

Solarski (2012) som en stor faktor för att skapa karaktärer och miljöer. Formspråkets vikt är 

inget som tonas ner. Trots detta så finns det stora brister i hur formspråk lärs ut och 

undersöks. I många fall, precis som i Larson, Aronoff & Stearns (2007) och Larson, Aronoff 

& Steuer (2011) undersökningar, så undersöks former i ett vakum. Cirklar jämförs med 

trianglar och fyrkanter. Två cirklar ovanpå varandra jämförs med två trianglar ovanpå 

varandra och så undersöker man hur de uppfattades. Detta är väldigt klara undersökningar 

som visar tydliga resultat, något som är väldigt användbart. De eliminerar näst intill alla 

andra faktorer för att identifiera kärnan av formens uttryck. Baserat på forskning som denna 

så används former i grafisk design och lärs ut som fakta. Men ofta så diskuteras inte 

formerna utanför detta vakum. Den här studien menade att undersöka dessa grundläggande 

formprinciper tillsammans med alla andra påverkande faktorer som inte kan undvikas i 

spelutveckling och även i mycket annan visuell media som film. Om formspråket faktiskt bär 

den stora influensen som den ofta påstås bära så borde dess uttryck ha skinit igenom oavsett 

motiv. Vad jag fann var dock att detta inte var fallet. Om motivet och åskådarens förutfattade 

meningar skiljer sig från uttrycket av formspråket så fann jag att formspråkets uttryck 

omedvetet ignorerades för att framhäva de andra faktorerna.  

Jag fann även att testpersonerna inte överhuvudtaget reflekterade eller kände av 

dissonansen i formspråket. Denna undersökning menar dock inte att tona ner formspråkets 

vikt i grafisk utformning eller de teorier om formers uttryck som jag nämnt tidigare. I den 

här studien så kan man se att formspråket har hjälpt att framhäva uttryck när det inte direkt 

krockat med andra faktorer. Vad jag istället menar att framhäva är vikten av att undersöka 

dessa ämnen ur ett annat perspektiv och inte bara i ett vakum. Om formspråk ska läras ut 

som viktigt inom speldesign så borde det baseras på fakta framtagen i studier som inkluderar 

alla aspekter av ett spel, som i en spelbar artefakt som den här. Jag skulle även kunna 

diskutera Proteus-effekten ur samma perspektiv. I Yee och Bailensons (2007) första 

undersökning så undersöker de Proteus-effekten i ett vakum, men då den undersökningen 

handlar om beteendevetenskap om avatarer i helhet och inte är kopplat till ett specifikt 

ämne, som spel, så finns det inget syfte till att kritisera den från denna infallsvinkel. Det är 

dock intressant att nämna avsaknaden av diskussion om hur akten att spela kan påverka hur 

männsikor spelar i Yee och Bailensons (2009) undersökning där de undersöker Proteus-

effekten i en, om något väldigt bred och okontrollerad, spelsituation. Vad jag fann i denna 

studie var att akten av spelande, som beskriven av Frank (2014) och Salen och Zimmerman 

(2003), hade större påverkan på hur spelare tacklade spelsituationer än grafiken hade. Jag 

fann även att förutfattade meningar och associationer hade markant högre påverkan på hur 

grafiken tolkades jämfört med vad jag hade förväntat mig. Båda dessa faktorer är värda att 

reflektera över i framtida studier om grafik. 

Deltagarna i undersökningen har hållits helt och hållet anonyma. Information om ålder, kön, 

bakgrund och utbildning efterfrågades under studien men användes enbart för att försäkra 

mig om att deltagarna passade in på den demograf som skulle undersökas i denna studie. 

Efter att detta klargjorts så har denna information tagits bort och har inte kopplats till 

studiens resultat på något sätt. Deltagarna blev även informerade om hur lång tid både 
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spelsessionen och intervjun förväntades ta och hade valet att avbryta undersökningen 

tillfälligt eller permanent om de ville detta. De blev även frågade om de var okej med att 

spelsessionen och intervjun spelades in under villkoret att det inte skulle visas upp för någon 

annan än mig eller delas vidare. Vid transkribering så ersattes tespersonernas namn 

omedelbart med nya kodnamn för att behålla dennna anonymitet i allt skrivet material som 

använts i studien. 

Det finns dock många problem med min studie som skulle kunna påverka dess trovärdighet. 

Den första och tydligaste skulle vara mängden data. På grund av studiens omfång så 

genomfördes undersökningen med fem testpersoner som fick spela en 5-10 minuter långt 

spel och följdes upp med en ca. 30 minuter lång intervju. Alla dessa faktorer är för små. Fem 

personer är alldeles för få för att grunda en slutsats på som kan appliceras på en hel 

demograf. 30 minuters intervjuer baserade på en kort spelsession är inte heller tillräckligt 

mycket för att få en solid uppfattning och kunna förklara den på ett genomgående sätt, 

speciellt utan att avslöja studiens syfte för att få mer riktade svar. Detta innebär att denna 

studie inte är stabil nog att användas som konkret bevis för en slutsats. Däremot så kan man 

se början till ett mönster som man kan göra antaganden om och vidareutveckla. En annan 

del som kan ha varit ett problem var artefakten. För att hinna skapa den och för att vara 

lättare att utvärdera så exkluderades så många faktorer som möjligt som inte var väsentliga 

för att ha en spelbar prototyp eller  för att undersöka frågeställningen. Detta resulterade 

dock i att många testpersoner kände att spelet var tomt och enformigt vilket kan ha påverkat 

deras upplevelser. Jag gjorde även ett bekvämlighetsurval av personer i min närhet som 

passade in på min valda demograf och som hade möjlighet att genomföra testet. Även om jag 

specificera i förhand att de skulle var helt ärliga i sina svar så kan vetskapen att jag skapat 

spelet ha påverkat vad de sa. 

Man kan även se att formspråk är djupt sammankopplat till stereotyper när det kommer till 

karaktärsdesign. En av testpersonerna nämner att stora och runda karaktärer ofta ses som 

klumpiga. Även om testpersonen följer upp detta med att hen inte kopplar det till specifikt 

den här karaktären så kan man se hur stereotyper används för att skapa negativa 

konnotationer inom media, speciellt spel och film. En koppling som att en stor och rund 

person skulle vara klumpig kan negativt påverka människor med dessa kroppsdrag och 

påverka samhället negativt i sin helhet. Baserat på denna studie så kan man dock se en 

potentiell lösning på att minska effekten av formspråk och stereotyper. Om man exempelvis 

gör karaktärer som är stora och runda men utformar dem med element som framhäver 

smidighet så kan kanske denna negativa koppling mellan runt stort och klumpigt försvinna i 

framtiden. 

En aspekt som skulle kunnat påverkat testpersonerna var genus. Trots mina försök att skapa 

en neutral avatar så tolkade testpersonerna avataren som manlig. För de flesta var detta 

omedvetet där de valde att kalla den för en ”han” men en testperson reflekterade specifikt 

över hur märkligt det var att avataren sågs som en ”han” då den var en robot. Detta kan ha 

påverkat hur avataren uppfattade avataren, hur de interagerade med den och vilka 

karaktärsdrag den fick. Det hade varit intressant att se om tolkningarna hade ändrats om 

karaktären hade uppfattats som kvinnlig eller faktiskt neutral. Testpersonerna bestod även 

av en väldigt ojämn fördelning mellan män och kvinnor, fyra män och en kvinna. 

Undersökningen var anonym och kön har inte använts som en diskussionfaktor i studien 

eller i samband med analysen av de olika resultaten. På grund av detta och den lilla 

testgruppen så tror jag ändå inte att detta skulle haft någon påverkan på resultatet men det 
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kan definitivt uppvisa på en svaghet i undersökningen. Det samma kan sägas om kulturella 

skillnader. Då alla deltagare kommer från samma kultur så kan undersökningen inte 

nödvändigtvis appliceras utanför denna kultur. Båda dessa är speciellt viktiga att nämna i 

samband med en studie som den här som menar att undersöka upplevelser. Hur man 

upplever något beror mycket på vad man upplevt tidigare, vilket påverkas stort av faktorer 

som kön eller kultur. 

6.3 Framtida arbeten 

För en fortsättning av studien så är det naturliga tillvägagångssättet att öka antalet deltagare 

och utöka både artefakten och intervjuerna för att vara mer involverade och djupgående. 

Genom att ha fler deltagare så kommer studiens resultat att bli mer trovärdigt och kommer 

kunna tillåta fler faktorer att analysera, som kön, samt att informationen skulle bli lättare att 

analysera då fler mönster och samband skulle gå att identifiera.. Artefakten skulle behöva 

vara längre och mer avancerat så att testpersonerna skulle kunna få en stor förståelse och ett 

helt intryck av spelet utan att känna att det blev enformigt eller långtråkigt. Intervjuerna 

skulle behöva vara längre för att få mer information att analysera. Den sista delen av 

intervjun borde kanske även inkludera en diskussion med testpersonerna om studiens 

frågeställning i relation till spelsessionen där testpersonen känner till undersökningens syfte. 

Detta skulle kunna få fram ytterligare information som testpersonerna inte trodde var 

relevant eller intressanta reflektioner om upplevelsen men skulle fortfarande hålla den första 

delens svar opåverkad. 

Den här undersökningen ville undersöka om spelare kände av en dissonans i formspråket 

och fann att detta inte var fallet. En intressant framtida undersökning skulle vara att 

undersöka om en sådan dissonans går att upptäckas överhuvudtaget av spelare. Genom att 

göra ett spel som överdriver alla aspekter av spelutveckling som form, färg, motiv, ljud och 

narrativ för att skapa en lugn och fredlig avatar i en hotfull och farlig spelmiljö så kan man 

undersöka om en spelare reflekterar över eller märker dissonansen i de mest extrema fallen 

vilket kan gynna hur spelutvecklare bygger upp sina spel. 

En annan variation som skulle fungera som ett intressant arbete skulle vara att vända på 

formulan. Om spelaren fick spela en aggressivt utformad avatar i en fredligt utformad miljö 

med ofarliga fiender skulle hen känna av dissonansen då? Skulle det påverka hur hen 

spelade? Skulle hens uppfattning av karaktären ändras? Man skulle även kunna variera detta 

koncept genom att låta spelaren spela både som en aggressiv avatar och en fredlig vilket 

skulle kunna ytterligare förhöja dissonansen. Ytterligare en intressant vidareutveckling av 

det här konceptet baserar sig på tankarna om gamer mode. Ett framtida arbete skulle kunna 

undersöka huruvida en estetisk faktor har påverkan på hur en spelare spelar spelet. Om man 

skulle ta en artefakt som den som skapats för min studie och byta ut all grafik med enkla 

geometriska former skulle det ändra hur spelaren spelar den eller skulle det mest effektiva 

sättet att användas oavsett? 
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Appendix A -  Nivåernas syfte. 

 

Skärm 1. Tutorial som visar hur man flyttar stenar. Alla vägar är förseglade, enda sättet ut är 

genom att flytta på stenen. 

 

Skärm 2. Tutorial som visar att man kan döda fiender. Enda vägen ut är blockerad av en 

fiende. 



 II 

 

Skärm 3. Ställer frågan: följer du den utmarkerade vägen eller ej. 

 

Skärm 4. Stigen patruleras av två fiender. Ställer frågan: Dödar du fienderna eller går du 

runt? 



 III 

 

Skärm 5. Vägen tyder på att man ska höger. Innehåller fiender, fallgropar och flyttbara 

stenar. Ställer frågan: Är du villig att gå en komplicerad omväg för att undvika strid eller 

slåss du direkt? 

 

Skärm 6. Har ett tydligt utmarkerat slutmål och en fiende som patrullerar. Ställer frågan: 

Kommer du välja att slåss även om det inte är i din väg eller går du direkt till ditt mål? 



 IV 

 

Skärm 7. Innehåller fiender, fallgropar och flyttbara stenar. Ställer frågan: Är du villig att gå 

en komplicerad omväg för att undvika strid eller slåss du direkt? Samma princip som skärm 

5 men i en annan miljö. 

 

Skärm 8. Innehåller mycket fallgropar, en fiende och en smal väg. Syftet är att tvinga in 

spelaren i en hotfull situation för att undersöka hens uppfattning av miljön. 



 V 

 

Skärm 9. Innehåller många spikar och ett skepp som agerar som mål för artefakten. Syftet är 

att undersöka spelarens beteende i denna hotfulla situation samt ger möjligheten att avsluta 

spelet genom att gå till en dörr med runt formspråk eller en med huvudsakligen vasst 

formspråk. 
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Appendix B -  Intervjuer 

Subjekt 1 

I: Så om vi börjar med spelsessionen I helhet. Har du några övergripande tankar, känslor om 

den?                                                                                                                                                

S1: Det var stiligt. Det var lite enformigt. Jag tyckte att illustrationerna var väldigt, väldigt 

vackra, som öppningen till grottan eller vad man nu ska kalla det. Jag tyckte personen 

var väldigt bra animerad. Jag var inte riktigt säker på om fienderna faktiskt kunde skada 

mig eller inte. Banan i sig kändes lite basic, det var väldigt tydligt vad det var man skulle 

göra men det var ingen direkt utmaning i konceptet. Jag vet inte vad liven fyller för 

funktion för man blev av med alla när man skadade sig på någonting. om det inte var så 

att dom där robotspindlarna kunde skada en. Jag tyckte animationerna rörde sig lite 

långsamt, det var frustrerande. Jag hade gärna velat haft en story till vad det var jag höll 

på med.  

 
I: Något mer? 

S1: Nej. 
 
I: Okej då går vi vidare, Det här var den första skärmen som du fick spela i. Vad var dina första 

tankar när du kom in hit? 

S1: Att jag tyckte om karaktärsdesignen. Jag förstår inte riktigt dom svarta områdena, är 
det någon sorts avgrund eller är det träd eller vad är det? Man förstod väldigt snabbt att 
det var stenarna man skulle flytta på. snygg bark. 
 
I: Så vad fick du för känsla av miljön? 

S1: Dyster. Kargt. Väldigt fint illustrerad men det känns ändå som en väldigt dov och 
dyster miljö. Det känns inte dystopiskt men det känns höstigt, kallt. förstår varför han har 
jacka på sig. Inga löv på träden.  
 
I: Finns det några anledningar till varför du känner så? 

S1: färgskalorna, I guess?  
 
I:Du hade ingen direkt tvekan när du bestämde dig vart du skulle gå, du gick direkt fram till den 

flyttbara stenen. Vad var din motivation bakom det beslutet? 

S1: Det fanns en väg att gå på och på den vägen ligger en sten.  
 
I: Okej, då går vi vidare till nästa skärm, Vad var det du tänkte när du kom in på den här 

skärmen? 

S1: Ska jag till småningom ta mig bort till den där lilla biten väg som finns där borta 
(till vänster) eller varför finns den där? Och varför finns det en gran på en parkering? 
Sen så var det obvious att det var en fiende jag stötte på, jag körde mestaktiken och 
tänkte att den kanske skadar mig om jag inte attackerar den bakifrån. Sen så visade sig 
det att det inte spelade någon roll överhuvudtaget. Den såg arg ut så jag tänkte : Döda!  
 
I: Du sa att du direkt kände att det var en fiende, vad fick dig att direkt identifiera det? 

S1: Den är i vägen. Och hade det varit, ja generellt sett, så om man stötte på en 
karaktär i ett spel som ska hjälpa en eller vägleda en eller och så vidare, så finns det 
ofta något som indikerar det till spelaren. Och sen så känns det som så här 
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underliggande medel som man bara snappar upp automatiskt. Ser ut som det är någon 
form av steampunk setting, personens attack är lite oklar, man ser den tyvärr inte så bra 
bakifrån, men det kändes naturligt att det var någonting som man skulle kunna bekämpa 
den här eventuella robotspindeln med. 
 
I: Så du menar alltså att det handlar mycket om dina tidigare erfarenheter inom spelgenren? 

S1: Precis. Sedan också, röda ögon brukar ofta signalera bad guy, insekter, alltså hur vi 

generellt sett gestaltar skurkar och så vidare, så är insekt not a good thing. Robotar är 

50/50, men kombinerat med en insekt, definitivt bad guy. 

 
I: Du pratade om fall det fanns någon anledning att gå bort till vägen på vänster sida, men valde 

att följa vägen framåt istället för att gå till vänster, vad var anledningen till det? 

S1: Saker är i vägen. 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad var din första tanke här? 

S1: Ja, jag gick ju inte på vägen här, för här fanns det en möjlighet att inte göra det. Jag 
tyckte också att det var en ganska meningslös skärm för att det enda som kändes som 
ett aktivt val var ska jag gå på vägen eller inte och det känns inte som ett 
jättespännande koncept. Eftersom en annan möjlighet gavs så tog jag den bara för att 
det var det enda valet som man kunde ta på den här skärmen.  
 
I: Då tar vi och går vidare direkt till nästa skärm, vad kände du när du kom in hit? 

S1: Att jag nu fick ett aktivt val att bara gå förbi robotspindlarna. Jag valde att ha ihjäl 
dem, för det finns ingenting på skärmen som indikerar att man ska samla poäng eller 
nånting så det känns som att det enda syftet i spelet är att ha ihjäl dem för att det är det 
enda sättet att interagera på. Så jag gick tillbaka till vägen, bankade på dem och gick 
vidare.  
 
I: Då tar vi nästa skärm, vad tänkte du när du kom in på den här skärmen? 

S1: Så jag reflekterade faktiskt inte så mycket över att man hade möjligheten att 
interagera med pusslet borta vid stenarna, men jag tror att jag direkt valde att inte göra 
någonting med det för att det såg ut att vara mer tidskrävande än att bara gå runt. 
Dessutom så hade jag redan börjat ha ihjäl dem där spindlarna, fått för mig att det var 
något som jag skulle göra så därför fortsatte jag med det. Sedan så såg det inte ut som 
att man kan gå vidare där uppe så att det var väl bara att fortsätta tänkte jag.  
 
I: Om det hade funnits något nytt element borta vid stenpusslet tror du att du hade varit mer 

intresserad av att gå den vägen då? 

S1: Då hade jag definitivt gått dit, då hade jag ju utforskat dem möjligheterna men det 
erbjöd ju liksom inget nytt i sig så det var bara att gå vidare till nästa skärm. 
 
I: Här vid nästa skärm, vad kände du när du kom in här? 

S1: Ja, alltså det var ju ganska oroväckande att vägen går fram till vad som ser ut som 
nått otrevligt. Jag gick in i den där grottan direkt, men jag är osäker på om det var min 
enda möjlighet. Men det kändes som att grotta var ett obvious sätt att ta sig vidare i 
spelet och jag trodde jag skulle komma in i en ny miljö om jag gick in i grottan så jag 
bara knallade rakt in.  
 
I: Efter att du hade dödat insekten högst upp. 

S1: Ja där ser man, det gjorde jag! det kom jag inte ihåg men jag hade nog fortfarande 
tanken att det var mitt syfte i spelet.  
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I: Vad kände du inför att gå in i den här grottmiljön? 

S1: Jag tyckte nog det kändes ganska bra, alltså grottan är ju så himla välgjord, det är 
nog den finaste illustrationen i spelet tycker jag, förutom huvudkaraktären, så för mig var 
det som en inbjudan till en ny form av miljö och jag tyckte det kändes spännande att ta 
sig vidare till nästa koncept.  
 
I: har du något ytterligare att säga om skogsmiljön innan vi går vidare till nästa? 

S1: Nej. 
 
I: Okej, då kommer vi in på den första skärmen i grottmiljön. Vad kände du när du kom in hit? 

S1: Samma koncept bara andra färger. Den här gången så tänkte jag att jag skulle 
engagera mig i dem där stenarna där nere istället för att gå upp och slåss mot 
spindlarna. Jag tänkte att fienderna kanske var svårare nere i grottan. Men så märkte 
jag att det inte gick så jävla bra. Jag vet inte om jag missförstod vad det var jag skulle 
göra eller om det bara var menat att vara ett frustrationsmoment. Så jag gick ner 
knuffade runt stenar och dog några gånger. Efter det gick jag bara upp och hade ihjäl 
spindlarna istället när jag kände att stenarna inte fyllde någon funktion förutom att jävlas 
med mig tror jag.  
 
I: Om du jämför den här miljön med skogsmiljön, kände du några skillnader? 

S1: Mer dystert, mer dunkelt. Man gick ju från en ganska dyster miljö till en ännu 
dystrare miljö. Det är mörkt, det är dovt, det är hotfullt, hela miljön som dem där spikarna 
känns hotfulla. Det finns inte ens några granar här, det växer ingenting här. Det är 
ganska dött.  
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad kände du inför den här? 

S1: Ska jag gå runt hela den där skiten? Jag tyckte det var ganska frustrerande, för jag 
gick från en skärm som var väldigt interaktiv och det fanns mycket att göra till en där det 
bara fanns en sak att göra. Så jag var mest bara frustrerad och såg inget syfte med 
den.  
 
I: Då går vi vidare till den sista skärmen. Vad tänkte du när du kom in hit? 

S1: Jag tänkte GOD DAMN! jag vill gå in i den där prylen, vem vet vad som kan hända 
där inne? Det var så jävla snyggt gjort och jag hade hoppats att jag kunde få komma in i 
det där fiskvraket och få köra igång.  
 
I: Vad för känsla fick du av det här vraket? 

S1: Obviously ondskefullt. Hotfullt, läskigt spännande. Jag ville dock inte undvika den, 
den var ju uppenbarligen det mest spännande på hela skärmen så jag ville ju 
undersöka, det enda som kändes misstänksamt var ju att det inte fanns något som 
blockerade och det i sig brukar säga att det kanske är någon form av en fälla 
men  eftersom det var det enda som kändes interaktivt och intressant i skärmen så 
kändes det naturligt att bara gå in, speciellt med tanke på att den förra grottan är bara 
att gå rakt in i och då kändes det som att ett upprepande koncept borde leda mig in i den 
också.  
 
I: Du nämnde tidigare att det kändes ondskefullt. Vad var det som fick vraket att kännas 

ondskefullt? 

S1: De röda ljusen, de enorma tänderna. Alltså, det är ju ett dött objekt i form av ett 
levande objekt med samma princip som tidigare, robot, insekt, fast i det här fallet fisk. 
Obviously ondskefullt, det är inte direkt en påskhare. Hade en påskhare också haft röda 
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ögon hade jag dock också blivit fett misstänksam. Vad som helst med en sån där käke 
skulle jag akta mig för.  
 
I: Noterade du att det fanns två vägar in i vraket? 

S1: Nej det gjorde jag inte. fy fan, det ser jag nu. Jag skulle nog gått in där först annars. 
 
I: Har du något ytterligare att säga om grottmiljön? 

S1: Nej det har jag inte. 
 
I: Vad tyckte du om huvudkaraktären? 

S1: Som jag sa tidigare så tycker jag den var den finaste illustrationen. Han rörde sig lite 
långsamt, hade velat gå dubbelt så snabbt. Väldigt rund och mysig, jag vet inte det 
kanske låter konstigt men han känns ändå mjuk trots att den är av metall. Det kanske är 
jackan? Tror han är väldigt tystlåten men är en bra vän som lyssnar mycket. Vill helst 
inte slåss. Kanske lite ensam? Orolig men inte rädd, fortfarande modig. Han gjorde ju 
ingen reaktion när han mötte vraket trots allt. Lite ovetande, försöker gå runt och lära sig 
saker om världen. Jag gillar honom trots att jag faktiskt inte vet något om honom. 
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Subjekt 2 

I: Vad hade du för helhets tankar om spelet? 

S2: Ja, jag tycker att det var fint. Jag gillade grafiken och färgsättningen. Jag gillar ju fina 
spel. Det var lätt att förstå och det kändes som att jag bemästrade det. Det var mina 
spontana tankar. 
 
I: Vi börjar med den första skärmen. Så vad var dina första tankar? 

S2: Jag tänkte, oj vad övergivet. Och jag måste slå sönder de där stenarna för att ta mig 
förbi. Jag visste ju att jag kunde slå, så min tanke var att förstöra stenarna, men det gick 
ju inte. Men jag märkte att jag kunde flytta på den så då blev det klart vad jag skulle 
göra. Och fina färger. 
 
 
I: Du sa att det kändes övergivet. Vad var anledningen till det? 

S2: Det känns som att det inte finns så många levande organismer här, det ser väldigt 
torrt ut,  det kan förstås finnas levande organismer på torra ställen med, men det känns 
liksom som motsatsen till en regnskog eller en stad. så inte så fullt av liv. Det är mitt 
intryck. 
 
 
I: Vad fick dig att känna "torrt"? 

S2: Gräset är gult så det finns inte så mycket fuktigt eller bördig jord. Känns svårt att 
odla något. och träden ser ut som sådana träd som bara överlever där det är torrt eller 
varmt som inte behöver så mycket vatten. 
 
 
I: Och vilken känsla hade du när du gick igenom det här området? 

S2: Jag gillade ändå att det var ljust. Det var ju ändå ljust så det var ju inte på natten så 
det kändes betryggande. Det var inte så skrämmande, man såg liksom allt som händer. 
Som när dem där spindlarna dök upp så syntes dem väldigt tydligt och jag kunde se 
deras rörelsemönster tydligt så det kändes bra. 
 
 
I: Något ytterligare om den här skärmen? 

S2: Njae, jag är lite osäker på vad det svarta är, jag fattar att det var en kant eller ett 
stup som man antingen inte kan gå på eller som man ramlar ner och förlorar ett liv i, för 
så brukar det vara i andra spel, men det var lite otydligt.  
 
 
 
I: Då kommer vi vidare till nästa skärm, vad var dina känslor när du kom in hit? 

S2: Jag tänkte att den där metallgrejen ser inte vänlig ut. Den vill nog skada mig så jag 
måste ha ihjäl den först. Och den är i min väg så jag kommer inte vidare om den är kvar. 
 
 
 
I: Du tvekade lite innan du gick fram till den. Vad var anledningen till det? 

S2: Jag tror det var för att jag var rädd för att jag inte kunde slå den så bra och vilken 
distans man ska ha. Sedan visste jag inte hur långt ner den gick så jag ville försäkra mig 
om det innan jag gick framåt.  
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I: Du sa att du märkte att det var en fiende, vad fick dig att identifiera det som en fiende? 

S2: Dels för att den har  väldigt hårda och vassa drag, den ser ut på ett väldigt hårt sätt. 
Grå stål, den har röda ögon och ser ut som att den inte vill vara kompis med någon. Den 
kanske har kompisar men jag är inte en utav dem.  
 
 
 
I: Har du några andra åsikter eller tankar om fiende? 

S2: Den känns som karaktären som jag spelar som att den inte heller är en levande 
organism, utan liksom maskin liknande. Men den kändes inte som ett däggdjur utan som 
en maskin, som en insekt, den är gjord av stål och kan ha ihjäl saker. Att den är gjord för 
det. Eller för att vakta eller skydda.  
 
 
 
I: På den här skärmen valde du att döda fienden och fortsätta rakt uppåt. fanns det någon 

anledning till varför du valde att gå specifikt den här vägen? 

S2: Asså jag testade ju inte att se om jag kunde gå emellan träden och gå runt men jag 
kände att jag ville göra det ändå. och jag vet inte varför jag inte testade men det kändes 
inte som att det skulle gå. Det kändes även väldigt instängt och jag gillar inte att vara 
instängd, så om jag slår fienden så är jag inte det längre. Då är jag fri. Sedan vet jag inte 
varför jag inte kollade om jag kunde gå dit efter det. Jag tänkte att jag ska vidare. 
 
 
 
I: Vad tänkte du när du kom in på nästa skärm? 

S2: Jag tänkte här fanns det inte så mycket att göra annat än att följa stigen till nästa bit. 
Det kändes som en korridor till för leda en vidare. Det fanns bara en stig och då jag följt 
stigen tidigare så fortsatte jag med det.  
 
 
 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du valde att ta stigen? 

S2: Jag gillar ju egentligen inte att gå på stigen vanligtvis, jag gillar att hitta nya vägar, 
men just här kände jag att stigen skulle leda mig dit jag borde vara, jag borde inte gå 
runt i vildmarken och slå på stenar.  
 
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. 

S2: Där kom ju en insekt väldigt snabbt nära och då tänkte jag "jag ska slå ihjäl den här 
jäveln" och här förlorade jag även ett liv så jag var ännu mer såhär "ni är onda" liksom. 
Så jag ville bara döda dem. Det hände inte så mycket här, också en korridor fast med 
fiender. slå dem gå vidare. 
 
 
 
I: Då tar vi nästa. Vad Tänkte du här? 

S2: Först döda fienden, för dem distraherade mig och om jag skulle gå vidare skulle 
dem kunna fånga mig och jag skulle förlora ett liv. Sedan tänkte jag gå upp ovanför 
gapet och se om jag kunde gå förbi där uppe. Nu har jag ju brutit lite mot mitt tidigare 
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mönster men jag följde ju ändå stigen där uppe till att den tog slut. Inget gick att flytta 
där uppe. Jag tänkte inte så mycket på området nere till vänster. Jag såg att det fanns 
flyttbara stenar där men det såg inte så intressant ut. Det kändes inte som att jag skulle 
komma någonstans eller att det skulle ge mig något, så det var inte värt att gå dit. Sen 
såg jag vägen framåt och gick dit. 
 
 
 
I: Då går vi vidare. 

S2: Ja då tänkte jag att jag ville döda insekten för dem känns onda och jag vill ha så få 
av dem som möjligt i mitt liv. Och så identifierar jag mig mycket med karaktären, det 
känns som att han är ute på villovägar for no reason, vad jag vet i alla fall, jag vet ju inte 
så mycket om karaktären. Men sen så grottan så tänkte jag "nu jävlar så händer det 
grejer!".  
 
 
 
I: Så vad var dina tankar om att gå in i grottan? 

S2: Jag hade lite farhågor om att det skulle bli lite svårare fiender när jag kom in eller nu 
kommer saker ändras, men jag ville det för jag kände att nu får det vara nog med vad vi 
haft hittills. Nu vill Jag ha något nytt. Så det var spännande och lite skrämmande.  
 
 
I: Vad var det som fick dig att tänka att grottan skulle vara skrämmande? 

S2: för den var mörk och det hänger ner saker som skulle kunna klyva mig, spetsiga 
saker och det ser ut som et gap nästan eller munnen till en konstig insekt. Så det 
kändes som att jag skulle sväljas ner i någonting eller gå under jorden eller in i ett stort 
berg där det är mörkt.  
 
 
 
I: Är det någonting mer du vill nämna om skogsmiljön innan vi går vidare? 

S2: Stenarna är också lite vassa, inte så runda, mer som klippor fast på land, inte 
bumlingar. Liknar lite insekterna och ingången till grottan för dem är också lite 
*onomatopoetikon av något vasst som skär*. Annars har jag inget mer att säga. 
 
 
I: Då går vi in i grottan. 

S2: Kul tänkte jag när jag såg det här. Kul med en ny färg, älskar att det verkligen känns 
att man är under jorden. Jag gillar att istället för de svarta hålen i gapen så är det 
spikliknande saker där som man kan bli spetsad på. Och det var väldigt många fiender 
här, många mer än tidigare så jag kände bara "åh nu måste jag bara slakta dem här". 
Det var kul också att man såg lite att man kom från skogen, att det var lite av en 
övergång med några träd i början. Det känns liksom inte som att det finns några träd i 
resten av banan. Jag såg även att jag kunde flytta stenar och helt plötsligt ville jag flytta 
stenarna för jag ville se om jag kunde gå ner, men jag vet inte om jag kunde det eller om 
jag bara flyttade stenarna fel. Men också väldigt estetiskt tilltalande färgsättning.  
 
 
 
I: Så vad fick du för övergripande känsla av grottmiljön? 

S2: Mörker, murrigt, kallt, kargt också men inte med samma torrhet känns mer fuktigt. 
Skulle inte säga att det här är ödsligt på samma sätt utan känns mer mysigt, som en 
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gömd plats. Jag förstår att det är mörkare för att vi är under jorden och på grund av 
färgerna som känns som dem skulle kunna vara i en grotta. Jag tyckte det var kul att 
miljön ändrade sig.  
 
 
 
I: Den här miljön i jämförelse med skogsmiljön, hur kände du om skillnaderna? 

S2: Skogen kändes varm medan den här är mer kall först och främst. inomhus utomhus, 
vilket gav bra kontrast. Jag känner mig mer osäker och rädd i här för att det är instängt. 
Jag känner mig omringad, som att jag inte kan välja hur jag ska gå. Tidigare kände jag 
att det var större yta, men här känns det trångt som att jag måste akta mig för var jag 
går.  
 
 
 
I: Då går vi vidare. Vad tänkte du när du kom hit? 

S2: Här kända jag att kanterna var så nära, så jag var tvungen att vara försiktig. Jag var 
inte säker på om taggarna var i stup eller om dem stack upp så jag skulle skära mig på 
dem om jag gick för nära kanten. Jag ville inte dö igen som jag gjorde på den förra 
skärmen så jag var väldigt orolig. Sen såg jag fienden då fick jag döda honom. Där 
fanns det mer plats så det kändes skönt och då kunde jag säkert bara gå och döda 
honom. Den här kändes med som en korridor men som en man var tvungen att vara 
försiktig med. Det kändes inte som det fanns så mycket val här. 
 
 
 
I: Då går vi vidare till den sista skärmen. 

S2: Kul. Jättekul. Jag älskar piraya, djuphavsfisk, marulk grejen. Den hade inga ögon typ 
kändes det som, men dom där röda grejorna är ögon ser jag nu. Känns som en blind fisk 
som har fastnat under marken och jag tyckte det var jävligt coolt att det ser ut om att 
dess ståltänder har spetsat sig upp genom jorden. Skönt att det inte var fiender utan 
kändes mer som this is the end of the road, finish it. Det kändes som att det skulle leda 
till en ny bana.  
 
 
 
I: Vad var det som fick dig att tänka att detta var ingången till en ny bana? 

S2: Det påmindes lite som ingången till grottan på grund av de där spikarna, och jag dog 
ju inte förra gången så jag tänkte inte att det var något farligt. Dock när jag ser på det nu 
så ser jag ju att den har samma röda ögon som insekterna så det här skulle ju kunna 
vara the mother, lite Aliens-aktigt. Nu har jag kommit till the nest liksom. Och det kändes 
kul nu ska jag gå in i den här fisken. Jag hade inga tankar på att gå vidare i spelet. Det 
ser ut som att man skulle kunna gå vidare åt höger. Kanske uppåt. men jag kände att 
det här var det mest äventyrliga. 
 
 
I:Så du var bestämd från början att du skulle gå in i fisken. Men märkte du att det fanns två 

ingångar? 

S2: Ah, nej jag tänkte inte på det. Jag är lite ledsen att jag inte såg den. 
 
 
 
I: Om du hade märkt den, hade du valt att gå in där först? 
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S2: Ja det hade jag. Jag hade undrat "oj, varför finns det en liten ingång?" och där var 
det inga käftar. Den känns inte lika farlig så där hade jag kunnat gå in utan att bli mosad 
av fiskens käftar. 
 
 
 
I: När du bestämde dig för att gå in i fiskens käftar, vad tänkte och kände du då? 

S2: Jag blev lite nyfiken och pirrig i magen. Jag tänkte bara på vad kommer här näst. 
Det var inte som att jag var trött på det här området men det var som att fisken var så 
speciell och nytt och den rörde sig inte så jag tänkte jag ska in i den här för det var 
coolt.  
 
 
 
I: Några övriga tankar om grotta i helhet? 

S2: fisken såg så sjukt snygg ut, allting om den fascinerar mig. Jag tycker grottan var 
mer mystisk, där uppe var det så ödsligt här kändes det som att det fans något nytt 
bakom varje hörn. Man vet inte vad som lurar i mörkret.  
 
 
 
I: Vad tyckte du om huvudkaraktären? 

S2: Jag gillar huvudkaraktären. Jag identifierar den mest som en han, vilket är konstigt 
för det är ju en robot, men det känns som att den hade manliga drag och var lite 
*bopadopabop*. Det känns som roboten i big hero 6, han som är så söt och snäll. 
påminner lite om Marvin i liftarens guide till galaxen, fast marvinskusin som är från 
Alaska som gillar att hugga ved i skogen och har en robot hund som blir jätteglad när 
han kommer hem. Och jag älskar händerna och fötterna. fötterna är typ bara klumpar av 
stål och händerna är så  där glada som man vill ge honom en high five men så bryter 
man armen. Också gillar jag jackan. Den känns varm. vet inte varför han har den dock 
för han är en robot.  
 
 
 
I: Om du skulle tilldela honom några personlighetsdrag, vilka skulle du ge honom? 

S2: Kramgo på grund  av att jackan får honom att kännas mysig. fysiskt 
stark. Sympatiskt, som att han skulle ge någon sin jacka om den frös och för att han är 
så rund, runda drag känns så klappvänlig. Han har även långa armar så han kan 
omfamna saker, men det är även den starka sidan klämma ihjäl någon, slå saker. Eller 
så har han inte känslor utan bara vandrar runt och letar efter någonting men vet inte 
riktigt, har inget samvete, men det är nog för att han är så uttryckslös, ingen mun inga 
ögonbryn bara två vita ögon. Det känns som en utforskare. 
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Subjekt 3 

I: Du har precis spelat igenom spelet, skulle du kunna börja med att beskriva vad du tyckte och 

kände om spelet överlag? 

S3: Det är något jag hade velat se mer av. Jag hade velat se en mer slutgiltig produkt 
där det fanns lite mer att göra i demon. Men overall så var den väldigt snyggt gjord. Det 
kändes bekvämt att spela det trots att jag hade velat gå åt alla håll samtidigt istället för 
åt bara fyra riktningar. 
 
I: Då börjar vi vid skärm ett. När du fick börja spela här, vad var ditt första intryck? 

S3: Det var att jag ville utforska allting som inte var vägen rakt fram. Jag ville se om det 
fanns något gömt bakom stenarna till vänster. Jag ville se om jag kunde ta mig upp till 
vägen till vänster.  
 
 
I: Vad fick du för intryck utav miljön? 

S3: Jag har inte lagt så mycket tanke på den. Det känns öde, lite såhär eerie, ödsligt. 
Jag tänker att det inte är en människostyrd värld typ. Men det beror nog mycket på att 
man spelar som en robotgubbe, fast med en människojacka. Känns som en steampunk 
setting. 
 
 
 
I: Du nämnde att miljön kändes ödslig, vad fick dig att känna det? 

S3: Nånting som jag alltid tycker spelar roll med det är träd utan löv, det får saker att 
kännas ödsligt överlag. Men sen så är det även granar men dem vissnar ju inte. Att 
marken inte är grön spelar nog in i det med. Det känns lite dött och tomt på det sättet, 
inte för att det finns lite saker att titta på. Sedan så har vi dem där schyssta vägarna som 
inte verkar användas så mycket då det ligger stenar på dem. Lite så. 
 
 
 
I: När du kom in på den här skärmen så valde du att gå direkt till vänster först. Vad var 

anledningen till det? 

S3: Jag ville se om jag kunde göra någonting med stenarna där, slå sönder dem eller 
något. Utforska min omgivning innan jag gick vidare på den raka vägen, som 
uppenbarligen var vart jag skulle gå. 
 
 
 
I: Här har vi nästa skärm. Vad var dina första tankar här? 

S3: Oj en fiende och jag vill ta mig till vänster. Det var mina första intryck. Och här 
kändes det mer möjligt att ta sig till vänster, då det fanns mer utrymme mellan stenarna. 
Så det var  det jag ville testa först då det såg ut som att det skulle kunna finnas 
någonting där på grund av vägar och sånt.  
 
 
 
I: Du sa att du direkt tänkte "oj en fiende", vad var det som fick dig att tänka det? 

S3: Den är vass. Den är spindelliknande. Det är två faktorer som alltid får den röda 
lampan att börja lysa där det står fiende. Och att den rörde sig. Det kändes som att den 
var vass nog att spetsa mig. Det känns tydligt att det var en fiende. 
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I: Har du några andra åsikter eller tankar om fienden? 

S3: Det kändes ändå inte som att dem var aggressiva i sin programmering, dem jagade 
mig liksom aldrig, så dom kanske bara var idle creatures. Men jag ville ändå döda dem 
för dem var vassa och spindelliknande. Jag hatar spindlar så jag kände ingen 
barmhärtighet för dem.  
 
 
I: Nästa skärm. Vad var dina tankar här? 

S3: Gå inte på vägen. Jag vill gå upp i vildmarken. Jag vet inte, det känns mer logiskt för 
mig att inte följa vägen till att börja med utifall det fanns något jag kunde hitta på den 
andra vägen. Det är ju bara mitt standard tänk. Sedan tänkte jag att jag kommer nog i 
vilket fall få följa vägen för nu kändes det inte riktigt som att det spelade någon roll för 
jag trodde båda vägarna ledde till ungefär samma ställe ändå. Lite så. Det kändes mer 
öppet. Det kanske skulle göra att på nästa skärm så skulle jag kunna välja fler vägval. 
Det kändes som att stigen var den jag var menad att gå, men det känns inte som att 
man inte var menad att gå på den vänstra vägen utan bara att den var alternativ. Jag 
gillar dem valmöjligheterna. 
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad var dina första tankar här? 

S3: Det var fiender igen. Jag gav inte den här skärmen speciellt mycket eftertanke, jag 
ville döda fienderna och gå vidare till nästa så att jag skulle få se vad som fanns bortom 
skärmen för det fanns inte jättemycket att göra här. Jag vet inte om jag slog på träden 
eller inte, men det känns som något jag skulle vilja göra. Det var här jag märkte att 
fienderna inte verkade vara aggressiva mot mig.  
 
 
 
I: Så du märkte att dem inte var aggressiva. Reflekterade du någonting över möjligheten att gå 

runt dem utan att döda dem? 

S3: Dem kändes här mer som vägvaktare eller spanare, för dem patrullerade vägen. Så 
ja jag tänkte på att jag kunde ha lämnat dem, men det ville jag ändå inte för jag vill ändå 
döda alla spindelliknande varelser, men jo absolut så tänkte jag att jag lika väl hade 
kunnat springa ifrån dem. 
 
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad var din första tanke här? 

S3: Här va att jag ville ta mig in på området till vänster, för där kändes det som att man 
kunde hitta något eller hända någonting nytt. Det kändes som jag skulle blockera mig 
själv men jag löste stenarna genom att putta dem rätt. Jag ville se vad som fanns på det 
låsta området,för det ser väldig inbjudande ut för att det är stenar i vägen och du inte 
ska dit. Och att det är massa stora dödshål som får det att se farligt ut vilket ökar 
spänningen, så dit vill jag självfallet gå.  
 
 
I: Du valde här att döda fienderna innan du gick till vänster. Vad var din tankegång här? 

S3: Jag ville nog bara få det överstökat så att jag skulle slippa oroa mig över dem när 
jag skulle gå vidare. Det var väl bara rensa upp tänket. Att jag inte ville ha några 
störningsmoment efter jag utforskat. Sen vet jag inte, det känns som att det kanske är 
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en sån där undermedveten grej också att man inte vill att någon ska komma i bakhåll. ör 
jag var ju inte  säker på hur dem är heller, deras väg skulle ju lika gärna kunna gå dit 
med och då ville jag hellre få det undanstökat. Jag litar inte på spetsiga spindlar och det 
är något jag har haft dåliga erfarenheter av tidigare, så det känns som att de skulle 
kunna hitta på fuffens.  
 
 
 
I: Du trillade ner i ett av hålen och dog när du var ute på ön och utforskade. Nästa gång du kom 

hit så valde du istället att följa vägen uppåt. 

S3: Det var för att jag inte hann utforska den delen av området. När jag gick där nere så 
trillade jag bara ner och dog så då ville jag se om det fanns någonting där uppe istället. 
Jag ville ju inte missa något. 
 
 
 
I: Okej, då har vi den sista skärmen på skogsmiljön. Vad var dina tankar här? 

S3: Det var oj, nu ska vi in i en dungeon, och sedan så såg det ut som en alternativ väg 
upp till vänster så då ville jag testa det innan jag begav mig till grottan. Och så ville jag 
slå den där fienden så att jag hade kunnat ta mig förbi om det var ett område där uppe.  
 
 
 
I: Du kände alltså att grottan var vägen framåt och att uppåt var en alternativ väg. Vad var det 

som fick dig att tänka det? 

S3: Grottan såg lite elak ut, som att här inne är det lite farligt, det var spetsigt och mörkt. 
Och vägen leder ju uppenbarligen dit också. Och jag ville ju även gå dit in och slåss 
utifall det fanns någonting spännande att slåss mot där inne. Eller hitta skatter eller 
något. 
 
 
 
I: Så vad var dina tankar när du gick mot grottan? 

S3: Mina tankar var väl först att här kanske det kommer en boss efteråt. Och att jag 
skulle in i en grotta och jag ville ju in dit, men jag förberedde mig på det värsta utifall det 
skulle vara en boss där inne.  
 
 
I: Har du något ytterligare du vill säga om skogsmiljön i sin helhet? 

S3: Jag gillar den, det känns som att det skulle vara en rolig miljö men jag hade velat ha 
mycket mer att utforska och kunna hitta skatter och extra fiender och sånt. Men den 
kändes som en intressant och annorlunda grund.  
 
 
I: Nu så kommer vi in i grottmiljön. Vad var dina första tankar här? 

S3: Min absolut första tanke var att spindlarna och golvet nästan smälter ihop lite 
färgmässigt. Men sedan så tänkte jag taggigt. Det finns många olika vägar att gå, det 
tycker jag om, jag gillar valmöjligheter i spel. Och jag tänkte att jag vill slåss mot 
fienderna och gå dom olika vägarna. 
 
 
I: Så vad känner du inför den här miljön? 
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S3: Jag känner att det är en miljö jag vill vistas i och se vad som finns i slutet av. 
Sådana här miljöer känns ofta som att det brukar komma någonting extra i slutet, 
eftersom du har tagit dig igenom ett lite svårare område. Här tänker jag att det finns lite 
mer fiender här inne, det mesta ser lite farligare ut och det borde komma någonting kul i 
slutet av det. 
 
 
I: Du sa att det mesta här inne kändes farligare. Vad var det som fick dig att känna det? 

S3: Jag tror det är mycket taggar, att det ser vasst ut gör det farligare. Jag vill inte ramla 
ner i ett av dem där hålen med taggar, ännu mindre än i hålen från förra delen.  
 
 
I: Så vad känner du i i helhet om den förra miljön i jämförelse med denna? 

S3: Jag tycker det var ett skönt miljöombyte att komma in i ett helt annat färgschema. 
Grundkänslan blir ju helt annorlunda efter att man vant sig där ute där det är lite ljusare 
och dunkel miljö, för det är ju lite sådär nedstämt och mysigt där ute, och så kommer 
man in här där det känns lite kallare och råare. Det tycker jag är ett bra miljöombyte. 
Och det känns intressant och lite farligare. 
 
 
 
I: Okej, Så det första du gjorde här var att döda alla fiender och sedan gå neråt. Vad var 

anledningen till att du tog denna vägen? 

S3: Jag ville döda dem först för dem var spindlar som jag redan sagt, sedan såg jag 
stenar som det såg ut som jag kunde putta undan så då ville jag se om det gjorde 
någonting. Och så ser vägen lite mer spännande och äventyrlig ut, så jag ville testa 
den.  
 
 
 
I: Då tar vi nästa skärm. Vad tänkte du? 

S3: Jag tänkte den här vägen leder till något speciellt eftersom den är väldigt linjär.Jag 
kände att här fanns det inte så mycket att utforska så det var bara att tacka och ta emot 
och gå vidare och se vad som finns på nästa skärm.  
 
 
 
I: Vilket känslouttryck fick du av den här skärmen? 

S3: Jag känner att det här var lite nu går du på stigen till någonting stort, möjligtvis ett 
bossrum eller vad som helst. Det här kan vara den sista delen innan du ska ställa dig i 
en ring med en megaspindel och slåss. Det känns som det ledde till slutet. 
 
 
 
I: Då tittar vi på den sista skärmen. 

S3: Min första tanke var ok här är bossrummet. Min andra tanke var jag vill se vad som 
fanns till höger bredvid bossrummet för det såg ut som att det kunde leda till ett extra 
område där man kunde få en powerup eller ett liv eller något. Sedan kände jag att det 
var oväntat att det var ett stort fiskhuvud och då kände jag att kanske bossfighten 
utspelar sig i en lite sjö eller någonting sånt där. Det blev en väldigt intressant kontrast 
mot dem spindlarna som är landburna.  
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I: Du sa att det första du tänkte var "här kommer bossrummet" vad fick dig att tänka det? 

S3: Det är en episk passage i form av en farlig fisk. Det ser verkligen ut som att du ska 
gå in i munnen på han för att ta dig vidare till något märkligt område där man kanske ska 
slåss mot någon sån där liknande fiende. Och det är så jag tänker. 
 
 
 
I: Du tänkte aldrig att fisken själv skulle kunna vara bossen? 

S3: Jag vet inte, den ser väldigt passageliknande när den ligger sådär, men absolut, fast 
då känns det som att man skulle slåss mot den på insidan.  
 
 
 
I: Märkte du att det fanns en alternativ väg in i fisken? 

S3: Nej det gjorde jag  inte, jag märkte inte den alls. 
 
 
 
I: Om du hade sett den, tror du att du hade valt den vägen istället? 

S3: Nej. Det kändes roligare att gå in i munnen. Sen om jag hade haft möjlighet att gå ut 
ur munnen så hade jag nog testat den i efterhand tror jag. Men jag är inte säker, jag kan 
ha testat den först utifall jag inte skulle få gå tillbaka ut. Det är dark souls tänk. 
 
 
 
I: Har du några mer övergripande tankar om grottmiljön? 

S3: Jag hade velat se mer alternativa väggar. Kanske kunna hitta någon sån här 
alternativ skärm med något kul även om det inte gjorde så mycket. Lite kusligare, lite 
farligare än tidigare. Och att jag ville hitta en väg ut som inte var den jag kom in igenom.  
 
 
 
I: Vad tyckte du om karaktären? 

S3: Han är riktigt cool. Han känns väldigt likeable. Jag tänker spontant på big hero six, 
det känns som en sån karaktär som skulle kunna ha en jättebra story utan mycket dialog 
typ. Som en tystlåten karaktär som ändå är rolig eller skön eller känslosam, möjligtvis. 
det känns som att han är mer än bara en robot, för han har det utseendet.  plus han har 
på sig en människojacka som gör honom sten cool.  
 
 
 
I: Du säger att "han har det utseendet", vad menar du med det? 

S3:  Vet inte, han är rund och mjuk och det känns som att han är en likeable karaktär. 
Det känns logiskt att han skulle härlig på  något sätt, vilket sätt som helst bara.  
 
 
 
I: Vad skulle du tilldela för karaktärsdrag till honom? 

S3: Jag skulle not säga känslomässig, men jag skulle inte välja någon sån här klyschig 
för en stor och rund karaktär som att han skulle vara klumpig eller nånting. Jag skulle 
mest spela på känsla att han skulle visa känslor tydligt eller ta åt sig mycket så att man 
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märker på honom på nått sätt. Men fortfarande lite som Kung u panda att han 
fortfarande är svincool när han är på sin topp, att han slåss bra och har häftiga moves 
typ. Och det tycker jag han har av vad jag sett. 
 
 
 
I: Några slutliga kommentarer om spelet i helhet? 

S3: Jag tycker det är otroligt välgjorda animationer, slå attacken var väldigt skön att slå 
med jämfört med tidigare tidiga demos jag testat. Det kändes liksom inte som att jag 
slogs men jag förstod det ändå, och det är bra. Skulle bara vilja ha mer funktioner och 
vägar. 
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Subjekt 4 

I: Så om vi börjar med frågan, vad tyckte du om spelet? 

S4: Jag gillade konceptet. Men det märktes tydligt att det var en demo, det fanns inte så 
mycket variation eller så mycket att sätta sig in i. Men annars så tyckte jag att det såg 
bra ut. Jag gillar huvudkaraktären, skulle vilja veta bakgrunden för honom och världen, 
tror det skulle gjort mig lite mer motiverad att spela spelet, men kan ursäkta det då det 
bara är en demo. Jag tyckte det var kul för insekterna påminde mig om insekterna från 
en film* jag såg för många år sedan, så lite nostalgikänsla. Jag gillade miljön och att 
man gick mellan olika miljöer. 
 
I: Då börjar vi med att gå igenom din spelsession. Det här var där du fick börja spela, vad var 

dina första tankar? 

S4: Okej, vart leder det här vart ska jag gå. Men samtidigt så märkte jag stigen, såg att 
det fanns lite obstacles och då märkte jag vad som gick att röra på och inte. Det 
påminde mig om äldre pokémon spel, där man går i 2d världen och flyttar på saker, man 
hittar olika vägar att gå fram. Jag gillar miljön men jag fattar inte om det svarta är stup 
eller vatten, men jag märkte att man inte skulle gå på det för då dör man.  
 
 
I: Vad skulle du säga att den här miljön har för känsla? 

S4: Höstig känsla. Mitt emellan kallt och varmt, när man kommer till tidig höst när det 
fortfarande är lite rött och varmt, men kanske på en molnigt och lite kallt. Sånt väder 
som man inte direkt skulle vilja gå ut i.  
 
 
 
I: Vad tror du gav dig dessa känslorna av miljön? 

S4: färgerna och träden, bland annat. Granarna vid den här tiden brukar ju vara gröna 
men här är dem mörka så det är därför jag ser det som en tidig grinig höstdag. 
 
 
 
I: Du valde här att gå till vänster först istället för att följa stigen direkt. Av vilken anledning valde 

du det? 

S4: för att undvika stenarna, jag såg att det var blockerat så jag tänkte gå runt, men jag 
kunde inte flytta eller gå emellan granen heller, så var tvungen att flytta på stenen. 
 
 
I: Vad gav dig känslan att du inte kunde flytta på stenen? 

S4: Dem stora var ju uppenbarligen oflyttbara, de var större en karaktären så det skulle 
inte vara fysiskt möjligt. Han kan ju skjuta men jag tror inte att han kunde skjuta sönder 
dem, han kändes inte så destruktiv. 
 
 
I: Vad var din första tanke vid nästa skärm? 

S4:  Jävla insekt! Jag fick nostalgikänsla av insekten och förstod att den blockerade 
vägen så var tvungen att göra något och då jag visste att jag kunde skjuta... Ja då löstes 
det problemet. Jag tänkte att man kanske kunde gå runt, men jag visste ju från tidigare 
att jag inte kunde gå igenom träden så jag försökte det inte här. Då följde jag vägen. 
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I:Efter att du dog vid ett senare tillfälle av demot så kom du tillbaka hit, och denna andra gång så 

valde du att försöka gå till vänster, något du inte gjorde första gången du var här. Vad var 

anledningen till det? 

 

S4: Jag följde stigen först för det kändes som att det var det som spelet ville, men det 
gick ju inte så bra för jag dog, så ville jag testa andra vägar.  
 
 
 
I: Du nämnde att insekten blockerade vägen, vad var det som fick dig att identifiera det som ett 

hinder när du först kom hit? 

S4: Jag skulle följa vägen och den var som stenen fast ett rörligt objekt. Stenen var inte 
farlig för mig så den kunde jag flytta på men insekten verkade ha en AI och det skulle 
kunna betyda att det var ett hot eller så skulle den kunna vara vänlig insekt, men jag 
dödade den för säkerhets skull. Sen ville jag prova att skjuta med.  
 
 
 
I: Betyder det att du inte var säker på om det var en fiende eller inte? 

S4: Precis. 
 
 
 
I: Är det några specifika anledningar till varför du var osäker på det här? 

S4: Det som jag är van vid i spel så börjar fienden med att attackera men den här 
insekten gjorde ingenting innan man kom väldigt nära den. Så jag sköt den bara för att 
vara säker, inte för att det var kul att döda lite. 
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad var din tanke här? 

S4: Vart fan ska jag gå. Nej, men det logiska var ju att följa vägen, det ickelogiska var att 
gå en omväg genom fältet. Stigen leder vägen så jag tog den. Den var liksom säkrare. 
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. 

S4: Ja, eftersom jag träffade på fienden så tänkte jag get out of my way. Så egentligen 
så vandrar de ju på vägen och man hade kunnat springa förbi dom utan att göra någon 
skada på dem för det känns inte som att dom söker någon skada själva utan mer att 
skydda sig själva eftersom dom inte jagade mig men eftersom jag inte orkade springa 
förbi dom så tänkte jag, jag skjuter på dom istället.  
 
 
 
I: Så nästa skärm, vad tänkte du här? 

S4: Jag vet inte, jag började spelet med att gå uppåt så det kändes logiskt att fortsätta åt 
det hållet. Det såg ut som att jag kunde komma förbi uppe vid de stora stenarna. Men 
det gick inte och jag ramlade ner för ett stup. Då kom jag tillbaka, sköt insekterna och 
gick höger. Jag ser nu att man kan gå ner till vänster va? Jag tänkte inte på att stenarna 
skulle kunna vara flyttbara. Men jag ser ju även nu att jag ändå bara hade kommit till 
samma ställe som jag var på tidigare så det känns ganska meningslöst att gå dit. Jag 
sätter ut mitt slutmål i spel innan jag utforskar och då jag hade kommit till samma slut så 
finns det ingen anledning att gå den vägen alls. 
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I: Nästa skärm. 

S4: Ja, grottöppningen, den kändes mystisk. Men det kändes logiskt att springa direkt till 
grotta istället för att springa uppåt, men det är nog för att jag spelat många spel tidigare 
och grottor brukar innebära en annan miljö kanske något specialföremål som man kunde 
hitta i grottan. Så det är därför jag gick dit. 
 
 
 
I: Du lät även fienden i den här skärmen leva, vad var anledningen till det? 

S4: Den Hade sitt space och jag hade mitt space och det kändes inte som att vi skulle 
komma i varandras väg. Och så tänkte jag att det var högt upp jag orkar inte gå dit nu, 
jag kan ta den när jag kommer ut ur grottan igen.  
 
 
 
I: Vad hade du för känsla när du skulle gått in i grottan? 

S4: Det var mest där kan jag hitta något spännande. Det kändes mystiskt, det var därför 
jag gick dit. Jag trodde jag kunde hitta något föremål eller alternativ väg där inne som 
skulle hjälpa mig vidare i spelet. Men jag trodde inte det skulle vara en ny bana eller 
vägen framåt, jag trodde det skulle vara en mini level, och så går man ut och fortsätter 
uppåt. Så ja det var därför jag tänkte att jag skulle få döda insekten senare. 
 
 
 
I: Då går vi vidare till den första skärmen i grottmiljön. Vad var det första du tänkte här? 

S4: Åh fan, här har jag att göra. Det var många so skyddade så det kändes som deras 
bo. Dom som var ute i skogen letade typ käk och så kommer de tillbaka med det hit. 
Men här kändes det som att dem skyddade vägar. Sedan kändes det också att det är 
kallt, det är farligt, speciellt med de här spetsiga stenarna. Jag valde att gå den breda 
vägen för det kändes enklast men då dog jag flera gånger, då tog jag en väg neråt för att 
flytta på stenarna men det gick inte heller så bra och jag dog igen. Det var både kul och 
frustrerande var att man var tvungen att vara väldigt noggrann med hur man gick här. 
Det var lite utmaning. Men till sist tog jag mig förbi. 
 
I: Hur kände du om skillnaderna mellan grottan och skogen? 

S4: Med tanke på att det är mörkare och det fanns mer av dessa fiender så kände jag 
att det här är nog en lite jobbigare nivå och i slutet av det här skulle jag få en belöning 
eller en ny level. Det kändes farligare. Jag visste inte riktigt hur det placerar sig i 
tidslinjen av spelet. 
 
 
I: Du har beskrivit den här miljön som mystisk, kall och farlig. Vad fick dig att tänka det? 

S4: Den här grå blå färgen, typ blå sand. Och då det är i en grotta så finns det väldigt lite 
ljus och allt är mörkt. Det känns som att man egentligen inte skulle kunna se utan lampa 
här. Så det är huvudsakligen det och för att det finns så många spetsiga saker här. Och 
de få träden har inga löv. Hur överlever träd här? Eller det ser rätt dött ut.  
 
 
 
I: Vi går vidare. Vad tänkte du här? 
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S4: Okej, en smal väg. Man ska inte ramla ner. Men då det  bara var en fiende så 
kändes det dom att det farliga var över, nu behövde jag bara komma förbi den så jag 
kunde följa vägen till något nytt. Jag blev nästan dödad av fienden men jag klarade mig 
precis. 
 
 
 
I: Nu kommer vi till den sista skärmen. Vad var dina tankar när du kom hit? 

S4: Jag gillade skeppet jävligt mycket. Det var min första tanke. Anglerfish. Jag förstod 
att inspirationen var taget från det. Jag gillade att designen gjorde att det kändes som att 
skeppet varit här ett bra tag och att dessa insekter kanske kommer från detta skepp. Jag 
var nyfiken på hur fan den hamnade där. Jag kände att jag nog kunde fortsätta uppåt 
men det var mer attraktivt att gå till skeppet och se vad som händer där.  
 
 
I: Vilken känsla fick du av den här banan? 

S4: Nyfikenhet, exalterad.  
 
 
 
I: Du nämnde att det var ett skepp, vad fick dig att anta det? 

S4: Det var gjort av rostig metall. Utsatts för fukt, kallt, varmt och lite salt. Men är 
imponerade av hur bra tänderna hållit sig. Måste vara stainless steel.  
 
 
I: Vilket uttryck skulle du säga att det här skeppet har? 

S4: Med tanke på röda ögon och den öppna munnen känns det som  att det var i attack 
mode, att den landade och släppte ut alla dessa insekter, eller att den kraschat på en 
olycka. Den ser industriell ut, mycket metall, lite tyg på fenorna, ser rör och slangar för 
att hålla allt igång.  
 
 
I: Du valde att gå rakt in i skeppets mun. Vad var anledningen till det? 

S4: Magkänsla. Hitta något nytt och spännande. Om jag tänker på tidigare så gick jag 
från skogen till en grotta och det var ungefär så jag kände här med, att det kanske ledde 
till en ny level.  
 
 
 
I: Märkte du att det fanns en andra ingång in i skeppet? 

S4: Nej det gjorde jag inte. Jag tänkte att man kanske kunde gå upp men noterade 
aldrig den nedre delen.  
 
 
 
I: Om du hade märkt den hade du valt den vägen istället? 

S4: Jag tror inte det. Jag hade nog gått in i munnen först, sedan kommit ut och testa den 
andra. Det kändes farligare och lite mer spännande för det var stora tänder och så 
öppet. Men hade jag vetat om jag kommit till en annan värld om jag tagit den andra så 
hade jag kanske tagit den men det gjorde jag inte. 
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I: Vad tyckte du om huvudkaraktären? 

S4: Det ser ut lite som en sackboy från little big planet, om man tänker på huvudet. Jag 
gillar den där steampunk känslan han har på sin jacka. Den känns varm vilket får miljön 
att kännas kall. Han har ganska feta handskar och byxor känns väldigt steampunk 
faktiskt. Han har söta skor. Ganska små fötter men stor kraftig kropp. Gillar hans 
ångvapen, även om det var ganska kort avstånd. Det känns inte som att han menar 
någon illa men han är villig att skydda sig och har därför vapen.  
 
 
 
I: Om du skulle ge den här karaktären några karaktärsdrag, vilka skulle du välja då? 

S4: Snäll, faktiskt. Han ser inte typiskt ond ut när man ser honom för första gången och 
han verkar ha ljusa ögon, helt vita märker jag nu. Han verkar le lite med. Hans krafter 
känns inte som att dem används för att attackera någon utan bara som självförsvar. Men 
han är ändå  inte rädd för att skada någon annan, men ha gör det helst inte. Lite good 
cop gone wild. Snäll men modig och bestämd. 
 

*I efterhand blev jag informerad om att filmen S4 såg när hen var liten var Starship Troopers. 
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Subjekt 5 

I: Först och främst, vad har du för helhetsintryck av spelet? 

S5: Det var snyggt. Ganska enkelt. Jag hade liksom inget direkt mål eller syfte då jag 
inte hade poäng, inte samlade saker eller hade någon story. 
 
I: Här är den första skärmen. Vad var dina första tankar? 

S5: Det första jag tänkte var att jag tyckte det var en häftig karaktär som såg väldigt 
intressant ut. Han kändes väldigt glad och lättsam, liksom hur han gungade när han stod 
still. Kändes väldigt mysig liksom. Hans runda former var väldigt inbjudande, men han 
var en robot med en cool attack så han verkade ändå stark. Efter det så försökte jag 
avläsa världen lite, för att försöka få lite grepp om vad det är för värld. Drog lite liknelser 
till golden sun ett gammalt game boy spel. Det jag kände var väl att jag var mest 
imponerad av hur det såg ut, visste inte vad jag skulle förvänta mig.  
 
I: Vad tänkte du om miljön? 

S5: Jag hade lite svårt att sätta fingret på vad det skulle vara för miljö. På ena sidan 
kände jag lite post-apokalyptisk feel över det, på andra sidan känner jag att det inte är 
det utan att det är mer natur och lika gärna kunde vara en helt annan värld. Så jag 
försökte väl lista ut vad det var för ställe. Reflekterade även en del över färgvalen, 
anledningen till att det kändes post-apokalyptiskt var mycket färgerna. Det var mycket 
brunt och mörkt och ganska dyster känsla på hela miljön. 
 
 
I: Du valde att direkt följa vägen framåt när du började spelet, hur beslutade du dig för det? 

S5:  Det verkade som den enda vägen man kunde gå, man var liksom omringad av 
grejer och det är en liten stig dit, vilket vanligtvis brukar innebära att det är dit man ska 
gå, så jag följde väl instinkter. Hade jag däremot sett vägar till höger eller vänster så 
hade jag tagit en av dem först. Jag vet inte riktigt varför, men jag gör alltid så i spel, då 
jag tänker att rakt fram är dit man egentligen ska gå för att nå slutmålet, finns det vägar 
som leder av den tydligt utsatta världen så brukar jag vilja utforska dem först. Om jag 
hade märkt att en av sidovägarna var väldigt lång hade jag nog vänt om och gått tillbaka 
upp för att se om det bara var något litet stash eller något. Om båda vägarna var väldigt 
långa så hade jag fått beslutsångest och valt en på måfå.  
 
 
 
I: Då tar vi nästa skärm. Vad kände du här? 

S5: Jag vill mörda. Jag såg att det var en fiende så jag blev lite uppspelt och tänkte först 
se hur den mekaniken fungerade, dör den på ett slag, på två, gör den mycket damage, 
så jag slog den och den dog så då tänkte jag liksom, AHA! det är bara att döda. Jag 
sprang ju rakt upp och följde stigen för jag kände att man kommer nog ingenstans här 
heller. Jag fick dock lite av den här beslutsångesten då jag såg att man kanske kunde 
smyga sig igenom åt sidan men så tänkte jag, äh, jag följer stigen för man tar sig nog 
inte vidare där ändå.  
 
 
 
I: Du sa att du märkte att det var en fiende direkt. Vad fick dig att tänka det? 

S5: Han ser rätt arg ut, trots att han inte har något ansikte. Han är i metall. Han har 
många ben och en sågklinga på huvudet, vilket brukar indikera fiende. Alltså 
designmässigt så ser det ju ut som en fiende, han är inte överhuvudtaget lik 
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huvudkaraktären. Så jag förutsatte att då han ser annorlunda ut från mig, är gjord av plåt 
och ser lite sådär alien cool ut så antog jag att jag skulle slå honom. 
 
 
 
I: Vad var dina första tankar på den här skärmen? 

S5: Här tänkte jag också att jag skulle följa stigen för det fanns liksom inget som stack 
ut, samma träd, samma stenar, hade det funnits ett nytt objekt som kanske en kista eller 
vatten så hade jag testat att lämna stigen men då det var relativt likt så valde jag att följa 
stigen. Sen så blev jag väldigt fundersam över om det var ett hål eller inte, men då 
föddes tanken "kan man dö?". 
 
 
I: Här är nästa skärm. Vad tänkte du här? 

S5: Jag märkte sågklingorna här och det var coolt. Sedan tänkte jag mest bar komma 
vidare så jag slog ihjäl dem. Det var roligt att döda fienderna tidigare också tänkte jag att 
dem kanske skulle attackera mig och det var ju inte så ansträngande. Så jag dödade 
och gick vidare, inte mer med det. 
 
 
 
I: Okej då går vi vidare. Vad tänkte du här? 

S5: Ooh, ja... Här var jag väl lite konfunderad igen. Jag slog ihjäl dem två som va, så att 
dem inte skulle störa eller vara i vägen, sedan såg jag inte att man kunde gå ner till 
vänster som jag gör nu. Om jag hade märkt det så hade jag med största säkerhet testat 
att springa dit först, istället så hoppade jag ner och dog. Jag hade funderat på det 
tidigare om man kunde  ramla ner och dö så bara för att förstå mekaniken, för att veta 
om jag ska vara försiktig runt dem eller om det var helt safe, så jag hoppade ner och fick 
börja om. Sedan när jag kom hit andra gången så hade jag ju redan trillat ner i hålet så 
jag tänkte liksom inte ens på att titta om det fanns mer där utan bara följde stigen till 
höger. 
 
 
 
I: När du gick fram till det här hålet, vad kände du då? 

S5: Nyfikenhet. Jag ville bara förstå mekaniken. Det är vad jag brukar göra på en första 
bana. Vad händer om jag slår på en röd tunna, sprängs det? Bara testar av ren 
nyfikenhet. Jag kan ju anta av tidigare erfarenheter men det får vara värt riskerna för att 
vara säker. Var tvungen att veta liksom om jag skulle dö eller förlora ett HP. Var jag 
skulle komma tillbaka. Och om jag fick börja om, som jag fick, så var väl inte det så 
farligt. 
 
 
I: Då tar vi nästa skärm. Vad tänkte du här? 

S5: Först såg jag att vägen leder fram till den där coola grottan och jag gillar grottor i 
spel så jag ville utforska den, MEN först så såg jag att det var inga träd eller någonting 
som blockerade rakt upp, så kan man gå rakt upp så kanske det finns en secret där eller 
någonting man kan hitta innan man springer in i grotta som uppenbarligen är dit spelet 
vill att man ska gå. Och så slog jag ju ihjäl den där snubben med för jag tycker inte om 
när saker lever. Nej men alltså han är ju en bad guy så det är klart man ska slå honom.  
 
 
I: Vad kände du inför att gå in i grottan? 
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S5: Nyfikenhet. Jag ville först och främst se miljön, skulle det se designmässigt 
annorlunda ut, skulle det finnas nya fiender, skulle det presenteras någon ny 
spelmekanik eller attack. Eller att någonting skulle ändras eller att man skulle få 
någonting nytt.  
 
 
I: Här är första skärmen i grottmiljön. Vad har du för känslor här? 

S5: Först och främst så tyckte jag det var coolt, var häftigt att se lite nya objekt när det 
varit lite samma tidigare. Var kul med lite ombyte. Det såg väldigt standard grotta ut, på 
ett bra sätt. Det var väldigt tydligt. Jag hade igen lite svårt att förstå dem här hålen. Den 
här gången testade jag inte att ramla ner men jag funderade på om det var hål för det 
sticker upp massa taggar och dem ser nästan lika höga ut som kanten. så det tog mig 
ett ögonblick att fatta att det var hål med massa stenpelare som man kommer dö ännu 
hårdare på. Sen när jag analyserat hur allt såg ut och hur allt var så fanns det ju massvis 
att slå ihjäl. Så jag gjorde det. Sedan ville jag testa dem olika vägarna men sen förstod 
jag att jag skulle gå rakt upp så då gjorde jag det. Jag ville även testa en av broarna för 
jag visste att man dog i hålen och en smal bro kändes spännande.  
 
 
 
I: Hur kände du om atmosfären i det här området jämfört med det tidigare? 

S5: Det var inte lika många frågetecken här för först ser man att man går in i en grotta 
och sedan så ser man att det är en grottmiljö, det är sten och stalaktiter. Innan så var det 
lite mer var är jag? är det ett land, är det postapokalyptiskt, där fick man inga 
indikationer till var man var eller vilken miljö man var i men här var det tydligt. Jag tycker 
att designmässigt så håller det samma stuk som utsidan. Det kändes kargt och mörkt. 
Lite hotfullt, det var liksom mörka färger och mycket dödshål här. Sånt som man ser i en 
grotta och grottor är ju generellt sett i spel ganska farliga platser.  
 
 
I: Då går vi vidare till nästa skärm. Vad tänkte du här? 

S5: Här tänkte jag här kan man ju faktiskt ramla ner, det känner jag till nu. Där är en bad 
guy, han slår jag, sedan går jag vidare till nästa skärm. Den var rätt tom. Mycket 
stenpelare och en stig men inte mycket mer så den såg lite tråkigare ut en den förra.  
 
 
 
I: Då tar vi den sista skärmen med. Första tanke? 

S5: Det är en fisk i metall. Den var fruktansvärt snygg. Jag gillade stuket och då började 
jag lite förstå designtänket i hela världen, varför fienden ser ut som den gör och miljön 
ser ut som den gör. Den förklarar på något sätt väldigt mycket. Jag tänkte, dit in måste 
jag ju gå för det är dit som spelet vill att man ska gå. Och när jag skulle gå in där så 
tänkte jag att jag var väldigt osäker på vad som skulle komma därinne för nu är man 
inne i en grotta och man vet hur det brukar se ut i grottor i spel. Dit in är det en bossfight. 
Är det ett labb? Det var väldigt mycket frågor på ett väldigt bra sätt, det var väldigt 
spännande för man visste inte vad man skulle förvänta sig samtidigt som den gav en röd 
tråd till resten av världen skulle jag säga.  
 
 
I: Du sa att det var tydligt att du skulle gå in i fisken. Hade du några tankar på att testa några 

andra vägar? 
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S5: Nej, den var ju helt ny så jag antog att det var dit jag skulle. Tänderna blev lite som 
ett staket så det tyder på att man ska gå dit och i och med hur dem tidigare skärmarna 
har varit så antog jag att jag inte kunde gå någon annan väg ut ur skärmen.  
 
 
 
I: Märkte du att det fanns två ingångar in i fisken? 

S5: Ja, det gjorde jag. 
 
 
 
I: Du valde att gå in i munnen. Vad var anledningen till det? 

S5: Den var häftigast. Och det hade tagit lite längre tid att gå in i den andra och jag är 
hetsig när jag spelar.  
 


