
Mall sk
apad a

v Henrik

 

 

 

 

HEMLIGHETER I SPEL 
Att leda spelaren till det gömda 

SECRETS IN GAMES 
Leading the player to hidden places 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2018 

 

Paulina Miszczuk 

 

Handledare: Tobias Karlsson 

Examinator: Lars Vipsjö  



Sammanfattning 
 

Att leda spelaren i spel är en komplicerad handling som utförs i samarbete mellan 

grafiker och designers. Genom att uppmärksamma att spelare leds både av de 3D-

objekt som bygger upp nivåer samt hur dessa placeras, får grafiker en förståelse för hur 

spelare leds. Denna förståelse underlättar att utforma grafik som hjälper spelaren att 

ta sig vidare genom nivåer i spel. Denna studie undersöker hur spelare tolkar en 

spelmiljö, och försöker urskönja hur detta kan göras på ett effektivt sätt.  

Genom att undersöka hur grafik och designelement uppmärksammas av spelare, hur 

dessa tolkas, samt hur spelare orienterar sig i spel har det utformats metoder för att 

undersöka vilket av designelement eller grafiska markörer är de effektivaste sätten att 

leda spelare. Ett spel har skapats som innehåller hemligheter, och dessa markeras av 

leveldesign-principer samt grafiska markörer. Åtta spelare har undersökt miljön i 

spelet och letat efter dess hemligheter. Resultaten tyder på att sättet spelare uppfattar 

en miljö har mer med motivation, spelstil samt tidigare erfarenheter att göra än 

specifika sätt att utforma grafik eller nivåer. Däremot är tillfredställelsen att hitta en 

hemlighet större om spelaren får utmanas, tänka efter och handla för att sedan bli 

belönad.  

Detta är tendensen som studien visar. 

I framtida arbete skulle det vara intressant att undersöka olika typer av designelement 

och grafiska markörer, både isolerade på en nivå och blandade på en och samma nivå. 

Det vore även intressant att undersöka en större mängd informanter, samt kontrollera 

utvalda grupper i syfte att noggrannare undersöka hur tidigare erfarenheter och 

preferenser kan påverka hur en spelare leds utifrån detta. 

 

Nyckelord: Leveldesign, 3d-grafik, designelement, grafiska markörer, leda spelare, 

hemligheter.  
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1 Introduktion 

Hemligheter inom datorspel består av visuella markörer i samband med designlayout 
som kommunicerar till spelaren att det finns något att hitta, utan att vägen blir 
uppenbar för spelaren. Spelaren ser och tolkar miljöerna, föreställer sig möjliga 
handlingar och skapar sig mentala bilder av miljöer så att de går att enklare navigera.  
 
Hemligheter är alltså ett samarbete mellan design och grafik. Detta samarbete är menat 
att engagera spelarens perception och framkallar en reaktion hos spelaren att söka ut 
det som fångat dess uppmärksamhet, utan att hemligheten blir för tydlig. 
Det är en komplicerad uppgift, och en som görs trots att hemligheter inte är relevanta 
för progression. Hemligheter i spel har en lång tradition, och har funnits med i över 30 
år, i spel som exempelvis Mario Bros, (Mario Bros, 1983). Trots att dessa hemligheter 
inte är nödvändiga för progression verkar de vara uppskattade av spelare, då traditionen 
lever vidare än idag. Hemligheter är inte exklusiva för en spelgenre, utan finns i allt från 
tvådimensionella plattformsspel, First Person Shooter-spel, Action Adventure-spel till 
rollspel. Detta tyder på att hemligheter är något som inte bara är ett element i spel som 
kan vara universellt, utan även att hemligheter är konsekvent närvarande i spel.  
 
Trots detta är tidigare forskning inom specifikt hemligheter är svår att hitta. Vissa 
undersökningar har gjorts, men då har dessa bedrivits genom att analysera vad som 
redan existerar på den kommersiella marknaden, och inte hur spelare reagerar på 
hemligheter specifikt, eller hur effektivt olika sätt att leda spelare till hemligheter är.  
 
En hel del forskning har överlag bedrivits gällande navigation inom spel, och hur design 
i spel borde anpassas för att ta hänsyn till att hjälpa spelaren ta sig fram genom miljön, 
men då utifrån perspektivet att underlätta för spelaren att orientera sig i en virtuell 
miljö (Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993).  
Även forskning inom ämnet visuell perception har bedrivits, men då oftast i syfte att 
förstå hur spelare uppfattar och uppmärksammar viktiga element i spel, såsom spakar 
som öppnar vägen vidare eller nycklar som öppnar dörrar (Seif El-Nasr, M & Yan, S. 
2006). Även här har fokus lagts på att förtydliga för spelaren hur den ska gå tillväga, och 
förenkla orientering i spelet. En del forskning finns även om hur man leder spelaren 
genom nivåer, genom att exempelvis manipulera spelarval genom utformning av miljö, 
såväl inom layout som inom estetiska val (Hoeg, 2008). 
Tidigare forskning har även behandlat ”icke-mål”, som beskrivs som sekundära 
artefakter, eller andra belöningar som inte är nödvändiga för spelprogression (Moura, 
D. & Seif El-Nasr, M. 2014), men här undersöks inte hur nivåer skapas för att leda 
spelaren till hemligheter med hjälp av grafik och design.  
 
Hemligheter inom spel har tidigare skapats instinktivt av utvecklare, snarare än utgått 
från en vetenskaplig förståelse för hur de element som hemligheter består av påverkar 
spelaren i samband med varandra. 
Hemligheter i spel är värda att utforska, då hemligheter använder sig av alla de tidigare 
nämnda elementen för att vägleda spelaren. Denna rapport kommer att dra inspiration 
från de tidigare nämnda komponenterna för att försöka förstå vilka individuella element 
som finns tillgängliga för spelutvecklare som är mest effektiva för att leda spelaren - 
detta fall via grafik - och designelement.  
Genom att använda sig av de verktyg som finns tillgängliga för spelutvecklare, utifrån 
vetenskapliga teorier, skapades en artefakt i syfte att förstå hur dessa element kan 
användas för att ta fram effektiva sätt att leda spelare till hemligheter. 
Är det möjligt att få en förståelse för detta kan denna kunskap användas och appliceras 
även på huvudmål i spel, för att skapa gameplay som är engagerande och 
tillfredställande för spelaren. 
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2 Bakgrund 

Leveldesign, förekommande och upprepande designmönster, samt arkitektonisk layout av en 
virtuell yta bygger miljön som spelare rör sig genom, och de är de verktyg spelutvecklare har 
för att leda en spelare genom spelvärlden. Här har speldesigners möjligheten att, med hjälp 
av dessa verktyg, förtydliga den avsedda vägen genom spelet, alternativt försvåra 
progression i spelet och skapa en utmaning för spelaren. Även det estetiska utseendet av 
dessa objekt, såsom val av färg och form, kan främja intentionen som leveldesigners har med 
en virtuell yta, och kan antingen förtydliga eller utmana spelare i deras progression genom 
ett spel. Detta är en aspekt av grafik som kan vara lätt att förbise som grafiker – det vill säga 
att genom sin konst kunna främja designers mål och spelets intentioner genom att utforma 
spelobjekt som stödjer designfunktioner. Det kan vara lätt att som grafiker fokusera sig på 
objektens estetik och konstnärliga kvalité, speciellt vid tillfällen av hög press och snabb 
produktionstid. 

Spel ger utövare en möjlighet att experimentera med och utforska ytor – även om en tilltänkt 
väg finns, är det inte säkert att spelare följer denna. Spelare har olika personlighetstyper, och 
hur spelare väljer att avancera i ett spel är högst beroende av dessa (Bartle, 1996).  
Dock måste det oavsett genre och individuell spelstil vidkännas att en nästintill konstant 
komponent av 3D-spel består av att navigera 3D-miljön i spelet (Licht, M, S. (2003). 
Därför är det viktigt som spelutvecklare att arbeta mot att denna komponent av spelet alltid 
är så utmanande och engagerande som möjligt, inom passande ramar för spelets genre. 

Eftersom ett spel är en konstruktion och varje element är utformat med eftertanke om hur 
spelet ska spelas, är det värdefullt för grafiker att ha förståelse för de designelement som 
kommer tillämpas i den givna situationen. På så vis kan grafiker stödja dessa principer och 
utforma de objekt som kommer att bygga upp världen utifrån estetiska val som hjälper leda 
spelaren genom 3D-miljön. Konst och design kan på ett effektivare och mer medvetet sätt 
arbeta tillsammans för att skapa en mer enhetlig och genomtänkt spelupplevelse. 

Dessa principer för utmanande miljöer borde appliceras med eftertanke och hänsyn till 
spelets avsedda mekanik och tematik.  
Spel som exempelvis HALO, (HALO: Combat evolved, 2001), ett First Person Shooter-spel, 
vars uttalade huvudspelmekanik är att skjuta fiender, ger spelare vissa förväntningar på hur 
spelet ska spelas. Skulle element i miljön implementeras som spelaren inte förväntar sig av 
den genren av spel riskerar utvecklare att stöta bort sin publik. Å andra sidan skulle spel som 
Uncharted (Uncharted: Drakes Fortune, 2007), ett action-äventyrsspel, implementera flera 
av dessa principer, då en av huvudmekanikerna i detta spel är just att utforska miljöer och 
röra sig framåt genom spelet via navigering och pusselelement inom miljön. 

I en studie av Hoeg (2008) gjordes en undersökning där spelare som kategoriserats utifrån 
sina olika spelstilar testades i ett experiment där de kunde välja en huvudväg och en sidoväg, 
som utmarkerades på olika sätt utifrån praxis inom spelbranschen. Resultatet från den 
undersökningen visade att valen skiljde sig knappt mellan olika spelartyper – trots olika sätt 
att spela skiljde sig valen i genomsnitt 1% mellan de olika spelartyperna (Hoeg, 2008). Detta 
pekar på att trots olika motivationer, spelstilar och huvudattraktion till ett visst spel 
påverkar designval spelare på liknande sätt. Därför kan dessa element implementeras i spel 
av olika genre i olika grad för att uppnå liknande engagerande resultat hos olika speltyper. 
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2.1 Affordance 

 

Konceptet affordance myntades av James Gibson (Gibson, 1979. s. 127), och är ett begrepp 

som förklarar hur en individ uppfattar och identifierar objekt baserat på utseendet och 

individens tidigare erfarenheter. 

Arbetet “A Cognitivist Theory of Affordances for Games” (Rogelio E. Cardona-Rivera, R. 

Michael Young, 2013) undersöker gameplay från ett ekologiskt psykologiskt perspektiv – 

detta förklaras som en teori där gameplay kan analyseras genom att undersöka hur spelare 

uppfattar, reagerar på och använder de affordances som finns presenterat i ett spel.  

 

I Rogelios m.fl. (2013) studie beskrivs hur spel kan delas upp baserat på de handlingar som 

finns tillgängliga i dem, dvs., de affordances som tillhandahålls. Studien förklarar att inom 

spelgenrer finns spel som går ut på att uppfatta passande handlingar och spel som går ut på 

att utföra passade handlingar så bra som möjligt. Exempelvis i pusselspel är utmaningen för 

spelaren att uppfatta och hitta passande handlingar, medan i ett multiplayer-spel eller 

racing-spel är utmaningen att utföra passande handlingar så fullkomligt som möjligt. 

Detta nya perspektiv på hur utmaningar i spel skulle kunna kategoriseras, menar författarna, 

kan ge en möjlighet att titta på likheter mellan spel, beroende på om det utmanar spelarens 

förmåga att uppfatta affordances eller använda sig av affordances.  

Norman (1999) hade ett annat perspektiv på affordance, som haft stort inflytande på 

speldesign och dess utformning. Hans modell av affordances grundar sig i svaret på frågan 

”När du först ser någonting du aldrig sett förut, hur vet du vad du ska göra?” (Norman, 

1999). Norman menade att åskådarens uppfattning om objektets möjligheter är viktigare än 

de faktiska möjligheterna, (Norman 1999), och att interaktionsdesign borde baseras på vilka 

handlingar som uppfattas som möjliga av användaren.  

Norman (1999) menar att det går att bryta ner affordance för att bättre förstå konceptet:  

Riktiga affordances, vad som faktiskt är möjligt i en interaktiv virtuell miljö, är det som går 

att påverka som spelutvecklare. Uppfattad affordance – vad spelare uppfattar vara möjligt i 

ett spel. Detta behöver inte korrespondera med riktig affordance, men den uppfattade 

affordancen måste korrespondera med spelarens uppfattning om vad som borde vara 

möjligt i spelet, och måste vara konsekvent inom spelets kontext. 

Slutligen finns begreppet feedback i Normans (1999) kategorisering av affordance. Detta 
begrepp är utvecklat och förklaras i Rogelios m.fl. (2013) studie i kontexten av datorspel. 
Feedback, menar Norman (1999), är i datorspel perceptuell information som används för att 
peka ut de riktiga affordances, samt för att locka fram det önskvärda beteendet och den 
korrekt uppfattade affordancen hos spelaren.  
 
Feedback är det andra som går att påverka som spelutvecklare. Detta kan innebära 
exempelvis grafik som kommunicerar möjliga handlingar till spelaren, helst direkt. 
Om feedback till spelaren är otillräcklig finns det risk att att spelaren inte uppfattar de 
tillgängliga handlingarna och missförstår hur den ska ta sig vidare i spelet.  
 
Mateas (2001) refererar till Normans (1999) utveckling av affordance-begreppet som ett sätt 

att skapa interaktionsdesign och spel som låter spelaren uppleva agency – känslan av 

handlingskraft och makt som kommer från att befinna sig i en värld som förändras baserat 

på intention och handlingar. Han menade även att spelutvecklare borde, i kontexten av 
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speldesign, fokusera på och vidareutveckla vad spelarna har för uppfattning gällande vad de 

kan göra, snarare än vad spelare faktiskt borde kunna göra i en interaktiv virtuell miljö. 

2.2 Navigation av virtuella ytor och kognitiva kartor 

”A Toolset for Navigation in Virtual Environments” (Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993) 
fokuserar på navigering och de olika verktygen samt visuella markörer i miljön som hjälper 
människor med navigering när de generellt undersöker en yta. Detta är inte direkt relaterat 
till hemligheter i spel, utan analyserar istället hur människor använder ledtrådar i miljön för 
att navigera verkligheten. Studien undersöker hur dessa principer kan användas som 
hjälpmedel för navigation i virtuella miljöer. 

Författarna bryter ner och kategoriserar ytor, och hur dessa kan te sig. Exempelvis är 
distinktion av en värld stor eller liten, där en stor värld klassificeras som: 

”… “space whose structure is at a significantly larger scale than the observations available 
at an instant.” We modify this, making it more geometric, by stating: there is no vantage 
point from which the entire world can be seen in detail…”.  
(Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993) 

Dessutom tas i Darken och Siberts studie (1993) upp visuell stimulans och effekten av visuell 
oreda på skärmen, samt hur effekten av denna kan påverka navigering. Detta beskrivs i 
studien som ”density”: 

“…A dense world is characterized by a relatively large number of objects and cues in the 
space. An example of this would be the simulation of an urban area with many closely 
spaced buildings. The interiors of the buildings are also dense worlds…” 
(Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993) 

“…A cluttered world is one in which the number of objects is so great that it obscures 
important landmarks or cues. …” 
(Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993) 

Darken och Siberts studie (1993) undersöker hur människor skapar och tar hjälp av 
kognitiva kartor för att navigera i områden, genom att bryta ner och kategorisera olika 
beståndsdelar i miljön. Kognitiva kartor, menar författarna, är mentala visualiseringar av 
miljöer som har besökts och en kognitiv sammankoppling av hur olika ytor relaterar till 
varandra. Författarna bryter ner de sammankopplingar som förenklar processen av att skapa 
kognitiva kartor och få förståelse för en yta, samt kategoriserar dem i texten. Bland annat 
beskrivs “paths”, det vill säga vägar, som exempelvis korridorer och passager. Andra element 
som tas upp är ”landmarks”, det vill säga landmärken, som karaktäriseras som objekt som är 
i stark kontrast till sin omgivning. (Darken, R. P. & Sibert, J. L, 1993. s 158) 

Baserat på dessa principer skapades en virtuell miljö som användes för att undersöka hur 
människor skapar och använder kognitiva kartor för att navigera i en viss miljö. Resultatet 
visade att spelare använder sig av dessa på förutsägbara sätt, exempelvis genom att mentalt 
skärma av delar av en area med hjälp av landmärken för att kunna bearbeta den så att miljön 
blir lättare att söka av (Darken, R. P. & Sibert, J. L, 1993. s 161). 

Spelare identifierar även objekt och använder visuella ledtrådar som hjälpmedel för att röra 
sig i en virtuell miljö och memorera hur de tar sig från ett område till ett annat. Med 
förståelse för detta är det möjligt för speldesigners att lämna ledtrådar som leder till 
hemligheter i samband med landmärken som det antas att spelare kommer leta efter, samt 
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få en inblick i hur spelare organiserar en yta för att lättare kunna ta sig fram i den utan att bli 
vilse. 

Nackdelen med Darken och Siberts studie (1993) är att den utgår ifrån hur människor 
navigerar verkliga ytor, och applicerar samma principer på hur navigation sker inom 
virtuella ytor. Samma principer må gälla, men då virtuella ytor är konstruktioner och 
överdrivna representationer av verkligheten måste detta tas i beräkning. Miljöer konstrueras 
olika beroende på deras syfte – i verkligheten är enkelhet prioriterat, medan i spel skapas 
miljöer ofta med navigeringsutmaningar. Att röra sig inom en verklig yta har oftast ett mål 
att ta sig från en punkt till en annan, och det finns ofta vägriktningar och markeringar för att 
förenkla denna färd. I spel kan denna färd däremot vara huvudmekaniken i spelet, och 
miljön kommer då inte alltid utformas för att vara så enkel som möjligt att förstå, utan 
kommer konstrueras med intentionen att utmana spelarens navigering genom en miljö.  
 
Trots detta är Darken och Siberts arbete (1993) relevant för att få en förståelse för hur 
människor skapar sig en bild av miljöer, och bryter ner dem mentalt för att kunna orientera 
sig inom en yta. Detta har varit relevant i skapandet av artefakten för den här studien, då det 
har ökat förståelse för vad spelare letar efter och reagerar på när de söker av ytor, och gett en 
indikation på hur artefaktens skapande.  

2.3 Designelement, grafiska markörer och pathmovement 

2.3.1 Designelement 

Magisterarbetet “The Invisible Hand: Using Level Design Elements to Manipulate Player 
Choice” (Hoeg, 2008), av Thomas Hoeg, en alumn av Southern Methodist University, samt 
Case Western Reserve University, är en studie som eftersträvar att utforska olika  
leveldesign-element samt deras effektivitet i att leda en spelare genom ett First Person 
Shooter-spel, med särskilt intresse för hur olika typer av spelare reagerar på dessa element.  
En leveldesigners arbete är att manipulera vad författaren kallar ”flow”, flödet i spelet, dvs. 
spelarens rörelser och navigering genom spelet, menar Hoeg (2008).  
Helst menar författaren att detta ska göras utan att spelaren lägger märke till teknikerna 
som används för att leda spelaren – att designers val ska vara osynliga i spelet.  

För att kunna förena dessa paradoxala aspekter av leveldesign har spelindustrin utvecklat 
arbetsmetoder för att kontrollera flödet i spel – genom att använda färg, form, layout, ljus, 
och ljud har utvecklare kunnat leda spelaren genom. Hoeg (2008) menar att problematiken 
här är att de principer som används inom spelbranschen inte har utvecklats med hjälp av 
studier eller förståelse för hur designval påverkar spelare som grundar sig i forskning, utan 
har arbetats fram instinktivt. Hoegs magisterarbete (2008) försöker sig på att testa dessa 
principer utifrån ett vetenskapligt perspektiv. I ett kluster av korridorer ställs spelaren inför 
ett flertal så kallade beslutspunkter, där det finns en huvudväg spelaren är menad att ta, och 
en sidoväg som är tillgänglig. Olika metoder har använts för att betona sidovägarna och 
huvudvägar och isolerats – i en skiljeväg exempelvis är ljussättningen dramatisk för 
huvudvägen, och längs med korridoren finns en oupplyst sidodörr. 

Hoegs arbete (2008) är högst relevant för detta arbete, då empiriska bevis har samlats 
angående hur spelare väljer utifrån leveldesign-principer, och tankar och motivationer har 
samlats för att stödja dessa bevis. En markant brist är dock att denna studie skrevs 2008, 
och sedan dess har stora framsteg gjorts inom industrin gällande design och layout.  
Grafik, leveldesign, teman och spelgenrer förändras och utvecklas, speciellt i samband med 
att teknologin för att skapa spel blir allt mer avancerad (Hoeg, 2008). Bland annat måste 
nivån av realism på grafiken för dagens spel tas hänsyn till gällande navigering, och 
betydelsen av tydlighet inom leveldesign och grafik när miljöerna ofta är verklighetstrogna. 
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2.3.2 Grafiska markörer 

 

I artikeln ”Visual Attention in 3D Video Games” (Seif El-Nasr, M & Yan, S. 2006) 

utvärderades spel i Action Adventure-genren, och lät informanter spela dessa i syfte att 

förstå, från ett praktiskt perspektiv, hur navigeringstecken och ledtrådar för progression 

påverkar spelarbeteende. Denna studie ville undersöka hur förändringar av grafiska val 

påverkade spelares val och om dessa grafiska val förbättrade eller försämrade spelarens 

upplevelse. Ett annat syfte med undersökningen var även att försöka förstå, när en spelare 

väljer en väg över en annan i ett spel, om detta är på grund av design och grafiska element i 

miljön. 

Seif El-Nasr och Yans studie (2006) är relevant för mitt arbete, då den undersöker grafiska 

val hos de elementen som är menade att leda spelaren genom spelet. Å andra sidan riktar 

denna studie in sig mot progression genom spel, och inte hemligheter. Trots detta kommer 

mycket inspiration dras från den här studien, specifikt gällande avvikande färger och ovanlig 

placering i en miljö, då spelarens uppmärksamhet dras mot dessa element, oavsett vilket 

syfte de fyller från spelutvecklares sida.   

En annan studie som kommer vara till nytta för detta arbete, och som behandlar 
designelement och mönster är ”Design Techniques for Planning Navigational Systems in 3-
D Video Games” (Moura, D. & Seif EL Nasr, M. 2014). Detta arbete är skrivet av Dinara 
Moura från Simon Fraser University, Kanada och Magy Seif El-Nasr från Northeastern 
University, USA. Mouras och Seif El-Nasrs arbete (2014) är samling av data som forskarna 
har bedrivit genom att analysera 21 olika spel med hjälp av en kvalitativ tematisk analys, och 
undersökt vilka design-element som har använts för att leda spelare genom miljön. 
Designelement i detta fall, liksom i Hoegs (2008) fall, syftar på olika sätt att kombinera 
visuella markörer med att arrangera objekt i en miljö för att uppnå ett önskat spelarbeteende 
i samband med att navigera i den virtuella miljön. 

Mouras och Seif El-Nasrs arbete (2014) är en litteraturstudie, där data har samlats via 
kommersiella AAA-titlar inom genren 3D action-äventyrsspel. Därefter har liknande 
mönster och trender inom dessa analyserats, samt dragits till sin mest abstrakta form och 
kategoriserats efter sina mest grundläggande karaktäristiska drag. Å ena sidan gör bristen på 
empirisk data insamlat från informanter arbetet till mindre trovärdigt – datan har endast 
samlats in och sedan tolkats, utan experiment på en urvalsgrupp. Å andra sidan är det 
värdefullt att undersöka inte bara spelares reaktioner på design – och grafiska element, men 
också förstå vilka element som är vanliga på den kommersiella marknaden. På så vis är det 
möjligt att få en helhetsbild, både från spelares och spelutvecklares perspektiv.   

Forskarna fokuserade på att undersöka grafiska val som användes i de utvalda spelen för att 
hjälpa, stödja eller störa navigeringsprocessen för spelare. Dessutom fann forskarna 
designelement som påverkade navigationssystemen i spelen, och identifierade åtta 
spelmekaniker som relaterade till navigation. 

Specifikt intressant i Mouras och Seif El-Nasrs arbete (2014), som är högst relevant för min 
undersökning, är studiens granskning av så kallade ”non-goals”, det vill säga ”icke-mål”. 
Dessa definieras som, bland annat, utforskning av miljöer för sekundära artefakter inom 
sekundära områden, exempelvis achievements, ovanliga artefakter som kan samlas, eller 
andra belöningar som inte är nödvändiga för spelprogression. Detta är i hög grad vad som 
skulle kunna definieras som en hemlighet i ett spel. Att forskarna valde att utforska detta i 
sig antyder att det är en relevant komponent inom spel, som är värt att undersökas. Moura 
och Seif El-Nasr (2014) menar att ha med sådana element ökar motivationen för att spela 
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om ett spel samt ger spelaren ytterligare anledning för utforskning av områden, vilket ökar 
speltid. 

2.3.3 Pathmovement 

”Lost in Open Worlds: Design Patterns to Guide Player Movement in 3D Games” (Liszio, S 
& Masuch, M. 2016) undersöker hur designers leder spelare framåt i spel, med hjälp av olika 
designelement som driver på spelarens progression. Den försöker även förstå hur spelare 
sedan reagerar på dessa element. 

I Liszios och Masuchs (2016) studie undersöks även beteende i samband med icke-mål inom 
spel (även om det inte definieras som det i texten), såsom samlingsbara audiofiler som 
berikar berättelsen i spelet, men inte tillför information som hjälper progressionen.  
Liszios och Masuchs rapport (2016) bedrevs genom att undersöka hur designers leder 
spelare i ett flertal AAA-titlar, och även genom att kontakta yrkesverksamma designers som 
jobbat på dessa titlar för att kunna fråga ut dem om deras arbetsprocess. I detta arbete 
diskuteras ett begrepp författaren har valt att kalla ”pathmovement”, som definieras som 
”navigering med progression som mål”:  

“A Path Movement goal is usually present in actionadventure games but they are not a 
challenge without resistance. Path Movement is the general narrative goal for the player to 
continue through a linear mission/quest. Path Movement can be with or without resistance 
or explicit environmental barriers. For example, path resistance could be a barrier such as 
a locked door or a forced detour, and can be used in conjunction with a different pattern. A 
Path Movement goal typically has a layered goal contingency with another pattern. For 
example, in adventure games, collection of an important artifact, such as a key, acts as a 
barrier to the Path Movement goal. Lastly, the mission at any moment is always present 
though this can be short or long in duration which can also be visual, e.g., a lighthouse or a 
specific destination seen from a distance.”  

Pathmovement i relation till “icke-mål” tas även upp i arbetet– specifikt hur letande efter 
sekundära artefakter kan öka spelarens motivation till att spela om spelet, genom att 
uppmuntra sökande efter exempelvis achievements eller ovanliga artefakter.  
 
Liszios och Masuchs (2016) diskuterar i sitt arbete leveldesign-mönster, och en metodik tas 
fram för att visualisera dessa mönster. Dessa låter läsaren få förståelse för hur praxis ser ut 
inom spelbranschen, från utvecklares perspektiv med motivationer till varför design ser ut 
som den gör i kommersiella spel. Studien analyserar exempelvis visuella markörer för ”main 
path”, det vill säga huvudvägen genom spelet, och hur den tangerar med sekundära 
artefakter. 

Liszio och Masuchs studie (2016) är intressant för att den undersöker frågan om 
designelement i relation till navigation och progression från ett spelutvecklarperspektiv, och 
ger inblick i hur praxis ser ut inom branschen från skaparnas perspektiv. Dock ska det 
uppmärksammas att denna studie analyserar existerande spel. Det har inte skapats en 
artefakt som undersöker specifika element, och därför kan det vara svårt att applicera 
resultaten för att få reda på hur ett specifikt designelement påverkar ett specifikt 
spelbeteende  

Trots detta är Liszio och Masuchs arbete (2016) ett bra komplement till andra studier som 
tagits med i detta arbete, då det tar upp ämnet och behandlar det från att skaparperspektiv, 
samt att den isolerar ”pathmovement” som en individuell mekanik inom spel inom området 
navigering.  
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2.4 Sammanfattning 

 

Mycket forskning har bedrivits inom området design av 3D-miljöer och ytor utifrån 

perspektivet att vägleda användaren, samt att se till att navigation och progression genom 

den virtuella ytan är tydlig och lätt att förstå. Dels har detta undersökts med perspektiv från 

datorspelindustrin, där designelement som är praxis, och som växt fram organiskt genom 

erfarenhet av datorspel för underhållning, har undersökts. Här har är alltså utgångspunkten 

designelement som instinktivt växt fram inom spelbranschen, och som gradvis har formats 

av publiken smak, utifrån hur dessa har svarat på sagda element. Även vetenskapliga och 

kontrollerade experiment har gjorts för att försöka förstå vad som fångar spelares 

uppmärksamhet och påverkar deras val.  

Visuella markörer och grafiska komponenter har likaså undersökts utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv - existerande spel har undersökts utifrån visuella och psykologiska 

utgångspunkter, för att undersöka visuell perception och hur spelare visuellt söker av och 

skapar sig en mental bild av en yta. 

Både färg och placering av viktiga föremål har då studerats, för få en förståelse för hur 

spelares uppmärksamhet leds och vad spelare lägger märke till, samt vilka slutsatser som 

dras av spelare och vilket spelbeteende detta leder till. Även åtskilliga studier har gjorts kring 

navigering och uppmärksamhet inom just 3D-miljöer, med utgångspunkt i hur människor 

navigerar verkliga ytor. Denna forskning är främst centrerad kring visuellt sökande samt 

psykologiska urskiljningsmönster i en verklig miljö och inte i en virtuell 3D-miljö. Men hur 

spelare söker av ytor och tolkar är situationsbaserat – när en spelare rör sig genom en 3D-

miljö letar hen efter andra visuella kännetecken än vad samma individ skulle göra i en 

verklig miljö. Detta grundas inte bara i visuella kännetecken inom den virtuella miljön, utan 

även kognitiva mönster som formats av tidigare erfarenheter av sådana miljöer. 

Forskningsområdet affordance grundar sig starkt i vad en spelare uppfattar är möjligt inom 

en interaktiv virtuell miljö och de slutsatser som dragits med hjälp av erfarenhet av tidigare 

spelsessioner. Utmaningen är här att få spelare att korrekt uppfatta den affordance som 

finns inom den givna miljön, det vill säga att spelaren korrekt uppfattar de möjligheter som 

miljön ger till olika beteenden. Dock måste det tas i beräkning att dessa affordances är givna 

inom ramen av vad den virtuella ytan erbjuder samt vilken motivation spelaren har för att 

röra sig inom ytan, och hur detta påverkar spelarens beteende. I verkligheten är 

motivationen att röra sig genom en yta ofta att ta sig från punkt A till punkt B, medan i spel 

kan motivationen vara att utforska en yta, leta efter specifika fiender, eller vara på andra sätt 

kopplade till ett spelbeteende – ett beteende som är överdrivet och baserat på de affordances 

spelet ger.  

Trots att 3D-miljöerna spelare rör sig genom ofta är baserade på verkliga miljöer, och att de 

på så vis blir representativa för verkligheten, är spelare subjektiva och tar med sig spatiala 

och kroppsliga begränsningar och möjligheter in i den virtuella ytan. En stor problematik 

med dessa virtuella miljöer ligger i att orientera sig i och navigera inom ytan – i icke-

virtuella miljöer används symboler och artificiella hjälpmedel, samt naturliga landmärken, 

för att navigera. I spel finns ofta en brist på dessa, då en av utmaningarna just ligger i att 

navigera 3D-miljön. 
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Navigeringsmärken inom spel måste synkronisera med ytans syfte, möjliggöra och stödja 

olika spelares motivation för interaktion med ytan, samtidigt som de ska hjälpa spelaren att 

finna sin väg genom spelet, på ett sätt som utmanar spelaren. Eftersom navigering är en stor 

del av spel, och en viss del av utmaningen och spelmekaniken ligger i att ta sig fram och 

genom spel, måste tiden som spenderas på att navigera en yta vara utmanande och 

engagerande, men ändå vara tydlig. Problematiken här ligger då i att hitta en nivå där 

spelare blir utmanade, men inte frustrerade av navigering i en virtuell miljö. 

Denna typ av symbolisk representation av objekt och miljöer inom virtuella ytor, i 

kombination med afforandance skapar en helhetsbild för spelaren om vad som är möjligt 

inom den givna spelvärlden. Visuella markörer, i kombination med designelement i form av 

placering och upprepning, samt psykologiska slutsatser som dras av dessa i samband med 

affordance baserat på tidigare erfarenhet, skapar en konstruerad, abstrakt version av 

verkligheten inom spelvärlden – spelvärlden är en förhöjning av verkligheten baserat på 

ytans användningsområde och affordances. 
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3 Problem 

För att utveckla engagerande navigeringsmöjligheter för spelare är det värdefullt för grafiker 

att förstå hur designers skapar ytor baserat på designval och estetiska val. Tillsammans 

bygger design och grafik upp den virtuella miljön som spelarna utforskar.  

Om grafiker tog dessa element i beaktning under skapandeprocessen, samt tog hänsyn till 

objektens mål inom spelet, istället för att bara ta elementens utseende i beaktning, skulle 

detta kunna förmedla information till spelaren på ett tydligare sätt.  

Om de som ansvarar för grafiska val vid utformandet av spelmiljöer var medvetna om 

vetenskapliga principer gällande perception, skulle de då skapa miljöer där navigering är 

mer effektivt än när de produceras utan dessa principer i åtanke? 

Grafiker skapar de byggstenar som bygger upp 3D-miljöer, och ofta utformas dessa element 

utifrån rent estetiska perspektiv. Förståelse för design, layout, grafiska markörer, 

affordance, visuell perception samt psykologiska processer hos spelaren är värdefullt för 

grafiker vid skapandeprocessen. 

Dessa funderingar riskerar att vara alltför generella och övergripande, och svåra att 

konkretisera. Därför var det värt att begränsa frågan till ett visst spelmoment som 

inkorporerar alla dessa aspekter, exempelvis vid utformning av hemligheter. Att inkorporera 

hemligheter i spel, som inte är essentiella för spelets progression, har en lång tradition inom 

spel och när dessa läggs in använder sig spelskaparna i hög grad av de element som tidigare 

nämnts i detta arbete. 

Skulle en solid förståelse fås av dessa vetenskapliga principer och deras påverkan på 

spelaren är det förhoppningsvis möjligt att utnyttja denna teoretiska kunskap inom praktisk 

spelutveckling och få tillfredställande resultat. 

I studien har två olika aspekter inom spelmiljöer som styr spelare mot hemligheter 

studerats. Dessa är: 

1. Visuella markörer i form av visuell repetition och avvikande färg 
2. Designelement, hinder i trappform, som kan hoppas uppför 

 

Syftet med detta arbete har varit att studera om det går att finna tendenser till vilken av 

metoderna som förefaller att fungera bättre i den här typen av spelmiljö: 

• Är grafiska markörer (färg) bättre till att leda spelares uppmärksamhet än 

designelement (hinder i trappform) som har samma syfte? 

3.1 Metod 

3.1.1 Inspiration 
 

Metoden som använts för den här undersökningen har baserats på en kombination av 

undersökningsmetoder som har skett i tidigare arbeten som har haft liknande syften. 

Dels har inspiration dragits från Hoegs undersökning (Hoeg, 2008), där olika designelement 

och grafiska val har isolerats för att undersöka deras påverkan på spelbeteenden. I detta 

arbete har en miljö tagits fram specifikt med syftet att studera utvalda element, precis som i 

Hoegs artefakt (Hoeg, 2008). Dessutom har mycket inspiration dragits från ”Visual 
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Attention in 3D Video Games” (Seif El-Nasr, M & Yan, S. 2006), där studien undersökte hur 

färgval som avviker från den omringande miljön fångar spelarens uppmärksamhet. Vid 

skapandet av artefakten har liknande val gjorts gällande de objekt som byggde upp scenen.   

3.1.2 Artefakt 

 

För att undersöka hur dessa element kan påverka utformningen av en 3D-miljö för att på ett 

icke-påtagligt sätt leda en spelare till hemligheter har olika varianter av en miljö tagits fram. 

Miljön består av en interiör, som estetiskt baserats på antika Grekland. Artefakten i sig har 

av tids- och resursmässiga skäl begränsats gällande antalet grafiska markörer och design-och 

layout-val som undersöks. 

De beståndsdelar som bygger upp själva interiören har tillhandahållits av en extern part, och 

består av modulära objekt som inte skapades som en del av detta examensarbete. Ett antal 

miljöer har utformats med hjälp av dessa. Därefter skapades objekt specifikt för detta arbete, 

som har utformats efter vetenskapliga principer inom affordance, visuell perception samt 

design-principer, grafisk stil, men även samspelet mellan dessa. Dessa objekt har skapats 

med hänsyn till att passa estetiskt in i stilen som redan framtagits. På så vis undviker 

element som skapats för detta experiment att dra uppmärksamhet till sig för att de sticker ut 

stilmässigt i miljön. 

Vissa av objekten har tagits fram i en något avvikande färg, och har arrangerats för att leda 

spelaren till en hemlig miljö. Detta har gjorts för att kunna undersöka spelares tankar kring 

visuella markörer i form av visuell repetition och avvikande färg.  

I en annan scen har ett område skapats där objekt är staplade på varandra så att spelaren 

har möjlighet att hoppa upp på dessa. Att hoppa har inte introducerats tidigare i spelet som 

en del av huvudmekaniken, men kommer presenteras för spelaren som en tillgänglig 

handling.  

Dessa två miljöer har länkats samman med hjälp av områden och passager, så att 

informanterna kunde få känslan av att de utforskade ett riktigt spel. Dessutom fanns det 

områden i artefakten som var fria från hemligheter, i syfte att spelaren inte skulle anta att 

det fanns hemligheter i varje rum.  

3.1.3 Kvalitativ metod 

 

Frågorna som ställdes behandlade de individuella elementen, och även att utvärderat de två 

olika platserna som objekt och markörer befinner sig på, samt spelet som helhet. 

Informanter har spelat spelet, med det uttryckta målet att ta sig till slutet. De har 

informerats om att det finns hemligheter i spelet, men inte uppmuntras att aktivt leta efter 

dem. Detta för att simulera ett kommersiellt spel. Artefakten har skapats som en del i mitten 

av ett kommersiellt spel, där det redan etablerats att hemligheter förekommer. Informanter 

har inte fått reda på hur många hemligheter det finns i spelet, och de har själva få välja när 

spelet ska avslutas.  

Insamlandet av data har skett på tre olika sätt: 

• Informanter har blivit ombedda att yttra sina tankar högt under spelets gång, och 

detta har spelats in, i syfte att förstå tankeprocesser som sker i spelandets stund, och 
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för att detta har gett möjlighet återgå till informationen vid senare tillfällen. Detta 

har försett undersökningen med spontana reaktioner från informanter. Dessa 

reaktioner har hög trovärdighet, dels för att de har fått yttra sig fritt i sammanhanget, 

och dels för att de var uppslukade av spelet under tiden som detta gjordes, och var 

förhoppningsvis således vara mer benägna att svara ärligt. 

• Därefter fick informanterna genomgå en intervju, där frågorna var öppna och 

uppmuntrade deltagare att berätta om sina tankar och åsikter kring områdena med 

hemligheterna. Informanter blev utfrågade huruvida de grafiska elementen och 

leveldesign-elementen ledde dem till hemligheterna eller ej, vad de noterade i de 

olika rummen, samt om något specifikt i rummen påverkade deras rörelser genom 

spelet. Dessutom har de frågades de vilken av hemligheterna var mest 

tillfredställande att upptäcka.  

• Under experimentets gång har även kvantitativ data samlas gällande hemligheterna i 

spelet, då specifikt vilka hemligheter som hittades, hur många av hemligheterna som 

hittades samt hur lång tid varje hemlighet hittades från de att de kom in i scenen där 

den befann sig. Dessutom observeras i vilken ordning de hittades, och om 

informanten gick ut ur utrymmet och var tvungen att återvända innan hemligheten 

hittades. 

Detta i avsikten att styrka informanternas yttranden med empirisk data.  

Detta har lett till att datan har kunnat trianguleras och att svaren som ges spontant och 

vid eftertanke av informanter har kunnat styrkas av kvantitativ data. 

Undersökningen genomfördes hemma hos dem själva, eller i en avslappnad hemmiljö, i 

syfte att informanterna skulle känna sig bekväma och bete sig naturligt. Det finns en risk 

att informanterna kände sig observerade, och betedde sig annorlunda på grund av att de 

blev observerade. Däremot gjordes ansträngningar för att informanterna skulle känna sig 

bekväma, och uppmuntrades att spela igenom spelets som de hade gjort vanligtvis.  

3.1.4 Urvalsmetod 
 

Informanter har inte valts ut baserat på specifika kriterier utöver att de var bekväma med att 

spela spel. Detta för att förenkla testprocessen, och så att navigeringskontroller inte skulle 

vara ett problem för informanterna. På så vis var det möjligt för informanterna att fokusera 

på deras upplevelse av spelet, och inte hur spelet ska spelas. 

Målet var att undersöka ca 8 personer. Utöver det ovan nämnda kriteriet har inga fler 

variabler isolerats – varken kön, ålder eller sociala eller ekonomiska omständigheter har 

tagits i beaktning för denna undersökning. Detta gjordes för att försöka få en så stor 

spridning mellan informanterna som möjligt, och för att undvika att eventuella 

gemensamma faktorer skulle ge skeva resultat. 

Informanterna är anonyma och har getts möjlighet att lämna studien om de så önskar under 

hela experimentets gång.  
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3.1.5 Trovärdighet 

 

Experimentets trovärdighet är begränsat av antalet människor som deltog i undersökningen 

– 8 personer är en för liten grupp av informanter för att få in en betydlig mängd data. De 

resultat som samlats in kan ge en indikation om hur spelare uppfattar grafiska markörer 

kontra designelement. Slutsatser kan dras utifrån studien, men eftersom datan kommer från 

en liten grupp informanter är inte datan generaliserbar.  

Eftersom ålder inte är en faktor i valet av informanter finns det risk för att erfarenhet av 

äldre gentemot nyare spel har spelat in i resultaten. Hur spelmekaniker skapas går i cykler 

och påverkas av trender, och om teorier om affordance och hur tidigare erfarenhet av spel 

influerar spelare stämmer har äldre spelare som medverkat i studien andra erfarenheter än 

nyare spelare gällande dessa. 

Att endast undersöka en grafisk markör samt ett designelement gör det svårt att generalisera 

utifrån resultaten som samlats in. Dels undersöks för få av dessa i denna undersökning för 

att dra slutsatser från resultaten som är generaliserbara, och dels för att grafiska markörer 

och designelement kan skilja sig i utformning i såpass grad att det blir svårt att rättfärdiga 

generella påståenden om dessa. Därför kan detta arbete kallas en förstudie som sökt 

tendenser vilka kan användas för att studera vidare. 
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4 Genomförande 

 
Artefakten består av en nivå som skapats i Unreal Engine 4 (2016) som simulerar en del av 
en nivå från ett First Person Shooter-spel.  

4.1 Inspiration 

Arbetet med artefakten har skett i samband med samarbete med Guru Games. I syfte för den 
här rapporten har tillåtelse givits av Guru Games att använda grafik och programmering som 
tidigare skapats för ett kommersiellt spel.  
 
Spelet vars grafik och programmering kommer användas i detta arbete heter Medusa’s 
Labyrinth (Guru Games, 2016) och utspelar sig i antikens Grekland. Spelet använder sig av 
förstapersonsperspektiv, grafiken är realistisk och spelet befinner sig tematiskt i 
skräckgenren.  
 

 
Figur 1. Bild från Medusa’s Labyrinth (Guru Games, 2016).  

Detta sparade tid i processen att skapa artefakten, då ytterst lite grafik och ingen 
programmering behövdes göras för att miljön skulle upplevas komplett. Istället kunde fokus 
läggas på att bygga nivån som undersöker projektets fråga gällande leveldesign och grafiska 
markörer som leder till hemligheter. Dessutom gav en redan förutbestämd tematik och 
grafisk stilbegräsning gällande sillval, tema och motiv. Även här sparades tid, då inga beslut 
var tvungna att tas gällande dessa aspekter.  
 
För att inte dra uppmärksamhet till de objekt som skapades för denna undersökning var de 
tvungna att smälta in i miljön, både gällande motiv och grafisk utformning.  
För detta arbete var det relevant att begränsa de grafiska objekt och den leveldesign som 
spelaren skulle komma att uppmärksamma, och se till just de variablerna som undersöktes 
som drog till sig spelarens uppmärksamhet.  
För att nivån skulle knytas samman och ge ett intryck av en liten del av ett större spel valdes 
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ett tema till nivån – ett förlorat bibliotek.  
Med hjälp av de begräsningar som fanns på miljön, samt genom att analysera vilka grafiska 
objekt som fanns tillgängliga sedan tidigare, gjordes en lista på de objekt som behövde 
skapas för att bygga upp nivån.  

4.2 Blockout och Level Design 

Inledningsvis skapades en blockout i Maya (2017). Denna blockout skulle dels visualisera 
hur nivån skulle byggas upp, men även hjälpa att visualisera vilka element som fanns 
tillgängliga sedan tidigare och vilka som skulle behövas skapas specifikt för detta arbete.  
 

 
 
Figur 2. Blockout av nivå i Maya (2017) 
 
För att tydliggöra vilka element som redan fanns tillgängliga färgades dessa gröna i 
blockouten. 
Under denna fas experimenterades det fram vilka element som skulle undersökas, och 
projektet begränsades för att endast innehålla ett designelement och en grafisk markör.  
 
Här implementerades element som hämtats från Rogelios, Cardona-Rivera och Youngs 
(2013) studie, där det beskrivs hur spel kan delas upp baserat på de handlingar som finns 
tillgängliga i dem, dvs., de affordances som tillhandahålls.  
Författarna menar att det finns bland annat spel som går ut på att utföra passande 
handlingar så bra som möjligt - exempelvis är i pusselspel utmaningen att uppfatta och hitta 
passande handlingar. Då ett av elementen som ska undersökas är ett hinder i trappform är 
det viktigt att etablera tidigt för spelaren att den har möjligheten att hoppa. Skulle detta inte 
etableras i spelet finns det en risk att spelaren inte uppfattar hopp som en möjlig handling. Å 
andra sidan, om detta endast etableras i det rum där trapphindret befinner sig finns det en 
risk att spelaren endast uppfattar hindret för att den handlingen finns tillgänglig, och det blir 
då svårt att undersöka huruvida layouten fångar spelarens uppmärksamhet. 
 
Därför skapades en korridor som spelaren måste ta sig igenom för att ta sig till 
huvudområdet. I denna korridor placerades stenar som endast går att ta sig förbi genom att 
hoppa över den.  
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Figur 3. Stenar i vägen för spelaren så att hoppmekanik etableras 
 
Under denna fas upptäcktes även att det var lämpligt att inkorporera alla element i alla rum 
som spelaren kan röra sig i. Om exempelvis en bokhylla bara existerar i ett rum finns det risk 
att spelaren uppmärksammar bokhyllan endast på grund att den förekommer i rummet, och 
inte på grund av dess grafiska stil eller placering i nivån. 
Med detta i åtanke, lades alla element ut i blockouten i varje rum där de logiskt skulle finnas.  
Alla rum innehåller därmed både bokhyllor och skriftrullar, och alla grottrum och korridorer 
innehåller stenbumlingar. Miljön är utformad på detta vis så att variablerna trapphinder och 
grafisk markör är de enda elementen som skiljer sig åt i rummen där hemligheterna 
förekommer. 

4.3 Grafik som skapades specifikt till miljön 

Skriftrullar skapades i en avvikande färg, och placerades i bokhyllor. Dessa skriftrullar  
upprepades i en rad bokhyllor, och blev då den grafiska markören som undersöks i spelet.  

 

 
 
Figur 4. Skriftrulle 
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Figur 5. Skriftrullar i en avvikande färg som upprepas 
 

Ett modulärt kit som skulle bygga upp grottväggar och stenbumlingar skapades. 
Stenbumlingarna användes även för att bygga upp en del av trapphindret, det vill säga den 
leveldesign-aspekten som undersöktes. 

 

 

 
Figur 6. Modulärt kit för grottsystem 
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Figur 7. Stenbumlingar i samband med en vält bokhylla. Dessa bygger 
tillsammans upp designelementet, i detta fall ett trapphinder, som spelaren 
skall hoppa på 
 
 

Även den hemlighet som skulle hittas skapades. 

 
Figur 8. Ett Easter Egg - Hemligheten som hittades 
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4.4 3D-modellering och texturering 

 

Skriftrullen, ägget samt de modulära stenväggarna och golvet skapades i Maya (2017).  

Den grafiska stilen är realistisk, men då skriftrullen är så liten bedömdes den inte behöva ha 

ett högt polygonantal för att passa in i miljön. Höga polygonantal brukar generellt ge ett 

realistiskt uttryck, men behövs ofta inte för små föremål.  Ägget är något större, men då 

formen är så enkel är även detta objekt lågt i antal polygoner.  Därefter UV-mappades 

objekten och texturerades i Substance Painter 2017.1.0 (2017). Vid textureringen av 

skriftrullen togs forskningsresultaten från artikeln ”Visual Attention in 3D Video Games” 

(Seif El-Nasr, M & Yan, S. 2006), som utvärderade spel i Action Adventure-genren, i 

beräkning. Författarna av artikeln försökte få en förståelse för hur förändringar av grafiska 

val påverkade spelarbeteende. I detta arbete undersöktes avvikande färger och objekts 

placering i en miljö, samt hur dessa drar till sig spelarens uppmärksamhet. På grund av detta 

valdes en klarröd färg på skriftrullen, då den skiljer sig mot de mer dämpade färgerna som 

annars förekommer i miljön.  

 

Även stenväggarna är skapade i Maya (2017), då majoriteten av det realistiska uttrycket 

skapas med hjälp av texturen, och inte av formen.  

Stenbumlingarna skapades i 3D-coat (2012). Då detta är ett program där man kan generera 

slumpmässiga skillnader inom en modell med högt polygonantal hjälpte programmet till att 

skapa det realistiska uttrycket på dessa objekt.  

Grott-texturen var skapad i Substance Designer 5 (2016). Detta är ett program som använder 

sig av ett nodsystem för att generera sömlösa texturer som går att upprepa.  

Även texturen för stenbumlingarna skapades i Substance Designer 5 (2016).  

4.5 Bygga nivån i spelmotor 

När nivån var utplanerad, och objekten hade skapats började arbetet i spelmotorn.  
En existerande nivå i Unreal Engine 4 kopierades, så att dess programmering gällande 
exempelvis eld skulle förekomma i artefakten. Därefter importerades 3D-objekten till denna 
nivå.  
Sedan byggdes nivån med hjälp av den grafik som fanns tillgänglig sedan tidigare, samt de 
element som skapats. 
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Figur 9. Nivån Lost Library till höger om den tidigare existerande nivån 
 

Under processen att skapa nivån kunde spelet testas, och vissa ändringar skedde från 
blockouten. Exempelvis lades objekt ut med större varsamhet i syfte att leda spelaren vidare 
i nivån. Enligt Hoeg (2008), är det möjligt att leda spelaren genom nivån genom att på olika 
sätt arrangera objekt i en miljö för att uppnå ett önskat spelarbeteende och hjälpa spelaren 
med progression. 
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Figur 10. Bokhyllan som ligger på marken leder in spelaren på rätt väg 

I händelsen att spelaren skulle önska att röra sig fram och tillbaka genom nivån skapades två 
rum med stora statyer, i syfte att underlätta för spelaren att navigera genom nivån och 
uppfatta vart den befinner sig. I enlighet med ”A Toolset for Navigation in Virtual 
Environments” (Darken, R. P. & Sibert, J. L. 1993) skapar människor kognitiva kartor för att 
navigera i områden, genom att bryta ner och kategorisera olika beståndsdelar i miljön. Dessa 
kognitiva kartor är mentala visualiseringar av miljöer som har besökts och vissa objekt kan 
hjälpa till att skapa en kognitiv bild av hur olika ytor relaterar till varandra. Författarna 
beskriver i sitt arbete ”landmarks”, det vill säga landmärken, som karaktäriseras som objekt 
som är i stark kontrast till sin omgivning.  
 
I den här nivån lades två stora statyer in i miljön för att agera som landmärken och hjälpa 
spelaren skapa sig en uppfattning om vart den befinner sig. På golven i båda rummen finns 
även stora målningar, vars syfte är att underlätta för spelaren att identifiera vart den 
befinner sig. För att kunna särskilja mellan de två rummen, är det olika statyer och olika 
målningar på golven i de två rummen. 
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Figur 11. Landmärken i rum 1; Manlig staty samt målning på marken 

 

 
 
Figur 12. Landmärken i rum 2; Kvinnlig staty samt målning på marken 

4.6 Ljussättning 

Under nivåns uppbyggnad ljussattes miljön löpande. Miljön är sparsamt ljussatt, med 
spotlights av samma intensitet genom hela miljön.  
Detta för att undvika att ljuset skulle dra spelarens uppmärksamhet till de olika områdena 
där hemligheterna finns, och för att kunna eliminera ljussättning som variabel som skulle 
leda spelaren till hemligheterna. Utmaningen med ljussättningen var att belysa de grafiska 
elementen och designvalen utan att låta ljussättningen vara den variabel som leder spelaren 
till hemligheten.  
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4.7 Pilottest 
 

Ett pilottest genomfördes, med fyra undersökande, för att säkerställa att artefakten lyckades 

undersöka den fråga som ställs i detta arbete. 

Vissa problem med artefakten upptäcktes och rättades till inför den faktiska 

undersökningen. 

Dels ändrades ljussättningen. Den ursprungliga artefakten hade ljussatts sparsamt med 

spotlights utöver det ljus som elden gav ifrån sig. Detta gav en kontrastrik ljusbild, där 

många informanter i pilottestet ansåg att ljuset ledde dem genom nivån. Dessutom 

upptäcktes att informanter inte såg ingångarna till hemligheterna, då dessa låg i mörker. På 

grund av detta valde vissa informanter att inte gå till de mörka områdena.  

Därför ändrades ljussättningen – istället för spotlights som var identiska i samtliga 

besläktade rum blev scenerna ljussatta med pointlights som hade sitt ursprung i eldarna.  

Detta gav illusionen att det enda ljus som fanns i nivån härstammade från elden, och då 

denna dessa fyrfat var placerade på samma sätt i de olika rummen, eliminerades 

ljussättningen som en potentiell faktor som kan ha lett spelare genom nivån. Detta ledde 

även till att områdena var jämnare ljussatta, samt att det generellt blev ljusare i nivån, så att 

de grafiska markörerna och trapphindret var mer synligt.  

Ljus kan ha dubbla funktioner i ett spel. Dels används ljus för att illuminera världen, både 

via ljuskällor som finns i spelet, såsom eld eller lampor, men även som ljus utan någon 

uppenbar källa. Ljus kan även användas för att leda spelaren, genom att exempelvis placera 

färgade ljus mot en vägg i syfte att göra spelaren uppmärksam på något på denna specifika 

vägg. Här kan det vara, både för utvecklare och spelare, förvirrande i vilket syfte ljus har 

placerats på ett visst ställe – tanken kan vara att antingen belysa eller visa vägen.  

 

Denna förvirring försöktes undvikas vid skapandet av artefakten genom att till i så hög grad 

som möjligt endast använda sig av ljus som strömmade från naturliga ljuskällor i spelet, i 

form av eldfacklorna. Förhoppningen var att om ljus strömmar från objekten i spelet finns 

inget ljus utöver detta som kan rikta spelarens uppmärksamhet, och spelaren skulle snarare 

observera resterande miljön för att få ledtrådar om hur den skulle ta sig vidare. 

Utöver detta upptäcktes att, även om informanter fann hemligheten bakom bokhyllan, var 

det inte på grund av skriftrullarna, då dessa inte syntes förrän spelaren stod nära. Detta 

ledde till att informanter inte upptäckte skriftrullarna med de röda knopparna som ett 

ledande objekt, då de inte kunde följa raden av rullar med blicken från avstånd.  

Skriftrullarna förstorades därefter, och bakom bokhyllorna sattes upp ett rött skynke, som på 

samma vis som skriftrullarna, leder till hemligheten. 
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Figur 13. De större skriftrullarna med det röda skynket bakom bokhyllorna  
 

Den tidigare versionen av artefakten hade inte tak, då det under byggfasen av spelet tycktes 
räcka med en mörk skybox. Dock när ljussättning fanns på plats tillsammans med alla assets 
upptäcktes det att brist på tak försvårade konstruerandet av hemligheterna. Utan tak 
avslöjade glipor i miljön vart hemligheterna fanns, istället för att informanter leddes till dem 
med hjälp av grafiska markörer och leveldesign-komponenter. Därför lades ett tak till i nivån 
i samband med att ljussättningen gjordes om.  
 
Pilottestet genomfördes även med två informanter som inte fick reda på att det fanns 
hemligheter i nivån, och två informanter som fick reda på att det fanns hemligheter på nivån. 
Efter att ha genomfört intervjuer konstaterades det att informanter i den slutglitliga 
undersökningen bör få reda på att det finns hemligheter i nivån, men att dessa inte borde 
presenteras för huvudmål. Detta för att i så hög grad som möjligt simulera upplevelsen av att 
spela ett spel som typiskt brukar innehålla hemligheter. Informanter som inte blev 
meddelade att det fanns hemligheter i nivån uttryckte att hade de haft den informationen 
hade de observerat miljön noggrannare. På så vis går det att undvika scenariot där en 
informant springer igenom nivån utan att undersöka miljön överhuvudtaget.  
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5 Utvärdering  

5.1 Resultat 
 

En undersökning utfördes på 8 personer. Antalalet informanter för den här undersökningen 

kan ses som något lågt. Detta beror på att varje informant behövde genomgående förklara 

sitt spelarbeteende, och med detta blev intervjuerna omfattande och genererade mycket data 

för analys. I denna undersökning ansågs motivering till sparbeteendet viktigt, och därför 

begränsades antalet deltagare. 

Informanterna var alla mellan 20-30 år gamla, och utöver spelvana fanns ingen faktor som 

medvetet begränsade valet av informanter. De hade varierande yrken, olika favoritspelgenrer 

och gav varierande resultat. Fyra av informanterna var kvinnor och fyra av dem var män.  

 

Undersökningen bestod av kvalitativa intervjuer och observation. Varje testsession inleddes 

med att informanterna först fick meddelat att de ska springa i en nivå i ett litet spel, och att 

det finns hemligheter i nivån. De fick inte reda på hur många hemligheter det fanns i nivån. 

Utöver detta fick informanterna direktiv att bete sig som när de spelade kommersiella spel 

privat, och att de fick spela på obegränsad tid.  

Här blev informanterna ombedda att i realtid dela med sig av sina observationer av nivån, 

om något stack ut i miljö, eller om de kände att något i miljön vägledde dem dit de skulle gå.  

Informanterna blev ombedda att spela som om de skulle spela ett kommersiellt spel, alltså 

uppvisa sitt specifika spelarbeteende, och att avsluta undersökningen när de skulle ha 

naturligt avslutat en nivå i ett spel. De blev även ombedda att tänka högt gällande deras 

beteende - att beskriva vad de noterade i de olika rummen och att beskriva vad de gör samt 

varför.  

 

Efter att varje informant tagit sig igenom nivån genomfördes en öppen intervju, där 

informanterna fick motivera och förklara sina tankar kring sitt beteende och hur de 

utforskade miljön. Dessa frågor var formulerade på ett öppet vis för att inte påverka 

informanterna. Frågorna hade syftet att ytterligare, och djupare, tydliggöra deras beteende, 

samt locka fram motiveringar till spelbeteendet utifall att informanterna inte delade med sig 

sina tankar under spelsessionen. Frågorna var öppna och flexibla, för att kunna anpassas till 

varje informants handlingssätt. 

Först kommer resultaten att presenteras, och därefter följer en analys. Materialet kommer 

att tolkas, för att ge möjliga anledningar till resultaten. Därefter kommer en slutsats 

presenteras, angående hur frågeställningen som ställts för detta arbete besvarats.  
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5.2 Data 

5.2.1 Hittade hemligheter 
 

Majoriteten av informanterna hittade båda hemligheterna i spelet.  

 

6 informanter hittade samtliga hemligheter. En informant hittade hemlighet ett, men inte 

hemlighet två.  

En informant hittade inte hemlighet ett, men hittade hemlighet två. 

5.2.2  Tydlighet gällande grafisk markör och leveldesign 
 

Hälften av informanterna ansåg att det röda skynket och skriftrullarna tydligare ledde 

spelare, men en avvikelse förekom då en informant hävdade att skynket uppfattats som 

naturligt i miljön och därmed inte särskilt ledande. 

Informant 2 ansåg att färgen som kontrasterade mot den grå omkringliggande miljön drog 

till sig uppmärksamhet.  

Hälften av informanterna ansåg att bokhyllan var tydligare för att leda en spelare, dels på 
grund av kompositionen av utrymmet, men även för att det fanns färre objekt och bokhyllan 
tog upp större skärmutrymme. Dessa informanter ansåg att miljön och kompositionen i det 
andra rummet var en tydligare vägledning, då det i större grad påverkade 3D-rymden. 
   

1

1

6

Hittade hemligheter

Hittade endast Hemlighet 1 Hittade endast Hemlighet 2 Hittade båda hemligheter
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5.3 Analys 

5.3.1 Reaktioner på hemligheter 

 

 

5.3.2 Hemlighet ett – skynket och de röda skriftrullarna 
 

Informant 1 missade skynket vid första genomgången, och såg inte att den var bakom 

bokhyllan.  

När informanten hade gått runt i utrymmet upptäckte den skynket, och berättade att det var 

den enda röda detaljen som man lade märke till, på grund av den starka färgen. 

Skriftrullarna upptäcktes, även på avstånd, men ansågs vara variation i miljön, snarare än en 

ledande detalj i miljön. 

4 (informant1,5,6, 
8)

4 (Informant 2, 3, 
4, 7)

Upfattad tydlighet

Lutad bokhylla Skynke/Skriftrullar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal uppfattade objekt i miljön

Uppfattade
bokhyllan/trapphindret

Uppfattade skynket

Uppfattade skriftrullarna
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Initiala tanken var att dessa var objekt som gick att interagera med, och när det inte gick att 

påverka dem, gick informanten vidare och la inte mer vikt vid dem. 

Informant 2 noterade de röda skriftrullarna, men blev ej ledd av dem. Vid en andra 

genomgång av utrymmet fångade det röda skynket informantens uppmärksamhet, och då 

upptäcktes en öppning bakom hyllan. Även här antogs skriftrullarna vara objekt som gick att 

interagera med. I efterhand, när informanten reflekterade över rummet, insåg den att de 

röda skriftrullarna hade som uppgift att väcka uppmärksamhet, men det var inget 

informanten reagerade på i stunden.  Informanten berättar att det var en vägg av intressanta 

saker, och försökte först plocka upp en skriftrulle. När det inte gick att interagera med 

skriftrullarna antog informanten att deras uppgift var dekoration.   

Informant 3 såg varken skriftrullarna eller skynket, utan hittade hemligheten utan dessa 

hjälpmedel.  

I efterhand insåg informanten att de röda objektens uppgift var att indikera att det fanns 

något av intresse där, och för att uppmuntra spelaren att titta runt, men det var inget som 

informanten reagerade på i stunden. Efter att ha upptäckt tidigare i nivån att det inte finns 

föremål att interagera med, sållade informanten bort objekt i miljön och fokuserade inte på 

detaljer såsom färg.  Informanten beskriver sedan att skynkets karaktär och placering 

antyder att det är ett gömställe som försöker dra uppmärksamhet till sig.  

Dessutom beskrivs hur affordance från andra spel har lärt informanten att färgkodning 

betyder vissa saker i olika spel. Bland annat beskrivs hur gult, exempelvis kan antyda 

interaktion i spel, och att detta är något som lärs av spelare medan de spelar spelen. 

Informant 4 såg skriftrullarna, och nämnde dem flera gånger, men förstod inte vad deras 

uppgift var.  

Även här antogs skriftrullarna vara objekt som går att interagera med.  

Skynket lades inte märke till vid första genomgången, utan upptäcktes först vid en andra 

undersökning av rummet. Informanten berättar att skriftrullarnas avvikande färg fångade 

uppmärksamheten, och att de gjorde så att informanten tittade runt noga, vilket ledde till 

upptäckten av skynket.  Skriftrullarna ansågs inte vara ledande, utan skynket uppmanade till 

att hitta en väg bakom bokhyllorna.  Informanten tyckte att färgen var markant annorlunda 

än resten av färgerna i miljön, och att                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dessa fångade uppmärksamheten och väckte intresse. Skynket ansåg informanten var 

placerad för att indikera att det fanns något av intresse bakom bokhyllorna.  

Informant 5 hittade inte hemlighet nummer ett, och lade inte märke till varken skynket eller 

till att de röda skriftrullarna skiljde sig från resten. Spelet startades igen, och informanten 

fick utpekat skriftrullarna samt skynket. Informanten rörde sig under spelsession ryckigt och 

snabbt med kameran, och därför fick aldrig skynket eller skriftrullarna skärmtid. 

Informantens reaktion var att den inte skulle lägga märke till dessa objekt i ett spel. Dels 

ansågs skriftrullarna vara för många för att dra till sig uppmärksamheten, och dels var 

skriftrullarna för lika resterande objekt i miljön.  Informanten berättar att om det fanns ett 

annat rött objekt skulle det fånga uppmärksamheten bättre. Dock ansågs skriftrullarna nu ge 

intrycket av att bara vara dekoration i miljön. 

Om informanten hade sett ett annat objekt i en avvikande färg hade den antagit att detta var 

ett objekt som skulle gå att interagera med, och om det inte hade gått att påverka objektet, 

skulle informanten ha gått vidare. Dessa objekt hade behövt vara tydligare för att fånga 

informantens uppmärksamhet. 
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Informant 6 såg skynket vid första genomgången av grottutrymmet. Även skriftrullarna 

upptäcktes, och informanten försökte interagera med dem. När skriftrullarna inte gick att 

interagera med, antog informanten att dessas uppgift var att söka efter annat i miljön med 

avvikande färg.  

Informanten nämnde färgkodning, att skriftrullarnas uppgift var att söka efter mer rött i 

miljön, som skynket bakom bokhyllorna. Detta var dock något informanten kom på vid 

reflektion, och inte under spelsessionen. 

Informant 7 såg både skriftrullarna och skynket bakom. Skriftrullarna lades inte stor vikt 

vid, men skynket var effektivt för att dra till sig uppmärksamheten och antyda att det fanns 

något bakom bokhyllorna.  

Skriftrullarna antog informanten var en del av dekoren, då även de andra bokhyllorna 

innehöll skriftrullar, och att färgskillnaden inte drog till sig uppmärksamheten så distinkt. 

Informant 8 såg skynket efter att ha tittat runt i miljön, men lade inte märke till 

skriftrullarna. När informanten såg skynket antog den att skynkets uppgift var att locka till 

sig spelaren bakom bokhyllorna.  

Eftersom det fanns så många skriftrullar, lades ingen vikt vid dem, och de antogs vara dekor. 

Om det bara hade funnits en skriftrulle skulle informanten ha försökt plocka upp den, men 

då det fanns så många tänkte informanten inte på det. Informanten tyckte sig inte bli ledd av 

skriftrullarna. 

5.3.3 Hemlighet två – stenbumlingarna och bokhyllan 
 

Informant 1 noterade att bokhyllan var upplyst, och att vinkeln kändes som en ramp upp. 

Därför ansågs den vara inbjudande att springa upp på. Informanten sa att hela layouten och 

kompositionen av rummet uppmuntrade att springa uppför bokhyllan. Den ansågs vara 

uppenbar som ett objekt som skulle hoppas upp på. 

Informant 2 såg hyllorna i grottutrymmet, och kontextualiserade utrymmet till en vinkällare.  

Att bokhyllor låg huller om buller på marken noterades, men lades inte särskilt vikt vid, då 

resterande miljöer också sett förstörda ut. I stället ansåg informanten att bokhyllorna som 

stod upp kändes mer intressanta – dels för att det låg saker i dem och de kändes plottriga 

och inbjudande att utforska. Informanten tänkte att det skulle ligga en hemlighet i 

bokhyllorna, och att hemlighetens karaktär skulle efterlikna att hitta en nål i en höstack. 

Bokhyllan och rampen upp sållades bort och betraktades som dekoration och variation i 

miljön.  

Informant 3 tyckte att rampen upp, det vill säga bokhyllan, var väldigt tydlig. Bokhyllan 

beskrevs som hur man brukar designa huvudvägen i ett spel, och liknade bokhyllan vid en 

trappa man kunde gå uppför.  

Informanten ansåg att det var tydligt att man skulle gå uppför bokhyllan, och att spelare går 

där det fysiskt är möjligt att gå, och därför kommer spelare testa vägen uppför trappan. 

Bokhyllan ansågs vara väldigt inbjudande att hoppa upp på. 

Informant 4 noterade bokhyllor som låg på marken, men reflekterade inte noga över detta, 

utan gick rakt förbi, då inget stack ut i miljön. Först när informanten gick tillbaka, och såg 

bokhyllan från en annan vinkel var det tydligt att den skulle hoppas upp på. Informanten 

meddelar att vid första anblick, sett ovanifrån, såg bokhyllan inte ut att sticka ut från resten 

av miljön. När bokhyllan sågs från sidan bjöd bokhyllan mer in till att hoppas upp på, och då 
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insåg informanten att det skulle leda till en gång. 

Eftersom så många saker stod lutade i rummet la informanten inte märke till bokhyllan, och 

hade nog lagt märke till den snabbare om det var det enda objektet i rummet som var lutat.  

Informant 5 ansåg att bokhyllans placering gjorde så att den pekade in i rummet, och att 

grottutrymmet komposition ledde spelaren mot bokhyllan. Bokhyllan sågs som en naturlig 

väg att gå.  

Informanten berättar även att bokhyllans placering kändes ”speltypisk”, och att den var 

tydlig för att det var färre objekt som stack ut genom att vara lutade i grottutrymmet. 

Dessutom såg informanten, vid närmare undersökning, öppningen i stenväggen, och valde 

att undersöka utrymmet. Informanten reflekterade att dessa typer av vägar oftast inte leder 

spelaren längs med spelets huvudsakliga väg, och att det då är troligare att det finns något 

där. 

Informant 6 såg stensluttningen och bokhyllan direkt, och hoppade upp på bokhyllan för att 

lättare kunna överskåda utrymmet. Trots att informanten såg tunneln stannade informanten 

och såg sig runt i utrymmet för att få mer visuell information om rummet. Detta beskrevs 

som ett typiskt beteende från någon som spelar strategispel. Informanten ville orientera sig 

först i rummet den befann sig i, och gick sedan vidare och hittade hemligheten. Informanten 

beskrev bokhyllan och stensluttning som naturligt inbjudande att hoppa upp på. 

Informant 7 upptäckte gången upp direkt efter att ha tagit sig ner i grottutrymmet till 

vänster.  

Informanten nämner att när man ser en tunnel i spel är det naturligt att man ska ta sig dit, 

utifrån erfarenhet från spel som spelats tidigare. Tunneln upp kändes för informanten 

uppenbar, och att hela miljön var utformad för att tunneln ska uppmärksammas och 

utforskas. 

Informant 8 ansåg att tunneln vid bokhyllan kändes som en dold gång, och inte var helt 

självklar.  

Informanten nämner även att så fort den ser ett objekt som ligger i en vinkel inbjuder detta 

till att klättra och röra sig mot objektet. Bokhyllan kändes för inbjudande. Däremot ansågs 

tunneln se ut som en alternativ väg, snarare än en hemlighet, och verkade som en roligare 

väg vidare i spelet.  

Informanten valde att ta den alternativa vägen (som informanten uppfattade den) för att den 

bjöd in till att hoppa och klättra, vilket uppfattades som roligare än grottleden som ledde 

bort. 

5.3.4 Andra ledande objekt i miljön 
 

Samtliga informanter noterade statyerna, som var placerade i rummen för att underlätta för 

spelarna att orientera sig i miljön. Däremot uppmärksammades dessa av samtliga 

informanter, och alla sprang fram och tittade runt vid statyerna.  

Informant 1 och 2 nämnde att det inte fanns något i miljön som ledde dem till högra eller 

vänstra passagen, utan att de brukar följa antingen höger eller vänster vägg i en miljö, för att 

inte gå vilse, och att de slumpmässigt valde riktning under denna spelsession. 

Informant 2 menade att det skulle kunna ligga en hemlighet bakom statyerna, och tittade 

bakom statyerna både i rum 1 och två. Informant 2 lade även märke till färgblandningen i 

första rummet. 
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Informant 4 noterade att statyerna skiljde sig något i utformning kontra resten av miljön, 

men ansåg sig inte bli ledd av statyn. 

Ingen av informanterna ansåg att något i rum ett ledde spelaren ner till vänster eller höger, 

med undantag av informant 4, som ansåg att vänsterpassagen uppfattades som mer 

blockerad av kringströdda möbler. Informant 4 fortsatte även och sade att utforska första 

rummet inte kändes inbjudande, eftersom det kändes avblockerat och som om tanken inte 

var att man skulle gå in i rummet och utforska. 

Informant 5 menade att inget i det första rummet ledde till varken högra eller vänstra 

passagen, och noterade bara att det låg skriftrullar på marken och att det låg möbler på 

marken.  

Informant 1 och 5 nämnde att de hade sett ett stort, runt konstverk på marken, som liksom 

statyerna, hade till uppgift att underlätta orientering i nivån.  

Informant 5 ansåg sig inte bli ledd, och nämnde att vänstra passagen valdes av ren vana att 

ta till vänster.  

Informant 7 ansåg att första rummet uppfattades som ett rum som en spelare bara ska ta sig 

förbi.  

Informanten resonerade att hemligheter inte brukar finnas på öppna ytor, utan undangömda 

i mindre passager, eller bakom objekt. Eftersom det första rummet såg så exponerat ut, och 

eftersom inget gick att interagera med, kändes det för informanten uppenbart att det inte 

skulle finnas något av intresse i detta rum. Informanten uppfattade sig inte bli ledd till någon 

av passagerna.  

Informant 8 noterade att rummet såg antikt ut, men ansåg sig inte bli ledd åt något håll av 

miljön. Istället önskades den kortaste vägen finnas, för att ta den innan informanten ville 

fortsätta med den huvudsakliga vägen. 

Informant 6 ansåg inte att något i första rummet ledde spelaren åt något håll, utan ville få en 

överskådlig bild av rummet för att kunna välja passage 

 

5.3.5 Tillfredställelse av att hitta hemligheter 
 

Informanter 1, 3, 4, 6, 7 samt 8, dvs, alla som hittade samtliga hemligheter ansåg att 

hemlighet ett var mer tillfredställande att upptäcka.  

Informant 1 menade att hitta hemlighet ett fick en att känna sig smart. 

Informant 3 påstod att bakom bokhyllorna kändes mer som ett gömt utrymme, och att det 

då kändes mer tillfredsställande.   

 

Informant 4 menade att det var tillfredställande att först upptäcka något utstickande i 

miljön, för att sedan lista ut att det fanns något i miljön. Vidare menade informanten att lista 

ut hur man skulle ta sig dit, och att bli belönad för sin tankeverksamhet var tillfredställande 

och gjorde att man kände sig smart.  
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Informant 6 menade att det röda skynket var mer tillfredställande för att först upptäcktes 

skynket, och sedan krävdes tankeverksamhet för att hitta vägen till skynket. När 

uppmärksamheten, och handlingen som följde av denna, belönades, uppfattades detta som 

tillfredställande. Informanten berättade även att själva upptäckten av hemligheten in var 

tillfredställande i sig, men att tillfredställelsen låg i att försöka lista ut, och lyckas, finna 

vägen till en hemlighet var det som gav tillfredställelse.  

Informant 7 menade att hemlighet ett var mer tillfredställande för att det var första 

hemligheten som hittades under spelsessionen. 

 

Informant 8 uppfattade hemlighet ett som mer tillfredställande för att man upptäckte något 

– att titta runt och sedan finna hemligheten gjorde att man kände sig klyftig. Informanten 

menade att ens handlingar gav resultat och en belöning  

 

Informant 2 påstod att hemligheten inte var så tillfredställande, utan att när man väl 

upptäckte hemligheten kändes den uppenbar, och att man då förebrådde sig för att inte ha 

hittat den tidigare.  

Dessutom ansåg Informant 2 att hemligheter utan kontext till spelet inte är tillfredställande, 

och att hur en hemlighet hittas inte ger tillfredställelse. Däremot kände sig informanten 

smart när den upptäckte skynket.  

Informant 5 kände sig inte smart när bokhyllan som var lutad upptäckts, då den kändes så 

naturlig i spelet. Informanten menar att upptäcka hemlighet ett hade fått en att känna sig 

smart, men menade att skynket och skriftrullarna inte hade tillfört till den specifika 

hemligheten. Istället menar informanten att en spelare hade känt sig klyftig om man hade 

upptäckt hålet mellan bokhyllorna utan färgkodning, och att det skulle tillföra mer till 

känslan att vara smart om det inte fanns någon indikator alls i miljön som pekade på att det 

fanns ett hemligt utrymme.  

5.4 Slutsats 

5.4.1 Spelstil och uppfattning av betydelse av hemligheter 
 

Till viss del verkar spelstil ha inverkan på graden av påverkan grafiska markörer samt 

leveldesign-principer har på en spelare.  

I denna undersökning kan man se att informanter som påstod sig fokusera på huvudmålet i 

spel, och anser att detta är huvudfokus inte heller hittade alla hemligheter.  

Informant 1, 6, 7 samt 8 menade alla att hemligheter är viktiga när de spelar spel, och att de 

anstränger sig för att hitta så många som möjligt när informanterna spelar själva. Dessa 

informanter hittade även alla hemligheter utan större svårigheter.  

De informanter som spelade mycket Action-Adventure samt rankade sig högt på skalan över 

hur viktigt de anser att hemligheter är, hittade också hemligheterna vid första genomgången 

av grottutrymmena (informant 6,7 samt 8).  

 

Informant 2 samt 5 ansåg inte att hemligheter var relevanta för deras spelupplevelse, och 

dessa missade även en hemlighet var.  

Därför kan man konstatera att personlig vikt som spelaren lägger vid att hitta hemligheter 

spelar stor roll för hur spelaren uppfattar och tolka grafiska markörer samt objekt som stöds 
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av komposition inom leveldesignen som är menade att leda spelaren. 

 

Informant 4 stack ut i statistiken, då informanten varken spelade spel där hemligheter av 

denna karaktär var vanligt förekommande, men lyckades ändå hitta båda hemligheter i 

nivån. Däremot ska uppmärksammas att informanten inte hittade någon hemlighet vid 

första genomgången av nivån, och var tvungen att springa tillbaka och leta en gång till för att 

finna hemligheterna. 

5.4.2 Favoritgenre 
 

Trots att informanterna 1,2, 5, 7 samt 8 rankade rollspel eller Action-Adventure som 

favoritgenrer, hittade inte alla dessa informanter samtliga hemligheter.  

Till viss del kan erfarenhet av spel som rollspel och Action-Adventure, där hemligheter och 

dolda passager förekommer påverka hur spelare rör sig genom spel och uppfattar grafiska 

markörer samt leveldesign-val, men detta verkar inte vara den dominerande faktorn.  

I intervjun efter spelsessionen diskuterade vissa informanter (informanterna 1, 6, 7 samt 8) 

spel de spelat mycket, och det konstaterades att dessa spel ofta innehöll den här sortens 

hemligheter. Dessa informanter hade även lättast att hitta hemligheterna, och hittade 

hemligheterna utan att behöva gå tillbaka till området.  

De som rankade FPS som favoritgenre (informant 4 samt 5) var tvungna att ta flera rundor i 

miljön, och informant 5 hittade ej hemligheterna i båda rundor.  

5.4.3 Tydlighet 
 

I frågan om vad som är tydligast att leda en spelare är svaret otydligt.  

Häften av informanterna ansåg att leveldesign-hindret, det vill säga, bokhylla var tydligare, 

medan hälften ansåg att skynket var tydligast.  

Här var det även svårt att urskilja ett mönster.  De två som hittade en hemlighet var ansåg 

olika gällande frågan – informant 2 ansåg att skynket var tydligare, medan informant 5 

ansåg att trapphindret med bokhyllan var tydligare. Båda informanter ansåg att huvudmålet 

i spelet var mer relevant, och båda rankade sig relativt lågt gällande hur viktiga hemligheter 

är för spelupplevelsen.  

 

Informanter 1,5,6 samt 8 ansåg att bokhyllan var tydligast för att leda spelaren. Här finns en 

blandning av uttalade favoritgenrer, nivåer på hur viktiga hemligheter är för spelupplevelsen 

samt spelvana. 

Informanter 2, 3, 4 samt 7 ansåg att skynket var tydligare för att leda spelaren. Även här 

återfinns ingen tydlig koppling mellan informanterna, då det finns en blandning av uttalade 

favoritgenrer, nivåer på hur viktiga hemligheter är för spelupplevelsen samt spelvana. 

 

Alla informanter antog att skriftrullarna var objekt som gick att interagera med, och ingen av 

informanterna ansåg sig själva bli ledda av skriftrullarna. Dessutom var skriftrullarna det 

objekt som till minst grad uppmärksammades av informanterna. 

Flera av informanterna försökte interagera med skriftrullarna, men antog att dessa var 

dekoration när de inte gick att plocka upp.  

Informant 5 menade att på grund av att de var så många, och inte ett utstickande objekt, såg 
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området plottrigt ut. Därför sållades skriftrullarna bort som dekoration snarare än antogs 

vara ett objekt som kan ge information om miljön. Dessutom antog många informanter att 

de röda skriftrullarna var såpass lika resterande skriftrullar att dessa inte hade någon 

egentlig funktion förutom att ge variation till miljöns utseende. Förslaget blev därför att 

objekten som skulle ha varit i bokhyllan för att leda spelaren skulle ha varit färre, större och 

skiljt sig tematiskt mer från resten av objekten i nivån. 

5.4.4 Tillfredställelse 
 

Dock tyckte alla som hittade båda hemligheter att grafisk markör var mer tillfredställande.  

Samtliga som hittade hemlighet ett ansåg att denna hemlighet var mer tillfredställande, och 

att hemlighet två inte var så tillfredställande.  

Detta förklarade informanterna var för att hemlighet två var för uppenbar och kändes 

nästintill naturligt inbjudande.  

 

Hemlighet två ansåg informanterna krävde både fokus och tankekraft och resulterade i en 

belöning. Först var informanterna tvungna att vara uppmärksamma och lägga märke till 

skynket eller skriftrullarna. Eftersom det inte var tydligt vad detta betydde antog de flesta 

informanterna att de skulle ta sig till skynket. Då krävdes tankekraft och handling för att 

hitta vägen till skynket – de var både tvungna att hitta en ingång bakom bokhyllorna och 

röra sig dit. Därefter blev de belönade med en hemlighet.  

Att skynket var väl synligt och fångade informanternas uppmärksamhet minskade inte 

njutningen av upplevelsen, då själva momentet av att behöva lista ut vägen dit var det 

spelmoment som gav informanterna en utmaning. När denna utmaning blev överkommen 

blev informanterna belönade med hemligheten. Informanterna berättade att de både kände 

sig smarta när de uppmärksammade skynket och när de lyckades lista ut hur de skulle ta sig 

bakom bokhyllorna.  

 

Från detta kan konstateras att hur spelutvecklare väljer att leda spelare genom spel inte är 

lika relevant som det är att utmana spelaren. Spelaren urskiljer inte markant mellan 

leveldesign-principer eller grafiska markörer och leds inte speciellt mer av någon av dem.  

Detta är tendensen som kan utläsas i denna studie.  

Hur en spelare leds genom spel har mer med personlig spelstil, motivation och tidigare 

erfarenhet att göra. Det som däremot är relevant när spelutvecklare väljer någon av dessa 

element för att leda spelaren är att utnyttja dessa på ett sätt som utmanar spelaren, 

uppmanar till tankeverksamhet och handling, samt att belönar spelaren när den lyckas tolka 

elementen korrekt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
 

Detta arbete gjorde i syfte för att undersöka hur man effektivt kan leda en spelare genom en 

spelmiljö. För att begränsa studiens omfattning formades studien runt hur man leder spelare 

till hemligheter i en 3D-miljö inom spel med förstapersonsperspektiv.  

Frågeställningen arbetet har försökt att svara på är: Är grafiska markörer eller 

designelement mer effektiva att leda spelaren i en 3d-miljö?  

För att undersöka detta skapade ett spel som skulle simulera en nivå i ett första-personspel.  

I denna nivå isolerades två faktorer som skulle leda spelaren till hemligheter. Ett utrymme 

innehöll grafiska markörer i form av föremål med en utstickande färg, som markant skiljde 

sig från kringliggande färger som skulle leda spelaren till hemligheten.  

Ett annat utrymme innehöll ett trapphinder som utformades efter designelement som i 

tidigare forskning visat sig vara effektiva att leda spelaren genom komposition och placering. 

En spelbar miljö skapades, som informanter fick undersöka under ett speltest.  

Speltestet gick ut på att informanter fick spela igenom en nivå där dessa två komponenter 

ledde till hemliga utrymmen. Testet utfördes på åtta personer och observerades. Efter 

spelsessionen utförts blev informanterna frågade samma frågor och fick motivera sina 

handlingar.  

Den data som samlades in analyserades sedan. Likheter mellan beteende, tidigare 

erfarenheter och preferenser och uppfattning om de grafiska markörerna samt 

designelementen studerades, för att försöka komma fram till en slutsats som svarade på 

arbetets frågeställning.  

Undersökningens slutsats blev att hur en spelare leds genom en nivå är högst personligt, och 

beror på spelstil, tidigare erfarenheter och personlig motivation, och det gick inte att 

fastställa om ett specifikt sätt att leda en spelare var mer effektivt än ett annat. Studien 

stödjer att båda sätt kan vara effektiva för att leda spelaren genom spelet, dels separat men 

även tillsammans i samspel med varandra, för att variera spelmiljön. 

Dessa sätt att leda spelaren kan användas för att presentera utmaningar för den i samband 

att den ska röra sig i miljöer och lista ut hur den ska ta sig vidare. 

Däremot upptäcktes att speldesigners och grafiker kan använda sig av grafik och design-

element när de ska leda spelaren på ett effektivt sätt om spelaren utmanas. Detta görs genom 

att sätta hinder för spelaren som tvingar denna att vara uppmärksam, att behöva tänka och 

handla, och genom att sedan belöna spelaren.  

När informanterna upptäckte en markör, behövde de lista ut hur de skulle ta sig vidare, de 

handlade och blev sedan belönade med en hemlighet, vilket gjorde att de kände sig smarta. 

 

6.2 Diskussion 
 

Att leda spelare sker på olika sätt i 3d-miljöer, och ett definitivt bästa sett att göra detta 

verkar inte finnas. Vad spelare uppmärksammar i en miljö, hur detta tolkas samt hur ett 
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beteende uppstår utefter detta är högst personligt. För att få ett definitivt svar skulle olika 

faktorer såsom spelpreferenser och tidigare erfarenheter av spel behöva isoleras och 

kontrolleras, och även då kan det skilja sig mellan spelare, från dag till dag. 

Det som kan urskönjas av denna studie är att vad som slutligen intresserar spelaren gällande 

progression är att bli utmanad och tvingad till att tänka och agera. När en spelare får lösa 

problem som presenteras med rimliga svårighetsgrader blir spelupplevelsen berikad och 

spelaren får känna sig smart.  

Denna undersökningen misslyckades med att få definitivt svar på om grafiska markörer eller 

designelement är mer effektivt för att leda spelaren.  

Däremot lyckades den fastställa tendensen att utmaningen i att lösa ett problem som 

framställs med hjälp av grafiska markörer kan vara mer tillfredställande än en mer uppenbar 

komposition som uppmanar till undersökning.  

I spel är detta applicerbart om utvecklare är intresserade av att utforma ett spel där 

progression är en av huvudmekanikerna, eller om spelet ska innehålla hemliga utrymmen.  

Spelutvecklare kan då använda sig av både grafiska markörer och designelement som 

presenterar problem som spelaren måste lösa.  

Intressant nog uppfattades inte en markant avvikande färg som uppenbar – i vår vardag 

används avvikande färger för att varna och på andra vis dra till sig uppmärksamhet. Trots 

detta ansågs grafiska markörer som mer tillfredställande ledande element, för att de endast 

presenterade problemet, utan att presentera lösningen. Att skynket med den röda färgen inte 

uppfattades av informanterna som uppenbart kan ha berott på att det inte avvek på ett 

tillräckligt framträdande sätt i jämförelse med resten av miljön. 

Stora problem fanns med artefakten. Främst är ljussättning ett generellt ett problem vid 

dessa typer av undersökningar, om det inte tas upp som en faktor. I artefakten var det 

utmanande att balansera en ljussättning som inte ledde spelaren. Att ljussätta en nivå där 

ljuset inte avslöjade för mycket av miljön så att grafiska markörer och designelement var 

överflödiga för att leda spelaren, men samtidigt tillräckligt belyst för att spelaren kunde se 

miljön var en stor utmaning. I framtida arbeten uppmanas att inkludera ljussättning som en 

faktor i hur man leder spelare, och att undersöka hur olika typer av ljussättning, i både 

utformning och intensitet, påverkar hur spelaren uppfattar miljön. 

Undersökningens trovärdighet begränsas av det faktum att endast åtta personer har 

undersökts. Dessutom är över hälften av de undersökande från liknande utbildningar och 

har liknande yrken. Informanter har försökts väljas ut med yrke i åtanke, så att det skulle 

finnas en relativ spridning inom sysselsättning. Utöver spelvana har ingen gemensam faktor 

försökts isoleras, och informanterna har till så stor grad som möjligt valts ut för att täcka så 

stor spridning mellan kön, ålder, sysselsättning samt personlig preferens av spel som 

möjligt. 

Gällande kön har spridningen lyckats, där hälften av informanterna identifierar sig som män 

och hälften identifierar sig som kvinnor.  

Dock är det svårt att dra generella slutsatser från ett test gjort på åtta personer. Alla 

informanter var svenskar, och därför är resultaten specifika för Sverige, och det är svårt att 

spekulera om detta har inverkan, eller om resultaten skulle skilja sig med en mer 

internationell grupp.   



- 38 - 
 

6.2.1 Etiska aspekter 
 

Detta arbete hanterar inte information som kan ses som skadligt eller påverka människor på 

ett negativt sätt. Detta arbete hanterar inte heller artefakter som kan anses stötande. 

Artefakten utspelas i katakomber och skulle kunna medföra visst obehag för vissa personer. 

Personerna som medverkat i undersökningen är anonyma och ger medgivelse till att vara 

med i underökningen och till att spelas in under testsessionen. Informanterna hade all rätt 

att när som helst dra tillbaka sitt medverkande. 

 

6.2.2 Framtida arbeten 
 

I framtida arbeten skulle det vara intressant att separera de olika elementen och undersöka 

olika former av dem inom en spelmiljö. Exempelvis skulle olika slags grafiska markörer 

undersökas, samt olika stora grafiska markörer samt placering av dem i en miljö, och hur 

detta skulle påverka hur det leder spelaren. Även olika färger skulle kunna undersökas, för 

att se om olika färger leder spelare bättre eller sämre. På liknande vis skulle olika slags 

designelement kunna undersökas, såsom hinder i olika höjder, hinder som uppmanar till 

spelaren att krypa samt olika slags kompositioner för att leda spelaren. Vidare skulle det vara 

intressant att se om samma principer gällande grafiska markörer samt designelement gäller i 

öppna ytor och även i trånga ytor. Dessutom skulle det vara nyttigt att undersöka om 

spelaren leds olika om designelement som leder spelaren och grafiska markörer isoleras och 

undersöks separat, samt om designelement och grafiska markör blandas i en och samma 3d-

miljö. Hur spelare leds är en komplicerad fråga, och i denna studie har bara två 

komponenter undersökts. Större studier skulle även kunna undersöka hur ljus leder 

spelaren, och hur ledande ljus som kontrasterar med designelement eller grafiska markörer 

påverkar spelarbeteende. Exempelvis skulle en miljö kunna byggas upp, såsom en gränd, där 

en ljuslykta leder spelaren in mot ett falskt mål, medan designelement (som ändå är såpass 

upplyst att det syns) försöker leda spelaren till huvudmålet.  

Utöver detta skulle studien kunna undersökas med fler testpersoner. Framtida arbeten 

skulle även kunna isolera personliga preferenser, olika spelstilar samt tidigare erfarenheter, 

för att kunna se om dessa faktorer påverkar hur en spelare leds genom spel. Skulle dessa 

faktorer isoleras, och större grupper som exempelvis är baserat på olika personliga 

preferenser inom genre av spel, skulle man kunna upptäcka om detta har en inverkan på hur 

spelare leds. Detta skulle även kunna vara kommersiellt nyttigt, för att förstå hur 

spelutvecklare effektivt skulle kunna leda sin målgrupp genom spel. Om tidigare 

erfarenheter inom spel skulle isoleras som faktorer skulle det gå att undersöka till vilken 

grad affordance påverkar hur en spelare kan ledas genom en miljö.  
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Bilagor – detaljerade presentationer av informanters 
svar 

Presentationen av undersökningen och resultat som kom därav kommer att delas upp.  

Först kommer varje informant kort presenteras. Deras individuella resultat kommer även att 

presenteras, samt en sammanfattning av deras tankar och åsikter kring spelsessionen.  

Dessa sammanfattningar av tankar och åsikter kommer att innehålla utdrag både från 

tankarnas som gavs under spelsessionen och svaren som gavs under den efterföljande 

intervjun.  

Informant 1 

Ålder: 28 

Kön: Kvinna 

Yrke: Grafiker 

Spelvana: Hög spelvana på konsol, mindre på PC 

Favoritgenre: Tredjeperson Action-Äventyr, som exempelvis Assassins Creed. 

• Hittade båda hemligheter 

• Hittade inte första hemligheten vid första genomsökning av rummet till höger 

• Går ner i höger grott utrymme först 

• La först märke till skynket vid en andra genomgång, hittade hemlighet ett efter att ha 

tittat runt i rummet en längre stund 

• Anser sig själv lägga vikt vid hittande av hemligheter. 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 10.  

Informanten sprang genom tunneln och hoppade över hindret, men reflekterade över inte 

att det var en tillgänglig handling, utan tog det för givet. Därefter undersökte informanten 

det första rummet, som innehöll två speglade statyer. Informanten sprang fram till statyn 

och tittade på den. Därefter testade hon om det gick att interagera med något objekt, men 

konstaterade att det inte gick. Därefter gick informanten till höger och berättade att hon 

brukar göra så för att lättare orientera sig i miljöer. Nere i vänstra grottan undersökte 

informanten mörka hörn och kollade bland skuggor, men hittade inte hemligheten vid första 

undersökning av rummet.  

Därefter sprang informanten ner till det högra grottutrymmet, och rörde sig direkt uppför 

trapphindret och hittar hemlighet nummer två.  

Informanten navigerade grottlabyrinten och tog sig till det andra rummet med statyer, där 

avslutningen på nivån även upptäcktes. Informanten valde att titta runt mer, och gick 

tillbaka till det högra grottrummet i första rummet, med motivationen att det kändes som att 

något missats. Vid andra genomgången av rummet uppmärksammades det röda skynke, och 

informanten hittade hemligheten bakom bokhyllorna. Informanten kände sig då klar och 

avslutade spelsessionen. 

Informanten berättade att hon spelar mycket spel med hemligheter, och njuter av att 

utforska miljöer.  

Hon berättade att de spelen som favoriseras av henne brukar innehålla hemliga gångar, och 

informanten brukar anstränga sig för att hitta alla hemligheter. Exempelvis sprang 

informanten åt vad hon anser vara ”fel” håll, dvs, motsatt var hon tror att spelet går vidare, i 
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hopp om att inte missa något.  

Om en hemlighet syns, men är för tekniskt svårt brukar informanten hoppa över 

hemligheten, då hittandet är viktigast.  

Informanter ansåg att hemligheter i spel tillför till spelens gameplay. När informanten fick 

veta att det fann hemligheter på banan söktes banan igenom mer noggrant. Om informanten 

inte hade vetat att det fanns hemligheter i nivån hade hon undersökt första rummet 

noggrant, för att därefter fokusera på målet att ta sig genom nivån, och inte utforskat miljön 

lika noga. 

 

Informant 2 

Ålder: 26 

Kön: Kvinna 

Yrke: Speldesigner 

Spelvana: Hög 

Favoritgenre: Sim/RPG (som the Sims eller Dragon Age), eller skräckspel (Silent Hill 2) 

• Hittade hemlighet nummer ett, men inte hemlighet nummer två  

• Går ner i vänster grottutrymme först 

• Gick förbi trapphindret tre gånger utan att upptäcka hemligheten 

• Hittade hemlighet nummer 1 vid första genomsökningen av rummet. 

• Hittad hemlighet två efter att ha tittat runt i rummet en längre stund 

• Anser sig själv lägga väldigt liten vikt vid hittande av hemligheter. 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 5.  

Informanten försäkrade sig om att målet med spelsessionen var att ta sig igenom nivån, och 

uppmuntrades till att spela spelet som hon hade spelat om hon inte hade blivit observerad. 

Efter att ha tittat sig runt i första utrymmet och etablerat vart informanten befinner sig i 

spelet tog hon sig till första rummet, där hon la märke till statyn. Informanten meddelade att 

vid hindret där hon måste hoppa över faller hon tillbaka på FPS-vana och hoppar 

automatiskt med space-knappen.  

Informanten såg genast flera vägar, och noterade att båda ledde neråt. Hon sa sedan att 

detta är bra, för då kunde hon spara gångarna till senare och utforska rummet hon befann 

sig i. Informanten sprang fram till statyn, och undersökte bakom den, då hon konstaterade 

att det brukar finnas hemligheter bakom objekt i spel. Statyerna och krukorna ansåg 

informanten dock var föruppenbara.  

Därefter sprang informanten ner till vänster grottrum först.  

 

Informanten sprang rakt förbi trapphindret till andra rummet, och hittade slutet på nivån.  

Även här tittade informanten bakom statyer och möbler. När informanten blev informerad 

att detta var slutet på nivån valde hon att springa ett varv till. Vid andra varvet tittade 

informanten bakom bokhyllor, men gick förbi trapphindret på vägen tillbaka.  

Sedan gick hon till grottrummet till höger. I högra grottrummet noterade informanten 

skriftrullarna och försökte interagera med dem. Därefter upptäckte informanten det röda 

skynket, och hittade hemlighet nummer 1.  

Informanten meddelade att den inte är bra på att leta hemligheter, och inte brukar känna 
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behov av att hitta allt. Istället brukar informanten välja att spela som igenom spel med 

huvudmålet som fokus, där huvudkonflikten och narrativet vanligtvis prioriteras. 

Informanten spelar generellt spel med hemligheter, men framför allt för att det statistiskt 

finns i många spel, och favoriserar inte spel där hemligheter är en stor del av spelet.  

Informanten berättade vidare att när hon letar efter hemligheter brukar motivation vara 

viktigt för henne – hemligheter är för informanten egentligen bara intressanta om de tillför 

till spelets gameplay eller narrativ.  

Vidare jämför informanten att leta efter hemligheter som inte har betydelse för spelets 

narrativ eller huvudkonflikt med att bryta spelets fysik. Alltså är för Informant 2 att leta 

hemligheter som en icke diegetisk handling i ett spel.  

När informanten fick reda på att det fanns hemligheter i nivån var hon inte mer sugen på att 

leta upp dem, utan att hitta slutpunkten kändes mer intressant. När slutet hittades blev 

hemligheterna ett sätt att förlänga spelsessionen, men utöver detta var de inte motiverande 

för informanten, då de inte tillförde till spelets narrativ eller gameplay utöver upptäckandet.  

Dessutom undrade informanten om karaktären av hemligheterna – om de skulle vara subtila 

eller uppenbara, små eller stora, och kände att hon inte visste riktigt vad hon letade efter.  

Informant 3 

• Ålder: 27 

Kön: Man 

Yrke: Programmerare 

Spelvana: Hög 

Favoritgenre: Tekniskt immersiva spel, såsom Frostpunk 

• Hittade både hemlighet nummer ett och hemlighet nummer två  

• Går ner i vänster grottutrymme först 

• Sprang direkt uppför trapphindret 

• Hittade hemlighet nummer 1 efter att ha gått till återvändsgränden i slutet av 

passagen, på väg tillbaka uppför trappan  

• Lägger vikt vid hemligheter som berikar narrativet eller tillför till gameplay. 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 7.  

Informanten såg först statyerna och sprang fram till dem. Därefter sprang han runt i första 

rummet en kort stund, innan han rörde sig till vänster. Detta sa informanten själv var av en 

slump.  

Väl nere i det vänstra grottrummet sprang informanten direkt uppför trapphindret och 

hittade andra hemligheten. Informanten ville plocka upp hemligheten, och blev besviken när 

det inte gick.  

Därefter rörde sig informanten till andra rummet, och hittade slutet.  

När informanten fick veta att detta var slutet, och att spelet gick att avsluta här, valde han att 

ändå gå och undersöka det högra grottrummet, med motivationen att han måste kolla 

högerpassagen innan han avslutar nivån för att han inte vill missa något. Informanten 

kollade inte bakom statyer och påstod  att uppenbara objekt inte brukar vara så intressanta.  

Informanten gick förbi första hemligheten, in i återvändsgränden, och tittade runt i mörka 

hörn bland stenarna. När informanten var på väg ut ur grottutrymmet tittade han runt lite i 

utrymmet och upptäckte den smala gången in bakom bokhyllorna och hittade den första 

hemligheten.  
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Informanten berättade att många gånger kan man se vilken väg som är den rätta, och att 

man alltid då tar den andra vägen, för att inte missa något.  

Informanten påstod att den spelar spel med hemligheter, mest för att de flesta spel 

innehåller någon form av hemlighet. 

Han berättade även att hemligheter som berikar narrativet, eller förbättrar gameplay är 

intressanta att leta efter, men att hemligheter som bara finns till som samlingsobjekt inte är 

intressanta.  

Informanten berättade att han oftast inte känner ett behov att samla 100% av hemligheterna 

i ett spel, men att han kan avsluta ett spel till 90% om det finns hemligheter som han har en 

anledning att leta efter.  

Informanten berättade att om det inte uppmärksammats att det fanns hemligheter i miljön, 

hade inte lika mycket tid lagts ner på att leta så noggrant. Informanten hade nog undersökt 

överallt, men inte varit lika noggrann. I ett annat spel hade kunskapen om att det fanns 

hemligheter i miljön inte påverkat informantens spelstil. 

 

Informant 4 

Ålder: 21 

Kön: Man 

Yrke: Student, studerar 3D-grafik 

Spelvana: Hög 

Favoritgenre: MOBA (Multplayer Online Battle Arena), såsom League of Legends, samt 

Competetive Online Förstapersonskjutspel, såsom Overwatch.  

• Hittade både hemlighet nummer ett och hemlighet nummer två  

• Går ner i höger grottutrymme först 

• Sprang förbi hemlighet två och fann den först på vägen tillbaka till första rummet. 

• Hittade hemlighet nummer ett efter att ha gått till återvändsgränden i slutet av 

passagen i grottutrymme ett, på väg tillbaka uppför trappan  

 

Spelar nästan aldrig spel med hemligheter av den här karaktären, såsom 

Tredjeperson Action-Äventyr. 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 3. 

Informanten antog att man skulle hoppa över hindret i början, som bestod av stenar i vägen.  

Sedan gick informanten runt i rummet och efter en kort undersökning av första rummet, 

gick han in i höger grottrum. Som orsak gavs att det kändes som att mycket blockerade 

vänster delen.  

Informanten upptäckte de röda skriftrullarna, och noterade att det var skillnad på dem och 

resten av skriftrullarna i nivån. Däremot upptäckte informanten inte den smala ingången 

mellan bokhyllorna som ledde till hemlighet nummer 1. Informanten tittade runt i rummet, 

men fann upptäckte inte hemligheten. Informanten gick därefter ner i vänstra 

grottutrymmet, och gick rakt förbi trapphindret.  

Informanten kom fram till rum två utan att ha hittat någon av hemligheterna.  

När han blev informerad att slutet på nivån är nådd valde informanten att gå tillbaka och 

titta en gång till. När informanten var på väg tillbaka såg han bokhyllan från en annan vinkel 
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och noterade då att bokhyllan var vinklad som en ramp uppåt. Då ansåg informanten att 

bokhyllan såg inbjudande att hoppa upp på, testade att hoppa upp på den och fann då 

hemlighet nummer två.  

Därefter rörde sig informanten till grottutrymmet till höger. Återigen noterade informanten 

de röda skriftrullarna, och försökte interagera med dem. Därefter upptäcktes ingången 

bakom bokhyllorna och informanten fann hemlighet nummer ett.  Informanten tittade runt i 

båda grottrum bland skuggorna och i mörka hörn.  

Därefter avslutade informanten spelsessionen.  

Informanten berättade att den nästan aldrig spelar spel där hemligheter av det här slaget är 

vanliga, utan spelar främst e-sport. Därför kände informanten att den är ovan vid den här 

sortens hemligheter.  

Informanten meddelade att hitta hemligheter i spel inte alls är viktigt för honom. I detta test 

var det lite roligt att hitta första hemligheten, men överlag bryr sig inte informanten om 

hemligheter, utan fokuserar på huvudmekanik. 

 

Informant 5 

Ålder: 27 

Kön: Man 

Yrke: Student, studerar 3D-grafik 

Spelvana: Hög 

Favoritgenre: FPS och RPG 

*Hittade hemlighet nummer två, men inte hemlighet nummer ett 

*Går ner i vänster grottutrymme först 

* Sprang förbi hemlighet ett och la inte märke till varken skynket eller skriftrullarna  

*På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta alla 

rankar informanten sig själv som 2.  

 

Informanten kommenterade om utseendet av det första rummet – att golvet var glansigt och 

att det låg utspridda möbler på golvet. Han noterade även statyerna i slutet av rummet.  

Informanten gick en runda i första rummet, och rörde sig sedan till en vänstra 

grottingången, där han noterade att det finns mer bokhyllor och skriftrullar. Informanten 

såg direkt en öppning i väggen och sprang uppför bokhyllan som byggde upp trapphindret. 

Han fortsatte in i grottan och hittade hemlighet nummer två. Informanten sprang därefter 

vidare till rum två, och noterade att det var ett likadant rum som rum nummer ett, fast med 

andra statyer.  

Informanten hittade slutet på nivån, men valde att fortsätta utforska miljön. En jämförelse 

med Dark Souls gjordes, där informanten tenderar att utforska miljöer noggrant innan han 

rör sig vidare i spelet. 

Informanten gick därefter ner i högra grottutrymmet.  

Informanten rörde kameran ryckigt och snabbt, och skynket syntes inte på skärmen på 

grund av hur kameran rördes. Informanten tittade runt i återvändsgränden och i mörka 

hörn i skuggorna.  
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Informanten sprang förbi hemlighet nummer ett, och la varken märke till skriftrullarna eller 

skynket.  

Informanten berättade att den spelar vissa spel med hemligheter, såsom RPG-spel, som 

brukar ha hemliga kistor med skatter vid sidan av huvudvägen i spelet, som bakom objekt, 

under trappor och i mörka hörn. Dessa hemligheter brukar vara föremål som tillför till 

spelets gameplay, såsom vapen eller valuta. Informanten berättar även heligheter som inte 

förenklar progression är ointressanta, och att hemligheter som är kuriosa eller berikar 

narrativet är ointressanta.  

Informant 6 

Ålder: 27 

Kön: Man 

Yrke: Student, studerar till sjuksköterska  

Spelvana: Medel 

Favoritgenre: RTS (Realtidsstrategi-spel) 

• Hittade både hemlighet nummer ett och hemlighet nummer två. 

• Går ner i höger grottutrymme först 

• Hittade både hemligheter inom kort av att ha gått in i grottutrymmena  

• Informanten tittar först i återvändsgränder, bland mörka hörn 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 8 vid en första genomgång av ett spel, och som 

10 vid en andra genomgång av ett spel.  

Informanten började med att undersöka första rummet otroligt noggrant. Han gick fram till 

statyn, och funderade på om den kan vara en del av ett pussel. Därefter observerades två val. 

Informanten vandrade runt och gick till slut till höger grottutrymme. Väl där tittas det i 

mörka hörn, och informanten gick till återvändsgränden och undersökte noggrant området. 

Därefter gick informanten tillbaka till grottutrymmet och försökte interagera med 

skriftrullarna. Efter att ha tittat runt lite i utrymmet, och gått bakom andra bokhyllor, 

upptäcktes hemlighet nummer ett.   

Därefter gick informanten tillbaka. Sedan gick informanten ner i vänstra passagen. Väl där 

observerades gången uppåt, men informanten valde att vänta med att gå uppför den, och 

undersökte grottutrymmet först – informanten försökte bland annat hoppa upp på bokhyllor 

som stod upp från rampen. När inget upptäcktes gick informanten vidare i passagen och 

hemlighet två upptäcktes.  

Informanten gick vidare i utrymmet, och tittade noggrant i mörka hörn och skuggor i 

grottgångarna.  

När informanten kom fram till ett nytt grottområde berättade han att nu kommer 

informanten inte titta lika noga i miljön, för nu visste informanten ungefär vad han letade 

efter.  

Till slut kom informanten fram till slutet av banan i rum två, men valde ändå att gå tillbaka 

och ta ett till varv i spelet. Därefter avlutades spelsessionen. 

Informanten berättade att han spelar mycket Bethesda-spel, såsom Fallout och Skyrim, och 

att där belönas noggrann undersökning av miljön. Därför påstod informanten att den är 

väldigt van vid den här sortens undersökning av miljön och brukar vara otroligt noggrann. 

Informanten berättade vidare att det har påverkar spelsättet – att det aktivt letas efter färger, 
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mönster och figurer som sticker ut.  

Informanten berättar vidare att han brukar spela om spel, och att första gången letar han 

aktivt efter hemligheter, men går vidare om det påverkar upplevelsen av spelet.  

Däremot görs en andra spelgenomgång, och då ska alla hemligheter hittas, för att inte missa 

något spelutvecklarna lagt till i spelet. Informanten meddelade att om den inte visste att det 

fanns hemligheter i miljön skulle inte lika mycket tid läggas på att kolla noga i miljön, då det 

inte hade funnits förväntningar på att hitta någonting.  

Informant 7 

Ålder: 25 

Kön: Kvinna 

Yrke: Student, studerar datavetenskap inriktning på systemutveckling 

Spelvana: Medel 

Favoritgenre: RPG, såsom Skyrim. 

• Hittade både hemlighet nummer ett och hemlighet nummer två. 

• Går ner i höger grottutrymme först 

• Hittade både hemligheter inom kort av att ha gått in i grottutrymmena  

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 9.  

Informanten gick runt och tittade i första rummet, och kommenterade på att konsten såg fin 

ut. Därefter valde hon att gå ner i högra grottutrymmet. Informanten la direkt märke till 

skynket, tittade runt bland bokhyllorna och hittade gången in bakom bokhyllorna. 

Informanten hittade hemlighet nummer ett utan problem. Därefter tittade informanten i 

återvändsgränder och i mörka hörn band stenarna. Efter en stund sprang informanten 

vidare till det vänstra grottutrymmet.  

I detta utrymme uppfattade informanten bokhyllan som en ramp direkt och sprang uppför 

den, där hon hittade den andra hemligheten direkt.  

Informanten sprang runt och tittade runt bland skuggorna och ide mörka hörnen i 

grottpassagen, men rörde sig snabbt till rum nummer två. Efter att ha hittat slutet på nivån 

kände informanten sig klar och avslutade nivån.  

Informanten berättade att hon har spelat mycket spel som innehåller hemligheter – både 

plattformsspel, tredjeperson action-äventyrsspel och rollspel, och beskrev sig som väldigt 

van vid att leta efter hemligheter.  

Informanten berättade även att hon anser att hemligheter tillför mycket till upplevelsen av 

att spela spel, och att hon anstränger sig att hitta hemligheter, speciellt vid påbörjan av ett 

nytt spel.  

Om hemligheter påverkar resten av spelupplevelsen negativt, exempelvis genom att fördröja 

spelprogression för mycket kan informanten strunta i hemligheter och gå vidare i spelet, 

men annars är hemliga integrala för spelupplevelsen.  

 

Informant 8 

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Yrke: Säljare 
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Spelvana: Hög 

Favoritgenre: Tredjeperson Action-Äventyrsspel, Rollspel 

• Hittade både hemlighet nummer ett och hemlighet nummer två. 

• Går ner i höger grottutrymme först 

• Informanten tittar först i återvändsgränder, bland mörka hörn 

• Hittade både hemligheter inom kort av att ha gått in i grottutrymmena  

• Identifierar sig completionist, alltså att hon vill hitta de flesta hemligheter och gömda 

saker i ett spel. 

• På en skala mellan 1-10, där 1 är att man inte bryr sig och 10 är att man måste hitta 

alla rankar informanten sig själv som 8.  

Informanten sprang genom korridoren i början och tittade runt lite i första rummet, men 

sprang till höger grottutrymme snabbt.  Informanten tittade runt bland skuggorna i 

återvändsgränden, och återvände sedan till huvudgrottutrymmet. Väl där hittades 

hemligheten snabbt.  

Informanten berättade att i spel brukar det märkas vart tanken är att man ska gå, och att 

hon brukar gå åt ”fel” håll först för att se till att man inte missar något. Därefter sprang hon 

till vänster grottutrymme och hoppade upp på trappnivån direkt. Hemlighet nummer två 

plockades upp direkt. Därefter följdes passagen till andra rummet. Efter en kort 

undersökning av andra rummet avslutade informanten spelsessionen.  

Informanten berättade att den har spelat en hel del spel med den här typen av gömda 

utrymmen, såsom Assassins Creed och Zelda. Det kom fram att informanten har ett 

samlingsbehov gällande dessa hemligheter, men det varierar på hur svårt det verkar att 

upptäcka eller plocka upp en hemlighet, och att hon går vidare om det verkar för svårt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


