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Sammanfattning
Studiens fokus var att undersöka hur olika nivåer av valörer, påverkar tiden det tar att
upptäcka objekt i spel. Områden som hur kontraster och immersion kan påverka detta tas
upp, likaså hur affordance påverkar hur lätt en spelare anpassar sig efter de förutsättningar
som ett spel erbjuder. En spelbar mod skapades för att undersöka om korrigerade valörer på
några modifierade vapen kunde visa på några tendenser i hur lång tid olika valörer tar att
upptäcka. Den tid det tog varje informant att hitta sagda vapen, jämfördes med den totala tid
som varje vapen fanns på skärmen innan upptäckt. Resultatet pekade sedan mot att ljusare
valörer gjorde det lättare att upptäcka objekt, medan mörkare valörer gjorde det svårare. Ett
fortsatt framtida arbete skulle gynnas av fler informanter och fler spelmiljöer för att få ett
mer trovärdigt resultat.
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1 Introduktion
Inom spelvärlden har det gjorts många studier som berör ämnet om vad som uppfattas av
och påverkar spelare, och hur detta kan användas för att skapa bättre spel. Alla dessa
faktorer som återfinns i spel; komposition och placering av objekt; färgteori och form; ljus
och skuggor; är alla olika element som bör vara enhetliga för en tillfredställande upplevelse.
Men med så många faktorer som påverkar vad en spelare upplever, vad händer om det råder
en varierande kvalitet på olika delar av spelet? När objekt som ska användas för spelets
progression är för svåra att hitta, så kan risken uppstå att spelare tappar lusten att fortsätta.
Studier som av El-Nasr och Yan (2006) har tidigare visat på att om objekt har ett allt för likt
utseende med sin bakgrund blir det svårt att uppmärksamma skillnader dem emellan.
Därför kom denna studie att belysa ämnen som rör olika faktorer som påverkar hur och vad
en spelare uppmärksammar av spelets omgivning, vad det innebär att vara djupt försjunken i
sitt spelande och hur stor inverkan ett objekts valörer spelar in i dess upplevda kontrast mot
sagda objektets bakgrund. Den frågeställning som studien ämnade besvara var: På vilket sätt
kan skillnad i valör användas för att spelare snabbare ska hitta förbestämda objekt i en
digital 3D-miljö?
För att undersöka frågeställningen skapades en spelbar mod till spelet the Elder Scrolls V:
Skyrim Special Edition (2016), för att jämföra den tid det tog informanterna i studien, att
hitta fyra vapen som hade fått, respektive inte fått sina valörer korrigerade. Informanterna
delades in i tre grupper för att spela en av tre mods, där varje mod hade olika starka valörer.
Varje session spelades in via skärminspelning och det gjordes en ljudupptagning i rummet,
vilket skulle komma att användas i den analys som ämnade svara på frågeställningen.
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2 Bakgrund
Studien ämnade undersöka valörers vikt när det kom till att driva ett spel framåt och tar
avstamp i hur spelare uppmärksammar sin omgivning och hur valörer kan vara en stor
faktor i detta. Sedan analyseras vad som gör att ett spel kan uppsluka en spelares fullkomliga
uppmärksamhet för att till sist förklara vad en mod är.

2.1 Visuell perception
Bernhard, Stavrakis, Hecher och Wimmer (2014, kap. 14.2) menar att när det kommer till att
undersöka visuell perception och uppmärksamhet, så används eye-tracking-utrustning i
samband med spel och miljöer i 3D allt mer. Processen som undersöks, det vill säga vart eller
vad en deltagare tittar på, kallar de för gaze-to-object och enligt Borji, Sihite och Itti (2013, s.
62) så har tidigare studier visat på att det finns två olika sätt som driver vår visuella
perception. De talar då om bottom-up attention som drivs av visuell stimulans och top-down
attention som mer drivs av inre faktorer såsom målsättning, förväntningar och minne. Detta
överensstämmer med den studie som genomfördes av El-Nasr och Yan (2006, s. 4) några år
tidigare, som med hjälp av eye-tracking, undersökte om spelare undermedvetet använde sig
av bottom-up perception vid spelande av action-adventure games. De kunde visa på data att
när objekt hade en liknande färg som sin bakgrund, så visade resultaten på att det krävdes en
förändring i antingen färg eller rörelse för att spelare skulle uppmärksamma dem, vilket
stödjer teorin om att bottom-up stimulans sker genom yttre faktorer. Även Kootstra,
Nederveen och de Boer (2008, s. 5) stödjer teorin om att top-down attention drivs av inre
faktorer då de, inför en undersökning, avstod från att ge deltagarna några direktiv för att “a
[given] task would give a strong top-down influence on the eye movements”.
Bernhard et al. (2014, kap. 14.2) problematiserar dock användningen av eye-tracking då
data har visat att det som deltagaren uppmärksammar, inte nödvändigtvis överensstämmer
med den registrerade positionen av ögonen. Borji, Sihite och Itti (2013, s. 62-63) instämmer
att information om hur ögonen rör sig sannerligen kan ge en bra bild av hur uppmärksamhet
fördelas, men problematiserar samtidigt det faktum att ögonen kan vandra planlöst utan att
egentligen lägga någon direkt uppmärksamhet vid det som ses och poängterar därför att det
kan vara ett problem att alltid jämställa och mäta uppmärksamhet genom ögonrörelser.
Bernhard et al. (2014, kap. 14.2) menar på samma gång att eftersom ögonen har ett väldigt
snabbt och ryckigt rörelsemönster, så kan blicken ibland registrera mer av en helhetsbild om
det är en väldigt intensiv scen som beskådas och menar då att användning av till exempel
eye-tracking-utrustning kan vara opraktiskt i somliga fall. Denna helhetsbild kan innehålla
en mängd olika saker och El-Nasr och Yan (2006, s. 2) menade även att det fanns faktorer
utöver färg och rörelse som drar uppmärksamhet från en betraktare; faktorer som linjer,
riktning och form, och Borji et al. (2013, s. 75) nämner att även storlek har en betydande
faktor. Tsotsos, Culhane, Kei Wai, Lai, Davis och Nuflo (1995, s. 509) visade även i sin
undersökning att om informanter vet om vad de ska se efter, så finns det en direkt koppling
mellan den tid det tar att hitta objekt och hur stor bilden (eller det ramverk som betraktas)
är. Vidare så visade El-Nasr och Yans (2006, s. 2) studie även att när spelare spelar spel i
första-persons-perspektiv så tenderar de att fokusera blicken i mitten av skärmen, respektive
att de tenderar att ta in mer information från hela skärmen när de spelar spel med ett tredjepersons-perspektiv.
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2.1.1 Ljus och valörer
Valör, eller ordet ljushet som Johansson, Lundberg och Ryberg (2008, s. 68) istället
använder, beskriver “hur ljus en kulör är på skalan mellan vitt och svart”. Valberg (2005,
s.181) menar sedan att kontraster i ljus har en stor betydelse för att vår förmåga att förstå
färg, form och ytstruktur men också för att skilja det från dess bakgrund. Under en solig och
molnfri dag är det exempelvis lättare att identifiera ett föremåls egenskaper genom dess
skuggor, men mindre lätt när det är mulet och skuggorna blir mindre tydliga. När det sedan
blir natt och avsaknaden av ljus blir större, så blir det ännu svårare att urskilja föremåls
egenskaper.
Yot (2011, ss. 69, 144) menar att starka kontraster har en fallenhet att uppmärksammas av
det mänskliga ögat och kan därför vara ett utmärkt verktyg att använda för att påverka vart
störst eller minst uppmärksamhet ska ligga i ett verk. Genom att använda skarpa kanter eller
tvära bryt mellan ljust och mörkt, så dras blicken mer mot ett sådant område än om milda
övergångar används. Så för att skapa något som är behagligt att titta på, så bör både svaga
och starka kontraster användas, men att de allra starkaste bör reserveras för ens focal point.
Annars blir det svårt att veta vad som är det viktiga med verket, det vill säga vad skaparen
vill att betraktaren ska se, om allt eller inget drar blicken till sig.
För att förtydliga hur det fungerar så används Figur 1, ett exempel som visar hur ett objekts
ytstruktur eller material kan framhävas genom att manipulera valörerna i en bild av ett
skulpterat ansikte. Under det vänstra ansiktet går det att se att grafen har ett längre spann av
vita staplar och därmed också en större variation av valörer. De ljusa partierna (som är till
vänster i grafen) har alltså gjorts vitare och ansiktet upplevs därför mer glansigt när det tycks
spegla mer ljus (Kingdom 2008, s. 2096).

Figur 1

Manipulerade valörer (Kingdom 2008, s. 2096)
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Men Gurney (2010, s. 48) visar hur uppfattningen om vad som är ljusast och mörkast alltid
en fråga om jämförelser, och med Figur 2 så visas hur den vita tidningen faktiskt blir
mörkare än både den svarta väggen och den svarta skjortan när de alla placeras i en scen
med väldigt starkt solljus. Detta visar därmed hur ett ljusare objekt kan upplevas som det
mörkare när dess förhållande till andra objekt ställs sida vid sida.

Figur 2

Vitt är inte alltid vitt (Gurney 2010, s. 48)
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2.1.2 Affordances
Uttrycket affordance myntades av James J. Gibson (1986, s. 127-129) och syftar på den
relation som finns mellan djur (människor inkluderat) och dess omgivning. Vad som kan
erbjudas av ett objekt eller miljö, påverkar i sin tur hur djuret interagerar med det, förklarar
Gibson som “[t]he affordances of the environment are what it offers the animal, what it
provides or furnishes, either for good or ill”. Gibson exemplifierar sedan begreppet djupare
genom följande förklaring:
If a terrestrial surface is nearly horizontal (instead of slanted), nearly flat
(instead of convex or concave), and sufficiently extended (relative to the size
of the animal) and its substance is rigid (relative to the weight of the animal),
then the surface affords support. It is a surface of support, and we call it a
substratum, ground, or floor. It is stand-on-able, permitting an upright
posture for quadrupeds and bipeds. It is therefore walk-on-able and run-overable. It is not sink-into-able like a surface of water or a swamp, that is, not for
heavy terrestrial animals. Support for water bugs is different.
(Gibson 1986, s. 127)
Gibson menar sedan att affordances inte är mätbart på samma sätt som fysiska attribut är
(1986, s. 127) såsom hållfasthet eller viktbärande faktorer. Gibson (ibid. s. 127-128) förklarar
vidare att en bärande yta för en elefantunge inte nödvändigt behöver vara bärande för en
äldre elefant, utan menar istället att affordance är relativt till det djur som interagerar med
objektet eller ytan. Han nämner hur vatteninsekters relation till vatten är att det har bärande
egenskaper, vilket inte alls är fallet för större djur.
Norman (2013, s. 11) förklarar att affordance är den relation som finns mellan ett objekt och
agent (någon eller något som kan utföra handlingar, vare sig det är en person, ett djur eller
maskin), och handlar om hur en agent har förmågan att förstå hur något ska användas.
A chair affords (“is for”) support and, therefore, affords sitting. Most chairs
can also be carried by a single person (they afford lifting), but some can only
be lifted by a strong person or by a team of people. If young or relatively weak
people cannot lift a chair, then for these people, the chair does not have that
affordance, it does not afford lifting.
(Norman 2013, s.11)
Norman menar att somliga affordances är lättare att uppfatta än andra och tar som exempel
en enkel glasruta, som affords transparens, det vill säga släpper igenom ljus, men på samma
gång har det fysiska egenskaper som inte släpper igenom objekt. Denna fysiska egenskap
som gör att fåglar kolliderar med glasrutor stundtals, eller människor som går in i
glasdörrar, inträffar på grund av den affordance om att blockera den fysiska passagen, som
glas innehar (2013, ss. 11,19). De fåglar som kolliderar har kanske inte den relationen till
glas, men lär sig kanske av det efteråt och på så sätt anammar denna nya affordance.
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2.2 Immersion och flow
Carr (2006, ss. 52-54) förklarar att termen immersion syftar till hur ett verk kan uppsluka
sin betraktare till den grad att det känns som om man är där. Vidare nämner Carr hur
begreppet brukar delas in i perceptuell och psykologisk immersion. Med det förra så menas
hur en persons sinnen uppslukas av upplevelsen, till exempel när ljuset släcks ner i en
biograf och det blir lättare att fokusera på bara bioduken när det inte längre finns en massa
störande moment i sitt visuella fält. Psykologisk immersion däremot, är lite mer som att läsa
en bok där man investerar mer av sig själv, eller som Carr skriver, att en person “is slowly
drawn into the game world via his or her imaginative investment”. Arnheim (1974, s. 174)
lägger också vikt av att ett verk behöver vara enhetligt och inte skifta för mycket i sin
utformning och på så sätt bryta illusionen av att olika delar hör samman som en naturlig del
av verket. Med andra ord kan immersionen av exempelvis ett spel brytas om någon del inte
ser ut att platsa med resten av spelet.
Nordin (2014, s. 31) förklarar att det är flera faktorer som påverkar immersionen under en
spelsession. Faktorer som hur stor skärmen är, hur svårt spelet är eller om spelaren har
mycket erfarenhet av liknande spel. Men menar sedan att begreppet tenderar att skifta i sin
betydelse beroende inom vilket fält som undersökningarna gjorts. Nordin, Ali, Animashaun,
Asch, Adams, och Cairns (2013, s. 2) menar att det är en spelares uppmärksamhet som är
bland det viktigaste som måste upprätthållas för att nå den högsta nivån av immersion.
Detta menar Sanders och Cairns (se Nordin 2014, s. 31) uppstår när en spelare tillägnar
spelandet alla sina tankar, mål och sin fulla uppmärksamhet till den grad att det även kan
uppstå en förlust av tidsuppfattning. Carr (2006, s. 55) kallar detta djupare tillstånd för flow,
som uppstår av att spelet tillhandahåller “escalating yet manageable challenges, options,
decisions, risk, feedback and achievable goals”. Uttrycket flow myntades av Csikszentmihalyi
(se Nordin 2014, s. 28) som beskrev flow som det mentala stadie och känsla en person får,
när inget annat just nu betyder någonting, det vill säga “the ‘optimal experience’”. Vidare har
flow använts som ett sätt att gradera sin upplevelse av spel, men Nordin argumenterar att
detta är fel sätt att använda begreppet, då han menar att:
ﬂow is intended to be an optimal and extreme experience and not some
partial, graded, and therefore sub-optimal experience. It is “all or nothing”.
You either experience ﬂow or not.
(Nordin 2014, s. 29)

2.3 Vad är en mod
Mod developers eller moddare kallas de utvecklare som skapar nytt material till redan
befintliga spel och mods kan liknas vid en uppdatering till spel, men som istället för att
utvecklas av spelskaparna, utvecklats av en tredje part. Termen mod har tidigare definierats
som:
[F]an-made changes to a video game with a range of complexity from simple
adjustments in game play or variables to ‘total conversions’ where an entire
game is redesigned.
(Postigo 2003, 2007, Sotamaa 2004, se Moody 2014, s. 20)
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Detta engagemang från fans tenderar att skapa en väldigt värdefull community som kan
stärka ett spels varumärke och på så sätt förlänga både dess livslängd och sälj. Utvecklare
som Bethesda Softworks, är ett av många företag som aktivt stödjer den community som
växt upp kring deras spel med över 38 000 mods till bara Skyrim (2011) (Agarwal &
Seetharaman 2015, s. 114). Moddare som i jakt på en bättre spelupplevelse, själva utvecklar
det innehåll som de vill ha i sina favoritspel, menar Postigo (2007, s. 301) anspelar på de
teorier av Jenkins (2006) om convergence, angående hur “fans and producers are
converging in their roles” för att få tillgång till det material och den underhållning som de
själva vill ha (Jenkins 2006, s. 282).

2.3.1 Creation Kit
Creation Kit (2012) är den programvara som Bethesda Softworks utvecklat för att göra det
möjligt för allmänheten att både utveckla mods till deras spel, såsom Skyrim (2011), eller
alternativt ladda ner redan färdiga mods av alla de slag. Programmet är gratis så länge
användaren innehar en kopia av spelet och det är sedan fullt möjligt att komma åt att både
lägga till och modifiera redan existerande delar av spelet (Moody 2014, ss. 2-3). Trots att
mods skapas av en tredje part, så är det Bethesda som äger varumärket och skyddar det
genom att inte tillåta mods som innehåller till exempel stötande material eller
copyrightskyddat material (Creation Kit, 2012).

2.4 Sammanfattning
För att sammanfatta dessa olika områdens betydelse för studien, så är det många faktorer
som påverkar vilken upplevelse en spelare kan få ur en spelupplevelse. Begrepp som visuell
perception togs upp för att få en bild av vad tidigare forskning visat om vilka faktorer som
spelare tenderar att lägga märke till och i vilken ordning. Detta ansågs kunna vara en fördel
vid placeringen av objekt senare i produktionen av studiens artefakt. Vidare undersöktes vad
valörer faktiskt är och hur de kan användas för att skapa intresse i ett verk. Yot (2011, ss. 69,
144) menade att om valörer används väl och kombineras till att skapa olika kontraster
mellan ljust och mörkt, så går det att leda ögat till det som skaparen vill ska ses. Eftersom
denna studie fokuserar främst på valörer, så kom dessa tankar att genomsyra hela arbetet.
Nästa faktor som var av betydelse för utformningen av den kommande artefakten och
studien, var begreppet affordance som har att göra med en betraktares relation till det som
ses. Som i denna studie när informanter snabbt skulle identifiera vapen i en spelmiljö, se
kap. 3, så var det viktigt att välja vapen som de förmodligen hade en relation till och på så
sätt kunna identifiera med en snabb blick. Detta ledde in på området immersion och vikten
av att utforma ett verk på ett sådant sätt att alla delar känns enhetliga och på så sätt undvika
risken av att spelare reagerar negativt på vissa element i ett spel. Det togs även upp att
mängden spelerfarenhet kan vara av vikt för att immersion ska uppnås. Till sist gjordes en
kortare genomgång till vad en mod är och vilken roll de har i spelvärlden.
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3 Problemformulering
I många former av datorspel är vikten av immersion och flow en stor faktor till hur spelet
upplevs. När spelare hittar sin rytm och tiden tycks passera fortare är det viktigt att det inte
finns delar av spelet som bryter denna rytm. Felaktigheter i utformandet av vitala objekt kan
vara en sådan brist som får spelaren att frenetiskt leta efter något som, med en bättre
utformning, inte hade brutit spelarens immersion och flow. När det i många spel ingår
element av att hitta vissa föremål, kan det vara en stor frustration när detta tar längre tid än
nödvändigt på grund av för dålig utformning. Som i studien av El-Nasr och Yan (2006) där
objekt som hade en liknande färg som sin bakgrund inte upptäcktes, så finns det till exempel
i Skyrim (2011) dolda väggar i diverse grottor som spelare måste låsa upp genom att dra i
spakar eller kedjor, men i somliga fall så smälter dessa färger och former ihop så väl med
dess bakgrunder, att de kan vara väldigt svåra att upptäcka.
Det är därför viktigt att fånga en spelares blick vid föremålen som är menade att driva spelet
framåt och inte låta riskera att spelare missar objekten på grund av en för liten kontrast med
dess omgivning. Yot (2011, ss. 69, 144) menar att en smart användning av kontraster kan
fånga blicken, medan om en allt för låg kontrast används, så finns risken att det inte är
tillräckligt intressant för ögat att stanna till.
Därför ämnade denna studie undersöka hur användningen av valörer bidrar till hur lätt eller
svårt en spelare har att identifiera objekt av intresse under spelande, och frågeformuleringen
som kommer att undersökas lyder som följande: På vilket sätt kan skillnad i valör användas
för att spelare snabbare ska hitta förbestämda objekt i en digital 3D-miljö?

3.1 Metodbeskrivning
För att undersöka frågeställningen “på vilket sätt kan skillnad i valör användas för att spelare
snabbare ska hitta förbestämda objekt i en digital 3D-miljö?”, kom denna studie att fokusera
på att mäta den tid det tog för spelare att upptäcka utvalda objekt, i en egenkonstruerad mod
av spelet the Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (2016). Dessa objekt bestod av fyra
vapen; två svärd och två yxor, som modifierades med korrigerade valörer utifrån redan
befintliga assets. Till en början skapades två versioner av denna mod, där den enda
skillnaden var valörerna på vapnen. Tanken var i detta stadie att ha originalvapnen i en mod
och de korrigerade i den andra, då det ansågs smidigt att jämföra data som kom från två
grupper av informanter. Men efter de utförda pilotstudierna (se kapitel 4.4) togs beslutet om
att istället skapa tre versioner av modden, där den första skulle innehålla originalvapnen
precis som tidigare; den andra skulle nu istället bara innehålla mörka vapen; och den tredje
skulle innehålla de ljusa vapnen. Denna förändring gjordes för att det ansågs lättare och ett
mer rättvist sätt att jämföra all data, samt testa frågeställningen på.
Metoden som användes för att besvara frågeställningen tog avsprång och inspiration från
den studie som El-Nasr och Yan (2006) gjorde. De undersökte vilka faktorer, med fokus på
rörelse och färg, vad som fångade datorspelares uppmärksamhet och om det fanns skillnader
i vilken del av skärmen som spelarna sökte efter denna typ av visuella information. I deras
fall användes eye-tracking tillsammans med inspelning av spelsessionen på skärmen, för att
kunna sammanställa data om vart spelarna tittade, beroende på vart de befann sig i spelet
för stunden.
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Då denna studie ämnade fokusera på den tid det tog en informant att upptäcka sagda vapen,
togs beslutet om att inte använda eye-tracking, då det ansågs räcka med att spela in
skärmen för att kunna mäta den tid som vapnen befann sig på skärmen, kontra den tid det
tog för informanterna att hitta dem. Larsen (2009, s. 94) argumenterar att styrkan i att
kunna spela in en deltagare är möjligheten att analysera sessionen flera gånger och
därigenom upptäcka fler detaljer. Nackdelen är att deltagaren kan påverkas av vetskapen av
att bli inspelad. Hur mycket detta överensstämmer med att bara filma skärmen kontra
deltagaren själv var inget Larsen diskuterade.
Faktorer som spelvana och förmågan att navigera i en digital 3D-miljö var av mindre
betydelse när studien kretsade kring den tid som vapnen befann sig på skärmen och tiden
det tog för informanterna att upptäcka dem. Men då studien grundade sig i hur en
förändring av valörer kunde påverka hur snabbt spelare hittar objekt, var det ändå av
intresse att informanterna i studien tidigare hade spelat datorspel. Det var inte nödvändigt
men kunde vara en fördel om informanterna inte behövde ägna för mycket av sin
uppmärksamhet till hur navigeringen i miljön gick till. Det argumenterades då kunna finnas
en risk att den data som samlades in, kunde påverka validiteten av undersökningen (Østbye
2003, s. 120). Informanterna valdes ut med det som Larsen (2009, ss. 77-78) kallar ett
kvoturval. På förhand bestämdes antalet personer, vilket blev tolv stycken, som kunde delas
in i olika grupper, vilket blev tre grupper, som sedan fylldes av slumpvalt utvalda personer.
Detta menar Larsen är ett sätt att kringgå risken att generalisera informanterna i studien,
vilket skulle kunna hänt om till exempel folk på gatan valdes ut klockan 12:00 en vardag; då
dessa personer tämligen skiljer sig från allmänheten då majoriteten troligtvis är på antingen
jobbet eller i skolan.
Undersökningen var först tänkt att utföras i en avskild datorsal på Högskolan i Skövde, och
skulle öppet observeras för att följas upp med en kort enkät för att prata om informantens
upplevelse av spelsessionen. Då högskolan ansågs vara en neutral och lättillgänglig plats och
även tillhandahålla bra datorsalar, så hade det varit en optimal plats att genomföra alla
undersökningar. Men i tid med pilotstudien insågs det att det var otillåtet att installera alla
nödvändiga programvaror på högskolan för att spela spelet. Därför genomfördes istället alla
undersökningarna i författarens hem där alla program redan fanns tillgängliga.
När det kom till hur generaliserbara studiens resultat skulle tänkas bli, fanns det en stor risk,
att om antalet informanter blev för lågt, att det skulle bli svårt att avgöra hur betydelsefull
den slutgiltiga diskussionen av studien kunde bli (Østbye 2003, s. 42). Det diskuterades i
detta stadie hur svårt det skulle bli att rättfärdiga resultaten om hur skillnader i valörer
uppfattas av den större populationen.
Då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer eller gör
ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer [...], menar kritikerna
att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. Hur kan ett
fall vara representativt för samtliga andra fall?
(Bryman 2002, se Fejes & Thornberg 2009, s. 229)
Fejes och Thornberg (2009, ss. 220-223) menar att när det kommer till att utföra en god
kvalitativ studie så hänger det till stor del på hur duktig forskaren är och att det till exempel
krävs mer under en observation än att bara vara närvarande eller att ställa frågor under en
intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 56) förklarar att styrkan i användningen av
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observation och intervju i kombination, ligger i att kunna bearbeta olika typer av data; till
exempel att jämföra hur pass väl intervjun stämmer överens med det observerade beteendet.
Dock menar Lalander (se Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 90) att en nackdel med att
utföra öppna observationer, som i detta fall, lätt kan påverka informanternas beteende.
Larsens (2009, s. 89) lösning är då att antingen observera genom en envägsspegel eller filma
händelsen för att undvika att vara en påverkande faktor. Trots detta beslutades det i denna
studie att alla spelsessioner både skulle observeras, spelas in genom skärminspelningar och
det skulle göras en ljudupptagning i rummet.
Informanterna informeras sedan om att delaktigheten i studien var helt frivillig, om deras
syfte och roll i den samt att det var fritt att avbryta sitt deltagande när som helst
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa var de forskningsetiska frågor som togs i beaktning.
Dessutom meddelades det att om spelsessionen översteg 15 min, så skulle sessionen
avbrytas.
Sedan var det som forskare viktigt att begrunda eventuella problemområden som kunde
tänkas uppstå i samband med studien, vilket kunde handla om till exempel metodval,
personliga utgångspunkter eller påverkan av och på informanterna. Cohen, Manion och
Morrison (se Fejes & Thornberg 2009, ss. 220-223) nämner en del fallgropar som kunde ha
påverkat studien; faktorer som att fastna vid det första intrycket kunde påverka den senare
insamlade datan; eller att somliga informanters deltagande kunde komma att anses mindre
värdefullt, då den datan inte pekade mot det som majoriteten av datan gjorde.
Cohen m.fl (2007) menar att forskare måste uppvisa försiktighet och
självmedvetenhet när han eller hon analyserar kvalitativt, eftersom analysen
och resultatet kan komma att säga mer om forskaren än om det insamlade
datamaterialet och de aktörer och processer som studien haft fokus på.
(Fejes & Thornberg 2009, s. 223)
När alla informanter hade genomgått undersökningen så analyserades all den inspelade
datan. För att mäta den tid som varje informant hade de olika vapnen i bild, kontra den tid
det tog hen att upptäcka varje vapen, så gjordes all tidtagning manuellt genom en tidtagare i
mobilen där endast den tid som varje vapen var i bild registrerades. Videon spelades upp i 12
% hastighet under själva tidtagningen för att ha större kontroll på när vapnet var i bild eller
inte. Processen för att avgöra när informanterna såg ett visst vapen, handlade främst om att
se klippet flera gånger i olika hastigheter och sedan tolka deras rörelser tillsammans med det
eventuella rop som tillfrågades av informanten innan sessionen startade. Vanligtvis
tenderade spelarna att göra en snabb ryckig rörelse så att markören (crosshair) markerade
eller åtminstone låg precis bredvid vapnet. Så det var just det skedet, när handen flyttade
kameran till att centrera vapnet på skärmen, som kom att vara det avgörande ögonblicket
när tidtagningen stoppades. En viss tolkning av rörelse fick göras, till exempel när informant
D2 lät kamerans markör vila en bit ifrån Yxa1 en stund, för att i nästa stund snabbt flytta
musen till att markera vapnet. Tolkningen av detta blev att samma stund som musen gjorde
en rak förflyttning från sidan om till rakt på vapnet var den stund som vapnet uppdagades.
Tidtagningen stoppades då när markören påbörjades denna förflyttning och den
sammanlagda tiden för varje vapen multiplicerades tillbaka med 0,12 till att representera
den samlade tiden i verkligheten.
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4 Projektbeskrivning
4.1 En digital 3D-miljö
För att undersöka och mäta frågeställningen så skapades en mod med programmet Creation
Kit (2012). Anledningen till att skapa 3D-miljön som en mod, var för att det snabbt gick att
skapa en trovärdig spelmiljö som höll en enhetlig stil utan att behöva skapa alla assets själv.
All information om hur denna skulle skapas erhölls från Creation Kit Tutorials (2017) och
från början var målet att däri skapa en egen spelmiljö för att på så sätt ha en större kontroll
på miljöns utformning och ge informanterna gott om tid att utforska miljön. Men det
argumenterades senare att användningen av en redan befintlig mindre miljö från spelet
kunde vara en större fördel för studien. Dels skulle en sådan miljö innebära en närmare
koppling till spel då den redan ingår i spelet; dels kunde mer tid läggas på utformning och
bearbetning av de vapen som skulle få sina valörer korrigerade; till sist var studiens fokus på
valörskiftningar av objekt, inte utformning av en unik och enorm miljö.
För att kunna begränsa den yta som informanterna skulle röra sig inom och samtidigt
bibehålla en form av immersion så togs beslutet om att använda en sluten plats. Närmare
bestämt en gruva vid namn Sanuarach Mine, se Figur 3, då dess storlek, antal rum och
mängd av utfyllnadsobjekt ansågs utgöra en bättre bana att testa frågeställningen på. En viss
modifikation gjordes dock av miljön, då den ansågs vara lite för mörk och innehålla onödiga
objekt; ljusuppsättningen gjordes ljusare, vissa objekt togs bort och utgången från gruvan
blockerades. Denna miljö skapades till en början i två exemplar under pilotundersökningen
för att sedan utvecklas till att bestå av tre stycken under själva genomförandet av studien.

Figur 3

Den större miljön som ströks i förhållande till den mindre Sanuarach
Mine som istället kom att användas
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4.2 Nya valörer på vapnen
Då studiens frågeställning ämnade undersöka om och hur skillnader i valörer påverkade en
spelares uppfattningsförmåga, beslutades det att korrigera valörerna på några utvalda vapen
som skulle placeras ut i 3D-miljön. De vapen som valdes ut att ingå i studien, två svärd och
två yxor, valdes för deras realistiska formgivning då många vapen från spelet frångår den
mer traditionella och praktiska utformningen. Detta argumenterades kunna vara en fördel
för att informanterna i studien, lättare skulle kunna identifiera vapnen vid första anblick,
eller med andra ord ha affordance, och därmed förstå att detta är det vapen hen letar efter.
Vapnens färgtexturer kunde korrigeras efter att ha extraherats från spelet med hjälp av BSA
Browser (AlexxEG 2016), för att sedan manipuleras i Photoshop CC (Adobe 2018). Där
applicerades justeringslagret “Ljusstyrka/Kontrast” på texturkartorna för att korrigera
valörerna. Ett värde på +100 eller -100 i ljusstyrka var de värden som till sist kom att
användas av olika anledningar; ett lägre värde gav inte en tillräckligt noterbar skillnad (se
Figur 4); ett högre värde blev antingen alldeles för mörkt eller ljust och vapnen ansågs då
sticka ut för mycket från sin omgivning; till den grad att det inte längre kändes som en
naturlig del av spelet, vilket Arnheim (1974, s. 174) menar händer om olika delar i ett verk
skiftar eller varierar för mycket i sin stil eller kvalitet.

Figur 4

Svärdets färgtextur med korrigerade valörer

En stor hjälp till hur de tekniska bitarna av att applicera nya texturer på vapnen erhölls av
att titta på videos av användaren LeckerHamster (2012) på YouTube. I Figur 5 ges en
representation av hur alla vapen till sist såg ut inne i spelet; med både sina ursprungliga
texturer och med nya korrigerade valörer bredvid varandra.

Figur 5

Alla vapen som användes i studien
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4.3 Placering av vapnen
Då undersökningen ämnade se hur en korrigerad valör drog ögats uppmärksamhet mer eller
mindre, så var den sista aspekten vid konstruerandet av modden också den viktigaste; hur
vapnen skulle placeras i 3D-miljön. I de första två modsen placerades alla vapen på identiska
platser, för att endast skilja sig i vilka valörer vapnen hade. Det lämpade sig inte att placera
vapnen direkt på den vägbana som informanten rörde sig, då studien skulle göras
meningslös om det räckte med att informanten rörde sig genom banan och rent av trampade
på dem. Placeringen gjordes därför vid sidan av vägbanan för att låta informanterna röra på
kameran och för att kunna mäta den tid som vapnet befann sig på skärmen kontra den tid
det tog innan dem uppmärksammades. En annan faktor som avgjorde att vapnen placerades
lite vid sidan av gångbanan, var på grund av att det dyker upp en informationstext på
skärmen när ett objekt markeras i spelet. Detta argumenterades skulle kunna riskera att
informanterna upptäckte vapnen genom att snurra på kameran i dess närhet och hade i sin
tur kunnat ge missvisande resultat. Vapnen kom att byta plats i takt med att två stycken
pilotundersökningar genomfördes och i Figur 6 kan placeringarna inför pilotstudie 2 ses.

Figur 6

Vapnens placering i 3D-miljön, sett från ovan, under pilotstudie 2

El-Nasr och Yan menade i sin undersökning att det krävdes en skillnad i färg eller rörelse för
att lättare särskilja ett objekt från dess bakgrund (2006, s. 4), vilket var det drivande
argumentet till att placeringen av vapnen skulle göras mot olika bakgrunder. Med olika
bakgrunder menas att lägga vapnen mot texturer som trä eller jord, där trä ansågs ljusare än
jord. Tanken var att jämföra hur kontrasterna, mellan vapnen och dess bakgrunder,
påverkade tiden det tog att upptäcka dem. Det vill säga skillnaden i den tid det tog att
upptäcka Svärd1s originaltextur respektive den ljusare texturen (som låg på en plats och
därmed en bakgrund), skulle jämföras med skillnaderna i de tider som uppstod mellan
Svärd2 som fanns i originaltextur samt mörk textur (se kapitel 4.4.1 för djupare förklaring).
Detta sätt blev komplicerat och svårt att jämföra och i samband med pilotundersökningarna
ändrades bland annat antalet mods till tre stycken, som i sin tur påverkade förhållandena
mellan texturer och vart vapnen skulle placeras.
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4.4 Pilotstudie
För att utvärdera huruvida den färdiga modden skulle kunna användas och mätas under den
kommande undersökningen, så kom totalt två olika pilotundersökningar att genomföras.
Den första informanten, kallad Pilot 1, fick spela modden med korrigerade valörer och med
vapnens första placeringar. De vapen vars placeringar ansågs vara för svåra att upptäcka
flyttades till nya platser som de nästa två informanterna, kallade Pilot 2A och Pilot 2B, fick
leta efter. Alla informanter bjöds in separat för att testa varsin av de dåvarande två modsen.
Pilot 2A fick spela med de korrigerade valörerna och Pilot 2B spelade med de ursprungliga
valörerna. Alla informerades om spelets kontroller och att studien skulle spelas in via
skärminspelning och ljudupptagning i rummet (se Appendix E). De fick sedan veta att deras
uppdrag var att på kortast möjliga tid hitta de fyra vapen som fanns i spelmiljön och ropa till
så fort de såg dem. Att ropa syftade då till att ge en klarare bild, vid bearbetningen av
videomaterialet, av den exakta tidpunkt då vapnen upptäcktes. De ombads också behålla
kameraläget i första-persons-vy och inte byta till tredje-persons-vy, för att säkerhetsställa att
de båda hade samma perspektiv och förutsättningar för att se vapnen. För att låta
informanterna känna sig bekväma i situationen, så kunde diverse frågor svaras på om
informanterna initierade detta småprat och det förekom därmed ett deltagande
observerande.

4.4.1 Evaluering av pilotstudien
Pilotstudierna visade att det fanns flera områden som kunde stärka både artefakten och
studien i stort. Med tanke på informanternas givna uppdrag om att hitta svärd och yxor i den
gruva som var spelmiljön, så var placeringen av vapnen i pilotstudie 1 inte optimala. I Figur 7
kan svårigheten med att upptäcka Yxa1 ses (som hade den mörkare texturen applicerad);
placeringen av vapnet är vid sidan av vägbanan; valörerna mellan yxan och bakgrunden är
väldigt snarlika; yxans orientering går i linje med den riktning som plankorna också ligger i.
Så när dessa faktorer adderades blev det onödigt svårt att hitta vapnet och Yxa1 kom därför
att flyttas.

Figur 7

Pilotstudie 1 och placeringen av Yxa1 som var för svår
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Även Svärd2, som också hade den mörkare valören, hade liknande problem med
orienteringen som gick i linje med plankorna och att valörerna gick ihop, se Figur 8, vilket
verkade påverka hur snabbt Pilot 1 upptäckte vapnet. El-Nasr och Yan (2006, s. 2) antydde
om att linjer påverkar vart uppmärksamheten riktas och det skulle därmed gå att
argumentera att när vapnets orientering går i linje med dess bakgrund, det vill säga att det
inte blir någon kontrast dem emellan, att valörernas kontrast då bör vara den faktor som blir
mest avgörande i vart en spelare lägger sin uppmärksamhet. Men när miljön som i Figur 8,
kan ses ha en majoritet av mörka valörer, är så pass lik vapnet att det även här blir för svårt
att uppmärksamma vapnet. Därför kom Svärd2 inför den andra pilotundersökningen att
roteras, för att på så sätt förhindra att ögat leds vidare genom bilden, vilket i slutändan
resulterade i att Yxa2 hade en annan rotation än de plankor som den låg på i den slutgiltiga
versionen av modden.

Figur 8

Placering av Svärd2 under pilotstudie 1

Ett annat problem som insågs under pilotstudie 2, var när Pilot 2A uppmärksammade och
upplevde det förvirrande när det fanns en pickaxe (hacka) liggandes i miljön och hen frågade
om detta var en av yxorna, vilket det inte var. Denna hacka som var tänkt att stärka känslan
och immersionen av gruvan togs därför bort för att undvika fortsatt förvirring.
Nästa problem som upptäcktes i och med pilotstudie 2 var vapnens storlek på skärmen och
dess placering, som i vissa fall kunde ses från olika långa avstånd och som enligt metoden
alla skulle räknas på samma villkor. Exempelvis så kunde Yxa2 i detta skede ses från både
kort och långt avstånd och det funderades därför i efterhand om huruvida den datan rättvist
skulle kunna jämföras och mätas på lika villkor (se Figur 9). Lösningar som att dela upp
skärmen i ett rutnät och endast mäta den tid som vapnet fyllde 1 % av den totala
skärmstorleken prövades för att se om denna begränsning kunde fungera, men avslogs då
det argumenterades skulle innebära en alltför stor personlig faktor i om och när en sådan
ruta, fylldes eller inte fylldes av vapnet.
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Figur 9

Placering av Yxa2 under pilotstudie 2 som senare ändrades

Lösningen som fastslogs blev därefter att omplacera de vapen som kunde ses från alltför
långa avstånd och flera vinklar, till att istället endast kunna ses från ett begränsat avstånd
eller vinkel (se Appendix A-D). Det argumenterades därmed kunna bli en mer rättvis
jämförelse av den tid som vapnen befann sig på skärmen när all tid kunde mätas med
jämnare villkor. Detta går även mer i linje med det som Tsotsos et al. (1995, s. 509) menade
om att storleken på ett objekt har en direkt och linjär koppling till den tid det tar att
uppmärksamma det.
Det största problemet som upptäcktes var att begränsa antalet mods till bara två stycken, och
den tanken härstammade från det Yot (2011, ss. 69, 144) menade om att den kontrast som
ett objekt har mot sin bakgrund, spelar en stor roll för att kunna styra betraktaren till det
som är tänkt att ses. Problemet var att alla de korrigerade vapnen fanns i samma mod och i
stunden för pilotundersökningarna så låg det till exempel två yxor i varje mod, med både den
ljusa och den mörka yxan i den korrigerade modden. Problemet som uppstod av detta, var
att när dessa tider, om hur lång tid det tog att hitta originalet respektive den ljusa, eller tiden
för originalet respektive den mörka yxan, var att den bakgrund som yxorna vilade emot var
olika. Den kontrast som därmed uppstod mellan vapen och bakgrund går tillbaka till det Yot
menade om hur blicken dras eller inte (ibid.) och skulle därmed kunna påverka hur snabbt
sagda vapen upptäcktes. Att sedan jämföra tiden av att upptäcka till exempel den mörka
yxan kontra den ljusa yxan, blir därmed problematisk när dess bakgrunder och
förutsättningar för att upptäckas skiljer sig. Kontrasten som uppstår mellan ett vapen med
originaltexturer respektive ett ljust vapen, är inte nödvändigtvis likvärdig med den kontrast
som uppstår mellan ett originalvapen och dess mörka variant, när bakgrunderna är olika.
Det skulle därmed ha blivit onödigt komplicerat att jämföra all data och det bestämdes
därför att istället använda tre mods, där fyra mörka vapen placerades ut i den ena och fyra
ljusa vapen i den andra modden. Därmed argumenterades det bli lättare att jämföra den
skillnad i valörer som var tänkt, när alla tre varianter av vapen kunde jämföras mot samma
bakgrund.
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Efter de genomförda pilotstudierna gjordes några ändringar; förvirrande objekt togs bort ur
miljön; antalet mods ändrades från två till tre stycken; några vapen flyttades (se Figur 10 och
Appendix A-D) för att kunna avgränsa det avstånd informanterna kunde se dem i spelmiljön.

Figur 10 Den slutgiltiga placeringen av vapnen, sett från ovan
Studien gjordes i författarens hem under dagtid, stående, med ca 50 cm avstånd från öga till
skärm, med ett fönster och stort ljusinsläpp strax bakom skärmen till vänster. Spelet
spelades med ultra settings på en 27 tums AOC 2770G4-skärm med skärminställningarna
100 brightness (ljushet) och 50 contrast (kontrast). Spelsessionerna spelades in via
Shadowplay som är en funktion i programmet GeForce Experience (Nvidia 2018), där
Shadowplay tillåter att både skärmen spelas in och att det samtidigt görs en ljudupptagning
i rummet.
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5.1.1 Insamlad data
Informanterna fick samma information som gavs under pilotstudien (se kapitel 4.4), och
antalet informanter som kom att delta i studien var tolv personer, där fyra personer
tilldelades att spela varje typ av mod. Tilldelningen var slumpmässig för att undvika att
faktorer som olika mängd spelvana skulle kunna ha en inverkan på det slutgiltiga resultatet.
Informanterna var mellan 20-30 år där majoriteten var män, se Figur 11.

Figur 11

Ålder- och könsfördelning på informanterna

Varje informant tilldelades ett kodnamn som stod för vilken mod och vilken ordning de
utförde studien. “O” står för original mod, “D” står för dark mod och “L” står för light mod.
Exempelvis betyder därmed “O3” att hen var den tredje personen som gjorde testet i
originalmodden.
Av den tid som vapnet befann sig på skärmen, så visar Figur 12 hur lång tid det tog
informanten att upptäcka sagda vapen, men det ska nämnas att alla informanter hittade alla
vapen inom ramen för tidsbegränsningen på 15 min, utom informant L1 som inte hittade
Yxa2. Informant L1 hade visserligen vapnet på skärmen i totalt 1,7 sekunder, men då hen
inte hittade vapnet i tid, så har detta icke-resultat utelämnats från diagrammet för att inte
påverka statistiken negativt.

Figur 12 Hur lång tid det tog varje informant att hitta vapnen
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Figur 13 visar de snabbaste uppmätta tiderna, av den tid det tog att hitta varje vapen, från de
fyra informanterna som spelade respektive mod. Yxa2 i light mod hittades bara av tre
informanter och är därav den snabbaste tiden bland dessa tre.

Figur 13 De snabbaste tiderna bland informanterna
Figur 14 visar medelvärdet av den tid det tog de fyra informanterna från respektive mod, att
upptäckta varje vapen. Yxa2 från light mod har ett medelvärde från tre personer, då
informant L1 inte hittade denna yxa, vilket gör att dess medelvärde inte har fullt samma
tyngd i sammanhanget.

Figur 14 Medelvärdet av tidtagningen bland informanterna
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Efter att informanterna genomfört speltestet fick de svara på en kort enkät (se Appendix FG), där de bland annat tillfrågades om hur frekvent de spelade spel på antingen dator eller
konsol. Figur 15 visar att majoriteten spelar dagligen, vilket också visade sig vara de manliga
informanterna och att det var kvinnorna som spelade mindre frekvent. Informanten som
spelade mest sällan var L1, följt av L2 som spelade ”Någon gång per vecka”.

Figur 15 Hur ofta informanterna spelade på konsol eller PC
Informanterna tillfrågades sedan om de hade någon erfarenhet av att spela Skyrim (2011),
vilket de alla hade. I Figur 16 går det sedan att se hur mycket erfarenhet de hade av att spela
spelet, där “Mer än 10 timmar” var det högsta alternativet. Att avgränsa vid 10 timmar
ansågs rimligt för att se hur väl informanterna förstod spelets mekaniker och spelsätt.
Kvinnorna stod för båda svaren inom ”1-10 timmar” och informant O4 hade mindre än 1
timmes erfarenhet och stod för tre av fyra av de långsammaste tiderna bland originalvapnen.

Figur 16 Hur mycket erfarenhet informanterna hade av Skyrim (2011)
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Figur 17 visar inte bara att hälften av informanterna ansåg att det var svårt att upptäcka
vapnen, utan också att det inte spelade någon roll vilken mod informanterna spelade; vare
sig informanterna spelade den mörka eller ljusa modden så ansåg lika många i varje grupp
att det var svårt att upptäcka vapnen.

Figur 17 Om informanterna tyckte det var svårt att upptäcka vapnen
Figur 18 visar vilket vapen som ansågs mest problematiskt att hitta. Frågan besvarar dock
inte om det var vapnets placering eller valörer som gjorde dem svåra att upptäcka.

Figur 18 Vilket vapen informanterna ansåg svårast att upptäcka
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5.2 Analys
Eftersom all tidtagning har gjorts manuellt kan den mänskliga faktorn ha påverkat
tidtagningen i viss mån till att bli mindre precist, men att spela upp de inspelade sessionerna
i en lägre hastighet bör ha minskat denna faktor. Att analysera det exakta tillfället när
informanterna upptäckte vapnen var delvis problematiskt, då flera inte ropade till när de
upptäckte vapnen som begärts. Trots det fanns vissa indikationer på informanternas
rörelsemönster som antydde om vilket ögonblick de upptäckte vapnen. I flera fall kunde
informanten söka av ett område genom att svepa med kameran över eller i närheten av ett
vapen, för att sedan med ett snabbt ryck positionera om kameran till att centrera vapnet mitt
i bild. Ögonblicket för detta ryck var då den signal som författaren tolkade som ögonblicket
för upptäckt. Men det fanns också tillfällen som var mindre tydliga; när informant D2
spelade, så sprang hen raka vägen över den övre balkongen mot Yxa2, hela tiden med yxan i
bild, för att nästan som i en rörelse springa över balkongen och hoppa ner på den avsats där
vapnet låg. Det exakta tillfället när informanten upptäckte vapnet var därför problematiskt,
när informanten inte ropade till förrän hen kunde markera Yxa2 och texten ”Take Steel
Battleaxe” dök upp på skärmen. Vid tillfällen som detta gjordes olika avvägningar för att få
ett så trovärdigt resultat som möjligt.
Studiens resultat tycks peka mot att vapnens olikheter i valör hade en påverkan på hur
snabbt informanterna kunde upptäcka dem. De mest talande exemplen är resultaten från
informanternas medeltider (se Figur 14) som pekar mot att det finns ett samband mellan att
en mörkare valör förlängde den tid det tog informanterna att upptäcka vapnen, samtidigt
som det i tre av fyra fall visade att en ljusare valör förkortade reaktionstiden. Endast Svärd1
visade att en ljusare valör inte tycktes förkorta tiden, utan blev istället 1 sekund längre. Inte
ens den snabbaste tiden i den ljusa modden var snabbare än originalvalörens medelvärde för
Svärd1. Medelvärdena visar också att alla de mörka vapnen hade de högsta upptäcktstiderna,
vilket kan tolkas som att en mörkare valör gör det svårare att upptäcka sagda objekt. Som
Yot (2011, ss. 69, 144) menar så dras blicken mer mot områden som har tvära bryt mellan
ljust eller mörkt, vilket tycks även vara fallet här då alla vapen placerats i en relativt mörk
spelmiljö. Svärd2 och Yxa2 som låg i ett större rum, hade i regel högre medelvärden i tid än
Svärd1 och Yxa1 som låg i ett mindre rum, vilket skulle kunnat bero på att det fanns fler
intressepunkter att gå över med blicken och längre avstånd som vapnen kunde ses på, som i
sin tur resulterade i de högre tiderna.
Att informant L1 var den enda som inte lyckades hitta alla vapen inom tidsramen, skulle
kunna ha en koppling till att hen var ensam om att endast spela på PC eller konsol “Någon
gång per år”. L1 kommenterade under observationen att det var svårt att veta vilka områden
i spelet som hen redan sökt av eller inte. Det observerades därtill att informanten sökte efter
vapnen på samma platser fler gånger än andra informanter. Spelare med mer allmän
spelvana och fler timmar spelade av Skyrim (2011), till skillnad från L1, observerades ha ett
mer systematiskt sökande; deras rörelsemönster var mer flytande; sökte längs en vägg i taget
och var noga med att titta i varje hörn och bakom varje pelare; svepte generellt snabbare
med kameran i sökandet av vapnen; vilket skulle kunna innebära att de kunde ta in mer
information om spelmiljön på kort tid. Eftersom L1 endast är en person, finns det inget att
jämföra med, men det skulle kunna innebära att mer frekvent spelande gör att man blir
bättre på att urskilja objekt i digitala 3D-miljöer. Med tanke på att L1 också spelade modden
med de ljusare valörerna, som visade tendenser av att vara lättare att upptäcka, så finns det
en anledning till att tro att så är fallet.
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Svärd2 kan ses ha det högsta medelvärdet i tid, vilket gör det förvånande att inte en enda
informant ansåg att det vapnet var svårast att hitta, inte ens de tre informanter som hade
vapnet längst tid i bild. Att ingen ansåg att det vapnet var svårast, skulle kunna bero på att
det var det enda vapnet som inte hade en mer udda placering. Att yxorna var de vapen som
ansågs svårast att hitta har troligen sin förklaring i att informanterna behövde ta sig både
högst upp och längst in i varje rum för att upptäcka vapnen. Många informanter lade mycket
tid på att undersöka de delar av spelmiljön som hade många assets eller små utrymmen. När
de väl tog sig högst upp och längst in och hittade yxorna, så skiljer sig inte tiderna så mycket
från tiderna bland svärden.

5.3 Slutsatser
Undersökningen visade att ljusare valörer på vapnen var lättare att hitta och att mörkare
valörer var svårare, men då spelmiljön som undersökningen gjordes i är generellt mörk i sina
texturer, så kan det också bero på att de ljusa vapnen hade en såpass stark kontrast mot sin
bakgrund, att det är den kontrasten som påkallar uppmärksamheten och inte själva valören i
sig, vilket är något som Yot (2011, ss. 69, 144) även poängterar.
I en annan miljö som förslagsvis hade varit ljusare, så är det möjligt att resultaten hade varit
annorlunda. Dessutom var antalet informanter väldigt lågt, vilket också kan ha gett ett
missvisande resultat; ett resultat som kunnat göras mer trovärdigt med fler informanter och
fler varianter av bakgrundsvalörer. Studien visade också, som inte var helt relaterat till
frågeställningen, att informanterna med mer spelvana hade lättare att hitta vapnen.
Inom ramen för undersökningen så kan frågeställningen om “på vilket sätt skillnad i valör
kan användas för att spelare snabbare ska hitta förbestämda objekt i en digital 3D-miljö?”,
besvaras med att användningen av ljusare valörer tenderar leda till en snabbare upptäckt av
önskade objekt, medan en mörkare valör tycks leda till att det tar längre tid.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Målet med studien var att försöka besvara huruvida en förändring i objekts valörer kunde
påverka den tid det tog en informant att hitta sagda objekt. Teorier om hur valörer och
kontraster togs i åtanke när de fyra vapen, som användes som intresseobjekt, skapades och
placerades i de tre modsen som all var identiskt utformade med undantag från vapnens
valörer. Varje mods vapen gavs en specifik valör, där den första modden innehöll
originalvalörerna från the Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (2016), den andre
moddens vapen var mörkare än originalen och den tredje moddens vapen var ljusare än
originalen. I studien mättes den totala tid som varje vapen befann sig på skärmen, respektive
den tid det tog informanterna att hitta varje vapen. Det var totalt tolv informanter som
genomförde studien, där fyra informanter tilldelade att spela varje mod.
All data som samlades in analyserades och bearbetades genom att manuellt klocka all tid för
att sedan sammanställas i ett flertal grafer, se Figur 11-18. Medelvärdena bland de olika
informanternas tider tycks indikera att mörkare valörer förlänger den tid det tar att
upptäcka objekt, medan ljusare objekt tycks påverka tiderna i motsatt riktning. Så inom
ramen för studien så pekade svaret på frågeställningen mot att mörkare valörer tycks
upptäckas långsammare, medan ljusare valörer upptäcks snabbare.

6.2 Diskussion
Användningen av en så pass mörk spelmiljö som gjordes, kunde visa på tendenser om att
mörkare valörer påverkade hastigheten av att upptäcka föremål negativt, medan ljusare
valörer påverkade tiden positivt. Dock var detta resultatet i en spelmiljö som var relativt
mörk, men som Valberg (2005, s. 181) förklarar så krävs det en kontrast i ljus för att kunna
skilja något från dess bakgrund. Men det bör även tas upp att, som under
pilotundersökningarna, så verkade vapnens rotation och förhållande till de linjer som fanns i
deras närhet också ha en betydande faktor till hur snabbt de upptäcktes. Linjerna verkade
leda blicken mot eller bort från saker, inte påkalla uppmärksamhet i sig självt. Det går att
argumentera att, på samma sätt som ett mörkt objekt mot en mörk bakgrund, så borde ett
objekt som placeras i samma riktning som sin bakgrund (det vill säga om de linjer eller
former som finns, går i linje med varandra) påkalla uppmärksamhet på ett liknande sätt. Det
vill säga om det finns en märkbar skillnad så borde det bli lättare att uppfatta objektet. Så
om ett objekts former inte går i linje med bakgrunden, så blir det en form av kontrast som
därmed påkallar uppmärksamhet. Således tolkas det som att det primärt är kontraster som
avgör huruvida något uppmärksammas eller inte. Kanske inte valörer eller riktningar i sig.
I ett hypotetiskt scenario där en liknande studie skulle jämföra tiden det tog att hitta ett ljust
objekt mot en ljus bakgrund, respektive att hitta ett mörkt vapen mot en mörk bakgrund, så
är det givetvis en skillnad i valörer på objekten, dock blir det en lägre kontrast mellan objekt
och dess bakgrund. Frågan som borde ställts där är hur mycket valörerna faktiskt påverkar
upptäckten av objekt, eller om den viktigare faktorn är kontrasten mellan ljust och mörkt?
Spelvana tycktes ha en stor påverkan på hur snabbt informanterna satte sig in i uppdraget
om att hitta de gömda vapnen. Informanterna med mer spelvana hanterade kontrollerna för
att navigera sig runt i spelmiljön som om de själva vore där, vilket är det som Carr (2006, ss.
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52-54) menar att immersion är. Att informanter som L1, som inte hade lika mycket
erfarenhet av spelande, inte tycktes kunna hantera navigationen alls på samma sätt väcker
tanken om att mer spelande också gör det lättare för en spelare att uppnå immersion. Som
Norman (2013, s. 11) förklarar, så handlar affordance om att en agent (eller i detta fall
informanterna) ska förstå hur något fungerar vid första anblick, vilket kan förklara att de
mer erfarna spelarna, som hade en längre relation till både generellt spelande och spelande
av Skyrim (2011), också hade en bättre förståelse för de förutsättningar som spelet kom med.
Deras relation till spel och dess objekt däri, det vill säga deras affordances till vad spelet
kunde erbjuda dem och vilka förutsättningar de hade för att lösa uppgiften om att hitta
vapnen, var därmed större. Detta ledde till att de navigerade lättare i miljön och tog sig
större friheter i att hoppa från avsatser, vilket gjorde att de snabbare tog sig runt i 3D-miljön
och därmed kunde hitta vapnen lättare. Dock valdes vapnen som fanns med, för deras
realistiska formgivning och därmed för att alla informanter skulle ha samma affordance till
sagda vapen. Svärd och yxor affords att plockas upp, det vill säga att informanterna letar
efter något som är litet nog att plocka upp; svärd och yxor är gjorda av metall och affords att
hugga sönder saker, det vill säga att informanterna letar efter något som blänker i ljus. Dessa
aspekter i kombination med den realistiska formgivningen var därmed tänkt att räcka för att
ge alla informanter samma förutsättningar att hitta dem. Hade istället vapnen manipulerats
utöver en korrigering av valörer, där exempelvis metall-kartan och roughness-kartan (de
bilder som är kopplade till vapnen och avgör om de är av metall eller reflekterar ljus) hade
tagits bort, då hade det funnits en risk att informanterna inte hade känt igen vapnen vid
första anblick, då deras affordances till vapnen inte hade återspeglat den relation eller
affordance de har till riktiga svärd och yxor, vilket hade påverkat statistiken negativt. Så
med dessa förutsättningar bör inte valet av vapnen i sig ha påverkat studien negativt.
Då studien ämnade undersöka hur snabbt informanter kunde hitta några utvalda objekt i en
spelmiljö helt tom på fiender; där informanterna spelade i ett första-persons-perspektiv; där
inga reflektioner kring exempelvis moral, lojalitet eller känslor; så var de etiska aspekterna
att ta hänsyn till få, om det ens fanns några. Dock var de forskningsetiska aspekter som kom
att tas i bruk under studien värda att ha i åtanke, vars fyra huvudkrav omnämns i
”Forskningsetiska
principer
inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning”
(Vetenskapsrådet 2002); informationskravet som syftade på att ge informanterna
information om deras uppgifter i studien samt att all medverkan var frivillig;
samtyckeskravet som menar att informanterna är medvetna om att de deltar i en studie;
konfidentialitetskravet som handlar om att låta informanterna förbli anonyma; samt
nyttjandekravet som syftar på att all personlig data om informanterna endast får användas i
forskningssyfte. Dessa krav anses uppfyllda då informanterna var medvetna att de bjöds in
att medverka, vilket täcker de två första punkterna. Sedan har ingen personlig data om
informanterna samlats in; den enda indikation på vem varje informant är, är via den
röstinspelning som förekom under varje spelsession; röstinspelningar som kommer raderas
när studien är helt avslutad. Som forskare och författare återstår det att vara ärlig i hur all
data presenteras. Eftersom all data om hur lång tid det tog varje informant att upptäcka
varje vapen, och i den processen personligen tolka och försöka utröna om det exakta
ögonblick som denna upptäckt gjordes, var det av yttersta vikt att vara ärlig och noggrann
när varje videoanalys gjordes. För att säkerhetsställa att resultatet om de exakta ögonblick
som vapnen upptäcktes var mer korrekta och grundade i mer teknik, bör den metod som ElNasr och Yan (2006) använde med eye-tracking ha övervägts längre. Att använda både
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metoden med eye-tracking och en mänsklig analys av den datan, bör ha kunnat ge ett mer
precist svar på hur lång tid det tog att upptäcka vapnen.
För att sammanfatta vilka beslut som var mer eller mindre av godo för studien, så fungerade
metodvalet bra då det gick att få fram data som visade på tendenser inom valörernas
betydelse. Men beslutet om att inte använda eye-tracking var ett mindre bra metodval. Att
sedan göra all observation av informanternas spelsession på en icke-neutral plats, det vill
säga i författarens hem, var förmodligen inte det bästa valet men på grund av
omständigheterna som krävde specifika programvaror så fick det vara bra nog. Om
artefakten istället hade bestått av ett eget producerat spel så hade den ursprungliga planen
om att använda högskolans lokaler fungerat bättre. Dessutom hade studien förmodligen
gynnats av att inkludera fler miljöer med ett större spann av valörer; istället för att bara
utspela sig i en mörk miljö. Som El-Nasr och Yan (2006, s. 2) hävdade så tenderade spelare
att fokusera blicken mer i mitten av skärmen när de spelar med ett första-personsperspektiv, vilket också verkade stämma i denna studie. Därmed hade studien möjligtvis
kunnat gynnas mer av att istället ha ett tredje-persons-perspektiv.
Andra val som fungerade bra under studien var den korrigering som gjordes av vapnens
valörer. Ingen av informanterna kommenterade att de såg missplacerade ut och därmed bör
inte denna faktor ha brutit den eventuella immersion som de upplevde under
spelsessionerna. Att genomföra två pilotundersökningar var dessutom en bra idé, då fler
aspekter som kunde förbättras upptäcktes. Utan den andra pilotundersökningen finns det en
risk att antalet mods fortfarande bara hade varit två stycken. Sen med tanke på det stora
urval av vapen som finns i Skyrim (2011), så var det också ett bra val att välja vapen som
informanterna kunde känna igen vid första anblick. När det kom till könsfördelningen så var
männen överrepresenterade med tio av tolv bland informanterna, där männen också hade
mer generell spelvana då de spelade i regel varje dag, medan kvinnorna spelade mer sällan.
Att denna fördelning bland könen kom att representera hela urvalet av informanter, är en
indikation på att studiens resultat kanske inte överensstämmer med resten av populationen.
Med det menas att de två könen inte deltog i studien på samma villkor, när männen både var
fler och hade mer spelvana och kvinnorna var färre med mindre spelvana. Dessutom var det
totala antalet informanter som deltog i studien väldigt lågt och bestod av ett smalt
åldersspann. Så med alla dessa faktorer i hand, bör resultaten från denna studie tas med en
viss reservation. Antalet informanter var så pass lågt att resultaten endast kan visa på små
tendenser i vad en eventuellt större studie kunnat visa. Dessutom bör frågeställningen
undersökas på fler sätt. Att endast pröva den genom att korrigera ett fåtal vapens valörer och
testa dem i en enda miljö är inte tillräckligt för ett heltäckande svar på frågeställningen.
Därmed bör studien troligen anses ha en låg trovärdighet.
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6.3 Framtida arbete
För att kunna stärka de resultat som denna studie visat på, hade fler informanter med en
mer jämn könsfördelning kunnat önskas på kort sikt. Att försöka inkludera ett större
åldersspann på informanterna hade också varit av intresse. Det som togs upp i diskussionen
(se kapitel 6.2) om att studien bör ha inkluderat fler miljöer där fler bakgrunder var
representerade, för att på så sätt undersöka om denna skillnad skulle visa på liknande
resultat hade också varit intressant. Men att även använda eye-tracking i kombination med
en manuell analys hade kunnat ge resultaten mer tyngd. Dessutom skulle valet av vapnens
placeringar kunna testas i en längre pilotundersöknings-fas, för att säkerhetsställa att den är
bra nog och att istället undersöka hur ett tredje-persons-perspektiv hade kunnat gynna
studien.
På längre sikt skulle studiens också kunnat gynnas av att bredda frågeställningen till att
inkludera fler faktorer om vad som drar spelares uppmärksamhet mest. Faktorer som
undersöker om huruvida det faktiskt var valörerna som avgjorde när informanterna
upptäckte vapnen; om det var kontrasten mot bakgrunden som var den egentliga orsaken;
om det är former och hur de ligger i linje med varandra; på vilket sätt mängden ljus i miljön
spelar in; eller om det är en kombination av alla dessa som drar till sig mest
uppmärksamhet. Det skulle även vara intressant att undersöka ett större spann av valörer
tillsammans med fler olika objekt i olika storlekar.
Ett annat sätt som hade kunnat bredda studien hade varit att basera undersökningen i ett
annat spels miljöer. Spel som skulle kunna ha en helt annan grafisk stil som skulle kunna
vara mer eller mindre fylld av detaljer eller objekt. På så sätt skulle frågan om vad som drar
en spelares uppmärksamhet, även kunna inkludera om svaret på frågan skiljer sig beroende
på vilken grafisk stil spelen har. Att sedan inkludera hur valet av färger påverkar miljöns
helhetsuppfattning där det exempelvis finns ett större spann av färger, till skillnad från
denna studie som främst gick i toner av brunt, grönt och svart.
Som El-Nasr och Yan (2006, s. 2) hävdade, så tenderar spelare som spelar med ett förstapersons-perspektiv, precis som i denna studie, att koncentrera blicken mot mitten av
skärmen, och det skulle därför vara av intresse att inkludera fler perspektiv i studien.
Exempelvis skulle ett god-view-perspektiv (ovanifrån) kunna undersökas, eller ett tredjepersons-perspektiv, som enligt El-Nasr och Yan (ibid.) visat resultat om att spelare tenderar
att ta in mer information från hela skärmen. Så genom att flytta kameran ”ut ur karaktären”
så blir blickfånget större och fler objekt kan komma att presenteras på skärmen på samma
gång. Därigenom finns faktorn om hur mängden objekt på skärmen konkurrerar om spelares
uppmärksamhet också att ta hänsyn till.
Eftersom denna studie hade ett så pass lågt antal informanter så bör resultaten som mest
fungera som en lätt indikation på vad fortsatta studier skulle kunna få för resultat. Men som
tidigare nämnt så fungerade metoden bra och i samband med en eventuell eye-tracking så
skulle intressanta resultat kunna visas. Men att inkludera och undersöka alla dessa nya
aspekter/faktorer skulle dock utgöra ett enormt arbete som förmodligen skulle kräva flera
forskares tid, vilket i så fall skulle behöva någon form av ekonomiskt stöd, som beroende på i
vilket syfte de eventuella studierna skulle göras, skulle eventuellt kunna gynna spelindustrin
i framtiden.
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Appendix A - Svärd1
Hur vapnet var placerat i miljön och hur de olika valörerna såg ut i de tre modsen.

I

Appendix B - Svärd2
Hur vapnet var placerat i miljön och hur de olika valörerna såg ut i de tre modsen.
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Appendix C - Yxa1
Hur vapnet var placerat i miljön och hur de olika valörerna såg ut i de tre modsen.
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Appendix D - Yxa2
Hur vapnet var placerat i miljön och hur de olika valörerna såg ut i de tre modsen.

IV

Appendix E - Skriftlig information till informanterna

Information till deltagare innan studien.
Testet går på tid och jag vill att försöker hitta 2 stycken yxor och 2 stycken svärd i miljön så
fort du kan.
Skrik till så fort ni ser/hittar dem.
Spelsessionen kommer spelas in via skärmen, men det kommer också ske en
ljudupptagning i rummet för att lättare kunna återkoppla till saker som sägs under och efter
sessionen.
Man rör sig i spelet med knapparna W, A, S, D och hoppar med mellanslag. Rör inte
knappen F då det byter perspektiv. Med E kan du plocka upp yxorna du hittar. Rotera
kameran gör ni med musen.
Deltagande är helt frivilligt och får avbrytas när som helst.
Testet avbryts om det överskrider 15 min.
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Appendix F - Enkät sida 1
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Appendix G - Enkät sida 2
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