
 

 

 

KONTEXT OCH UPPFATTNING 

Kontextens påverkan på ljud och grafik i ett 

Science Fiction-spel 

CONTEXT AND PERCEPTION 

The effects of context on sound and graphics in 

a Science Fiction game 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2019 

 

Andréa Leksell 

Isac Jonsson 

 

Handledare: Anders Sjölin 

Examinator: Jamie Fawcus 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Studien som utförs i denna uppsats undersöker problemformuleringen “I hur stor utsträckning 

påverkar förutfattad information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt 

spelarens agerande, i en Science Fiction-miljö?” med hjälp utav en kort spelprototyp som artefakt. 

Deltagare till studien blev presenterade med en viss typ av information beroende på vilken 

testgrupp de placerats i. Detta för att potentiellt stärka hur deltagaren upplever ljud och grafik i 

spelet. Denna studie presenterar och tar stöd från tidigare forskning gällande hur ljud uppfattas, 

hur grafik uppfattas och vad som definierar skräck samt Science Fiction. Resultaten från denna 

studie skall ge områdena som tas upp i studien mer förståelse för hur information skall hanteras 

och presenteras för bästa effekt. Resultaten visar antydningar på att ljud påverkas minimalt 

medan grafik inte påverkades alls, men denna effekt var starkast till gruppen utan den nämnda 

informationen. Tendenserna som visar sig i undersökningen har möjlighet att vidare undersökas 

i framtida arbete. 

 

Nyckelord: Skräck, Science Fiction, Ljuduppfattning, Grafikuppfattning, Kontext, Narrativ 
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1 Introduktion 

Genren Science Fiction har under dess utveckling förvärvat ett flertal stereotyper som snarare har 

blivit karaktärsdrag än klichéer. Förutom tidsresor och invasioner från rymden så har genren ofta 

presenterats ihop med skräckteman, såsom i filmen Alien (1979). Men hur hårt kopplat är en 

rymdstation ihop med skräck och spänning? Detta är ett arbete där ljud- och grafisk design 

sammanstrålar i en artefakt som föreställer en rymdstation, där målet är att undersöka 

uppfattningen av dessa två faktorer och se om en tidigare nämnd information har någon påverkan. 

Denna information ska indikera på att spelaren befinner sig i en fientlig miljö och resultaten skall 

sedan jämföras mot försöksgruppen som inte får någon information alls. Frågan är om en liten 

mängd information räcker för att väcka dessa känslor, samt om rymdtemat är så starkt associerat 

med skräck att deltagarna som saknar en kontext ändå känner oro när de avancerar genom miljön. 

 

Denna studie presenterar i bakgrundskapitlet stöd och forskning gällande ljud, grafik, skräck och 

survival horror. Underrubriken “Ljud och Uppfattning” presenterar forskning kring hur ljud 

uppfattas av människor, hur människor kopplar ljudet med dess originella källa, vilken betydelse 

informationen presenterad till ett ljud har för påverkan på dess uppfattning, hur människan 

instinktivt reagerar på plötsliga ljud och hur ljud påverkar ens personliga utrymme. “Grafik och 

Uppfattning” innehåller analyser av både Science Fiction-liknande arkitektur och 

inspirationskällan Alien (1979), samt forskning som stödjer hur visuell information uppfattas. 

Denna forskning innefattar ljussättningens påverkan, den visuella uppmärksamheten och dess 

funktion, färglära relevant till just detta arbete samt ett par av gestaltpsykologins principer. 

Studier i underrubriken “Skräck och Survival Horror” berättar på en djupare nivå vad dessa teman 

betyder, hur stor betydelse information har på en människas oro och rädsla till skillnad från den 

omedvetna, vad som är skillnaden mellan skräck och fruktan, hur personligheter kan reagera 

olika i en spelsituation samt hur scenografin i Alien (1979) kan väcka existentiell skräck. Efter att 

alla studier presenterats och alla ämnen relaterade till denna studie diskuterats så sammanfattas 

de kort i “Översikt” innan problemformuleringen presenteras. 

 Kapitlet “Problemformulering” visar vad studien undersöker samt olika hypoteser på området. 

Undersökningens område diskuteras om varför det är intressant, vad det gör för nytta att 

genomföra denna studie samt vad media har för betydelse på området. “Metodbeskrivningen” 

beskriver hur studien genomförts (och motivering till varför det är de bästa metoderna för 

studien) samt hur och vilken data som samlats in. I kapitlet “Artefakt” presenteras spelprototypen 

som användes för att samla in data via deltagarnas spelsessioner. Olika delar av spelprototypen 

presenteras i underrubrikerna “Level Design”, “Grafik” och “Ljud”. Mallen som används i 

undersökningens spelsessioner presenteras i “Appendix A - Mall för Undersökning”. Följande 

kapitel, “Skapande av Artefakt”, beskriver hur artefakten till studien skapades och presenteras i 

samma underrubriker som spelprototypen, dock med tilläggen programmering och ljussättning. 

“Utvärdering” presenterar all data som samlats in, hur exakt undersökningen gick till och vilka 

slutsatser som dragits utefter detta. Dessa slutsatser problematiseras och diskuteras i 

“Avslutande Diskussion”, där underrubriken “Framtida Arbete” avslutar kapitlet. Majoriteten av 

kapitel delas in i flera underrubriker för att lättare ge en överblick över innehållet. All data som 

samlats in och de dokument där data har analyserats går att finna i Appendix B-F och bilder på 

bland annat artefakten hittas i “Appendix G - Bilder”. 
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2 Bakgrund 

Science Fiction (härmed förkortat SF) är en mycket bred och välutvecklad genre som är svår att 

rama in. En vardaglig definition från Cambridge Dictionary är “books, films, or cartoons about an 

imagined future, especially about space travel or other planets” (Cambridge University Press 2019). 

En annan definition från Merriam-Webster hävdar SF som “fiction dealing principally with the 

impact of actual or imagined science on society or individuals or having a scientific factor as an 

essential orienting component” (Merriam-Webster, Inc. 2019). Simon J. Evnine berättar att Darko 

Suvin har skapat en välformulerad definition som rättfärdigar de flesta verk inom genren (Suvin, 

D. se Evnine, S. J. 2015, s. 11). Även om den är skriven 1979 så är den relevant även idag. Förkortat 

är definitionen “the literature of cognitive estrangement” (den kognitiva främmande litteraturen) 

och Evnine förklarar att genren innehåller något främmande som inte kan existera i nuvarande 

omständigheter (utomjordingar, rymdresor osv.) men det främmande måste ändå vara baserat 

på de naturliga begränsningarna och världslig logik (alltså inga onaturliga väsen eller magi). Detta 

beskriver SF väl - ett innehåll av högteknologiska konstruktioner och liv på andra planeter men 

som är samtidigt grundat i den mänskliga kunskapen om universum (Evnine, S. J. 2015, s. 11). 

Även om SF ger möjlighet för mycket varierande innehåll så finns det naturligtvis vissa 

stereotypiska drag som ofta dyker upp i filmer, spel och litteratur. Ett vanligt karaktärsdrag är 

berättelser om rymden och människans framtida roll inom den - rymdskepp, rymdresor, 

utomjordingar och okända virus/organismer. Icke förvånande innehåller SF ett stort antal verk 

som grundar sig i rädslan för det okända och rädslan för mänsklighetens undergång. Det icke-

mänskliga, utomjordiska fenomenet eller varelsen porträtteras i många fall som något farligt och 

skrämmande; bland annat i filmer som Alien (1979), The Thing (1982) och Independence Day 

(1996); eller i spel som Dead Space (Visceral Games 2008), Half-Life (Valve Corporation 1998) och 

Doom (id Software 1993). Av forskarna i detta arbete gjordes en lista på kända och väl bemötta 

filmer samt förstapersonsspel där intrigen utspelar sig i rymden eller innehåller element med 

samma tema. Detta för att kontrollera om denna trend har något stöd i den nutida porträtteringen 

av SF i media. Majoriteten av både spel och filmer i listan uttryckte rymden men också de okända 

varelserna/planeterna m.m. som fientligt. Det som denna studie vill ta reda på är hur starkt 

kopplat en rymdmiljö är ihop med skräck eller spänning - i detta fall en rymdstation. 

Spelgenren som studiens artefakt inspireras av är survival horror, där intrigen utspelar sig på en 

rymdstation, ett rymdskepp eller andra platser som är industriella och/eller högteknologiska. 

Survival horror är, till skillnad från action horror, mer inriktat på att överleva än att endast förgöra 

fienden som dyker upp (Ashman, J. 2015). Karaktären i spelet är inte en hjältefigur som krossar 

allt motstånd, utan är ofta en vanlig människa med svaga eller inga vapen till hands. Eftersom det 

är ofta en fördel att undvika strider, både för att karaktären är relativt svag men också för att det 

finns begränsat med resurser, så finns det ofta gömställen för spelaren att utnyttja. Hela 

spelupplevelsen skapar en rädsla för fienden, och nervositet när fienden inte är närvarande 

(Ashman, J. 2015). Mer djupgående fakta finns under kapitel 2.3 - “Skräck och Survival Horror”. 

 

Relaterad forskning som kopplas till denna undersökning presenteras i tre olika kategorier - “Ljud 

& Uppfattning”; “Grafik & Uppfattning” och “Skräck & Survival Horror”. Dessa sammanfattas sedan 

i “Översikt”. 
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2.1 Ljud & Uppfattning 

Att förstå hur människan kopplar samman ljud och ursprung var en kritisk del i undersökningen 

som utfördes. Till exempel, hur snabbt kan ljudet av ett hammarslag identifieras i den kontext 

ljudet presenteras i? En undersökning utförd av Özcan, E. & Egmond, R. van kontrollerar om 

specifika produktljud kan snabbare identifieras om en visuell bild som har en indirekt koppling 

till ljudets källa presenteras.  

 

“Imagine a room. A boiling pan is on the stove. [...] At this moment, a continuous and 

high-pitched sound is heard. The sound will probably be identified as a cooking timer, 

because the objects in this room refer to an everyday cooking activity. Now, imagine 

that a very similar sound is heard in the bedroom. Would it still be identified as a 

cooking timer, or as an old-fashioned ringing alarm clock?” 

(Özcan, E. & Egmond, R. van 2009, s. 110) 

Hur viktigt är sammanhanget när vi ska bearbeta ljud? Hjälper det att ha en kontext till det som 

hörs? Deras resultat visar på en fördel med relaterade visuella bilder när ljud ska identifieras. Ett 

ljud hördes och deltagarna skulle sedan identifiera vilket ljud det var med hjälp av antingen en 

scen eller ett objekt som fungerar ihop med samma kontext (ett ljud från en hårtork ihop med en 

bild på en hårborste) (2009). Det problematiska med denna sortens undersökning är att det inte 

går att veta om de olika bilderna ger lika starka associationer med ljuden (2009, s. 118). En SF-

miljö bringar både fördelar och nackdelar som ljudkälla eftersom ingen deltagare kan ha verkliga 

associationer med varken ljuden eller miljön. En fördel är att det inte är möjligt för lyssnaren att 

säga helt säkert vad som låter rätt eller fel, men ljuden kan av samma anledning vara svåra att 

identifiera. En konceptuell bild som kopplas ihop med ljud kan dessutom vara ytterst personlig 

och därmed variera från fall till fall. Till exempel en person som aldrig har tagit del av SF-temat 

bör ha svårt att identifiera ett ljud från en fiktiv rymdstation. Ren, Kang, Zhu och Wang har, till 

skillnad från Özcan, E. & Egmond, R. van, fokuserat endast på landskap och ljuden som finns i 

dessa miljöer. Större delen av resultaten var inte så överraskande - ljud från naturen är sedda som 

mer positiva än artificiella ljud. Dock en intressant punkt är att total tystnad ansågs mycket 

positivt i en naturlig miljö, men mycket negativt i en artificiell miljö (2018). Det är förståeligt att 

ett helt tyst bebott område eller ett tyst hus upplevs som negativt, eftersom det kan kännas 

övergivet och spöklikt - detta kan möjligtvis stämma i en rymdstation också. Analyser har gjorts 

även när ljud är den enda stimulansen. Gygi, Kidd och Watson utförde en fördjupad studie inom 

kategorisering av miljöljud. Deltagarna blev instruerade att döma om hur bra två ljud med 

liknande ursprung passade ihop, och resultaten visar att ljuden döms preliminärt utefter vilken 

källa som ljuden yttrar sig från. Om två mycket auditivt olika ljud jämförs så kan de fortfarande 

bedömas som lika på grund av dess liknande källor (en tyst nysning jämfört med en mycket 

högljudd sådan). Detta tyder ytterligare på att ljud analyseras i ett sammanhang och inte endast 

efter dess tekniska kännetecken (Gygi et al. 2007). Forskarna spekulerar att “[...] either the 

psychological spaces for source properties and acoustic properties are very similar, or subjects 

are unable to make independent judgments of sources and sounds [...].” (Gygi et al. 2007, s. 854). 

Dock kan en senare undersökning utförd av Gygi, tillsammans med Shafiro, kännas något 

motsägelsefull till hittills nämnda bearbetningssätt av ljud. Enligt deras resultat så existerar det 

en knapp fördel vid identifiering av ljud när de spelas upp i en ologisk miljö (en hund som skäller 



 

 

4 

i en bowlinghall) (Gygi & Shafiro 2011). Som tidigare nämnt så bearbetas ljud preliminärt ihop 

med en kontext eller en källa, men den viktiga skillnaden här är att detta är endast ljud-mot-ljud 

analys. Ljudet som ska identifieras sticker ut mot det gemene bakgrundsljudet och är därför 

lättare att utmärka, såsom forskarna konstaterar har visats flera gånger i tidigare forskning inom 

visuell stimulans (Gygi & Shafiro 2011, s. 560). Naturligtvis uppmärksammas en fotboll mer i en 

skog än om den ligger på en fotbollsplan, och denna effekt bör fungera likadant inom auditiv 

stimulans. De påpekar dock att eftersom effekten är än så länge relativt liten så bör högt 

immersiva tester göras för att stärka påståendet (Gygi & Shafiro 2011, s. 562). Undersökningar 

gällande kontext i sammanhanget där ljud ska identifieras hjälper denna studie till att förstå hur 

människor uppfattar ljud i olika miljöer. Artefakten som i denna studie är en rymdstation har valts 

delvis för ändamålet att lättare hantera ljud- och kontextfenomenet. Eftersom ingen av deltagarna 

som deltog i denna studie tidigare befunnit sig på en rymdstation så kan ingen av dem koppla ihop 

ljud med ursprung. Erfarenheter hos deltagarna kan istället ha härstammat från liknande verk 

som klassas som SF - filmer, serier, spel, radiodraman eller annan media. Från dessa verk har 

ljudeffekter designats med inspiration från sådana källor som deltagarna upplevt tidigare. Detta 

för att skapa en trovärdig bild utav redan färdigställda rymdbaser i SF. 

Fortsättningsvis, kan människors förväntan på ett ljud ändra deras uppfattning om ljudet innan 

de har hört det? Till exempel, om en grupp människor väljer att gå på bio och se en film med 

genren skräck kan de förväntas uppleva känslor kopplat till rädsla. Hälften av gruppen får 

informationen att filmen är en bra skräckfilm medan den andra hälften får höra att det är en dålig 

skräckfilm. Kommer den delen av gruppen som fått positiv information ha marginella skillnader 

om hur omtyckt/effektfull filmen var jämfört med den delen av gruppen som fått negativ 

information? En undersökning utförd av Crichton, Dodd, Schmid & Petrie hade följande hypotes 

innan utförandet: “Our primary hypothesis was that participants delivered negative expectations 

about wind farm sound (...) would be significantly more annoyed during exposure to wind farm 

sound, than participants given positive expectations.” (Crichton, F. et al. 2015, s. 610). Hypotesen 

stämmer väl med undersökningens resultat. Gruppen som fick negativ information om ljudet var 

betydelsefullt mer irriterade än gruppen som fick positiv information. “[T]he meaning ascribed to 

a sound appears to have a powerful role in determining annoyance reactions, further suggesting 

that creating a positive context for environmental sound exposure is likely to minimise noise 

annoyance.” (Crichton, F. et al. 2015, s. 613). Forskarna påpekar dock att bristen i denna 

undersökning är att en tredje grupp som får lyssna på samma ljud utan någon tidigare 

presenterad information inte är med (Crichton, F. et al. 2015, s. 613). En tredje grupp skulle kunna 

ha givit en inblick på ljudets irritationsnivå utan någon information, vilket då kunde stärka de 

andra resultaten från undersökningen. Skulle de neutrala svaren vara närmare de negativa eller 

de positiva resultaten i mängd irritation? Viktig i vår studie är informationen given till deltagarna 

innan det ska genomföra undersökningen samt informationen/frågorna som ställs efter testen. 

Även om studien utförd av Crichton, Dodd, Schmid & Petrie endast testar informationens 

betydelse för ljud (2015) så förändrar informationen given till deltagarna studiens resultat och 

det är därför viktigt att forskarna noga har analyserat olika variationer på hur artefakten kan 

presenteras. 

When a bang makes you run away: Spatial avoidance of threatening environmental sounds 

utforskar alarmerande ljud med hjälp av “beep probe task” för att se hur människor reagerar på 

negativa, positiva och tabuna miljöljud (Bertels, J., Kolinsky, R., Coucke, D. & Morais, J. 2013). 
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Deltagarna fick först höra ett stimulansljud i ena örat och sedan ett ‘beep’ i antingen samma eller 

det andra örat. De skulle sedan precisera om ‘beep’-ljudet kom från vänster eller höger. Resultaten 

visar att deltagarna generellt har längre reaktionstid på negativa och tabuna ljud i jämförelse med 

positiva. De negativa och tabuna ljuden i undersökningen skapade en undvikande reaktion som i 

sin tur skapade en längre reaktionstid. Positiva ord gav ingen effekt (Bertels, J. et al. 2013). 

Forskarna berättar ytterligare att “[t]he results linked to negative and taboo pairs were not 

identical, supporting that differences between their emotional content impact the occurrence of 

spatial and non-spatial effects.” (Bertels, J. et al. 2013, s. 82). Det finns alltså en skillnad i hur 

tabuna och negativa ord upplevs. Negativa ljud kan även påverka ens peripersonala utrymme 

(förkortat till PPU), vilket är ens personliga luftutrymme omkring en. Det personliga luftutrymmet 

ändras konstant beroende på vad som händer i miljön man befinner sig i (Ferri, F., Tajadura-

Jiménez, A., Väljamäe, A., Vastano, R. & Costantini, M. 2015, s. 468). Undersökningen som utfördes 

utav Ferri et al. innehöll två tester totalt vilket skulle ge mer insikt på hur varierande ljud kunde 

påverka ens PPU. I undersökningen används ljudkategorier för att testa deltagarna - negativa, 

positiva och neutral valens (neutral istället för tabu som användes i When a bang makes you run 

away: Spatial avoidance of threatening environmental sounds) (Ferri, F. et al. 2015). Resultaten 

visar att “[T]he valence of the emotional responses induced by approaching sound sources shapes 

the boundaries of PPS. [...] [P]ositive sounds exert an opposite effect on the boundaries of the PPS 

representation than negative sounds.” (Ferri, F. et al. 2015, s. 473). Förenklat så visar denna 

undersökning att positiva ljud minskar ens PPU medan negativa ljud ökar den – personen 

förstorar gränsen för agerande och alerthet i en negativ situation. Studien utförd av Bertels, 

Kolinsky, Coucke och Morais samt studien utförd av Ferri, Tajadura-Jiménez, Väljamäe, Vastano 

och Costantini visar kopplingen mellan hur ljud påverkar människor på en instinktiv nivå. 

Studierna visar på att negativt kopplade ljud har en undvikande effekt. (Bertels, J. et al. 2013; Ferri, 

F. et al. 2015). Dessa studier gav stöd till ljuden som användes i denna undersökning samt visade 

hur ljuden skulle designas för att få bästa resultat. 
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2.2 Grafik & Uppfattning 

 

 
Figur 1: Koncept målat av B S (2017), Artstation (2019) 

Inom arkitektur är raka linjer och rektangulära former de mest förekommande. Philip Steadman 

påpekar att gravitationen är huvudsakliga anledningen till varför den rektangulära formen är 

standard i den vertikala aspekten (platta golv att stå på/placera objekt på ett stadigt sätt) (2006 

ss. 119-120). Dock på det horisontella planet så är det inte lika självförklarande. Steadman 

spekulerar att det är flexibiliteten hos den rektangulära formen som gör att denna har blivit 

standard (till skillnad från trianglar och hexagoner) - oavsett hur skalan ändras så behålls 90-

graders vinkel i alla hörn (2006 ss. 124-127). Denna standard har även applicerats på andra 

aspekter av arkitektur och design - dörrar, fönster, tegelstenar, balkar m.m. En rektangulär 

konstruktion byggs ihop av rektangulära byggmaterial. Endast när en konstruktion möts av andra 

vinklar än 90 grader så krävs mer komplicerade, och därmed dyrare, lösningar. Mycket av 

heminredning och möbler har designats därefter - ett rektangulärt bord kan placeras i ett 90-

graders hörn och därmed inte ta så mycket plats. Det är alltså enklast att designa nya 

ting/planlösningar efter samma koncept (2006 ss. 127-128). Dock påpekar Steadman att 

arkitekter kan känna sig begränsade av detta system och därav kan söka sig till att använda ett 

annat formspråk för att sticka ut från mängden samt för att få mer frihet i sin design (2006 s. 129). 

Som konstaterat av Evnine så är Darko Suvins definition “the literature of cognitive estrangement” 

en stabil begreppsförklaring för SF (Evnine, S. J. 2015, s. 11). Att applicera detta begrepp inom 

arkitektur skulle innebära en konstruktion som är annorlunda eller bisarr gentemot det utseende 

som människan är van vid, alltså det rektangulära formspråket. Dock den udda aspekten i denna 

design ska kunna vara en möjlighet i en framtida eller parallell värld med hjälp av avancerad 

teknologi.  

Futuristisk arkitektur påminner om SF-miljöer eftersom genren är starkt kopplad till fantasier om 

ett framtida samhälle. Farhan Asim och Venu Shree förklarar att “[t]he new generation of futurists 

hypothesized about the vision for new metropolises and megalopolis with flexible and more 

useful urban environments.” (2018, s. 338). Den stad-täckta planeten Coruscant i Star Wars-

universumet (se figur 2) påminner om en sådan metropol - ett enda stort socialt nätverk av 

enorma byggnader, med vissa “kärnor” som vägarna sträcker sig från. Asim och Shree refererar 
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till Antonio Sant’Elias designteorier, där Sant’Elia föreställer sig arkitektur som endast är möjlig 

genom att utnyttja den mest avancerade teknologin i ett framtida samhälle (2018. s. 339). Här 

finns tydliga paralleller att dra till hur SF definieras som genre, därav är det inte förvånande att 

sådan design är förekommande i SF-titlar. Asim och Shree förklarar att futuristisk arkitektur 

grundar sig i art deco, bauhaus, googie-arkitektur, neo-futurism och dekonstruktivism vilka alla 

är rörelser som sticker ut från det vardagliga sättet att designa byggnader (2018. ss. 340-342). 

 
Figur 2: Coruscant i Star Wars (1999) 

Figur 1 och 3 visar ett par koncept på SF-miljöer, och här är det möjligt att fastställa dessa 

principer nämnda hittills. Figur 1 innehåller många plana ytor men den rektangulära formen på 

dörrar, fönster och paneler har i de flesta fall kapats i hörnen till att bli en oktagon med ett rundare 

utseende. Det hade i nutida fall varit opraktiskt att designa en konstruktion på ett sådant sätt och 

det är inget som vanligtvis syns i vardagen - därav kan det upplevas som en futuristisk stil. Även 

de metalliska, blanka materialen sticker ut från det normala eftersom ett sådant val av material 

hade varit kostsamt i dagens samhälle (åtminstone här på jorden). Figur 3 visar en metropol som 

starkt distanserar sig från en vanlig stad. De runda formerna och de vassa spetsarna på 

byggnadernas tipp är raka motsatsen till hur ett praktiskt bygge skulle skapas med hjälp av 

rektangulära former. Ett sådant runt, biologiskt formspråk kan tänkas ha skapats hos en 

utomjordisk civilisation med andra omständigheter (såsom material, gravitation och teknologi). 

Alla utskurna detaljer som upplevs att endast finnas av utseendemässiga skäl bidrar till en ännu 

mer futuristisk framtoning. I kontrast, av praktiska själ, så är rena plana ytor det som oftast 

förekommer i det moderna samhället. Vägar, tak, väggar, fönster o.s.v. har vanligtvis inga detaljer 

eller variationer på färg/form eftersom det kostar mer pengar om produktionsfasen behöver 

lägga tid samt resurser på sådant. Det är alltså enkelt att få en omänsklig eller futuristisk prägel 
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om rena ytor täcks av detaljer, former eller andra objekt. Till detta arbete så följs en stil liknande 

figur 1 eftersom kantigare former är lättare att kontrollera, skapa och redigera i 3D-programmet. 

 
Figur 3: Koncept av Wang, B. (2011) från Pinterest (2019), exempel på en mer biologisk design 

Artefakten i denna studie har designats utefter scenografin i Ridley Scotts film Alien (1979). 

Filmen är en klassiker som inspirerat ett flertal senare verk (Murphy, M. 2017) vilket ökar dess 

koppling till SF-genren. Scenografin inuti rymdskeppet där besättningen befinner sig är relativt 

ren från detaljer och till stor del täckt av vit metall- och plastliknande material vilket underlättade 

produktionen av artefakten. Det är dessutom intressant att undersöka om en sådan miljö kan 

bidra till oroväckande känslor hos deltagarna på grund av att de har upplevt denna film tidigare. 

Dock har en del kompromisser gjorts eftersom produktionsfasen inte var tillräckligt 

tidsomfattande för att skapa en exakt kopia. Det viktigaste var att skapa en någorlunda steril, 

enfärgad miljö med de karaktäristiska drag för SF som nämndes tidigare - i grunden ett 

rektangulärt utseende men med fler än endast fyra hörn vilket ger en rundare form. 

Ljussättningen är balanserad att bibehålla en relativt jämn nivå genom hela rymdstationen, med 

en nivå som påminner om bilden nedan från Alien (1979) (se figur 4). Som bevisat av Christine 

Boomsma och Linda Steg, och vad som även upplevs som en självklarhet, så anses en mörkare 

miljö mer fientlig (Boomsma, C. & Steg, L. 2014). I motsats så ger en väl upplyst miljö ett säkert 

och livligt intryck, så till artefakten har ett mellanläge (en gråzon) försökt uppnås. Detta för att 

inte bidra med varken ett tydligt hotfullt eller tydligt riskfritt uttryck, utan deltagaren ska själv 

kunna fantisera om vad det är för miljö hen befinner sig i. Dock enligt Boomsma och Stegs resultat 

så är en trång miljö utan flyktväg en mycket stor påverkan på hur hotfull en plats upplevs, vilket 

utnyttjas i denna studie (Boomsma, C. & Steg, L. 2014). Mer om detta under 3.1 

“Problemformulering - Artefakt”. 
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Figur 4: Stillbild från filmen Alien (1979) 

Figur 4 visar på en del av rymdskeppet som har använts som inspiration till designen av 

artefakten. Besättningsområdet, mer specifikt, de sektorer som inte är maskinrum och liknande, 

är mestadels helt klätt i vitt med en svag ljussättning. Vad som är intressant är att färgerna som 

syns i bild är egentligen tydligt gråa om färgen plockas ut ur dess kontext (se figur 5). Det är 

ovanligt att grå kulör är ett aktivt val av färg på en interiör där grundmaterialet inte är orsaken 

(t.ex. cement, metall). Bakker, Voordt, Vink, Boon och Bazleys färgstudie visar på att färgen vit är 

med stor majoritet den som föredras i miljöer omkring oss (2015 s. 67, 69). Vit färg reflekterar 

mest ljus vilket bidrar till en ljust och rymligt utseende. Därför är det tänkbart att miljön i figur 4 

ses som ett lågt upplyst vitt rum eftersom det är ett vanligare sammanhang, samt att de utvalda 

färgerna upplevs som mycket mörkare utan kontext. Seahwa Won och Stephen Westland har 

undersökt vikten av kontext när betydelse av färg bedöms (2017). I detta fall analyserades 

vardagliga produkter där en enfärgad silhuett av produkten jämfördes med en detaljerad, 

realistisk bild av samma produkt, också den med en viss färg. Resultatet visar på en större skillnad 

i färgbetydelse när väl färgen är placerad på ett realistiskt objekt jämfört när den är placerad på 

en enkel silhuett. Dock är variationerna väldigt specifika och gäller endast i vissa fall (2016, s. 

456). Forskarna påpekar att “The research that has been carried out on colour in context has led 

to a confusing situation” (Won, S. & Westland, S. 2017 s. 450), eftersom resultaten i olika 

undersökningar varken pekar åt det ena eller andra hållet. Bakker et al. problematiserar 

färgstudier där deltagare ska bedöma en utvald kulör eftersom färgassociationer är mycket 

personliga och en person behöver nödvändigtvis inte tycka likadant mot alla kulörvariationer 

inom en viss färggrupp (t.ex. “blå” kan se väldigt olika ut). En färgstudie med ett utskrivet 

frågeformulär påverkas dessutom av platsens ljussättning (Bakker, I. et al. 2015 s. 68). Den 

visuella bilden på en datorskärm kan också variera beroende på ljusinställningar, upplösning och 

ljusnivå i rummet (ljusreflektioner på skärmen). För att undvika sådana skillnader och för att göra 

resultaten så konsekventa som möjligt så har en labbundersökning utförts där förutsättningarna 

skiljer så lite som möjligt. 
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Figur 5: Utvalda kulörer och deras position på valörskalan 

Vad en person väljer att fokusera på i en scen bygger på the visual attention - den visuella 

uppmärksamheten. Evans, Horowitz, Howe, Pedersini, Reijnen, Pinto, Kuzmova och Wolfe 

förklarar att termen menar på mekanikerna som begränsar vårt visuella fokus till att 

uppmärksamma den viktiga visuella stimulansen och sålla bort det som inte kräver vår 

uppmärksamhet för tillfället (2011, s. 503). De förklarar att visual attention har fyra 

huvuduppgifter: att sålla bort/utmärka visuell stimulans, förstärkning av stimulans, indikera 

särskiljande karaktärsdrag samt känna igen det vi ser. Mekaniken är tydligt märkbar eftersom det 

är omöjligt att läsa två rader av text samtidigt, även om de syns väl från en och samma vinkel. Ett 

visuellt system som inte fungerar på detta sätt skulle överbelasta våra sinnen med den enorma 

mängd information som finns omkring oss (2011, s. 503-504). Eftersom endast 2 % av det visuella 

synfältet kan läsas av tydligt så förlitar sig människan på att antingen reagera på rörelser i 

periferiseendet eller att reagera på ljud (Teoriportalen, u.å.). Känsel, balans osv. utgör också för 

navigation, men dessa går inte att utnyttja i den digitala världen. Alltså är auditiv och visuell 

stimulans ett viktigt samspel inom spelvärlden som behöver vara väldesignat för att kunna leda 

spelaren genom hela sessionen.  

Evans et al. nämner ett dilemma inom forskningen kring hur det visuella systemet uppfattar det 

vi ser – bearbetar hjärnan den visuella stimulansen i grupperingar eller individuellt? (2011, s. 

504). Inom gestaltpsykologin existerar flera principer som behandlar olika sätt att läsa av visuell 

information. I detta fall är principen av liknelse och principen av sammankoppling relevant 

(Stevenson, H. u.å.). Liknelseprincipen anser, som namnet påpekar, att liknande objekt tenderar 

att grupperas oavsett om objekten som grupperas faktiskt är identiska eller ej. Detta är något som 

kan kallas en “visuell genväg” som gör det enklare att bearbeta informationen. Principen av 

sammankoppling anser att objekt som ligger nära varandra också tenderar att grupperas. Ett 

exempel är uttrycket “kan inte se skogen för alla träd är i vägen” där personen i fråga har en 

motsatt syn på sammanhanget och ser endast de individuella objekten (Stevenson u.å.). Evans et 

al. påpekar dock att individuell kontra sammanhängande visuell analys inte nödvändigtvis 

behöver utesluta den ena utöver den andra, utan kan skifta beroende på vilken metod som 
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fungerar bäst (2011, s. 505).  Som spelare till artefakten kan fokuset ligga på målet med att ta sig 

till slutet och därav inte lägga märke till alla detaljer som finns i miljön, både för att det är 

irrelevant för deltagaren men också för att människan tenderar att inte lägga märke till objekt 

som är orelaterade till personens fokuspunkt. Inattentional blindness (ungefär “ouppmärksam 

blindhet”) är ett fenomen som bevisar att det är möjligt att, under fokus på något annat, inte lägga 

märke till något som tydligt finns inom synfältet i upp till flera sekunder (Carpenter, S. 2001). Det 

finns en möjlighet att detta fenomen dyker upp när en spelare t.ex. närmar sig en stängd dörr som 

skall öppnas. Av erfarenhet så är det mycket ovanligt att man som spelare uppmärksammar alla 

olika objekt och detaljer som finns i en miljö, men en väl detaljerad scen bidrar till ett mer genuint 

och verklighetstroget intryck. 

  

2.3 Skräck & Survival Horror 

Spelgenren survival horror har en händelseutveckling som har väldigt lika beståndsdelar mellan 

olika speltitlar. Den icke så märkvärdiga hjälten eller hjältinnan undersöker ett fientligt område 

där personen i fråga blir instängd och sedan försöker rädda en person de älskar (familjemedlem, 

partner osv.) och/eller försöker finna källan till de hemska händelseförloppen på platsen. 

Konflikten mellan huvudkaraktären och hotet (t.ex. ett monster) är den dominanta följden av 

skräckupplevelsen, och huvudpersonen skall överleva situationen genom att lösa pussel, hitta 

ledtrådar och ibland konfrontera monstret (Perron, B. 2004, ss. 1-2). Förståeligt så upplevs en hel 

del spänning i dessa spel när hotet inte är i direkt kontakt med spelaren. Stämningen och 

vetskapen att hotet finns gör så att varje dörr och varje skarp sväng i en korridor kan kännas otäck 

att ta sig förbi. Lennart Sjöberg påpekar vikten av att skilja på den upplevda risken och den 

faktiska risken i olika situationer. En risk behöver alltså inte vara lika hotfull som den upplevs och 

tvärtom (1998). Även om Sjöberg använder faktiska hot i verkligheten i sin studie, såsom 

sjukdomar och global uppvärmning, så är det möjligt att dessa mönster finns hos spelare i en 

survival horror-intrig. Spelaren upplever att faran är mycket oftare närvarande än vad den faktiskt 

är. 

 

En studie utförd av Vervliet, Kindt, Vansteenwegen och Hermans undersöker generalisering av 

rädsla och verbal informations påverkan på denna rädsla (2010). “Thirty-two participants 

received exactly identical conditioning experiences, and differed only in the pre-experimental 

instructions.” (Verveliet, B. et al. 2010, s. 39). Detta är en undersökning som överensstämmer på 

flera håll med vilka aspekter som analyseras i denna studie - det mest intressanta är hur 

informationen påverkar deltagarnas oro och rädsla. Resultaten som Verveliet et al. kom fram till 

visar att ytterligare information som ger mer insikt i studiens metod och genomförande visade på 

mer oro bland deltagarna (i detta fall när deltagarna skulle få/inte få en elektrisk shock) (2010). 

“This suggests that fear generalization is influenced by cognitions (expectation, beliefs, etc.) about 

the relative importance of the different features of a feared stimulus” (Verveliet, B. et al. 2010, s. 

42). Nomikos, Opton, Averill och Lazarus (1968) utförde ett liknande experiment där de visade 

videoklipp på en sågverksolycka för två försöksgrupper, där en persons finger rör sig mot ett 

sågblad. Det visade sig att försöksgruppen som hade fått reda på vad som skulle hända upplevde 

videon som mer besvärande än den andra gruppen som fick händelsen mottagen som en 

överraskning. Dessutom så upplevdes mer stress under den förväntade olyckan jämfört med när 

olyckan faktiskt hände (Nomikos M. S. et al 1968). Även Vansteenwegen, Iberico, Vervliet, 
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Marescau och Hermans visar på dessa resultat i deras undersökning där deltagarna väntade sig 

en elstöt ihop med en visuell indikation i motsats till gruppen som hade slumpmässiga 

indikationer (Vansteenwegen, D. et al. 2008). Alltså är förväntan i en olycksbådande situation det 

som bidrar med mest stress och spänning, vilket skulle stödja resultat om deltagarna upplevde 

stress i rymdstationen när de hade tilldelats en oroväckande bakgrundshistoria. Med denna 

kunskap så är det tydligt varför survival horror-spel designas på så sätt att spelaren redan vet vad 

de ger sin in på. 

Ett par termer som Will H. Rockett tydligt separerar är horror och terror (ungefär som att skilja 

på skräck och fruktan). Horror är byggt på något materiellt - en begriplig, mätbar och extern källa, 

såsom ett monster. Terror är istället den oroväckande och obekväma känslan som ovisshet skapar 

i sådana situationer. Att inte veta vart monstret är, eller att ha t.ex. dålig sikt i fientliga utrymmen 

väcker dessa känslor (Rockett, W. H. 1988 se Perron, B. 2004, s. 2). Survival horror-spel har oftast 

ett materiellt hot som spelaren måste konfrontera, men all tid som spenderas emellan dessa 

händelser bidrar till fruktan av att möta hotet vid vilken tidpunkt som helst. Eftersom spelen 

sällan introducerar monstret på en gång utan endast genom narrativet pekar på att det existerar, 

så kan fruktan byggas upp redan från början. När deltagarna introduceras till artefakten och 

förstår vilken miljö de befinner sig i så är det tänkbart att de upplever oro, samt när de avancerar 

längre och längre in i rymdstationen så kan de uppleva exponentiellt större fruktan för att något 

ska hända (även om inget tyder på en kommande händelse). Deltagaren kan dessutom förvänta 

sig att något ska hända baserat endast på att personen deltar i en undersökning.  

Dock går det inte att vänta sig att alla deltagare reagerar på samma sätt. Miller talar om “avoidant 

and vigilant strategies” - alltså en person kan antingen söka sig till information eller undvika 

information när de befinner sig i en hotfull situation (Miller, SM. 1987 se Perron, B. 2004, s. 8). 

Perron kopplar detta till sin studie kring survival horror, där han berättar följande exempel: 

“When you know that there is a monster nearby, you go to destroy it. This is how 

fearless gamers are likely to handle threats. In the other way, you can manage the 

situation in a more rational and planned manner. You appraise more consciously 

the magnitude of the threat before you face it. [...] A timorous gamer can be 

expected to react in this way.” 

(Perron, B. 2004, s. 9) 

Alltså var det viktigt att påpeka att deltagarna i denna studie inte nödvändigtvis skulle reagera på 

ett undvikande sätt när de misstänkte att något hotfullt var i närheten. Istället kunde vissa 

deltagare som Perron nämner rusa in och konfrontera den potentiella faran istället. Olika 

spelartyper, det vill säga olika sätt som en spelare agerar i en spelmiljö, har analyserats av Richard 

Bartle och sammanfattats i artikeln Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs (1996). 

Bartle har i denna studie tagit del av textbaserade spelsessioner online och kommit fram till fyra 

huvudsakliga spelartyper - achievers, explorers, socializers och killers (1996 s. 3). Även om denna 

studie är utförd på digitala spelsessioner som varken ger visuell, auditiv eller särskilt interaktiv 

stimulans så går spelartyperna fortfarande att finna i moderna grupper av spelare. Bartle 

beskriver de olika typerna som följande: 
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▪ Achievers: En spelare som söker utmaningar och vill agera i spelet. Spelaren vill bemästra 

alla utmaningar och känna sig mäktig inom spelets ramar. Socialiserar med/hjälper andra 

spelare om det endast finns någon vinst för spelaren själv. 

▪ Explorers: En spelare som vill interagera med spelvärlden och söker starka upplevelser. 

Spelaren spenderar tid på att utforska nya områden och försöka lösa spelets alla gåtor. 

Poängsystem är slöseri med tid och alla andra spelare är utfyllnad för att skapa en livfull 

spelmiljö. 

▪ Socializers: En spelare som vill interagera med andra spelare. Spelarens nöje ligger i att 

lära känna andra spelare och bygga upp relationer, där spelmiljön endast är en scen för 

interaktionerna att utspelas. 

▪ Killers: En spelare som söker att agera på andra spelare. Spelaren finner nöje och en känsla 

av makt genom att förstöra för/manipulera andra spelare, speciellt när agerandet hade 

varit högst straffbart i det verkliga livet. Att kunna påverka endast den digitala världen är 

långt ifrån tillfredsställande (1996 ss. 6-7). 

Bartle betonar att dessa spelartyper inte är uteslutande från varandra - en person kan skifta från 

det ena eller andra beroende på humör/spelstil eller vara flera typer samtidigt. Dock tenderar 

spelare att alltid ha en övervägande typ av dessa fyra (1996 s. 3). I studiens artefakt interagerar 

spelaren inte att med några andra spelare, så socializers och killers går inte att urskilja. Dock fanns 

det en möjlighet att tyda de övriga två typerna i hur deltagaren agerar - försöker spelaren vara så 

snabb som möjligt, eller ser hen till att utforska varje del av miljön? 

Caetlin Benson-Allott har analyserat både Alien (1979) men också väggskulpturer gjorda av Lee 

Bontecou (gjorda 1959–1966) för att förklara skräck som går att finna i de visuella icke-narrativa 

områdena inom dessa skapelser. Benson-Allott förklarar att de klaustrofobiska och till synes 

ändlösa korridorerna i Alien (2015 ss. 270-272), samt de kolsvarta “hålen” i Bontecous skulpturer 

(2015 ss. 273-275), förser åskådaren med oro och skräck. Korridorerna ser ut att fortsätta i 

oändlighet utan någon flyktväg, en miljö som tittaren inte skulle ha någon kontroll över. I en sådan 

miljö finns det inget annat alternativ än att endast fortsätta framåt, djupare in i det okända (2015 

ss. 270, 272). De svarta hålen hos Bontecous skulpturer antyder ett ändlöst tomrum som ser ut 

att vara en konstruktion omöjlig att framställa med vanliga medel. Åskådare har ifrågasatt 

skulpturernas betydelse och motiv, men Bontecou har undvikit att svara på alla dessa symboliska 

frågor kring hennes skapelser. Konstruktionerna fortsätter att vara ett mysterium som förbluffar 

(2015 ss. 273-274). Att Bontecou distanserar sig ifrån att ge någon sorts mening till sina 

skulpturer bidrar till skräcken som de tillför - en blandning av storhet och avsky som inte går att 

begripa (2015, ss. 273-274). Om detta även var applicerbart på artefakten så var det möjligt att 

ovissheten hos deltagaren när hen inte visste något om rymdstationen bidrog till en större oro 

jämfört med de andra deltagarna som fick en kontext. Denna hypotes är då motsägande Verveliet, 

B. et al. och Nomikos M. S. et al. men Benson-Allott har till skillnad från dessa inte utfört någon 

studie kring ämnet. Benson-Allott understryker att båda exemplena ger intrycket av att något inte 

står rätt till, att skapelserna bidrar med en existentiell skräck där människans krafter i det okända 

ifrågasätts. 

“In as much as Bontecou’s reliefs and Alien’s sets force us to recognize that the 

world can be hostile or, worse yet, indifferent to human survival, they teach us that 

horror is more than a monster or a gruesome disembowelment. Horror is a psychic 
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threat to the subject’s world that overwhelms the subject by reminding them of 

their mortality and contingency.” 

(Benson-Allott, C. 2015, s. 276) 

En miljö liknande Alien (1979) kan alltså vara skräckrelaterad på grund av att en sådan stel miljö 

placerad ute i rymden påminner åskådaren om att världen utanför vår egen planet har ingen som 

helst vördnad för mänskligheten.  

 

 2.4 Översikt 

Denna underrubrik går översiktligt igenom de studier som presenterats och de viktigaste 

punkterna kopplat till denna undersökning. Ljudmässigt ger studierna utförda av Özcan och 

Egmond (2009); Gygi, Kidd och Watson (2007) samt Ren, Kang, Zhu och Wang (2018) stöd och 

förståelse för hur människor kopplar samman ljud med ursprungskällan och hur ljud i viss 

kontext uppfattas av människor. Fortsättningsvis visar studien utförd av Crichton, Dodd, Schmid 

och Petrie (2015) att uppfattningen av ljud starkt influeras av vilken typ av information lyssnaren 

får föregående till spelning av ljudet. Detta ger stöd till frågeställningen samt hur artefakten som 

används i undersökningen på bästa sätt presenteras.  Slutligen stöds instinktiva reaktioner på ljud 

genom studierna utförda av Bertels, Kolinsky, Coucke och Morais (2013) samt Ferri, Tajadura-

Jiménez, Väljamäe, Vastano och Costantini (2015). Detta är viktigt för både designprocessen av 

artefakten men även för analyseringen av resultat. 

En SF-inspirerad rymdstation kan se väldigt olika ut, och genom en analys av grundläggande 

arkitektur samt futuristisk design har det varit möjligt att peka ut några av de viktiga 

karaktärsdragen för en sådan konstruktion. Utgående ifrån rymdskeppsdesignen från Alien 

(1979) har de grafiska utgångspunkterna till artefakten smalnats av. Filmen är väl associerad till 

både SF och skräck, samt miljön som valts som inspiration är relativt enkel att efterlikna i textur 

och form. Ljussättningen är viktig för uppfattningen av miljön och forskning gjord av Boomsma 

och Steg (2014) visar på att mörka, trånga områden upplevs som hotfulla - detta testades i denna 

studie. Bakker et al. (2015) samt Won och Westland (2017) påpekar vikten av kontext när färg 

analyseras respektive riskerna med färgstudier som innehåller specifika kulörer. Grafik kan 

uppfattas på olika sätt i olika sammanhang, därav har denna studie utförts med samma 

förutsättningar för alla deltagare. Evans et al. (2011) samt Carpenter (2001) nämner hur den 

visuella uppmärksamheten fungerar samt “brister” som gör att en del stimulans kan ignoreras. 

Stevenson (u.å.) berättar om principer inom gestaltpsykologin som visar på en del genvägar som 

hjärnan tar när den noterar visuell information. Därför fick det inte finnas några förväntningar på 

hur deltagarna reagerar om det är något som forskarna själva anser är tydligt/uppenbart. 

 

Studier gällande skräck och survival horror gav stöd till det generella temat för studien. 

Riskbedömning i hotfulla spelsituationer påverkar hur spelaren agerar och som Sjöberg (1998) 

berättar så är riskbedömning och den faktiska risken inte alltid överensstämmande. 

Undersökningar utförda av Vervliet, Kindt, Vansteenwegen och Hermans (2010) samt Nomikos, 

Opton, Averill och Lazarus (1968) visar på att information om en kommande oroväckande 

situation gör människor mer oroliga än om de skulle vara omedvetna om situationen. Will H. 

Rockett (1988 se Perron, B. 2004) separerar horror och terror som två olika fenomen vilket var 
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viktigt att göra även i denna studie. Studien utförd av Miller (1987 se Perron, B. 2004) samt 

Perrons egna utvärdering (2004) gav mer stöd till analysen av resultatet eftersom de undersöker 

personlighetsskillnader i hotfulla situationer. Avslutandes så visar Caetlin Benson-Allotts analys 

att filmen Alien (1979) och Lee Bontecous väggskulpturer kan bidra med existentiell skräck på 

grund av deras visuella utseende/design.  



 

 

16 

3 Problemformulering 

Frågeställningen som undersökningen skall besvara är följande: I hur stor utsträckning påverkar 

tidigare given information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt spelarens 

agerande, i en Sience Fiction-miljö? En hypotes innan undersökningens genomförande var att 

rymdtemat som artefakten har ofta är associerat med skräck och fientlighet, där oroskänslan 

växer när det inte händer något. Spelaren väntar på att något ska hända, speciellt ju längre de 

avancerar genom rymdstationen. Om rymdstationen följer en mekanikdesign liknande survival 

horror-spel (ibland trånga utrymmen och dålig sikt), kommer spelaren då anta att något hotfullt 

finns i världen och därav känna sig oroliga? Reagerar spelaren starkt på t.ex. plötsliga ljud, och är 

det något som de väntar sig ska hända? Dessa hypoteser testades genom två tillvägagångssätt, där 

ena hälften av deltagarna inte fick reda på något om situationen i spelet medan den andra hälften 

fick kort information innan spelet börjar som tyder på att något oroväckande har hänt på 

rymdstationen. Intervjuer och deltagarnas rörelsemönster analyserades för att se om det krävs 

en kontext för att spelaren skall känna sig orolig i rymdmiljön. Vad som kan påverka dessa 

faktorer är deltagarnas spelvana, ålder samt kunskap inom/konsumtion av SF- och 

skräckrelaterad media. Åldern är inte en faktor i sig utan det viktigaste var att se om det fanns ett 

mönster mellan ålder och den relaterade mediekonsumtionen. 

Kontextpåverkan är ett intressant område att undersöka eftersom en genre/miljö kan associeras 

med många olika saker beroende på vem som är betraktaren. Dock är en SF-miljö något som 

endast kan kopplas ihop med media eftersom det inte finns några verkliga referenser att utgå 

ifrån (förutom för de få människor som faktiskt har rest utanför jordens atmosfär). Beroende på 

hur media porträtterar SF-äventyr så har konsumenterna förutfattade meningar om vad SF är och 

vad genren innehåller. Frågan är hur detta har påverkat synen på SF-relaterade spel, där en 

skräckrelaterad trend går att finna. Har deltagarna som sett filmerna The Thing (1982) eller 

Independence Day (1996); eller spelat spel som Dead Space (Visceral Games 2008) eller Half-Life 

(Valve Corporation 1998) förutfattade meningar om att artefakten bör innehålla skräck? Det var 

dessutom intressant och utmanande att vara skapare av denna artefakt eftersom vi själva inte 

heller har några verkliga referenser. Frågeställningen valdes ut för att göra arbetet så effektivt 

som möjligt - tidigare arbete hade redan bidragit med en grund för en rymdstation i 3D-miljö samt 

miljöljud med samma tema. Eftersom en undersökning som behandlar både ljud och grafik 

eftertraktades så var det viktigt att välja en frågeställning som inte separerade dessa två områden. 

En studie där ljud och grafik behandlas som olika påverkningsfaktorer på deltagaren skulle kräva 

att dessa separerades ifrån varandra - en artefakt med ett visst grafiskt utseende jämförs med ett 

annat utseende, och samma sak för ljudbilden. Detta skulle kräva minst fyra olika artefakter samt 

ett antal deltagare per artefakt. En sådan situation undveks eftersom faktorn som undersöktes 

(spelupplevelsen som helhet) är ett samspel av både ljud och grafik. 
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3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning analyserade deltagarnas relation, uppfattning och antagande emot en SF-

inspirerad rymdstation. Undersökningen var en kvalitativ undersökning med intervjuer, 

frågeformulär och observationer. Studien utfördes i en labbmiljö för att göra testernas 

förutsättningar så lika som möjligt - distraktioner och varierande ljussättningar undveks. 

Deltagaren blev informerad om hur studien går till och relevanta etiska aspekter togs upp (se mer 

under “Appendix - Mall för undersökning”). Under spelsessionen så användes tangentbordet 

(WASD) och musen för att kontrollera spelkaraktären. Eventuella aktioner som deltagaren ville 

göra i spelvärlden aktiveras med ett knapptryck (E). Valet av simpla kontroller öppnade upp för 

en bredare målgrupp och mindre risk för faktorer där kontrollerna har påverkan på resultatet. 

Hörlurar användes för att det var enklare för deltagaren att höra ljuden samt att hörlurarna kunde 

stänga ute eventuella ljud från rummet som deltagaren befann sig i. Ljudnivån från hörlurarna 

hölls så konstant som möjligt så länge inte deltagaren uttryckligen behövde ändra på den. 

Spelsessionen spelades in med en kamera så det var möjligt för forskarna att analysera den vid 

senare tillfälle. Eftersom spelsessionen spelades in kunde deltagarnas speltider och deras 

reaktioner/kommentarer analyseras. Det kan vara svårt att märka av ens egna reaktioner under 

en spelsession och dessutom komma ihåg dem, därav var det viktigt att forskarna kunde fånga 

dessa. När deltagaren lyckades ta sig till slutet av banan så avslutades sessionen och intervjun 

började. Intervjuerna spelades in för att sedan bli transkriberade. Det är praktiskt att inte behöva 

notera allt som sägs - det skulle vara svårt att hinna skriva ner vardagligt språk och en inspelad 

version innehåller mer känslor och uttryck som nedskriven text inte kan fånga på kort tid. 

Avslutandes så fyllde deltagarna i ett frågeformulär med grundläggande information som krävdes 

till undersökningen (ålder, spelvana m.m.). 

Vad som skiljer de två försöksgrupperna från varandra är att den ena gruppen (grupp 1) fått sin 

spelsession kompletterad med en kort introduktion till spelmiljön de befinner sig i. Denna 

information gavs precis innan deltagarna började spela. Informationen var följande: 

“Du befinner dig på en rymdstation och ditt uppdrag är att ta dig till en 

flyktkapsel som tar dig därifrån. Resten av besättningen har försvunnit och du 

kan inte längre få kontakt med dem. Men det viktigaste för dig i nuläget är att 

rädda ditt eget skinn”. 

 

Denna kontext är mer beskrivande och informativ än kontexten som den andra försöksgruppen 

(grupp 2) blev introduceras med - “Du befinner dig på en rymdstation och ditt mål är att hitta 

bästa sätt att lämna rymdstationen”. Även om det konkreta målet är densamma så har grupp 1 en 

annan sinnesstämning när de väl börjar interagera med rymdstationen. Kontexten indikerar på 

att (1) målet är en flyktväg därifrån; (2) något olycksbådande har hänt med resten av 

besättningen; (3) spelaren är ensam (inte bara för att det saknas andra spelare/NPC:s) och (4) 

spelaren är fortfarande i fara. Dessa fyra punkter kunde ge ett hotfullt intryck som gjorde 

deltagaren nervös till att avancera genom rymdstationen. I motsats så borde grupp 2 inte känt sig 

lika oroliga, men det intressanta var att se om grafiken och ljuden i sig väckte känslor hos 

deltagarna eller om de var partiska till situationen.  

 

Anledningen till att undersökningen utfördes i en labbmiljö var som sagt för att minska på 

varierande upplevelser mellan testerna. När känsliga och personliga faktorer, såsom 
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spelupplevelse, undersöktes så var detta viktigt. Labbmiljön var i detta fall en datorsal på 

Högskolan i Skövde. Rekrytering av deltagare räknades med i tidsplaneringen, eftersom det inte 

går att veta i förhand hur enkelt eller besvärligt denna faktor blir. Barnum lägger vikt på att 

spendera tid på rekryteringen samt att hålla bra kontakt med den potentiella deltagaren för att se 

till att planeringen kan följas (Barnum, C. M. 2011, ss. 158-159). Viktigt var då att ha en så likväl 

åldersvariation som möjligt i de två försöksgrupperna. 

 

Relevanta etiska aspekter som rörde denna studie presenteras av Vetenskapsrådet (2002). Det 

grundläggande individskyddskravet är uppdelat i fyra stycken huvudkrav: samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Samtyckeskravet och informationskravet är de krav som berör själva undersökningen aktivt. 

Deltagarna fick fritt avbryta sin medverkan, de fick ta bort deras egna insamlade data från 

sessionen om så önskades och forskarna behövde meddela all relevant information om studien 

för deltagaren (2002, ss. 7-11). För att underlätta komplikationer med samtyckeskravet så var 

ingen deltagare under 15 år eftersom det krävde samtycke hos vårdnadshavare. De två övriga 

kraven påverkade endast den insamlade informationen - forskarna fick endast använda 

insamlade data i forskningssyfte (nyttjandekravet) och informationen behandlades med största 

möjliga sekretess (konfidentialitetskravet) (2002, ss. 12-14). Alla dessa fyra huvudkrav följdes för 

att inte problematisera undersökningen. 

 

Jill Wilkinson (1995) påpekar hur essentiell observationsmetoden har varit genom utvecklandet 

av psykologi- och forskningsdiscipliner. “The major strength of direct observation is precisely that 

it is direct. There is virtually no time delay between the occurrence of the responses in question 

and their recording, by either the observer or some recording device” (Wilkinson, J. 1995, s. 213). 

Wilkinson berättar dessutom att observationer fungerar bra som forskningsmetod när 

omedvetna handlingar, t.ex. kroppsspråk, är viktig information för analysen (1995, s. 214). Därför 

var det bra att i denna studie observera deltagarna medan de spelade eftersom upplevda känslor 

hade en stor betydelse för resultatet. Barnum nämner tänka högt-processen som en rik källa på 

information och kan ge bra citat för att stödja framtida resultat (Barnum, C. M. 2011, ss. 258-259). 

Därav var det viktigt att påpeka för deltagaren att hen fick gärna kommentera vad de 

tyckte/kände under spelets gång. Wilkinson påpekar ett par risker med observation (1995, s. 

227). Den första kallas observer effect - en person agerar annorlunda från hur de vanligtvis hade 

gjort endast baserat på vetskapen om att de blir observerade. Det är värt att försöka gömma de 

visuella bevisen på observation så mycket som möjligt. Den andra risken är att observeraren själv 

är partisk till vad de undersöker och uppmärksammar endast det som skulle bevisa den ställda 

hypotesen (1995, s. 227). Detta var en stor risk som kunde problematisera hela arbetet, därför 

var det av yttersta vikt att forskarna såg till att ha en opartisk inställning till vad som hände under 

observationerna. 

 

Intervjuerna utfördes så fort spelaren tagit sig igenom rymdstationen. Sex bestämda frågor 

ställdes i samma ordning för alla deltagare, detta för att vissa frågor rörde ungefär samma område 

samt att frågorna som rörde spelupplevelsen var viktiga att de ställdes så tidigt som möjligt. 

Frågorna ordades inte exakt likadant vid varje tillfälle men informationen förblev densamma. 

Studien kom till att samla in en stor mängd kvalitativa data och intervjuer är en metod som bidrog 

till detta. “Interviews are used in a survey if the information sought is complicated as is therefore 

difficult to ask questions simply in a self-administered questionnaire” (Williamson, K. & Bow, A. 
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2002, ss. 241-242). Intervjun följde en semi-strukturerad form där respondenterna och/eller 

forskarna kunde ställa ytterligare frågor och fördjupa sig mer i ämnet ifall det var önskvärt 

(Williamson, K. & Bow, A. 2002, s. 243). En stor fördel med intervju som metod är att det enkelt 

går att förtydliga för deltagaren vad forskaren söker för information. Metoden bidrar med 

informationsrika resultat och respondenten känner sig mer engagerad att ge djupa svar jämfört 

med att endast fylla i ett frågeformulär. Nackdelen med denna metod är tidskrävande 

transkribering och analys av inte alltid konkreta data (Williamson, K. & Bow, A. 2002, ss. 244-

245). Undersökningen avslutades med ett frågeformulär som deltagaren själv fick fylla i. Detta 

formulär täckte den grundläggande information om deltagaren som påverkade resultaten såsom 

ålder, spelvana och konsumtion av media. Anledningen till att undersökningen avslutades med 

detta formulär (istället för att det skulle ha inletts) var för att personen inte skulle få några 

förutfattade meningar om vad studien handlade om, eller vad för data som söktes. Eftersom 

undersökningen innehöll en stor mängd kvalitativa data så kunde den tyvärr inte vara lika 

omfattande i antal deltagare inom projektets tidsgräns. 

 

 

 3.2 Prototyp – Artefakt 

Studien använde en prototyp som utgångspunkt för att skapa den slutliga artefakten, vilken 

skapades i tidigare kurser. Denna består av ljud och 3D-modeller som sedan kunde byggas vidare 

på, samt idéer på hur artefaktens level design borde se ut. Prototyp och artefakt skapades genom 

ett samarbete mellan studiens utförare, Andréa Leksell; huvudsakligen ansvarig för grafik och Isac 

Jonsson; huvudsakligen ansvarig för ljud. Prototypen var designad på ett sådant sätt att den skulle 

kunna uppfattas som objektiv. Det vill säga, utan narrativ skall det inte vara någon indikation på 

negativa/positiva situationer med det som presenteras för deltagarna, både visuellt och auditivt. 

Prototypen/artefakten skulle ge möjlighet för deltagaren att själv fylla ut med en kontext för 

situationen. 

 

 

 3.2.1 Prototyp - Level Design 

Prototypen byggdes aldrig ihop till en specifik bana eftersom det inte fanns tid till detta under 

prototypstadiet, men flera idéer till hur den borde designas utvecklades tidigt vilket beskrivs i 

denna underrubrik. Artefaktens level design skulle anpassas att ta tre till fem minuter att spela 

igenom men detta påverkas av deltagarnas spelstil och uppfattning av spelet, alltså var det svårt 

att sätta ett ungefärligt antal minuter för en spelgenomgång i detta stadie. Designen skulle dela 

upp artefakten i ett flertal olika analyseringsområden, det vill säga olika områden i 

spelprototypen med utplacerade ljudeffekter, progressionsaktiverade ljud, olika typer av 

ljussättning och modellerade objekt. Dessa områden kan sedan analyseras efter liknelser och 

skillnader på deltagarnas spelgenomgång. Själva banan skulle vara relativt linjär för att inte 

förvirra deltagaren om vart hen skall gå. Hela banan byggs upp av ett korridorsystem som rör sig 

i ett fåtal olika håll. Den enda icke-linjära progressionen är när deltagaren möter en stängd dörr 

som måste öppnas med en knapp på en annan plats och för att sedan gå tillbaka till dörren. Som 

Boomsma och Steg visade i sin studie så är trånga utrymmen något som påverkar upplevelsen av 

en miljö starkt (Boomsma, C. & Steg, L. 2014). Att inte kunna se en potentiell flyktväg gör så att en 
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miljö upplevs hotfull, speciellt när det inte går att kalla på hjälp från andra närvarande. Dessutom 

så spelar det ingen större roll om det är en väl upplyst plats - en trång plats utan flyktväg upplevs 

som hotfull oavsett ljusnivå (Boomsma, C. & Steg, L. 2014, ss. 197-198). Detta är något som 

testades i artefakten när spelaren behövde röra sig tillbaka samma väg som hen kom ifrån efter 

att ha öppnat dörren. 

 

 3.2.2 Prototyp – Ljud 

Ljudeffekterna har designats med baktanken om att uppfattningen av dem kan påverkas beroende 

på vilken information deltagarna fick. Grundmaterialet ljudeffekterna baserades på var metalliska 

och motoriska ljudinspelningar som spelades in med användningen av en Zoom 6 (Zoom North 

America 2019). De metalliska ljuden gav en helhetlig och sammankopplad bild av rymdstationen 

medan de motoriska ljuden skapade en illusion av en fungerande rymdstation med arbetande 

maskiner. Ljudeffekterna designades i programmet Ableton Live 10 (Ableton 2018) och 

mixades/implementerades med användningen av programmet FMOD (Firelight Technologies Pty 

Ltd. 2019). Videon Ljudanläggningsexempel Artefakt (se referenslista för länk till video) visar 

artefakten i prototypstadie och demonstrerar hur en potentiell spelgenomgång skulle kunna låta 

(Jonsson, I. 2018). 

Prototypen av ljudbildens ambiens bestod av följande ljud: ett statiskt ambiensljud som satte 

stämningen och skulle spelas under hela testningen (konstant brus och muller från rymdbasen); 

fyra stycken ljud som döptes till strukturella ljud vilket innebar att rymdbasen påverkades av 

något som i sin tur skapade ett metalliskt muller eller skrik från strukturen av rymdbasen (dessa 

ljud placerades i 3D-miljön och kunde därför uppfattas från olika håll i scenen) och fem stycken 

kortare ljudfiler som kunde uppfattas som metallsmällar (även dessa kunde uppfattas från olika 

håll). Alla ambiensljud förutom det statiska placerades ut och spelades upp på samma ställen för 

alla deltagare. Utöver dessa ljud är spelkaraktärens fotsteg ljudlagda och de dörrar som kan 

öppnas/ stängas.  Dessa ljud hamnar i gruppen interaktionsljud eftersom det endast kunde höras 

när spelaren interagerade med spelet. Interaktionsljudens syfte var att skapa en mer trovärdig 

spelupplevelse som skulle få spelaren att känna sig mer delaktig i spelets progression.   

 

3.2.3 Prototyp – Grafik 

En prototyp av artefaktens 3D-modellerade form designades i Maya 2018 (Autodesk Inc. 2017). 

Denna prototyp var uppbyggd av olika delar (moduler) som kunde sättas ihop på olika sätt och 

bilda flera sorters korridormönster - detta för att underlätta projektet eftersom det var ovisst hur 

spelets level design skulle se ut i början. Prototypen bestod av 31 unika moduler att bygga med 

och detaljarbetet gjordes i ZBrush (Pixologic, Inc. 2019). Detaljarbetet innebar former som 

skulpterades (t.ex. mönstret på golvet) och sedan konverterades till normal maps, alltså 

djup/förhöjningar som endast är en textur. Denna prototyp designades ej utifrån någon specifik 

inspirationskälla. Bilderna nedan visar prototypens delar och exempel på hur de kunde bilda en 

korridor (figur 6-8). 
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Figur 6: Prototypens 31 unika delar 

 
Figur 7: Exempel på korridormönster/level design 
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Figur 8: En del av korridoren inifrån 
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4 Skapande av Artefakt 

Detta kapitel förklarar arbetsprocessen för skapandet av den slutliga artefakten. Processen delas 

upp i “Level Design”, “Grafik”, “Ljud och Programmering” och “Ljussättning”, vilket är i stor del 

hur arbetet skapades i kronologisk ordning. Arbetet har utgått ifrån tidigare skapad prototyp som 

förklaras i kapitlet “Artefakt - Prototyp” ovan. 

 

 4.1 Level Design 

Det som krävdes för att kunna börja på uppbyggnaden av prototypen var en bestämd level design 

eller karta över den del av rymdstationen som spelaren skulle ta sig igenom. En grundläggande 

skiss gjordes (se Appendix G) där tidigare research hölls i åtanke - skarpa svängar med låg 

visibilitet, en återvändsgränd för att öppna en dörr och möjlighet för spelaren att väja av den 

bestämda banan genom andra korsande korridorer. För att få en överblick över hur lång banan 

borde vara så analyserades en video på spelet Dead Space (Visceral Games 2008). Videon visar på 

spelarens genomgång av spelets början, där det mättes hur lång sträcka spelaren avancerade på 

tre minuter (tid spenderad stillastående mättes ej) (theRadBrad 2011). Tiden mättes från och 

med att spelaren själv började agera, alltså introduktionen till spelmiljön/spelsituationen 

(cutscenes, dialoger, karaktärsuppbyggnad m.m.) hoppades över eftersom detta var irrelevant. 

För att på bästa sätt spegla situationen som deltagarna i denna studie skulle uppleva så valdes en 

video som visar början av spelet, eftersom spelaren i videon då själv inte vet vart hen ska gå. 

Utefter detta så skissades en karta på både hur level designen såg ut i spelet samt hur spelaren 

rörde sig genom denna på tre minuter - även denna skiss kan ses i Appendix G. En slutlig karta 

över artefaktens design skapades genom att utgå ifrån både grundskissen och analysen av videon 

(se figur 9 för denna karta gentemot slutlig artefakt). Från början var tanken att spelaren skulle 

väja av från sträckan till målet för att kunna öppna den stängda/trasiga dörren, men när så många 

extra korridorer och dörrar lades till så bestämdes det för att placera denna återvändsgränd 

precis intill den låsta dörren för att minska risken för förvirring. Området där den trasiga dörren 

kan öppnas med ett knapptryck (härmed kallat “maskinområdet”) är mörkt och trångt där 

knapptrycket är en återvändsgränd. Detta område är designat utefter Boomsma och Stegs 

forskning som tyder på att just en sådan design upplevs hotfull och oroväckande (Boomsma, C. & 

Steg, L. 2014). En korridordesign som upplevs att rotera ett helt varv eller som är mycket krokig 

undveks eftersom det skulle logiskt sett inte vara något effektivt sätt att röra sig genom 

rymdstationen. Istället rör sig banan i en generell riktning från “start” till “end”, med några 

korsningar/återvändsgränder som upplevs naturliga i miljön. Implementationen av alla aspekter 

till spelet skedde i spelmotorn Unity (Unity Technologies (2019). En essentiell del för artefakten 

var en spelbar karaktär i förstapersonsvy som skulle kunna interagera med dörrarna. 

Spelkaraktären skapades med unitypaketet “Characters” som innehöll en prefab kallad 

“FPSController”. Inställningarna på denna karaktär ändrades efter behag för att bäst fungera ihop 

med artefakten - hastigheten sänktes; möjligheten att hoppa togs bort; storlek på spelaren 

korrugerades samt kameraanimationerna när spelaren förflyttar sig optimerades (i Unity kallad 

“Head bob”). Transparenta “box colliders” placerades ut matchande kartan byggd i 3D så att 

spelaren inte skulle kunna falla/gå igenom spelets gränser. 
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Figur 9: Skissad karta (vänster) gentemot slutliga artefakten ovanifrån (höger) 

 

 4.2 Grafik 

En artefakt byggdes snabbt upp med hjälp av de moduler som hade skapats tidigare (nämnt under 

3.2.3 “Prototyp - Grafik”). Vad som saknades var dörrar som kan öppnas/stängas; golv och tak i 

det stora rummet; en kontrollpanel för att öppna dörren; golv till det trånga utrymmet och en 

mindre lampa. I övrigt så fanns alla delar tillgängliga för att bygga upp en artefakt. Eftersom det 

var svårt att estimera tiden det tar att utföra alla olika steg så byggdes en grund upp med de delar 

som redan fanns och sedan om det skulle finnas tid till att förbättra eller byta ut vissa delar så 

kunde detta göras senare. Det som var viktigast för spelupplevelsen prioriterades i första hand, 

därav modellerades nya dörrar först. De dörrar som redan fanns var endast solida plan, vilket 

fungerade till de dörrar som aldrig öppnas men inte i andra fall. En ny stor dörr skapades som kan 

separera de olika korridorerna, medan de mindre dörrarna är tänkta att leda in till olika rum. 

Eftersom det inte var säkert att det skulle vara möjligt i den slutgiltiga artefakten att gå in i några 

rum så placerades de solida dörrarna in i artefakten redan från början – dessa byttes inte ut 

eftersom det i slutändan inte fanns tid till att göra flera rum. Den nya stora dörren designades 

utefter designen i Alien (1979) med enkla mönster och avrundade hörn. Dessa mönster fördes 

över från en detaljerad modell till en simpel modell genom att använda en normal map, som 

skapades i programmet XNormal (Orgaz, S. 2017) (se figur 10). Ett par skärmar placerades i 

mitten av dörren för att ge ett intryck av att spelaren kan interagera med dörrarna, samt för att 

matcha de små dörrarna som redan hade en mindre skärm. Dörrarna har alla samma animation 

där dörren åker uppåt, med en acceleration och deacceleration i början respektive slutet. 

Animationen spelas upp baklänges när dörren stängs. För att ge en uppfattning om att 

rymdstationen är större än vad den egentligen är så placerades dörrar med fönster i utkanten av 

banan, som visar att korridorerna fortsätter långt utanför spelets gränser. Även om detta inte är 

optimalt för spelets prestanda så upplevs miljön inte lika klaustrofobisk och minimal (se figur 11). 
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Även skyltarna som implementerades i slutet av projektet tyder på att rymdstationen har ett 

flertal övriga områden utanför spelarens räckvidd. 

 
Figur 10: Modellerade detaljer (höger) fördes över till dörrens plana yta (vänster) 

 
Figur 11: Korridorerna fortsätter utanför spelets gränser 

Det var från början tänkt att den grafiska stilen skulle helt efterlikna Alien (1979) men eftersom 

artefakten inte innehöll några lösa objekt så gav en sådan stil ett tomt intryck. De relativt rena 

ytorna och det matta, plastiga utseendet fungerade inte bra eftersom det såg onaturligt och 

ofärdigt ut. För att minska på arbetsbördan så valdes istället en matt metall med detaljer som rost 

och smuts. Dessa detaljer fick enklare ett verkligt utseende och är ett material som var, på grund 

av tidigare erfarenhet, enklare att manipulera och arbeta med. En stor del av arbetet gick åt att 

manuellt måla ut dessa detaljer på logiska ställen, t.ex. vid dörrkarmen och nedre delen av 

dörrarna/väggarna. Dessa detaljer drar inte någon större uppmärksamhet, vilket är i samhörighet 

med vad som bevisats om visuell uppmärksamhet. Såsom Evans et al. beskriver så sållar vårt 

visuella fokus bort den information som inte är relevant (2011, s. 503-504). Ögat dras inte till 

sådant som inte är relevant för spelets progression, vilket kan kopplas till Stevensons (u.å.) och 

Carpenters (2001) diskussioner kring liknelseprincipen respektive ouppmärksam blindhet. I 

motsats så bör färgerna på lamporna/dörrarna, som indikerar på om de går att interagera med 

eller ej, dra spelarens uppmärksamhet. Dessa färger sticker även ut gentemot de övriga gråa och 

vita färgerna. Dock var detaljarbetet fortfarande viktigt eftersom det ökar miljöns trovärdighet. 

Om detaljerna inte hade funnits så hade miljön troligtvis dragit fokus på ett negativt sätt, där 
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deltagaren ifrågasätter arbetet som gjorts eftersom det inte bidrar med en tillfredsställande 

spelupplevelse. 

Texturerna gjordes i Substance Painter (Allegorithmic 2019) där det enkelt går att tilldela och 

redigera ett färdigt material på olika objekt. Texturerna har storleken 2048x2048 så de var 

tillräckligt högupplösta för att kunna visa alla detaljer. För att någorlunda behålla ett utseende likt 

Alien (1979) så användes en matt plast som grundmaterial i programmet för att sedan lägga ett 

tunt lager metall och lager med rost ovanpå. Eftersom metallen skulle vara matt så fungerade det 

bäst att utgå ifrån ett material som redan var matt. Det är i huvudsak rosten som gör att materialet 

upplevs att vara metalliskt. Substance Painter (Allegorithmic 2019) är avseendevärt mycket mer 

effektivt textureringsprogram jämfört med Photoshop (Adobe Systems Inc. 2019) vilket hade varit 

andrahandsvalet. Detta gäller speciellt när realistiska/semi-realistiska texturer ska skapas. De 

största fördelarna är 3D+2D vy, de färdiga materialen och att alla sömmar är lätta att ordna eller 

redan fungerande från början. På grund av alla dessa fördelar så valdes Substance Painter före 

Photoshop som textureringsprogram. Eftersom produktionstiden blev knapp så prioriterades ett 

någorlunda realistiskt utseende som helhet före variation och estetik - alla modeller har fått 

samma material. Det trånga maskinområdet har mycket rostigare/smutsigare golv eftersom det 

är tänkt att detta område inte rengörs lika mycket som de vanliga korridorerna. Detta golv har 

också ett helt annat utseende för att särskilja sig från de övriga områdena på rymdstationen. Även 

om rymdstationen inte har någon större variation mellan material, färg och form så är detta inte 

bara negativt. Som diskuterat av Won och Westland (2017 s. 450), samt av Bakker et al. (2015 s. 

68) så är färgstudier problematiska eftersom de påverkas lätt av kontext, personlighet och hur 

testerna utförs. Att artefakten har ett utseende som är konsekvent genom hela spelupplevelsen 

kan göra det enklare för deltagarna att bilda en uppfattning om hur den visuella informationen 

upplevdes utan att det riskeras att de hänger upp sig på ett visst område. Mycket variation hade 

försvårat analysen av arbetet eftersom många fler aspekter hade behövt hållas i åtanke, där vissa 

personliga åsikter kan göra stor skillnad på resultatet.  

 

 
Figur 12: Substance Painter (Allegorithmic 2019) 
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Ett mycket tidskrävande problem som inte hade räknats med var att en stor del av de olika 

modulerna inte riktigt passade ihop. Detta skapade ett flimmer eller en skarv mellan modulerna 

som syntes mycket tydligare när spelaren väl rörde sig igenom korridorerna. Om delarna hade 

satts ihop mer noggrant från början så hade en stor del av problemet försvunnit, men även detta 

hade varit tidskrävande att göra. Skarvarna gick inte att lösa genom att endast flytta den del som 

satt fel eftersom andra moduler runtomkring skulle då få en skarv istället. Istället så fick varje 

vertis som inte passade ihop med den motsatta modulen flyttas enskilt, vilket tog mycket tid som 

hade kunnat spenderats på att bland annat göra nya modeller till miljön (se figur 13). De 

huvudsakliga aspekterna som det inte fanns tid till att göra var gömställen, fönster och 

möjligheten att gå in i olika rum. Tyvärr så blev då level design inte lika viktig punkt i 

undersökningen eftersom spelarna inte har några större valmöjligheter eller alternativ på hur de 

vill röra sig igenom rymdstationen. En långvarig spelupplevelse prioriterades över en kortare 

men med mer innehåll/variation. Det fanns alltid en risk med att ha gömställen (t.ex. skåp) som 

spelaren kan interagera med eftersom det kan skapa förvirring. Spelaren kan öppna alla skåp och 

tro att hen ska leta efter något, eller helt enkelt inte förstå vad poängen är och känna sig irriterad 

över detta. För undersökningen så var det viktigt att deltagaren hann sätta sig in i välden hen 

befann sig i och därför kunde det vara skadligt att ha innehåll i spelet som riskerade att bryta 

immersionen - spelaren ska inte ifrågasätta hur artefakten har designats. Att fönster och olika rum 

inte hann skapas påverkar endast helhetsupplevelsen för rymdstationen - det hade gett ett mer 

verklighetstroget intryck och spelaren hade kanske känt en större anledning till att utforska 

övriga delar av banan.  

 
Figur 13: Skarvar mellan moduler 
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4.3 Ljud och Programmering 

Tidigare skapade ljud som användes i artefakten nämns i kapitel 3.2.2 “Prototyp - Ljud” d.v.s. en 

statisk ambiens, fyra struktur-ljud, fem metall-ljud och spelarens fotsteg vilket är sex stycken 

ljudfiler. Nytillkomna ljudeffekter är ljud för dörr som öppnar och stängs; två versioner av 

knapptryckning i maskinområdet; ambiens för maskinområdet samt spelets slutljud. Det 

nytillkomna ljudeffekterna är som de tidigare ljuden skapade med metalliska och motoriska ljud. 

Nytt grundmaterial som användes till att skapa de nya ljuden är olika syntar från programmet 

Ableton Live 10 (Ableton 2018). Ljudeffekten för öppnandet av dörr startar när spelaren aktiverar 

en dörr i spelet och animationen för dörren börjar - ljudet när dörren stängs spelas upp när 

animationen spelas baklänges. Dessa ljud skapades med åtanke till en tung, tjock dörr som 

behöver starka motorer för att lyftas. Fastän två versioner av knapptryckningen gjordes används 

båda i dess FMOD ljudevent (Firelight Technologies Pty Ltd. 2019) - ljudet aktiveras när spelaren 

aktiverar kontrollpanelen i maskinområdet. Ambiensen för maskinområdet är en loop och spelas 

endast när spelaren befinner sig inom maskinområdet. När spelaren når spelets slut och aktiverar 

den korrekta dörren spelas sista slutljudet upp och spelet avslutas. En stor del av tidigare nämnd 

litteratur som rör ljudupplevelse talar om vikten av möjligheten att koppla ljudet till en viss 

kontext (Özcan och Egmond (2009); Gygi, Kidd och Watson (2007) samt Ren, Kang, Zhu och Wang 

(2018)). Även om ljuden inte har någon verklig referens som deltagaren kan relatera till så kan 

de metalliska ljuden kopplas till artefaktens utseende. De ekande metalliska smällarna som 

långsamt avtar tyder på en rymligt men relativt tomt innandöme vilket stämmer överens med hur 

artefakten ser ut. Att ljudet inte avtar särskilt snabbt tyder på ett material som inte absorberar 

ljudvågorna, vilket metall inte gör, och ljudet färdas därför långt genom hela rymdstationen. 

Ambiensljudet, ett konstant hummande, hade artefakten kunnat vara utan men ett par 

anledningar vägde för att det skulle vara med. För det första, som nämnt tidigare, så tyder det på 

en rymdstation som har fungerande maskiner m.m. inuti konstruktionen. För det andra så visar 

Ren, Kang, Zhu och Wang att tystnad i en artificiell miljö ger ett negativt intryck (2018 ss. 54-55). 

Därför designades artefaktens ljud för att indikera att miljön inte upplevs som övergiven. Som 

bevisat av Crichton, F. et al. (2015) så påverkar tidigare given kontext hur ljud uppfattas. Eftersom 

deltagargrupperna får olika kontexter så var det viktigt att ljuden inte kunde upplevas som 

negativa/oroväckande redan från början, vilket hölls i åtanke under hela produktionen. 

 

Programmet FMOD (Firelight Technologies Pty Ltd. 2019) användes för att strukturera ljudbilden 

i spelet via ljudevent, snapshots, effekter och mixning. Totalt åtta ljudevent skapades och dessa 

innehåller alla tidigare nämnda ljudeffekter. Bilden nedan (figur 14) visar ett exempel på hur ett 

ljudevent kan se ut. Detta exempel visar ljudfiler som har volymbalanserats i programmet, samt 

inställningarna för dess distansparameter. En parameter som används i detta event heter 

“Struktur Ljud #” och bestämmer vilket av ljudspåren som skall spelas beroende på parameterns 

värde. Alla ljudspår i eventet får egna nummer - första ljudspåret får “1” och andra ljudspåret får 

“2” o.s.v. När parametern “Struktur Ljud #” har nummer “1” som värde spelas endast första 

ljudspåret i eventet. Värdet för parametern ställdes in i Unity (Unity Technologies 2019) på 

respektive “FMOD Event Emitter”. 
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Figur 14: Ljudevent för strukturljuden visat i FMOD 

 

Ljudevent från FMOD (Firelight Technologies Pty Ltd. 2019) kallas på när en “FMOD event 

emitter” eller annan implementation i Unity (såsom kod) aktiveras. T.ex. fotstegseventet kallas 

varje gång spelaren tar ett steg; dörreventet kallas när spelaren öppnar dörrar och 

ambienseventet kallas när spelet startar. Denna princip gäller för alla ljud som spelas upp under 

spelets gång. Även mixningen för ljudbilden skedde i FMOD (2019). Ljuden balanserandes med en 

“Live-Update” funktion mellan Unity (Unity Technologies 2019) och FMOD (2019) vilket tillåter 

projektet i Unity (2019) att spelas samtidigt som det går att ändra ljudinställningar i FMOD (2019). 

Detta tillåter skaparen att få en direkt återkoppling på det ändringar som gjorts i ljudmixen. Alla 

ljud kontrollerades i spelvärlden och ändringar gjordes beroende på ljudens position. Detta för 

att bäst passa ljudbilden och upplevelsen.  Utöver den övervägande mixen så användes ett så 

kallat “Snapshot”. Snapshots ändrar den existerande mixen under spelets gång. I detta projekt 

användes endast ett snapshot som kallas “Close Space” och som aktiverades när spelaren går in i 

maskinområdet. “Close Space” sänker den statiska ambiensen och tonar in ambiensen för 

maskinområdet. Den ändrar även hur fotstegen låter med hjälp av en equalizer. Detta snapshot 

avaktiveras när spelaren lämnar området och alla effekter som skett tonas ut. 

Unitys inbyggda ljudmotor stängdes av och ljudimplementationsprogrammet FMOD (Firelight 

Technologies Pty Ltd. 2019) kopplades samman med spelprojektet. Statisk ambiens placerades ut 

i spelvärlden med användningen av en “FMOD event emitter”. Ljudeffekter som skulle aktiveras 

av spelarens progression genom spelvärlden placerades ut via transparenta “box colliders”. När 

spelaren passerade dessa “box colliders” aktiverades den ljudeffekt kopplat till objektet (även 

dessa använder “FMOD event emitter”). Passagen in till maskinområdet använde sig också av “box 
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colliders”, dock användes “FMOD Parameters Trigger” vilket ändrade parameter-värden i 

ljudeventet. Detta gör så att spelarens övergång mellan korridoren och maskinområdet ändrar på 

ljudbilden. Programmet Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 (Microsoft Corporation 2017) 

användes för att skapa kod till spelet, där kodspråket var C# (för mer detaljerad översikt på koden 

som användes till dörrarna, spelets slut och tona in/ut effekten se ”Appendix G”). Script för spelets 

aktiverbara objekt (dörrar och knapp) använder samma principer - spelaren måste vara innanför 

ett markerat område för att aktivera objektet som är kopplat till detta. Denna “box collider” 

kontrollerar om spelaren tryckt på tangentbordsknappen “E”. Om spelaren aktiverar objektet 

genom att trycka på “E” kan olika saker ske beroende på objektet. Dörrar kallar på Unitys 

“animation controller” vilket öppnar dörren och som sedan stängs efter spelaren har lämnat 

objektets “box collider”. När spelaren aktiverar avslutande delen av spelet så startar en uttoning 

vilket gör att skärmen blir långsamt mörkare fram tills att den är helt svart. Ljud kopplat till 

aktiverbara objekt spelas upp när spelaren aktiverar objekten (koden för ljudimplementationen 

till de aktiverbara objekten kan ses i “Appendix G”). Alla script till de interaktiva objekten 

innehåller även kod kopplat till FMOD och dess ljudevent (Firelight Technologies Pty Ltd. 2019). 

Detta för att göra det mer kompakt och effektivt med en sammanslagen kod per objekt. Eftersom 

spelaren interagerar med objekt i spelet kunde vissa ljud inte implementeras som tidigare ljud 

(med användning av “FMOD event emitter, “box colliders” och spelarens karaktär som aktivering), 

dessa behövde istället skrivas i kod.  Följande videos var till hjälp vid skapandet av all kod: How 

To Fade In & Fade Out In Unity 2018 (Eazy Tutorial) (ZXD-Gamerz 2018), Unity Open Door Script 

C# (Jayanam 2016b) och Unity 5.6 Open Door on Keypress tutorial (Jayanam 2016a). 

 

4.4 Ljussättning 

Unity (Unity Technologies 2019) har ett ambient ljus över hela scenen för att det ska vara enkelt 

att börja arbeta när ett nytt projekt skapas. Dock när väl rymdstationen skulle ljussättas så 

krävdes en utgångspunkt där miljön nästan var helt svart, därför fick standardinställningarna för 

ljussättningen ändras till detta. Ljussättningen i artefakten består av ett genomgående svagt ljus 

som lyser upp hela miljön samt individuella ljuskällor placerade vid alla modellerade taklampor. 

Ett problem uppstod när ljuskällorna som sitter i taket lyste upp en och samma modell, där 

spelmotorn inte kunde undvika att skugga ena sidan av modellen. Eftersom alla korridorer är 

uppbyggda av flera moduler så gick det då att se alla individuella modeller som den är uppbyggd 

av. Därav var det tvunget att sänka ljuskällornas räckvidd så de inte korsade varandra. Med en låg 

räckvidd på taklamporna så blev rymdstationen mer mörk än vad som önskades, så ett svagt ljus 

som lyste upp hela scenen löste detta problem. Dock syns detta fenomen fortfarande vid t.ex. 

flyktkapslarna, där de små lamporna sitter precis där modulerna delas. En lätt gul färg valdes som 

passande till taklampornas ljus eftersom ett helt vitt ljus gav en kall, artificiell känsla till miljön. 

Färger i det gula spektrumet, i motsats till blå, anses som en varm kulör (Hardin C. L. 2000, ss. 

120-121) vilket hjälpte korridorerna att få ett något mer livfullt utseende. Korridorerna har en 

del variation i ljussättningen där vissa lampor är avstängda. Målet var som tidigare nämnt (2.2 

”Grafik & Uppfattning”) att hitta en gråzon för ljusstyrkan så det varken blev för hotfullt eller 

riskfritt, vilket fungerar bra med denna nivå. I det trånga maskinområdet är ljuset svagt - endast 

en liten ljuskälla i form av en strålkastare sitter i taket som går att se från ingången. Detta för att 

hjälpa att leda spelaren åt rätt håll samt för att det ska vara enklare att upptäcka det trånga 
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området. Knappen som används för att öppna den trasiga dörren där inne lyser starkt rött för att 

dra till sig uppmärksamhet. Små ljuskällor placerades på de mindre lamporna över de slutliga 

dörrarna som leder till varsin flyktkapsel - endast den som lyser grönt längst bort i korridoren är 

den som avslutar spelet. Resterande lampor lyser rött vilket indikerar på att de inte går att 

interagera med respektive dörrar. Alla ljuskällor i scenen utom taklampan i maskinområdet är 

“point lights”. Självlysande texturer (emissive maps) har använts för alla ljuskällor, inklusive 

skärmarna på dörrarna och de lätt lysande skyltarna (se figur 15). De interagerbara dörrarna 

lyser grönt, de låsta lyser rött och den trasiga dörren lyser gult. Färgerna sticker ut tydligt mot 

den grå-vita miljön, vilket indikerar på att de har hög betydelse i spelvärlden. Under 

implementationen så fanns alternativet att ha skärmen på den trasiga dörren helt svart/avstängd 

istället för gul, dock ansågs det att det fanns en risk att spelaren då antar att den inte går att 

interagera med över huvud taget. Skyltarna lyser svagt för att synas bättre och dra till sig 

uppmärksamhet. 

 
Figur 15: Emissive maps, lamporna och knappen är kombinerade med en ljuskälla  
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5 Utvärdering 

Detta kapitel beskriver i detalj hur undersökningen gick tillväga och vad för data som studien fick 

fram. Kapitlet introduceras med att beskriva hur labbundersökningen gick till och därefter 

beskrivs data från varje insamlingsmetod för sig - videoinspelning, intervju och frågeformulär. 

Data analyserades i första hand separat och därefter söktes mönster, likheter och skillnader 

mellan de olika insamlingsmetoderna. Kapitlet avslutas med slutsatser som kan dras från all 

information som samlades ihop. Dessa diskuteras sedan i följande kapitel “Avslutande 

Diskussion”. Information om studien meddelad till deltagarna, det digitala frågeformuläret 

inklusive svar, dokument med analyserade data och all transkriberad konversation går att hitta 

under Appendix A-F. 

 

5.1 Presentation av Undersökning 

Sex personer deltog i studien med åldern 23 (fyra personer), 24 och 29 år (ålder insamlad från 

frågeformuläret). Studien tog plats i en liten datorsal på Högskolan i Skövde vid en av Windows-

datorerna och med det tangentbord och datormus som fanns tillgängliga i datasalen. Utrustningen 

var inte den mest optimala för bekvämlighet eller prestanda men det viktigaste var att alla 

deltagare skulle ha samma förutsättningar. Förberedelser innebar att starta upp spelets 

startfönster där deltagaren sedan kunde klicka på “play” för att börja. Det digitala frågeformuläret 

(skapad med hjälp av Google Forms (Google LLC 2019b)) öppnades upp på webbläsaren för att 

forskarna snabbt kunde dirigera deltagaren dit efter intervjun. En passande ljudnivå ställdes in 

under tiden som artefakten testades i förväg och rummet försattes i nästan helt mörker med hjälp 

av de svarta rullgardinerna i rummet. 

Deltagaren fick ett avslappnat bemötande av forskarna - personen skulle inte behöva känna sig 

pressad eller bevakad så fort hen anlände till salen. Deltagaren fick sätta sig i stolen (samma stol 

användes för alla deltagare) framför datorn, studien förklarades och eventuell kontext till spelet 

meddelades innan spelaren fick ta på sig hörlurarna och börja. Strax innan rullades den sista 

svarta gardinen ner och videoinspelningen (filmat med kamera från mobiltelefon) började. 

Spelaren styrde karaktären med WASD och interagerade med dörrar/knapp med E. När väl 

deltagaren hade avslutat spelet så började intervjun direkt och en rullgardin drogs upp.  Rösterna 

under intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjun var semi-strukturerad, både 

forskare och deltagare kunde ställa fler frågor eller fördjupa sig i något ämne om det så önskades. 

Forskarna påpekade att svaren som söktes var kopplade till känslor och uppfattning - inte om 

huruvida det såg bra ut/lät bra. När väl intervjun var över så klickade forskaren upp webbläsaren 

och frågeformuläret fylldes i av deltagaren. Under tiden så kunde deltagaren ställa frågor om hur 

de skulle fylla i frågorna med fria svar och få hjälp med att komma på namnen på titlar som de 

hade glömt. Även denna del av studien var avslappnad och vardaglig för att inte stressa deltagaren 

med ifyllandet av formuläret. Avslutningsvis tackades deltagaren för sin medverkan. Varannan 

deltagare fick en kontext och varannan utan för att göra upplevelsen så jämställd som möjligt både 

för forskarna men också för deltagarna ifall förutsättningarna skulle riskera att ändras mellan de 

olika dagarna som undersökningen utfördes. Därav är deltagare 1, 3 och 5 de som spelade utan 

kontext och deltagare 2, 4 och 6 de som spelade med. Första deltagaren fick spela utan kontext 

vilket bestämdes slumpmässigt genom att singla slant.  
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Ett misstag skedde under tiden deltagare fem hade sin spelsession, där hen inte fick direktiv om 

vad målet var under spelets gång förrän hen hade precis börjat spela. Därav fick deltagaren pausa 

sin session i några sekunder under spelets början. Dock var deltagare 5 i gruppen utan kontext, 

så forskaren berättade snabbt att spelaren befinner sig på en rymdstation och målet är att ta sig 

därifrån. Detta bör alltså inte ha påverkat upplevelsen i någon större utsträckning, men faktorn 

togs i åtanke. 

 

5.2 Analys 

All data har samlats in via videoinspelningar, intervjuer samt ett digitalt frågeformulär - följande 

visar en underrubrik per metod som beskriver resultat och analys av insamlade data. 

Videoinspelningar analyserades en i taget där beteende skrevs ner och tid mättes i varje 

analysområde. Beteende är bland annat ifall deltagaren stannar upp, tittar noga på något, saktar 

ner/springer fortare, kommenterar något, går ett visst håll o.s.v. Intervjuerna lyssnades igenom 

och transkriberats, där nyckelord/meningar som var viktiga för undersökningen markerades. Det 

digitala frågeformuläret bidrog med två frågor där deltagarna fick svara med fritext så denna data 

analyserades för hand. Svaren på fråga fem och sex har då listats i ett dokument där ord/titlar 

som nämndes av deltagarna flest gånger markerades som viktiga. Skriftlig analys skedde i Google 

Documents (Google LLC 2019a) och analys av svar från formuläret (alltså ord som listades) skedde 

i Google Sheets (Google LLC 2019c). Deltagare med kontext refereras som grupp 1 och deltagare 

utan refereras som grupp 2. 

 

5.2.1 Videoinspelning 

 
Figur 16: Analysområden - röd cirkel är ljudkälla och rött streck är trigger box för ljudkällan 
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Spelets bana delades in i sex olika analysområden (A-F). Tiden spenderad i varje område mättes 

(ifall det skulle visa sig vara relevant) och spelarens beteende skrevs ner. De tre deltagarna med 

kontext jämfördes sedan med de övriga tre som inte hade någon kontext. Generellt så tog det 

deltagarna utan kontext en tid på cirka tre minuter att spela igenom spelet (02:53, 02:47, 03:09) 

medan deltagarna med kontext hade mycket blandade resultat där det skiljer minst en halv minut 

mellan varje deltagare (03:32, 02:25, 04:05). De med kontext hade alltså med marginal både den 

långsammaste och snabbaste tiden genom båda grupperna. Icke förvånande så spenderades mest 

tid i område E eftersom det är det enda området där spelaren behöver lösa ett problem samt att 

de tar del av en ny miljö. Intressant nog så spenderades kortast tid i område D där det fanns flest 

dörrar (även om de är stängda). Område B har i jämförelse mycket mindre innehåll men här 

spenderades mycket mer tid från alla deltagare. För övrigt så visar inte tiderna per område något 

intressant, de som hade längre totaltid hade mestadels bara spenderat några extra sekunder i 

varje område. Hur många av de låsta dörrarna som försökte öppnas mättes för varje deltagare. 

Deltagare 2, 4 och 6 (grupp 1) testade 13, 11 respektive 18 dörrar medan deltagare 1, 3 och 5 

(grupp 2) testade 8, 6 och 5 dörrar. Nedan jämförs grupperna i detalj - mer genomgående 

beskrivning på deltagarnas rörelsemönster och agerande beskrivs i “Appendix B”. 

Grupp 1 spenderade varierande mycket tid under spelomgången. Vad som är intressant är att 

deltagare 2 och 6 var de som utforskade miljön mest av alla deltagare, vilket inte var något som 

väntades från undersökningen. De gick till återvändsgränderna både i område C och i område F. 

De kontrollerade ett mycket större antal låsta dörrar och tittade noga på väggar och tak i vissa 

områden. Deltagare 2 var mer avslappnad än deltagare 5, baserat på att hen bl.a. släppte musen 

en gång för att sträcka på sig medan karaktären sprang igenom en korridor, samt att deltagare 6 

bevakade sin omgivning i större utsträckning. Deltagare 6 verkade misstänksam vid 

kontrollpanelen där personen, efter att ha tittat runt i rummet, ställde ryggen mot ena hörnet och 

tittade ut mot korridoren hen kom från. Personen ställde sig på samma plats igen efter att ha 

klickat på knappen, till synes väntandes på att någon/något skulle komma från korridoren. 

Deltagare 4 hanterade situationen helt annorlunda och hade den kortaste tiden av alla på 02:25. 

Deltagaren spenderade i jämförelse kort tid i område C och E, men saktade också sällan ner när 

en sväng eller korsning närmade sig - personen verkade fokusera på att vara snabb och alltid vara 

i rörelse. Dock gemensamt med resterande två i gruppen så testade hen att öppna ett flertal dörrar 

på vägen (där de nästan alla gånger gav åtminstone en blick åt dörrarna de gick förbi). 

Grupp 2 agerade ungefär som väntat - de upplevs att metodiskt röra sig igenom korridorerna utan 

att stanna upp någon längre tid. Dock var deltagare 1 uttryckligen mer nervös än resterande 

deltagare (inklusive de som hade tagit del av kontexten). Deltagare 1 reagerade relativt starkt på 

ljud (personen svor när det första trigger box-ljudet spelades upp bakom en dörr) och hen tittade 

ofta bakom sig/var väldigt vaksam när hen rörde sig runt alla hörn. När deltagaren var på väg in i 

maskinområdet (E) så stannade hen upp när personen såg det rostiga golvet och tvekade starkt 

till att fortsätta. Hen frågade högt på väg genom området “why is it blood here?”, alltså hade 

personen misstagit rosten på golvet som blod. Deltagare 1 rörde sig genom spelet genom att 

noggrant bestämma riktning/mål, springa dit och se till att inget förföljde deltagaren bakom 

ryggen. Deltagare 3 och deltagare 5 var tydligt mer avslappnade när de spelade igenom artefakten 

- de talade med glad ton och med nöje undersökte ljudkällor och grafiken. Skillnaden mellan dem 

var att deltagare 3 spelade metodiskt och tydligt följde de dörrar som lyste grönt. Deltagare 5 tog 

det lugnare och analyserade grafiken i större utsträckning. Hen tog det försiktigare och verkade 
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vänta sig någon händelse, men var snarare nyfiken än nervös. Deltagare 1 och 5 rörde sig igenom 

början av spelet gåendes men sprang mycket mer sedan, medan deltagare 3 sprang igenom hela 

banan. Efter att ha testat att öppna både små och stora dörrar som var låsta i början så testade 

deltagarna inte så många låsta dörrar efter det. I område F så påpekade deltagare 3 att hen skulle 

velat undersöka den vänstra sidan av korridoren men kände sig målmedveten att fortsätta mot 

“escape capsules” eftersom det var direktivet hen fick. 

En del tendenser går att se hos alla deltagare oavsett om de hade någon kontext i sammanhanget 

eller inte. Alla deltagare började med att försöka öppna den lilla dörren vid första kurvan och alla 

utom deltagare 1 gjorde samma sak på den första stora dörren i område B som gick att se från 

område A (dock gick deltagare 1 fortfarande åt det hållet). Endast deltagare 6 gick sedan till höger 

om pelaren i rummet (se figur 17-19 nedan för deltagarnas vägval). Även små tendenser var 

gemensamma i flera fall - till exempel så tittade alla spelare åt höger när de väl kom in i område B 

och alla utom en deltagare gav även en blick åt höger när de kommit förbi pelaren för att se om 

det var något i hörnet av rummet. Alla utom deltagare 4 var vaksamma i tillfällen när det var dålig 

sikt, alltså när spelarna skulle ta sig runt ett hörn eller när ett nytt område uppenbarade sig. Vid 

dessa områden så slutade majoriteten av deltagarna att springa och med försiktighet slängdes en 

blick åt det hållet först innan de fortsatte. Deltagare 4 verkade endast sakta ner/stanna när hen 

inte kunde bestämma sig vart hen skulle gå - alltså om en sväng uppenbarade sig som endast ledde 

åt ett håll så saktade deltagaren inte ner alls. Det var dock ingen deltagare som endast rörde åt ett 

håll utan att se sig omkring (antingen såg de sig omkring under tiden de rörde sig framåt eller att 

de stannade upp). En intressant tendens som alla spelare visade på var att när de väl hade 

aktiverat en dörr för att öppnas så backade de undan för att åtminstone kunna se hela 

dörrkarmen. Det enda undantaget var dörren i område F där de flesta fortsatte att springa mot 

dörren medan den öppnades för att komma förbi så snabbt som möjligt. Detta beror förmodligen 

på att dörren har fönster och visar på att korridoren endast fortsätter framåt på andra sidan - det 

finns ingen risk att stöta på någon överraskning på andra sidan. Alla spelare tittade även i taket 

när de kom till kontrollpanelen. 
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Figur 17: Vägval av deltagarna - siffran indikerar på deltagare 1-6 
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Figur 18 och 19: Vägval av grupp 1 och 2 separat 

 

 5.2.2 Intervju 

Presentationen för intervjuanalysen tar upp och sammanfattar svaren på intervjuernas frågor. 

Intervjufrågorna var följande: 

Fråga 1: Hur upplevde du sessionen som helhet? 

Fråga 2: Refererar du spelsessionen till något annat? Film, spel eller annan media 

Fråga 3: Hur upplevde du ljuden i spelet? 

Fråga 4: Vilka känslor upplevde du från grafiken (alltså spelmiljön)? 

Fråga 5: Vad det något som upplevdes oroväckande?  

Fråga 6: Väntade du dig att något skulle hända? I så fall vad? 

Fråga 7: Övrigt 

 

Deltagarna med de jämna talen representerar grupp 1 med kontext och de med de udda talen 

representerar grupp 2 utan kontext. Om något av deltagarnas svar skulle uppkomma mer än två 

gånger i respektive grupp påpekas detta i texten och om inget annat nämns så har det svaret 

endast givits en gång för den gruppen. Fullständiga konversationer under intervjuerna går att 

hitta under “Appendix F - Transkriberade Intervjuer 1-6”. 

Intervjun inleddes med att fråga deltagarna om deras upplevelse av spelsessionen i ett 

helhetsperspektiv. Grupp 2 gav liknande svar och förklarade deras upplevelse som “otäck”, 

“Tense” och “ominous”- hotfull, skrämmande och olycksbådande. Dessa svar fokuserar mer på 
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ord som beskriver känslor och inte spelets grafik/ljudproduktion. Det uppkom dock korta 

beskrivningar angående ljud vilket nämndes av två deltagare från grupp 2 där en sa att det kändes 

övergivet. Grupp 1 nämner ingenting som beskriver skräck eller stämning i upplevelsen jämfört 

med grupp 2. Istället har de gett svar som analyserat produktionen av rymdbasen, t.ex. 

jämförelser med andra speltitlar, beskrivningar och jämförelser med grafik och ljud. Ett undantag 

från en deltagare med kontext är när hen nämner “/.../kändes lite horror-aktigt med ljudet”. 

Bortsett från detta nämns inga ord som beskriver känslor till spelupplevelsen som alla deltagare 

utan kontext gjorde. 

När deltagarna fick frågan om de refererar spelet till någon annan media nämns följande av grupp 

2: Apsulov (Angry Demon Studio 2019), Half-Life (Valve Cooperation 1998), Halo (Bungie Inc. 

2001) och Alien (1997) (nämns två gånger). Det påpekades även att artefakten liknande generell 

SF-stil. Deltagaren som nämnde Apsulov (Angry Demon Studio 2019) påpekade också att spelet 

var läskigt. I Grupp 1 nämndes BioShock (2K Boston & 2K Australia 2007), SCP Containment 

Breach (Rikkonen, J. 2018), Halo (Bungie Inc. 2001), Stargate (1997-2007), Avatar (2009) och 

Alien (1997). En deltagare från grupp 1 tyckte att det liknande majoriteten av alla sci-fi shooters, 

och att det föreställde generell SF-stil. 

Grupperna fick senare svara på djupare frågor angående ljud och grafik - först hur det upplevde 

ljuden i spelet. Grupp 1 tyckte att ljuden hörde hemma i kontexten och att de passade till denna 

typen av spel.  Alla deltagare från grupp 1 förklarade att ljuden gav en känsla av att någonting var 

närvarande runt omkring spelaren - att de var antingen jagade, förföljda eller att saker inte var 

som de skulle. Grupp 2 tyckte liknande till grupp 1 om ljuden - de tillförde till upplevelsen, gjorde 

det spänt, stämningsfullt och otäckt. Ljuden var en del av världen och de ansågs alltid att vara 

kopplade till någon sorts händelse. Dock kan svaren från grupp 1 kopplas mer till någon varelse 

som skapat ljuden i jämförelse med grupp 2 som möjligen tänkte mer logiskt på ljudets källa. 

Samma fråga gällande grafik ställdes därefter. Grupp 1 beskrev grafiken i spelet till att vara tråkig, 

fattig på detaljer, kal, ljus, stilistiskt snygg, monoton och steril (steril nämndes av två deltagare i 

gruppen). Grupp 2 svarade följande: snyggt, enkelt, grått, stelt, typiskt SF, uniform, kal (översatt 

från ordet “bleak”) och fattig på detaljer. Värt att notera är en deltagare från grupp 2 som nämnde 

blod på golvet i maskinområdet, vilket inte existerar i spelet. Det går att se många likheter mellan 

gruppernas beskrivningar på spelets grafik vilket tyder på att deltagarna haft en liknande 

upplevelse oberoende av dess kontext. 

Deltagarna fick sedan berätta om det var något det upplevde som oroväckande med 

spelsessionen. Grupp 1 svarade att det kändes som ett horrorspel och det var mestadels ljuden 

som skapade oron. Ljud bakom dörrar var något som påpekades som oroväckande. Att gå tillbaka 

i gångar sågs som ett dåligt tecken och trånga utrymmen var obehagligare. Alla deltagare från 

grupp 1 nämnde spelets ljudbild till att vara en källa till oron de kände. Samma svar uppkom för 

grupp 2, alla deltagare svarade först med att ljuden var oroväckande men det uppkom även andra 

svar såsom att man var ensam, att det fanns många vägar att gå, undran på varför man ska ta sig 

därifrån. Deltagaren som hade den tanken kopplade tillbaka till filmen Alien (1979) och nämnde 

då att hen kopplar ljuden till ett rymdmonster (deltagaren nämnde filmen i fråga två tidigare i 

intervjun). En deltagare från grupp två påpekade också att ljuden i maskinområdet kändes värre 

än de andra ljuden som hade hörts. Viktigt att poängtera är den skillnad som blir i ljudbilden vilket 

är en ny ambiens som ersätter den som spelas i rymdbasen, fotsteg som påverkas av ljudeffekter 
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samt ljudeffekten för den aktiverbara knappen. Ljudbilden visades sig vara en orosfaktor för alla 

deltagare för båda grupperna i undersökningen. 

Sista frågan handlade om deltagarnas förväntan på om det skulle hända något i spelet och vad det 

i så fall skulle tänkas vara. Två deltagare från grupp 1 förväntade sig inte att något skulle hända 

men de nämnde att ljuden gav bra atmosfär respektive att det gav känslan att något skulle dyka 

upp. Till skillnad från de andra deltagarna i grupp 1 förväntade sig den sista deltagaren en plötslig 

skrämsel (“jumpscare”) eller att något skulle hända (inget specifikt togs upp som exempel). I 

grupp 2 nämner alla att de hade förväntningar på att någonting skulle dyka upp. Mer specifikt var 

det monster, headcrabs (varelse från spelet Half-Life (Valve Cooperation 1998)) eller en 

rymdvarelse (“alien”). Maskinområdet påpekades av två deltagare från grupp 2 att vara ett 

område där något förväntades hända. Slutet av spelet var också ett område för en deltagare där 

en hädelse förväntades. 

Avslutningsvis fick deltagarna komma med övriga tankar eller om det bara hade något att säga 

om deras spelsession. En deltagare sa att spelmiljön gav bra immersion och en tyckte att den 

riktningsbaserade ljudimplementationen (“directional sound”) hjälpte spelaren att veta vart 

saker i miljön hände. Det viktigaste från denna fråga är när en deltagare från grupp 1 åter 

refererar till maskinområdet och påpekade att det kändes unikt och som ett viktigt område där 

hen förväntades att någonting skulle komma (detta var samma deltagare från grupp 1 som 

förväntade sig en plötslig skrämsel). 

 

5.2.3 Frågeformulär 

Frågeformuläret innehöll sju frågor där den sista frågan endast var en rad för att fylla i om 

deltagaren hade något mer att säga om studien utöver det som redan diskuterats. Syftet med 

frågeformuläret var att få grundläggande information om deltagarna som kunde påverka deras 

respektive beteende och intervjusvar. Detta innebar mindre arbetsbörda för forskarna jämfört 

med om frågorna hade ställts i intervjun eftersom svaren då hade behövt transkriberats. Frågorna 

var följande (där fråga 5-7 var ifyllnad med fritext): 

 

Fråga 1: Hur gammal är du? 

Fråga 2: Hur spelvan är du? (från skala 1-7) 

Fråga 3: Hur bekant är du med förstapersonsspel? (från skala 1-7) 

Fråga 4: Hur bekant är du med Science Fiction? T.ex. filmer, spel, böcker, eller andra som 

berättat... (från skala 1-7) 

Fråga 5: Om du är bekant med genren - nämn exempel på titlar du tänker på (filmer, spel, 

böcker eller annan media) 

Fråga 6: Vad tänker du på när du hör science fiction? Kan vara objekt, stereotyper, miljöer, 

varelser… 

Fråga 7: Övriga tankar/Förtydligande på tidigare frågor 

 

De första tre frågorna använde sig av en likert-skala (McLeod, S. A. 2008) från 1-7 där deltagaren 

fick välja vilken nivå som passade bäst in på deras erfarenhet. Alla svarade att de var mycket 

spelvana (7/7) och de var väl bekanta med förstapersonsspel (två svar 6/7, fyra svar 7/7). Alla 
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var generellt insatta i SF-genren - svaren vägde på den övre sidan (två svar 5/7, tre svar 6/7, ett 

svar 7/7). Alltså visade sig målgruppen vara relativt sammanhängande både i ålder och 

erfarenhet. Allt som skrevs på de övriga tre frågorna listades i ett dokument för att finna likheter 

mellan svaren. När deltagarna skulle lista titlar som de tänkte på när de hör Science Fiction så 

nämndes Alien (1979) av tre personer och Alien: Isolation (The Creative Assembly 2014) av en 

person som inte nämnde filmen. Alltså nämndes antingen filmen eller spelet fyra gånger av sex 

möjliga, där tre av dessa nämndes först av alla titlar (en person nämnde Alien (1979) som andra 

titel efter Half-Life (Valve Corporation 1998)). Följande titlar nämndes två gånger totalt: Dead 

Space (Visceral Games 2008), Halo (Bungie Inc. 2001), Mass Effect (BioWare 2007), The 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Adams, D. 1995) och The Prefect (Reynolds, A. 2009). Resterande 

tolv titlar nämndes endast en gång från olika deltagare. Av alla titlar som nämndes så var det sju 

spel, fem filmer, två TV-serier, en bok och tre titlar som kan innebära mer än en sorts media (t.ex. 

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Adams, D. 1995) som är både novell och film). En deltagare 

hade kommenterat under “övriga tankar” att “Sci-fi är mycket och jag kan nog inte täcka in exakt 

allt som finns, men det är mycket framtidstänk med tekniken osv”. 

Fråga sex handlade om vad deltagarna tänker på när de hör Science Fiction. Vissa svar gavs i 

meningar och dessa har kortats ner till 1-2 ord. Det som nämndes flest gånger var rymdskepp 

(fyra gånger), följt av rymdvarelser, planeter och teknologi/vetenskap (tre gånger var). Rymden 

och framtid nämndes två gånger vardera, övriga 16 ting nämndes endast en gång. Av dessa 16 var 

flera relaterade till rymden och teknologi - rymdresor, rymdstation/rymdbas, rymdfenomen, 

laservapen, AI och robotar. De flesta av resterande ting beskrev antingen miljöer, dystopier eller 

äventyr: Exotisk djungel, antika tempel, förlorad (mäktig) civilisation, smutsig stad, farliga 

miljöer/situationer och äventyr. 

 

5.3 Slutsatser 

Eftersom ålder, spelvana och erfarenheter var generellt sammanhängande mellan alla deltagare 

så kan slutsatser endast dras i förhållande till denna målgrupp - en ålder mellan 23-29 år och 

personer som är erfarna i både spel, förstapersonsspel och Science Fiction. Även om det hade varit 

intressant att ha en mer blandad grupp av deltagare så stärks studiens resultat med att 

målgruppen är mer specifikt inriktad. Slutsatserna delas in i underrubrikerna “Deltagarnas 

Agerande” (huvudsakligen videoanalys), “Deltagarnas Upplevelse” (huvudsakligen intervjuer), 

“Deltagarnas Erfarenheter” (intervjuer och frågeformulär) och analyseras till sist under 

“Slutsatser och Problemformulering” ihop med studiens problemformulering. 

 

5.3.1 Deltagarnas Agerande 

Videoinspelningarna är den huvudsakliga insamlingsmetoden för att visa på spelarens agerande 

i en SF-miljö. Resultaten visar på blandade tendenser inom båda grupperna men generellt så visar 

grupp 1 en större tendens på att utforska miljön och grupp 2 verkade vara mer fokuserade på att 

ta sig till målet. Alla deltagare analyserade de olika möjligheterna de hade innan de rörde sig 

vidare i spelet genom att se sig omkring i nya områden och försiktigt avancera runt hörn. Alltså 
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var det ingen som t.ex. nonchalant sprang åt ett håll i en korsning utan att titta åt det andra hållet 

först. De flesta verkar ha samma generella mönster på hur de tar sig an en ny miljö med vilka håll 

de tar och hur de kontrollerar dörrar/tittar åt vissa håll. De två huvudsakliga sätten som 

deltagarna avancerade i artefakten går att koppla till Bartles spelartyper (1996 s. 6-7) - de som 

utforskade mer är explorers och de som metodiskt rörde sig mot målet är achievers. Denna 

koppling är självklart inte lika applicerbar i en sådan kort spelupplevelse där spelaren inte 

interagerar med andra, men valet att antingen vara så snabb som möjligt eller att utforska miljön 

finns definitivt där. En explorer kan vilja söka igenom miljön för att hitta ledtrådar till vad som har 

hänt på rymdstationen. Varför deltagare 2 och 6 valde att utforska och analysera miljön kan dock 

bero på flera andra saker. Eftersom kontexten gav en survival horror-liknande intrig så kanske 

deltagarna letade efter något vapen eller annat hjälpmedel för att förbereda sig ifall något hot 

skulle dyka upp. Spelgenren är känd för att vara fattig på resurser så länge inte spelaren tar sig 

tid att söka igenom varje område, därav är det ofta fördelaktigt att utforska. De kan också bara ha 

varit generellt nyfikna på artefaktens utformning och vill undersöka dess gränser till det yttersta, 

eller att deras personlighet är mer riktad till att alltid vilja utforska miljöer oavsett situationen de 

befinner sig i. Att endast en deltagare av sex tydligt upplevde oro kan bero på den nämnda 

observationseffekten som Wilkinson påpekar är en risk inom metoden observation (1995, s. 227) 

- spelaren agerar annorlunda baserat på att personens prestation blir undersökt. Att vara rädd 

och orolig upplevs oftast som en svaghet och en person som blir observerad kan självklart vilja 

dölja dessa känslor för forskaren, speciellt när personen i fråga vet om att data som samlas in 

kommer att grundligt analyseras. 

Båda grupperna hade en utstickare - deltagare 1 och deltagare 4. Deltagare 1 upplevde miljön 

mycket mer hotfull och negativ än de övriga två deltagarna och deltagare 4 genomförde 

spelsessionen snabbt och metodiskt jämfört med de andra som utforskade mer. Millers diskussion 

kring “avoidant and vigilant strategies” (Miller, SM. 1987 se Perron, B. 2004, s. 8) kan vara svår 

att koppla till deltagarnas agerande eftersom miljön saknar något riktigt hot, men den försiktiga 

strategin hos deltagare 1 gentemot den snabba, orädda strategin hos deltagare 4 kan ses som 

dessa två motsatser. Deltagare 1 betonade i intervjun att hen är en lättskrämd person och hade 

precis tagit del av en speltestning på skräckspelet Apsulov (Angry Demon Studio 2019), därav 

ansåg deltagaren att hen agerade mer nervöst än vanligt. Till beteendet hos deltagare 1 går det att 

koppla ett par analyser kring skräck och survival horror - Sjöbergs forskning om riskbedömning 

(1998) som i detta fall blir skev när deltagaren förväntar sig negativa konsekvenser även om 

någon indikation på ett sådant utfall inte existerar, samt Benson-Allotts analys på bl.a. Lee 

Bontecous väggskulpturer (2015) som visar på att ett icke-informativt sammanhang kopplat till 

visuell stimulans kan bidra till en oroväckande inlevelse. En intressant reaktion hos deltagare 1 

var att hen var övertygad om att maskinområdet hade blodfläckar på golvet och kritiserade aldrig 

sin åsikt om att det hade kunnat föreställa något annat (rost som det egentligen var).  Detta är ett 

tydligt exempel på konfirmationsbias (Casad, B. J. 2016) där deltagaren tidigt antar det som bäst 

passar in på personens egen uppfattning om situationen utan att ta andra möjliga alternativ i 

åtanke. Eftersom deltagare 1 tydligt uppfattade miljön som hotfull redan från början så var 

deltagarens sinnen redan inställda på att hitta bevis på otäcka företeelser som hänt. Värt att 

nämna är att rosten på golvet inte är uniform utan är utmålad där det logiskt skulle vara mer 

skador och slitage, alltså längs kanter/hörn och där det är tänkt att karaktärer skulle gå mest 

(mitten av golvet och längs kortaste vägen genom området). Eftersom det är skrapmärken längs 

karaktärens valda väg så kan deltagare 1 ha uppfattat det som att något blodigt hade gått/släpats 
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längs den sträckan. Att alla deltagare valde att inte stå nära dörrar som öppnades anses tyda på 

en av två, eller båda, av följande faktorer - antingen så ville spelaren undvika att bli överraskad 

ifall något skulle visa sig stå på andra sidan eller så ville spelaren få en tydligare överblick på 

dörren och miljön (att stå ansiktet mot dörren begränsar det visuella synfältet i stor grad). Detta 

är de huvudsakliga hypoteserna, men en annan möjlig förklaring är att spelaren endast kände sig 

uttråkad av att bara stå stilla och vänta på att dörren skulle åka upp. Negativa eller tabuna ljud 

har bevisats att ge en undvikande reaktion (Bertels et al. 2013 samt Ferri et al. 2015) och i 

artefakten introduceras spelaren till en liten låst dörr med en smäll som hörs bakom denna. 

Eftersom spelaren direkt får en sådan koppling så kan det ha påverkat deltagaren till att undvika 

dörrarna fortsättningsvis under spelsessionen, ifall de misstänkt att ljudet bakom dörren kommer 

ifrån något hotfullt väsen. 

 

5.3.2 Deltagarnas Upplevelse 

Intervjun gav möjligheten att få en förklaring och förståelse för deltagarnas agerande och 

känslomässiga upplevelse för spelsessionen. Grupp 1 har analyserat spelets komponenter mer än 

att ge beskrivningar på känslor som uppkom under spelsessionen. En förklaring till detta kan vara 

att deltagarna inte tyckte det var nödvändigt att nämna sådana beskrivningar på grund av 

kontexten given till dem. Kontexten ger redan antydningar till att spelsessionen kommer skapa 

oro och därav kan deltagarna se det som en självklarhet och istället analyserar spelets 

komponenter istället för känslorna. Svaren från grupp 2 var mycket mer inriktad till att förklara 

oron och känslan av spelsessionen. På grund av den färdigställda kontexten kan deltagare från 

grupp 1 begränsa sin fantasi och direkt påpeka referenser till andra titlar medan deltagare i grupp 

2 själva fantiserar och funderar på vad som skett/om det hänt något. Detta kan även antyda på att 

desto mindre information spelaren har om situationen desto mindre kontroll känner spelaren att 

hen har, som i sin tur skapar mer oro. Detta går dock emot studierna utförda av Verveliet et al. 

(2010), Nomikos et al. (1968) och Vansteenwegen et al. (2008) där undersökningarna visade att 

deltagare med mer information om situationen var mer oroliga än de utan information. Skillnaden 

mellan deras undersökningar och studien utförd i detta fall är att deltagaren aktivt agerar i spelet 

(är i kontroll) och blir den som påverkar utvägarna som följer därefter, vilket är en tänkbar faktor 

som bidrar med ett annat resultat.  

Intervjuerna och delvis videoinspelningarna visar på att det som skapade störst oro hos 

deltagarna var artefaktens ljud. Grupp 1 påpekade att ljuden gav en känsla av att någonting var 

närvarande och de kände sig förföljda eller jagade. De underströk också att de upplevde en känsla 

av att saker inte stod rätt till.  Grupp 2 ansåg att ljuden gjorde atmosfären spänd och otäck samt 

påpekade att de alltid var kopplade till någon sorts händelse. En anledning till att båda grupperna 

känner någon typ av oro till ljuden kan vara på grund av deras tidigare upplevelser med SF-titlar. 

När deltagaren placeras i en miljö som är ny men liknar tidigare spel/filmer/serier de sätt kan 

ljudet komma att kopplas till liknande orsaker/händelser från annan media. Detta kan 

återkopplas till undersökningen utförd av Özcan och Egmond (2009) vilket undersökte just 

visuell stimulans kopplad till ljud som hörs. Detta skulle även förklara varför deltagarna upplevde 

att ljuden passade in i miljön, eftersom de såg en tom, metallisk miljö med ekande metalliska ljud 

som hördes. Detta resultat kunde ha påverkats om någon av deltagarna inte var insatt i genren SF 

då inga självklara referenser hade kunnat återkopplas till.  
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Christine Boomsmas och Linda Stegs undersökning på hotfulla miljöer (2014) visade sig stämma 

i förhållande till artefaktens design - det trånga, lågt upplysta maskinområdet med en 

återvändsgränd upplevdes mycket mer hotfullt och oroväckande än resterande miljöer. Detta 

område var dessutom där deltagarna förväntade sig en händelse (mestadels en negativ sådan) 

vilket påpekas både i intervjuerna men kan också uppfattas i deltagarnas mer försiktiga beteende 

i området. Förutom maskinområdet så upplevdes rymdstationen som trivial - enkel, grå, stel, kal, 

monoton och upprepande var några ord som nämndes i intervjuerna. Målet med artefaktens 

utseende var en miljö som inte skulle bidra med några förutfattade meningar eller känslor, så 

dessa kommentarer tyder på att artefaktens design lyckats bra i denna aspekt. Miljön påpekades 

även att vara detaljfattig vilket där deltagarna förmodligen menar att miljön saknade 

iögonfallande detaljer. Hypotesen att detaljerna som målades i artefaktens texturer inte skulle dra 

uppmärksamhet men bidra till en mer trovärdig miljö (se 4.2 “Grafik”) visar sig stämma, eftersom 

ingen deltagare ansåg att utseendet var bristfälligt på något sätt även om det ansågs som 

ointressant. Kontrollpanelen med den stora röda knappen verkade skapa en del förvirring 

eftersom deltagarna ofta försökte klicka på knappen igen eller att de stod och väntade en stund 

efteråt. Artefakten gav inte någon visuell återkoppling till spelaren när knappen väl hade 

aktiverats, och forskning kring ljud och uppfattning visar att en känd källa eller tydligt 

sammanhang till ljudet är starkt stöd för att kunna förstå ljudet som hörs (Gygi et al. 2007; Özcan 

& Egmond 2009; Ren et al. 2018). Det hade varit gynnsamt för deltagaren att då få en tydligare 

visuell återkoppling till ljudet som spelas efter knappen hade aktiverats. Eftersom total tystnad 

upplevs hotfull/negativ i en artificiell miljö (Ren et al. 2018 ss. 54-55) så hade den tomma 

rymdstationen förmodligen upplevts negativ i mycket större grad om ambiensljuden inte hade 

funnits med i artefakten. Därför var valet att implementera ett konstant hummande av motoriska 

ljud förmodligen en positiv kontribution till artefakten och dess spelupplevelse.  

Oroskänslan i spelet påverkades huvudsakligen av ljudbilden men även faktorer såsom 

maskinområdet (vilket är ett trängre utrymme) och återvändsgränder (vilket har bevisats av 

Christine Boomsma och Linda Steg (2014)). Ljudets källor är gömda för spelaren, bortsett från 

dörrarna och fotstegen i spelet. Eftersom ljudets källa inte är visuell blir orsaken till ljudets 

existens imaginär för spelaren. Utav sex deltagare så var det fyra som förväntade sig att något 

skulle hända - alla från grupp 2 och en från grupp 1. Den enda deltagaren med kontext som 

förväntade sig en händelse förklarade inte vad det skulle vara specifikt men ändå att det skulle 

vara skrämmande. Alla deltagare från grupp 2 förväntade sig någon främmande organism skulle 

dyka upp. Varför majoriteten spelare (utan kontext) förväntade sig att något skulle hända kan 

påstås bero på rädslan för det okända, den generella tomheten av rymdstationen eller en sådan 

simpel sak som att de skulle delta i en undersökning och på grund av detta förväntade sig en 

händelse. Den minimala informationen deltagarna utan kontext fick kanske skapade mer 

immersion och som i sin tur tillät de deltagarna att uppleva starkare känslor kontra de deltagare 

som fått kontext (som visade sig analysera spelsessionen mer objektivt än känslomässigt). 
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5.3.3 Deltagarnas Erfarenheter 

I studiens intervju så frågades om deltagarna kopplade artefakten till några andra titlar inom 

media, och i så fall vilka. Följande diskuteras varför dessa titlar kan ha associerats med artefakten.  

Alien (1979) och SCP Containment Breach (Rikkonen, J. 2018) var de nämnda titlarna som kan 

kopplas till genren skräck - båda två av har oroväckande atmosfärer och ett monster som jagar 

spelaren. Alien är dessutom artefaktens inspirationskälla, så denna film väntades dyka upp i 

denna fråga (dock går det inte att skilja på om det var på grund av artefaktens design eller 

artefaktens koppling till det generella SF-temat som väckte associationen). BioShock (2K Boston 

& 2K Australia 2007), Halo (Bungie Inc. 2001), Stargate (1997-2007) och Avatar (2009) var de 

titlar kopplade till spelprototypen som inte är byggt på genren skräck och istället riktar sig till 

action, äventyr eller drama. Från dessa titlar har Halo, Stargate och Avatar rymdstationer, 

rymdskepp och liknande SF miljöer gemensamt. BioShock kan däremot ha nämnts på grund av 

den spända atmosfären som möjligtvis liknar den i artefakten, samt att BioShock är dystopiskt och 

huvudkaraktären kastas in i ett narrativ som inte upplevs i kronologisk ordning. Utöver dessa 

yttrades även titlarna Apsulov (Angry Demon Studio 2019) och Half-Life (Valve Cooperation 

1998). Apsulov är en titel som ej finns på marknaden ännu men skaparna beskriver det som 

nordisk mytologi i en SF miljö och spelet kopplas med genren horror-äventyr. Half-Life innehåller 

många olika typer av främmande organismer och framtida teknologi. Fem av elva titlar är 

skräckrelaterade, vilket tyder på att även om alla deltagare kände någon typ av oro under 

spelsessionen refereras spelet huvudsakligen till det mer generella konceptet av SF. Dock är det 

fortfarande en stor mängd procentuellt av titlarna som är relaterade till oro och skräck. 

I frågeformuläret fick deltagarna istället nämna titlar som de ansåg passa in på genren Science 

Fiction. Alien (1979) var den titeln som flest deltagare tänkte på, följt av Dead Space (Visceral 

Games 2008), Halo (Bungie Inc. 2001), Mass Effect (BioWare 2007), The Hitchhiker's Guide to the 

Galaxy (Adams, D. 1995) och The Prefect (Reynolds, A. 2009) som alla nämndes två gånger. Alla 

dessa titlar har ett rymdtema inklusive rymdbaser och rymdskepp vilket tyder på att deltagarna 

associerar SF med sådant innehåll. Ord-definitionen hämtad från Cambridge Dictionary 

(Cambridge University Press 2019) förklarar SF-genren som en fiktiv framtidsvärld som speciellt 

innehåller just rymdresor och okända planeter. Att genren är så starkt associerad med rymdtemat 

så att till och med definitionen av SF innehåller samma sak tyder på att stereotypen kring att 

genren generellt innehåller rymd-relaterat narrativ är allmänt accepterad. Att deltagarna 

refererar till just dessa titlar kan dock ha påverkats av spelet de precis spelades igenom - hade 

deltagarna inte spelat ett spel strax innan de fyllde i frågeformuläret så kan de tänkas ha refererat 

till färre spel och istället till fler filmer eller böcker. 

 

 5.3.4 Slutsatser och Problemformulering 

Projektets problemformulering är följande: “I hur stor utsträckning påverkar förutfattad 

information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt spelarens agerande, i en 

Science Fiction-miljö?”. Den tänkta hypotesen var att SF-genren är väl knuten till skräck eller andra 

fientliga narrativ och därav upplevs en SF-miljö som oroväckande redan från början. Följdfrågan 

är om en hotfull kontext till miljön kan trappa upp oron för spelaren, och i så fall i hur stor grad? 

Vad resultaten visar är att den förutfattade informationen (narrativet) i detta fall inte påverkade 

deltagarna när det gäller upplevelsen av grafik, men ljud påverkades till viss del. Dock så verkade 
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ljuden ändras på ett motsatt sätt - deltagarna som saknade kontext ansåg med större övervägande 

att ljuden bidrog med en känsla av oro jämfört med grupp 1. Det går att argumentera för att 

deltagarnas agerande påverkades eftersom spelarna utan kontext rörde sig mer metodiskt genom 

banan jämfört med den andra gruppen som utforskade miljön mer. Hypoteser kring spelarens 

beteende var dock förväntade att visa det motsatta - spelaren som vet att miljön hen befinner sig 

i är hotfull skulle vara mer stressad och därför ta sig igenom rymdstationen fortare. Resultatet 

påverkas starkt av följande faktorer: 

▪ Spelartyp: De fyra olika spelartyperna som Richard Bartle beskriver förklarar hur olika 

personligheter tenderar att spela på ett visst sätt och tar då rollen som en av dessa fyra 

typer - achievers, explorers, socializers och killers (1996). En deltagares reaktioner och 

beteendemönster är individuellt och varierar mycket beroende på erfarenhet samt 

personlighet. 

▪ Erfarenhet: Hur spelvan är deltagaren? Har deltagaren tagit del av andra 

förstapersonsspel och annan SF-relaterad media tidigare? 

▪ Artefaktens design: Studien använder endast denna artefakt och en SF-inspirerad miljö 

kan ha många olika former. 

För att svara på frågeställningen kan resultatet sammanfattas till att kontexten gav minimala 

förändringar på ljuduppfattningen samt inga förändringar på grafiken, dock ses denna effekt vara 

starkare till deltagarna utan kontext. Det finns antydningar till att spelarens agerande påverkades 

av kontexten till att undersöka spelmiljön i större grad - eventuellt för att hitta orsaken till 

narrativets utläggning eller för att finna t.ex. vapen/resurser i spelet. Även om deltagarna påpekar 

att ljuden är det som upplevdes oroväckande så kan detta inte användas för att dra slutsatsen att 

ljud generellt gör en SF-inspirerad rymdstation mer oroväckande. Studien kan inte bevisa om det 

är ljuden enskilt som upplevs oroväckande (alltså att ljuddesignen inte lyckades skapa en icke-

suggestiv upplevelse) eller om det är sammanhanget med miljön som skapar oron. Forskarna 

hypotiserade att en spelare som upplevde oro eller stress inte skulle utforska miljön och istället 

metodiskt försöka hitta den snabbaste vägen därifrån. Den enda deltagaren som uttryckligen 

upplevde miljön som hotfull var deltagare 1, och hen visade både i sitt agerande och i sina svar på 

intervjun att hen försökte ta sig igenom banan så snabbt som möjligt. Hypotesen kan inte bevisas 

med endast en deltagares agerande, men hade kunnat bevisats med en undersökning där 

deltagarna placeras i en artefakt som medvetet designats för att skapa en tydlig skräckupplevelse.  
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6 Avslutande Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas först studiens helhet vilket senare går över till en diskussion. Studien 

diskuteras och tar upp trovärdighet till undersökningen, kontext och associationer samt etiska 

och samhälleliga aspekter. Kapitlet avslutas därefter med framtida arbete vilket diskuterar vad 

som behöver studeras ytterligare, vad som kunde förbättrat både på kort- och långsiktigt med 

studien samt sätter projektet i ett större perspektiv.  

 

6.1 Sammanfattning 

Studien som utförs i detta projekt undersöker problemformuleringen “I hur stor utsträckning 

påverkar förutfattad information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt 

spelarens agerande, i en Science Fiction-miljö?”. Deltagare spelade genom en SF-inspirerad artefakt 

och delades in i två grupper - ena gruppen fick ta del av en kort oroväckande kontext innan de 

spelade, jämfört med andra hälften som inte fick ta del av något narrativ alls. Den tänkta 

hypotesen var att SF-genren är väl knuten till fientliga narrativ och därav upplevs en SF-miljö som 

oroväckande oavsett design. Följdfrågan är om en hotfull kontext knuten till miljön kan öka oron 

för spelaren, och i så fall i hur stor grad? Artefakten (en rymdstation) har huvudsakligen 

inspirerats av filmen Alien (1979) som är en klassiker inom SF-skräck. Filmens scenografi är inte 

speciellt suggestiv till en hotfull stämning (vitklädd, steril miljö) utan det är narrativet som sätter 

stämningen. Studier kring ljud- och grafikuppfattning har samlats som stöd till både skapandet av 

artefakten och till analys av resultat. Genrerna Science Fiction och survival horror har också 

diskuterats för att kunna stödja undersökningen. Studien var en kvalitativ undersökning med 

intervjuer, videoinspelningar, frågeformulär och observationer som utfördes i en labbmiljö. 

Artefakten är designad som ett förstapersonsspel - tangentbordet (WASD) användes för att gå 

runt och musen kontrollerar spelkaraktärens blick. Spelarens mål var att ta sig till slutet av banan 

där en flyktkapsel var placerad, dock fick den ena gruppen ta del av ett oroväckande narrativ 

innan de spelade som antyder att något hot finns i miljön. Spelaren kunde öppna dörrar och klicka 

på knappar med ett knapptryck och på vägen spelas det upp metalliska smällar och ekande ljud 

på bestämda platser. Resultaten visar är att den förutfattade informationen (narrativet) i detta 

fall inte påverkade deltagarna när det gäller upplevelsen av grafik, men ljud påverkades till viss 

del åt det mer oroväckande hållet. Dock oväntat var deltagarna som saknade kontext de som 

uttryckte sig vara mer oroliga och agerade metodiskt genom att oftast ta den kortaste vägen. I 

motsats så utforskade kontext-gruppen miljön i större grad samt att de verkade analysera 

spelsessionen mer objektivt än känslomässigt. Eventuellt kan den objektiva analysen från 

kontext-gruppen bero på att de ville konfirmera det oroväckande narrativet genom att finna bevis 

i miljön. Slutsatser som dras är: 

▪ SF-miljön som artefakten visar kan upplevas som oroväckande utan något narrativ. 

▪ En spelare som saknar en kontext spelar mer metodiskt och siktar på att ta sig till målet, 

jämfört med den andra gruppen som utforskar miljön mer. 

▪ Ett narrativ kan begränsa spelarens uppfattning och upplevelsen av spelmiljön. 

Sammanfattningsvis så påverkar förutfattad information ljud i viss utsträckning till att 

noggrannare analyseras på ett objektivt sätt, medan grafik ej påverkas. Spelarens agerande 
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tenderar att riktas mer åt att utforska miljön ihop med ett narrativ. Detta gäller endast inom denna 

artefaktens specifika miljö och det krävs undersökningar i större skala, där eventuellt olika 

faktorer undersöks separat, för att kunna säkerhetsställa dessa hypoteser/antaganden.  

 

6.2 Diskussion 

I ett större sammanhang så kan resultaten från denna studie stödja designval till eventuella SF-

inspirerade skräckspel. Studien visar på att ett spel med inslag av SF kan upplevas som 

oroväckande även utan ett narrativ. Dock bör spelutvecklarna reflektera över huruvida de vill att 

spelaren ska uppleva spelet. Om spelaren är tänkt att uppleva fruktan och oro så behövs 

nödvändigtvis inte ett faktiskt hot i spelet - en miljö som väcker en sådan sinnesstämning kan 

räcka i det fallet. Såsom Will H. Rockett skiljer på horror och terror så är rädslan av ett fysiskt hot 

det som väcker skräck medan en oroväckande stämning är det som skapar fruktan (Rockett, W. 

H. 1988 se Perron, B. 2004, s. 2). Ett väldesignat skräckspel skulle teoretiskt sätt kunna byggas 

upp endast genom att väcka terror och aldrig presentera spelaren med t.ex. ett monster. Detta 

skulle i så fall skapa ett sorts psykologiskt skräckspel där spelaren kanske känner sig förföljd eller 

bevakad under en stor del av spelsessionen. Spelaren skulle då behöva reagera mer instinktivt 

eftersom hen inte vet hur hotet i spelet ser ut och kan därför inte förbereda sig på vad som 

kommer hända. Om ett narrativ ska användas i ett spel så är det viktigt att tänka på hur detta kan 

begränsa spelarens fantasi och därav deras inlevelse i spelvärlden. Detta kan appliceras även 

inom annan media men inte nödvändigtvis lika mycket eftersom digitala spel är en unik plattform 

med både interaktiva och icke-interaktiva mekaniker. Följande presenteras övriga diskussioner i 

underrubrikerna “Trovärdighet”, “Kontext och associationer” och “Etiska och samhälleliga 

aspekter”. Avslutningsvis diskuteras möjliga framtida arbeten. 

 

 6.2.1 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan argumenteras för att vara minimal och hade kunnat förbättras avsevärt 

om undersökningen hade fler deltagare. Målgruppen är mycket specifik i detta fall, och även om 

en bredare målgrupp (eller flera olika målgrupper) hade krävt ett mycket större antal deltagare 

generellt så hade t.ex. olika åldrar och spelvana varit intressanta att jämföra. Eftersom studien 

utfördes på ett lågt antal deltagare så är det svårt att veta om en person är en utstickare eller om 

det är resterande deltagare som agerar annorlunda från hur majoriteten av spelare skulle ha gjort. 

Det förväntades att grupp 1 skulle uppleva mer oro och därav inte utforska speciellt mycket, men 

så var inte fallet. Dock är det möjligt att deltagare 2 och 6 (de som utforskade mest) på grund av 

sina personligheter inte kände sig oroliga och att kontexten då inte gjorde någon skillnad för dem. 

Det är tydligt att personlighet påverkar upplevelse, därav resultaten, i stor grad och därför går det 

inte att dra några konkreta slutsatser. Beroende på vilken spelartyp som deltagarna identifierar 

sig med så påverkas deras agerande därefter, dessutom så påpekar Richard Bartle att detta kan 

variera både på humör men också med vilken spelsession som upplevs (1996 s. 3). Ett större antal 

deltagare hade gjort det enklare procentmässigt att urskilja olika gruppers resultat. Dock går det 

att finna intressanta tendenser som skulle kunna utforskas vidare. Erfarenhet och kunskaper hos 

deltagarna är också något som påverkar studiens trovärdighet. Alla svar som gavs på hur erfarna 

eller insatta deltagarna var inom t.ex. SF är relativt beroende på vad deltagaren anser är mycket 
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kontra lite erfarenhet. Vilka titlar som nämnts påverkas av hur nyligen de har upplevt dessa titlar 

och vissa kan ha varit så självklara för deltagaren att hen inte har tänkt på att nämna dem i 

undersökningen. Deltagare som nyligen tagit del av liknande upplevelser inom annan media kan 

ha påverkat undersökningens och spelsessionens upplevelse. Två deltagare i studien (deltagare 2 

och 4) påpekade att de visste om arbetets tidsomfattning och därav inte misstänkte att något hot 

skulle finnas i artefakten, vilket problematiserar deras upplevelse. Dock påpekade deltagare 2 att 

hen förmodligen i ett annat sammanhang skulle ha förväntat sig något faktiskt hot. Att deltagarna 

var väl insatta i spel generellt kan påverka deras upplevelse i att de vet om hur spel skapas och 

därav har andra förväntningar än de som inte har spelat lika mycket. Som nämnts tidigare så har 

metodvalen en del brister som tyvärr inte kunde undvikas inom studiens tidsomfång. Valet att 

observera spelaren kan ha påverkat deltagaren till att agera annorlunda än vad det vanligtvis 

brukar göra när de upplever t.ex. spel eller film (observationseffekten). Det finns dessutom en risk 

att forskarna var delvis partiska till både skapandet av artefakten och analys av resultaten 

eftersom forskarna själva har egna erfarenheter och åsikter på hur t.ex. SF porträtteras (risker 

med observation förklarade av Wilkinson (1995, s. 227)). Artefakten hade nyttjats av en 

pilotstudie som ifrågasätter ifall grafiken och ljuden verkligen uppfattas som känsloneutrala när 

de analyseras separat utan något sammanhang. Sammanfattningsvis så hade undersökningens 

trovärdighet kunnat förbättras om fler deltagare gjort studien, artefakt och metod hade fått stöd 

av flera mindre pilotstudier och om både deltagare och forskare kunde vara helt opartiska till 

projektet. 

Vissa punkter i undersökningens utförande/skapande hade kunnat förbättras för att stärka 

studiens resultat och trovärdighet. En fråga i intervjun som frågar deltagaren om hur deras första 

intryck till spelet var hade kunnat ställts. Detta hade gett inblick i deltagarens intryck av grafiken 

utan att ha blivit påverkade av ljud/level design och ifall de redan då associerade artefaktens 

utseende med något annat. Frågan hade dessutom kunnat besvara om deltagaren upplevde 

stämningen som hotfull eller neutral/positiv från början. Spelets kontext är i nuläget relativt kort 

för att göra studien mer generell i SF-temat. Ett genomgående narrativ med t.ex. 

karaktärsbeskrivningar hade utökat faktorerna som påverkar spelaren och hade gjort resultaten 

svårare att analysera. Dock är det möjligt att ett mer engagerande narrativ med en djupare 

beskrivning av situationen hade bidragit med en starkare upplevelse och därav hade det varit en 

tydligare skillnad mellan grupperna. Det är också möjligt att spelets kontext hade tagits mer på 

allvar om det var implementerat i artefakten, t.ex. att texten presenteras på svart bakgrund innan 

spelet börjar som en introduktion. Till skillnad från ljuden i spelet (t.ex. smällar bakom dörrar) så 

finns det ingen grafisk/visuell händelse som kan ha gett någon reaktion hos deltagaren. Detta 

skulle kunna vara att ett objekt står lutat mot en dörr och faller mot deltagaren när hen väl öppnar 

dörren från andra sidan. Detta hade gjort upplevelsen mer jämställd mellan det grafiska och det 

auditiva. Fler objekt i miljön, t.ex. stora maskiner, hade kunnat hjälpa deltagaren att förstå att 

ljuden som spelas upp har en källa och därför inte upplevts som oroväckande både för de med och 

utan kontext med tanke på rädslan för det okända. 

 

 6.2.2 Kontext och Associationer  

Även om rymdstationen skulle grafiskt designas i att inte bidra med något intryck alls till 

spelupplevelsen så finns det en möjlighet att en miljö med långa, labyrintliknande korridorer är 

associerade till skräckgenren oavsett utseende. Detta skulle då innebära att en spelmiljö med 
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många korridorer upplevs som hotfull redan från början. Exempel på skräckspel som har en sådan 

design är Silent Hill (Konami Computer Entertainment Tokyo 1999), Outlast (Red Barrels 2013), 

Dead Space (Visceral Games 2008), SCP Containment Breach (Rikkonen, J. 2018) och Amnesia 

(Frictional Games 2010). Dessa spel placerar huvudkaraktären i miljöer såsom övergiven skola, 

sjukhus eller rymdskepp där det i långa sessioner eller i stora områden kan saknas tydliga 

landmärken som hade hjälpt navigationen. Miljöerna är upprepande och förvirrande vilket gör att 

spelaren lätt går vilse eller råkar gå tillbaka till platser som spelaren redan utforskat utan att 

märka av det. Självklart bygger denna design på att skapa spänning, oro och en känsla av att 

spelaren inte har någon kontroll över situationen, vilket inte nödvändigtvis är önskvärt i andra 

spelgenrer. Om en spelare har dessa associationer så kan det hotfulla intrycket eventuellt 

överföras till andra liknande miljöer. Detta kan kopplas till Benson-Allotts analys där hon 

diskuterar existentiell skräck som väcks på grund av den visuella stimulansen eftersom åskådaren 

inte förstår det som upplevs (2015). 

Eftersom ljudbilden visade sig vara det som skapade mest oro i undersökningen fastän den 

designats för att vara objektiv kunde andra ljudbilder prövats (förslag om hur tas upp i rubriken 

“Framtida Arbete” nedan). Om ljudbilden endast bestod av upprepande ambienser utan smällar 

eller andra aktiverbara ljud kan det ha gett ett annat resultat. Deltagarna kunde ha regerat mer 

på att rymdstationen kändes tom utav den tystnad (tystnad som i att ljudbilden var oförändrad 

under spelets gång) som skulle vara, eller reagera mindre och inte ge det någon uppmärksamhet. 

För att motverka och kompensera för tomheten grafiken porträtterar skulle en robotröst kunna 

implementeras. Denna robotröst skulle kunna höras från högtalare utplacerade i rymdstationens 

olika utrymmen. Det som skulle kunna höras från roboten skulle kunna vara vardaglig 

information såsom rymdstationens temperatur, tid på dygnet, schemalagda möten och robotens 

reaktion på spelarens agerande. Robotrösten skulle möjligtvis ge ett mer livligt intryck av 

rymdstationen och möjligen få spelaren att uppfatta miljön som mindre tom. Däremot så hade 

rösten möjligtvis fått en motsatt effekt eftersom den indikerar på att andra människor i miljön har 

försvunnit relativt nyligen. 

 Kontexten kan ha påverkat deltagarna till grupp 1 att direkt referera till media som har liknande 

situationer och därmed begränsa deras fantasi och fokus på spelets immersion. Detta kan förklara 

antydningarna på varför grupp 1 utforskade mer av rymdbasen - de refererade till liknande media 

och därmed försökte konfirmera deras förväntningar. Deltagarna som inte fick någon kontext 

verkade lägga fokus på målet, det vill säga, att lämna rymdstationen och levde sig då in i spelet på 

en starkare nivå. Eftersom de kanske inte refererade till någon media med liknande situation 

behövde de inte leta efter konfirmation och istället upplevde världen som den var. 

 

6.2.3 Etiska och Samhälleliga Aspekter 

Att studera genren skräck kommer med etiska förhinder eftersom deltagaren behöver utsättas 

för oroväckande/otäcka situationer. Om forskare är medvetna om eller misstänker att deltagare 

till den valda undersökningen kommer ge en skräckfylld upplevelse behövs detta meddelas till 

deltagarna innan undersökningen börjar. Undersökningen måste då arbeta runt detta för att få ett 

resultat. Att deltagarna är medvetna om studiens ändamål gör resultatets trovärdighet sämre 

eftersom genren bygger på att överraska spelaren på ett ofta otrevligt sätt. Att återkoppla till 
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undersökningen som gjorts här så har riskerna med skräckupplevelser undvikits genom designval 

och val av narrativ. De som var medvetna om kontexten till spelet hade dessutom möjligheten att 

avbryta sessionen när som helst i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Arbetet kan ha påverkats av forskarnas egna kulturella tillhörighet, alltså i detta fall västerländsk 

kultur. Genren SF och titlar som nämns i studien av deltagarna påverkas av vad kulturen och 

samhället huvudsakligen presenterar t.ex. på TV och i biografer. Denna faktor kan även bidra med 

skillnader mellan kön eftersom media kan rikta en viss genre mer specifikt åt det ena könet och 

därav främmandegöra det för andra grupper. Dock eftersom denna studie är relativt småskalig så 

hade en till faktor i studien försvårat att sammanfatta ett resultat ytterligare. Boomsma och Steg 

har i sin studie skiljt på miljöuppfattningen mellan kön:  

“There is a wealth of research into the relationship between gender and perceived 

social safety, but the current results indicate that although men and women differ 

on how safe they perceive certain settings to be, they do not necessarily differ in 

their acceptability judgments.” 

(Boomsma, C. & Steg, L. 2014 s. 207) 

I deras fall så upplever män inte lika stor oro i en instängd miljö, men båda könen upplever miljön 

lika anstötlig. Studien som utförts här har valt att inte specificera kön eftersom faktorn anses vara 

för minimal för att kunna visa på någon skillnad i en undersökning lika omfattande som denna. 
 

6.3 Framtida Arbete 

Undersökningen som genomförts skulle självklart kunna dragit nytta av mer tid, både kort- och 

långsiktigt.  Ett antal fler dagar hade gett möjligheten att genomföra en eller flera utav följande 

exempel: fler föremål till 3D-miljön, grafisk händelse (något visuellt som ändras i miljön) eller 

utöka antalet deltagare. Mer föremål i miljön hade fått rymdstationen att vara mer trovärdig och 

mindre tom. En grafisk händelse kunde blivit en del i undersökningen som analyserades för att se 

om det fanns några skillnader eller liknelser mellan de två olika grupperna. Ett större antal 

deltagare hade stärkt det antydningar och resultat som hittats, eller motbevisat fynden. För att 

ytterligare optimera undersökningen skulle flera månaders arbete behövas, där följande faktorer 

kan adderas till de som redan nämnts. Då skulle samtliga områden kunna förbättras; artefakt, 

deltagare samt målgrupp, förlängd pilotstudie och söka mer stöd/teorier som passar till studiens 

ändamål. Mer tid åt artefakten skulle ge möjligheten att göra en längre spelupplevelse, 

implementera nya interagerbara föremål och möjligheter för spelaren (om det skulle hjälpa 

studiens ändamål), en spelkaraktär med animationer, fönster som spelaren har möjlighet att titta 

ut för att se omkringliggande planeter/stjärnor, mer arbete med ljussättning (från t.ex en sol 

utanför basen), mer grafiska detaljer och större variation på ljud. Större målgrupp skulle öppna 

upp för att jämföra likheter och skillnader mellan olika åldrar och erfarenheter till spel och SF-

genren. En förlängd pilotstudie skulle hjälpa hitta den optimala metoden för denna typ av studie. 

Mer teori och forskning om hur både grafik och ljud uppfattas både i synkronisering eller var för 

sig skulle hjälpa ge resultat mer stöd och analyseringspunkter att diskutera. I ett större 

sammanhang där artefakten byggs vidare till ett färdigt spel så skulle de olika hypoteserna om 

oro och skräck kunna utvecklas till att skapa en interaktiv och engagerande spelupplevelse, där 

skillnaden mellan horror och terror (Rockett, W. H. 1988 se Perron, B. 2004, s. 2) utnyttjas för att 
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skapa distinkta miljöer såsom nämns i början av kapitlet. Ett exempel är spelet Hellblade: Senua’s 

Sacrifice (Ninja Theory 2017) som utnyttjar forskning kring psykisk ohälsa för att skapa en 

spelupplevelse som på ett korrekt sätt presenterar hur det är att lida av psykos.  

Då detta arbete krävde ett samarbete mellan ljud och grafik så behövde forskarna hitta ett 

forskningsämne som rör båda dessa aspekter, alltså spelupplevelse. Även om detta hjälpte denna 

studie till att kunna färdigställas på utsatt tid så hade många faktorer inom studien gynnats av att 

studeras enskilt. Som nämnt så hade en pilotstudie som analyserar grafiken och ljuden för sig 

gynnat detta arbete. Dock hade dessa varit intressanta att analysera grundligt för att få en 

förståelse för vart gränsen går mellan neutral upplevelse och positiv/negativ upplevelse. Gränsen 

mellan dessa skulle kunna vara både minimal eller avsevärd beroende på sammanhang och 

deltagarnas sätt att uppfatta visuell/auditiv stimulans. För övrigt så har flera mindre tendenser 

och hypoteser som hittats i denna studie möjligheten att utforskas ytterligare. Till exempel, skulle 

en spelare som upplever sig befinna sig i en hotfull miljö alltid metodiskt försöka ta sig därifrån? 

Upplevs ett fysiskt monster eller en hotfull stämning som mest påfrestande för spelaren? Dessa 

punkter skulle dock kräva att spelaren faktiskt befinner sig i en oroväckande miljö designad som 

ett skräckspel, vilket kan skapa problem ihop med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) 

som nämnts tidigare. Vi frågar oss också om kontext verkligen kan begränsa en spelares synsätt 

på en miljö eller spelupplevelse - börjar spelaren överanalysera situationen om de har fått reda 

på att något har hänt, och i så fall bidrar det till en mindre tillfredsställande upplevelse? En 

liknande studie som utförts i detta arbete skulle kunna testas i en annan miljö än en rymdstation, 

vilket öppnar upp för en stor variation av forskningsområden. Hur skulle t.ex. en icke-artificiell 

miljö upplevas med eller utan kontext, såsom en skog eller ett hav? Boomsmas och Stegs studie 

på hotfulla miljöer (2014) hade varit fascinerande att undersöka utan några andra faktorer som 

påverkar - alltså en enfärgad miljö byggt av bara block och med inga ljud som spelas. Frågan är då 

om spelaren upplever miljön som hotfull om det finns trånga områden, dålig sikt och 

återvändsgränder fastän inget annat indikerar på att spelaren befinner sig i en oroväckande 

situation. Slutligen så visar denna undersökning ett bevis på konfirmationsbias i ett 

spelsammanhang. Att testa detta fenomen inom ett spel skulle vara ett effektivt sätt att få fram 

bevis på att en person tar tydliga aktiva val utefter deras inställning, utan att behöva göra fysiska 

test i verkligheten. Spelet skulle kunna gå ut på att följa en viss väg till ett mål, men deltagaren 

påverkas av hur karaktären ser ut och väljer vilken väg utefter detta - en deltagare med en 

rödklädd karaktär kanske tar en väg som är rödfärgad oavsett om den sträckan är längre till målet.  
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Appendix A - Mall för Undersökning 

Generell information 

Du kommer vara anonym och det är frivilligt att genomföra denna studie. Datan kommer endast 

att användas i forskningssyfte. Du har valet att avbryta ditt medverkande när du vill och om du 

efter spelsessionen inte vill att din data ska vara med i studien så kan den tas bort. 

Din spelsession (spelet) och intervju (röster) kommer spelas in för att senare kunna analyseras. 

Det kommer hållas en intervju efter spelsessionen och du kommer även få ta del av ett 

frågeformulär.  

Under spelsessionen kan du gärna kommentera på spelet och ställa frågor. 

-Beskriv kontrollerna för deltagaren- 

 

Information till ena halvan av gruppen (utan kontext): “Du befinner dig på en rymdstation 

och ditt mål är att hitta bästa sätt att lämna rymdstationen”. 

Information till andra halvan av gruppen (kontext): “Du befinner dig på en rymdstation och 

ditt uppdrag är att ta dig till en flyktkapsel som tar dig därifrån. Resten av besättningen har 

försvunnit och du kan inte längre få kontakt med dem. Men det viktigaste för dig i nuläget är att 

rädda ditt eget skinn”. 

 

Intervjufrågor: 

Fråga 1: Hur upplevde du sessionen som helhet? 

Fråga 2: Refererar du spelsessionen till något annat? Film, spel eller annan media. 

Fråga 3: Hur upplevde du ljuden i spelet? 

Fråga 4: Vilka känslor upplevde du från grafiken (alltså spelmiljön)? 

Fråga 5: Vad det något som upplevdes oroväckande?  

Fråga 6: Väntade du dig att något skulle hända? I så fall vad? 

Fråga 7: Övrigt 

 

 

 

Observationer/egna frågor: 

Uttryckte deltagaren några känslor under spelets gång? 

Gav deltagaren några kommentarer? 

Var spelaren vaksam/försiktig i vissa områden? I så fall vilka? 

Reagerade deltagaren starkare på vissa ljud? Vilka? 

Stannade spelaren upp i något moment?  
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Appendix B - Videoanalys 

Deltagare 1 (2:53) 

 Tid Kommentar 

A 00.00-00.29 
29 s 
(+3) 

Går framåt, svor mot dörren med ljud, öppnar dörr och backar undan, sen 
tittar bakom sig. Kontrollerar liten dörr 2 

B 00.29-00.50 
21 s 

tittar vaksamt runt i stort rum, går till vänster om pelarna. Håller avstånd från 
nästa korridor innan hen går dit, testar låst glasdörr först 

C 00.50-01.18 
28 s 

börjar springa mer, tittar på liten dörr 1 medan hen springer förbi. Saktar ner 
i hörnen. Kontrollerar korridor 1 och 2 innan hen vänder och tar korridor 1. 
Springer till dörren, öppnar och backar undan igen 

D 01.18-01.35 
17 s 

Kollar höger, vänster 2 ggr, ser låst dörr åt höger och springer vänster. Tittar 
neråt område E, kontrollerar snabbt låsta dörrarna och springer sen ner 

E 01.35-02.22 
47 s 

Ser direkt öppningen men går fram och testar gul dörr först. Går in i 
öppningen och tittar i golvet, tvekar när hen ser “blod” (rost) men säger 
“whatever” och springer framåt. Frågar högt “why is it blood here?” och 
springer fram till lampan längst in. Tittar ännu mer vaksamt runt hörn och i 
taket vid knappen. Klickar på knapp och springer direkt tillbaka, väldigt 
försiktig runt hörn. Springer och tittar uppåt korridoren hen kom ifrån innan 
hen springer ner mot nästa område. Öppnar dörr och har ryggen mot hörnet 
medan dörren öppnas 

F 02.22-02.50 
28 s 

Tittar vänster, höger. Dras åt höger (ser gröna dörren), vänder sig snabbt åt 
vänster och springer sen mot dörren utan att kolla tillbaks. Öppnar dörr och 
ställer sig med rygg mot hörnet igen medan dörren öppnas. Ser sig om i 
korsningen och springer sen hela vägen till slut-dörren. Ställer sig ryggen 
mot hörnet medan bilden tonar ut. 

 

Deltagare 3 (2:47) 

 Tid Kommentar 

A 00.00-00.24 
24 s 
(+3) 

Börjar springa direkt. Testar liten dörr 1, reagerar när hen går därifrån på 
ljudet och säger att hen gillar ljuden. Öppnar dörr och backar lite, testar liten 
dörr 2 några gånger och frågar sig själv om hen kan slå på den också (tror 
att hen aktiverade ljudet på dörren innan). Inser att inget händer och 
springer vidare 

B 00.24-00.38 
14 s 

Går en stund och tittar uppåt korridoren, springer mot låst dörr, tittar likadant 
uppåt hörnet av rummet och kommer sen fram till låst dörr. uttrycker att hen 
antar att den är låst för den är röd. Springer mellan pelarna och direkt till 
nästa korridor 

C 00.38-01.07 
29 s 

Springer och saktar endast ner när hen tittar runt hörnen. Tittar ner korridor 
1 och ser ut att vara påväg dit när hen ändrar sig och kontrollerar korridor 2 
först. Ser att det är en återvändgränd från hörnet och springer tillbaks (säger 
“vi går mot det gröna”). Backar bara lite när dörren öppnas 
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D 01.07-01.28 
21 s 

Tittar vänster, höger. Går lite åt höger, tittar vänster höger igen. Bestämmer 
sig att springa höger för att kolla runt hörnet däråt, ser att det endast är en 
låst dörr och springer vänster istället. Tittar neråt E, kontrollerar låst dörr åt 
vänster först innan hen springer ner 

E 01.28-02.12 
44 s 

Ser öppning och saktar ner, men kontrollerar gul dörr först med flera klick. 
Läser skylten, säger “gul, kanske jag kan låsa upp senare”. Springer in i 
öppningen, tvekar inte förrän längst in där hen saktar ner lite och kollar en 
aning försiktigare runt hörnen. Springer ner till knappen, tittar snabbt upp i 
taket och klickar. Väntar och tittar på panelen, vägen tillbaks, taket. Springer 
sen ut igen. Säger glatt “Aha” när gula dörren är borta. Springer ner, backar 
igen när dörr öppnas 

F 02.12-02.44 
32 s 

Går ut i korridoren medan hen tittar åt höger. Står stilla och tittar åt andra 
hållet, men väljer att springa mot dörren. Vänder sig om medan hen rör sig 
åt höger “vill nästan gå det hållet egentligen bara för att, men eh (läser skylt 
medan dörr öppnas), vi går mot escape capsules”. Springer, ser sig om i 
korsning och hörn, kikar på första röda lampan och rör sig vidare, springer 
sista biten ner till dörren. Backar ett par steg medan bilden tonar ut 

 

Deltagare 5 (3:09) 

 Tid Kommentar 

A 00.03-00.53 
50 s 

(-13 för 
förklaring) 

Vänder sig om och tittar noga på panelen på dörren bakom. Går fram och 
tittar försiktigt runt hörnet två ggr. Bevakar liten dörr 1 medan hen går förbi. 
öppnar dörr och backar undan. Tittar bakåt medan hen går igenom dörren. 
Tittar kort på liten dörr 2 medan hen fortsätter framåt. Vänder sig om för att 
se dörren stängas igen.  

B 00.53-01.18 
25 s 

Tittar upp i korridoren och stannar. Tittar upp i taket därifrån hen kom 
(analyserar miljön kanske?). Ser röd dörr och går däråt. Tittar uppåt hörnet, 
testar sedan röd dörr. Står still en sekund medan hen tittar åt hållet hen kom 
och går sedan uppåt. Börjar springa, går mellan pelarna. Tittar bakom sig 
när rummet tar slut. Springer sedan mot nästa korridor men stannar upp och 
kollar röd glasdörr först 

C 01.18-01.50 
32 s 

Springer, saktar ner i hörnet och bevakar liten dörr 1 gåendes. Springer 
igen, bevakar liten dörr 2 också men springer samtidigt. Stannar i hörnet 
och tittar åt båda hållen. Springer till korridor 1 (tittar försiktigt runt hörnet), 
kollar snabbt bakom sig, springer ner till korridor 2. Ser återvändsgränd och 
springer tillbaks ner i korridor 1. Öppnar dörren men backar inte undan den 
här gången 

D 01.50-02.03 
13 s 

Tittar höger, vänster, höger, rakt fram. Testar dörr rakt fram, springer sedan 
vänster. Tittar ner åt E, ger en snabb blick åt den låsta dörren rakt fram och 
springer sedan ner 

E 02.03-02.57 
54 s 

Ser öppning och saktar ner, men kontrollerar gul dörr först med flera klick. 
Springer direkt in utan tvekan, men stannar snabbt, backar lite, kollar åt den 
gula dörren, sen fortsätter. Växlar mellan gå/springa/stanna, lite 
långsammare runt hörn. Går lugnt, rakt fram ner till knappen. Stannar, 
klickar, backar lite. Tittar på panelen, taket, vägen tillbaks, panelen. Testar 
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knappen några klick till innan hen går tillbaks. Springer tillbaks men går 
sakta runt hörnet vid den lilla taklampan. Ger en glimt åt vänster och 
springer ner till nästa dörr. Ser sig om innan hen öppnar dörren 

F 02.57-03.25 
28 s 

Tittar åt höger, snabbt vänster, höger igen och springer mot dörren. Öppnar 
dörren, står still med ansiktet mot den, springer vidare. Tittar höger, vänster, 
höger, springer vidare. Springer, testar första dörren i farten, springer ner till 
den gröna och klickar, står still 

 

 

Kontext 
 

Deltagare 2 (3:32) 

 Tid Kommentar 

A 00.00-00.30 
29 s 
(+3) 

Ser ut att testa muskänsligheten i början. Går fram till liten dörr 1, tittar runt 
hörnet innan. Testar liten dörr 1, tittar sedan ner i golvet, analyserar 
antingen trigger box, golvet eller ljudet från fotsteg. Springer till dörr, öppnar, 
backar undan. Springer fram och testar liten dörr 2 i farten. Stannar och ser 
sig om precis innan hen går in i område B 

B 00.30-00.56 
26 s 

Går en stund och tittar uppåt korridoren, går mot låst dörr, tittar likadant 
uppåt hörnet av rummet och kommer sen fram till låst dörr. Testar dörr ett 
par gånger och springer sedan uppåt mellan pelarna. Tittar lite extra i hörnet 
av rummet. saktar ner och tittar mot nästa korridor, springer först upp till röd 
dörr och testar, backar och står o läser skylt, springer sedan vidare 

C 00.56-01.38 
42 s 

Springer, reagerar på liten dörr 1 och stannar till, klickar på den, springer 
vidare. Tittar ner åt korridor 1, går mot den men tvekar och kollar korridor 2 
först. Springer till slutet av korridor 2, vänder, testar liten dörr 4. Springer 
sedan hela vägen till gröna dörren. Backar bara undan lite 

D 01.38-01.55 
17 s 

Stannar i korridoren och tittar vänster, höger. Springer åt höger, ser låst dörr 
i korridoren där uppe och vänder då mot andra hållet. Springer till korsning, 
stannar och tittar på låst dörr till vänster. Springer sedan nedåt 

E 01.55-02.39 
44 s 

Ser öppning, stannar, tittar åt hållet hen kom, tittar mot gul dörr, springer 
sedan in. Springer snabbt igenom utan stopp men tittar åt alla hörn. Klickar 
på knapp, backar, tittar upp i taket, tittar åt hållet hen kom ifrån, tittar på 
konsolen en stund. Testar att klicka igen, springer sedan tillbaks. Tvekar 
inte alls, tittar åt vänster och springer sedan höger mot dörren. Öppnar dörr 
och backar lite 

F 02.39-03.30 
51 s 

Tittar höger, vänster, höger. Springer åt vänster. Ser att det är låst bakom 
hörnet och vänder, men ändrar sig och springer fram och testar låst dörr i 
alla fall. Tittar genom motsatt glasdörr också, sen springer vidare. Släpper 
musen på vägen, avslappnad. Öppnar dörr, backar lite, springer vidare. Ser 
sig om i korsningen och springer vidare, testar alla dörrar på vägen innan 
hen kommer till sista. Klickar grön dörr och tittar åt hållet hen kom när det 
tonar ut 
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Deltagare 4 (2:25) 

 Tid Kommentar 

A 00.00-00.25 
25 s 
(+1) 

Tittar bakom sig när spelet börjar. Går vaksamt fram till första hörnet, testar 
liten dörr 1, reagerar på ljudet när hen börjar gå igen. Springer till dörren, 
klickar ett par gånger och backar. Går fram till liten dörr 2, testar den med, 
springer vidare 

B 00.25-00.43 
18 s 

Går en stund och tittar uppåt korridoren, går mot låst dörr, tittar likadant 
uppåt hörnet av rummet och kommer sen fram till låst dörr. Testar dörr ett 
par gånger och springer sedan uppåt mellan pelarna. Saktar ner och tittar 
mot nästa korridor, springer först upp till röd dörr och testar, springer sedan 
vidare 

C 00.43-01.05 
22 s 

Springer, saktar ner och testar liten dörr 1, springer vidare och testar liten 
dörr 2 också. Saktar ner i korridor 1 och ser dörren, springer mot den. 
Öppnar dörren och backar bara lite 

D 01.05-01.19 
14 s 

Tittar åt vänster, höger. Svårt att bestämma sig men springer tillslut mot 
vänster, testar båda små dörrarna på vägen. Tittar ner mot E och springer 
dit direkt 

E 01.19-01.53 
34 s 

Ser öppningen och saktar ner, springer in direkt. Ser sig runt längst in och 
springer mot knappen så fort hen ser den. Klickar, backar, tittar upp i taket, 
tittar på panelen någon sekund till. Springer sedan tillbaks utan att tveka. 
Springer direkt höger och tittar på skylten ovanför gul dörr. Öppnar dörr och 
backar 

F 01.53-02.24 
31 s 

Tittar åt vänster, höger, stannar upp och ser dörr/skylt, springer dit. Öppnar 
dörr, springer mot den denna gång. Ser sig om och springer vidare, saktar 
ner i hörn/korsning. Testar första 3 dörrarna innan hen springer ner till den 
gröna. Klickar och står kvar 

 

 

Deltagare 6 (4:05) 

 Tid Kommentar 

A 00.07-00.42 
35 s 

Tittar bakom sig+uppåt när spelet börjar. Springer fram till första hörnet, 
testar liten dörr 1, ser sig om ett varv och upp i taket. Springer till dörren, 
klickar ett par gånger och backar. Går fram till liten dörr 2, testar den med, 
går vidare och säger “vet inte varför men det får mig o tänka lite på star 
wars” 

B 00.42-01.16 
34 s 

Springer mot dörr, ser sig inte om förrän förbi hörnet, tittar uppåt korridoren 
men inte hörnet av rummet. Springer till låst dörr, testar, vänder sig om och 
går iväg men vänder kort senare och testar en gång till. Går tillbaks, åt 
höger av pelaren, stannar mellan dem, går till höger av den andra pelaren 
också. Går till hörnet av rummet och verkar analysera hur väggarna ser ut. 
Springer mot låsta glasdörren, ser sig om en gång samt tittar ner korridor C. 
Testar dörren och springer sedan vidare 

C 01.16-02.01 
45 s 

Springer, lägger märke till avstängd taklampa, saktar ner och testar liten 
dörr 1, ser sig om, testar en gång till. Springer vidare och testar liten dörr 2 i 
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farten, springer vidare. Tittar ner åt korridor 1, tvekar och kollar korridor 2 
först. Springer till slutet av korridor 2, testar liten dörr 4 på vägen, vänder. 
Testar liten dörr 3 åt andra hållet. Springer sedan hela vägen till gröna 
dörren. Backar bara undan lite 

D 02.01-02.25 
24 s 

Tittar åt vänster, rakt fram, höger (står still ett tag). Testar dörr rakt fram och 
springer sen mot vänster, testar första lilla dörren på vägen. Stannar i 
korsning, tittar åt vänster, tittar åt där hen kom ifrån, går fram och testar 
båda låsta dörrarna, tittar genom glaset, springer sedan vidare 

E 02.25-03.24 
59 s 

Ser öppningen och stannar, går fram till gul dörr, testar, går tillbaks till 
öppning och springer in. Tar korta steg mot första hörnet men springer 
sedan, stannar kort stund längst in. Springer mot knappen, stannar vid 
rummets början, tittar upp i taket, sedan mot vägen hen kom ifrån samtidigt 
som hen backar in ryggen mot ena hörnet. Vänder sig mot panel, klickar, 
backar in i hörnet igen, ser sig om, tittar sedan på panelen igen. Springer 
sedan tillbaks, vaksam i hörn/svängar. Går försiktigt ut i korridoren, tittar 
vänster, höger (ser att dörren är borta), tittar vänster samtidigt som hen rör 
sig höger, vänder sig om och springer mot dörren. Tittar bakom sig innan 
hen öppnar dörren, klickar, backar undan 

F 03.24-04.12 
48 s 

Stannar och tittar åt vänster, höger. Tvekar men bestämmer sig för att 
springa vänster samtidigt som hen tittar åt andra hållet en bit. Stannar i 
korsning och ser att dörrarna är stängda, springer tillbaks. Öppnar dörr, 
springer mot den denna gång. Stannar i korsning och ser sig om, springer 
vidare och testar alla dörrar på vägen. Tittar tillbaks i korridoren medan 
bilden tonar ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 

Område A B C D E F Tot 

Deltagare 1 32 21 28 17 47 28 02:53 

Deltagare 3 27 14 29 21 44 32 02:47 

Deltagare 5 37 25 32 13 54 28 03:09 

Deltagare 2 32 26 42 17 44 51 03:32 

Deltagare 4 26 18 22 14 34 31 02:25 

Deltagare 6 35 34 45 24 59 48 04:05 
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Låsta dörrar testade, max 26 (3, 2, 4, 7, 1, 8) 

Område A B C D E (gul) F Tot 

Deltagare 1 2 1 1 2 1 1 8 

Deltagare 3 2 1 0 1 1 1 6 

Deltagare 5 0 2 0 1 1 1 5 

Deltagare 2 2 2 2 0 0 7 13 

Deltagare 4 2 2 2 2 0 3 11 

Deltagare 6 2 2 4 4 1 5 18 
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Appendix C - Intervjuanalys 

 
Fråga 1: Hur upplevde du sessionen som helhet? 

 

(Utan kontext) 

- “/.../var ganska skrämd/.../” 

 

- “/.../det var lite otäckt nästan/.../väldigt stämningsfyllt.” 

 

- “Tense./.../det kändes som att det var något hot som var runt hörnet varenda steg man 

tog/.../” 

 

(Med kontext) 

- “/.../som typ nått intro till något spel/.../mest intressanta delen skulle jag väl säga var 

ljudet/.../Visuellt var det ingenting egentligen/.../det kändes lite horror-aktigt med ljudet.” 

 

- “/.../jo det var intressant/.../miljön var väldigt/.../ sci-fi-ig/.../ Jag fick lite såhär lite “Halo”-

vibbar/.../det lät som att/.../jag/.../bar på någon form utav dräkt/.../mina fotsteg var väldigt 

metalliska./.../sen var det lite/.../dunk ljud /.../metalliska ljud bakom dörrar /.../lite fläktar 

i/.../underhållsutrymmet/.../” 

 

- “ jag tänkte på/.../när man får se stormtrooperserna första gången /.../Eller så förknippar jag 

det med “Lego Star Wars”/.../ Lite samma feeling på formen/.../det var en jävla massa 

gångar/.../en massa ljud “ 

 
Fråga 2: Refererar du spelsessionen till något annat? Film, spel eller annan media. 

 

(Utan kontext) 

- “/.../ “Apsulov” /.../” 

 

- “/.../ jag tänkte ju “Half-Life” /.../ Lite “Halo” också tänkte jag /.../ Sen fick man väl nån typ 

liten “Alien” tanke kanske.” 

 

- “/.../det är väl generel sci-fi/.../ jag tänker mig “Alien” väldigt mycket.” 

 

(Med kontext) 

- “/.../lite “Bioshock” känsla./.../ “SCP Containment Breach”/.../ det ju förstås ah typ “Alien”- 

aktigt också/.../” 

 

- “/.../ kändes väldigt “Halo”/.../det är ju åt sci-fi hållet rent 

allmänt/.../”Stargate”...serien./.../Där finns det ju en del sånna dörrar och/.../“Avatar” tror jag 

har en del sånna grejer också på rymdskeppen/.../väldigt sci-fi.” 

 

- “nästan alla sci-fi shooters någonsin/.../På grund av färgerna lite.” 
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Fråga 3: Hur upplevde du ljuden i spelet? 

 

(Utan kontext) 

- “/.../dem tillförde liksom till upplevelsen definitivt/.../det var dem som gjorde det/.../spänt 

definitivt.”   

 

-  “/.../dom var stämningsfulla/.../så otäckt var det ju.” 

 

- “/.../dem var en del av världen/.../det känns som alla ljud var kopplade till någonting i 

stationen i världen./.../kändes som /.../ att ljuden alltid var kopplade till någon sorts 

händelse/.../” 

 

(Med kontext) 

 

- “basljudet som var hela tiden/.../tillsammans med dem där andra ljuden som fick det att 

låta som det var någonting runt en gav mig gav mig definitivt en horror… känsla /.../” 

 

- “passande för miljön/.../kändes som att/.../dem hörde hemma i kontexten/.../det fanns väl 

frågetecken eller vad man ska säga liksom för kring vem man själv var /.../ingen direkt hint 

om vad det är man flyr ifrån i spelet/.../fast det än fanns en antydan om att saker och ting var 

inte helt hundra/.../” 

 

- “metalliskt golv/.../inte så man kunde smyga/.../sen så var det lite spooky/.../ljud. /.../ det 

var /.../lite feeling av /.../ någonting kommer komma bakom mig/.../ det passade i ett spel 

där du springer runt i gångar/.../och blir jagad av grejer/.../” 

 

 

 

 
Fråga 4: Vilka känslor upplevde du från grafiken (alltså spelmiljön)? 

 

(Utan kontext) 

-  “/.../ space station och inte så mycket mer än gångar men när man kom till den sista delen och 

det var blod på golvet där jag definitivt pratade mer om /.../ det kändes definitivt att någonting 

skulle hoppa ner genom taket eller bakom dig eller från ett hörn någonstans så det var ganska 

spooks.” 

 

- “/.../ för att vara en prototyp tyckte jag det var väldigt snyggt faktiskt./.../ det var det var 

enkelt, det fungerade. /.../ kändes ju typiskt sci-fi /.../ det är inte mycket annat som är grått 

och stelt som rymdskepp liksom./.../sen att det stod escape capsule /.../ tänker man med en 

gång att man är på ett rymdskepp.” 

 

- “/.../allting var grått/.../väldigt drav det var bleak  det var/.../ inga detaljer utan det var 

väldigt mycket bara samma sak./.../när man väl kom till det där ställe man skulle in i lilla hålet 

då var det lite annorlunda helt plötsligt./.../det kändes som att det var väldigt uniform å det 
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var samma hall over and over again/.../Skyltarna hjälpte väldigt mycket/.../.” 

 

(Med kontext) 

- “/.../jag inte kände så himla mycket i överlag det var ganska tråkigt grafiskt /.../ingenting 

som stod ut särskilt mycket.” 

 

- “väldigt ljust /.../ stilistiskt så tyckte jag det var det var snyggt/.../en känsla av att /.../miljön 

var väldigt/.../ clean steril./.../kanske lite monoton/.../liten kontrast /.../ med service 

utrymmet /.../där blev det ju en annan stil/.../” 

 

- “väldigt /.../ sterilt/.../ fast ändå inte lite skitigt/.../ det var ju inte så mycket detaljer det var 

ju ganska enkelt/.../ det var väldigt tomt/.../ väldigt kalt/.../” 

 

 

 

 

 
Fråga 5: Vad det något som upplevdes oroväckande?  

 

(Utan kontext) 

- “/.../definitivt ljud och speciellt den gången, jag tror det var mer ljud i den gången 

också/.../Det kändes värre iallafall.” 

 

- “ Ja ljuden /.../ Och sen att man var ensam också. /.../ många vägar /.../man tänkte typ att 

man /.../ blev lurad nån gång /.../man vill egentligen utforska mer än vad man gjorde/.../Men 

sen vill jag också gå mot escape capsules, för det var de mitt uppdrag var /.../” 

 

-  “Man undrar ju vad ljuden är för något. /.../ varför ska man ta sig därifrån /.../ eftersom det 

är i rymden så kopplar man det med till exempel “Alien” /.../ läskigt monster i rymden som 

man tar sig från. Det är vad ja kopplar /.../ dem andra ljuden till. “  

 

 

(Med kontext) 

- “/.../det kändes som ett horrorspel/.../mest ljuden ärligt talat som gav mig horrorgame 

känslorna.” 

 

- “/.../effekter bakom /.../ vissa dörrar och sånt där som man blir lite fundersam på. /.../ 

 

- “ljuden /.../ när jag gick fram till grejer/.../ gå tillbaka i gångar är aldrig en bra grej /.../ det 

kändes som att varje gång klickade på en dörr så var det /.../någonting dåligt /.../det känns 

/.../ obehagligare när man är i ett trångt utrymme”   

 
Fråga 6: Väntade du dig att något skulle hända? I så fall vad? 

 

(Utan kontext) 

- “/.../det var näst mest vid gången… men mest var det när man kom till dem här escape 
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podsen för det kändes hundra procent som en standard grej att det kommer monstret och 

hoppar ur/.../, det kändes så hela tiden. “ 

 

- “Ja lite... /.../ trånga utrymmet där man /.../ trycker på en knapp, då titta jag spontant upp i 

taket för jag jag är van vid “headcrabs”/.../jag förvänta mig att någonting skulle hända. /.../att 

någonting skulle dyka upp iallafall.” 

 

 

- “/.../jag hade en bild i huvudet av att närsomhelst så kommer/.../ ett litet-n alien varelse att 

hoppa runt hörnet och säga/.../ boo. Det var de jag förväntade mig. “ 

 

(Med kontext) 

- “Ärligt talat så trodde jag inte att något skulle komma /.../ljuden gav ju förstås känslorna att 

något skulle komma/.../” 

 

- “förmodligen inte/.../men det gav en bra atmosfär/.../ ljudeffekterna” 

 

- “Jag förväntade mig nästan en typ jumpscare av något slag /.../att någonting  skulle hända” 

 

 
Fråga 7: Övrigt 

 

 

(Utan kontext) 

- “No not really.” 

 

- “/.../ jag gillar miljön /.../att att allting var diegetiskt, man fick väldigt mycket immersion/.../” 

 

-  ”/.../ det men directional sound/.../ tyckte jag hjälpte väldigt mycket med att /.../ få mig att 

faktiskt kolla bakåt åt ett visst håll när saker hände./.../” 

 

(Med kontext) 
 
- “/.../nä egentligen inte.” 
 
- “/.../väldigt snyggt/.../det var kul/.../det var nice.” 
 
- “/.../kändes ju som den sista biten där var speciell/.../där fick man gå i en smal gång med typ 
annorlunda golv/.../då kändes det unikt som/.../ någonting viktigt/.../någonting kommer 
hända/.../”  
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Appendix D - Frågeformulär 
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Appendix E - Frågeformulär: Fråga 5 och 6 
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Appendix F - Transkriberade Intervjuer 1-6 
 
Pauser i meningar betecknas med tre punkter “...” 
Skratt betecknas med “haha” 
Hakparentes ”[]” i deltagarens repliker är snabba svar reaktioner från forskaren. 
Om uttalandet från deltagaren är svårt att höra används “/.../”  

 
 

Intervju 1, Deltagare utan kontext 
 
Fråga 1 
Deltagare : Hello 
Andréa : Hello, yes. 
Deltagare : Testing 
Andréa : Hur upplevde du sessionen som helhet, the whole thing? 
Deltagare : Som i spelet? 
Andréa: Ja. 
Deltagare : Ah okej. Jag...var ganska skrämd för jag är lättskrämd, it’s a thing and I felt 
like I was gonna get jumpscared. 
Andréa : Yes, so it was scary basically? 
Deltagare : Yeah 
 
Fråga 2 
Andreá : Refererar du spelsessionen till något annat, till exempel, ah, film, spel annan 
media? 
Deltagare : Okej, jag fick… känna på “Apsulov” eller vafan heter det? Det spelet som… 
uhm, John och Peter håller på med här borta. För jag körde det, jag alpha testade deras 
spel förra veckan och det är ett läskigt spel så nu, det kändes som det haha . För mig. För 
det var också såhär… space-igt. Det var inte i rymden men det kändes så för det var typ… 
såna kliniska gångar och de. Mycket mörkare setting och you know sånt men… 
fortfarande kändes… man kunde dra strån mellan dem. 
 
Fråga 3 
Andréa : Hur upplevde du ljuden i spelet? 
Deltagare : Jo men asså dem jag fick tyckte att dem liksom...dem tillförde liksom till 
upplevelsen definitivt och jag kände att...det var dem som gjorde det, uhm, spänt 
definitivt. Jag döv ofta kom mycket ljud bakom mig och så kändes det som det knackades 
bakom vissa dörrar när man gick nära dem. Jag vet inte om det var jag klickade på dem 
för jag spammade interaktionsknappen hela tiden för det gör jag när jag kör såna spel. 
Jag vill bara bli klar och så tycker jag på knappen och hoppas på att det händer något när 
jag går förbi saker, ehhh, men det knackade lite gånger och det bara vad händer. Så jag 
kollade bakom mig med det kändes hjälte nånting skulle komma fram. 
Andréa : Så det var mest om ljuden, inte ambiens då utan som dök upp ibland? 
Deltagare :  Jag tänkte inte så mycket på ambiensen det var mest de som dök upp ibland. 
 
 
Fråga 4 
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Andréa : Och hur kände du med grafiken? Själva spelmiljön, hur det såg ut och sådär. 
Deltagare : Asså det var ju väldigt… space station och inte så mycket mer än gångar men 
när man kom till den sista delen och det var blod på golvet där jag definitivt pratade mer 
om att okej nu kommer definitivt någonting hända. Sen hände ingenting men det kändes 
definitivt att någonting skulle hoppa ner genom taket eller bakom dig eller från ett hörn 
någonstans så det var ganska spooks. [så i det lilla?] Yeah den gången till knappen för att 
öppna dörren. 
Andréa : Men annars var det bara typ general? 
Deltagare : Yeah det kändes inte så specifikt tror jag. Det var mest den delen som… jag 
utforskade inte så mycket heller jag vet inte om det fanns mer att kolla på men I did not, 
I just wanna get through that shit haha. 
 
Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes oroväckande, det har du ju redan sagt men ljud. 
Deltagare : Yeah definitivt ljud och speciellt den gången, jag tror det var mer ljud i den 
gången också, I don’t know det kändes så. 
Andréa : Mm, det är lite andra ljud där. 
Deltagare : Det kändes värre iallafall. 
 
Fråga 6 
Andréa : Förväntade du dig att något skulle hända och isåfall vad? 
Deltagare : Asså det var näst mest vid gången… men mest var det när man kom till dem 
här escape podsen för det kändes hundra procent som en standard grej att det kommer 
monstret och hoppar ur precis när bara å I’m done och så bara ugghh skrämmer vi dig 
och dör, det hände, det kändes så hela tiden. It did not though so I’m happy.  
 
Fråga 7 
Andréa : Några övriga kommentarer på… ah det du upplevde? 
Deltagare : No not really. Jag tror jag fått ut allt det jag kände. 
Andréa : Yes good. 
Isac : Very good. 

 

Intervju 2, Deltagare med kontext 
 
Fråga 1 
Andréa : Så, hur upplever du spelsessionen som helhet? 
Deltagare : Hmm, det kän- jag skulle vilja säga att de ställde som typ nått intro till något 
spel, skulle jag beskriva det som. Uhm, det mest intressanta delen skulle jag väl säga var 
ljudet. Visuellt var det ingenting egentligen som hände för man liksom… gick igenom 
korridorer och sånt. Men det var ju definitivt det kändes lite horror-aktigt med ljudet. 
Andréa : Just ambiensen eller att de? 
Deltagare : Ah men att det liksom man det lät ju som det var någonting som rörde sig 
runt en å så, ah. 
 
Fråga 2 
Andréa : Refererade du spelsessionen till något annat till exempel nått film, spel, 
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liknande? 
Deltagare : Uhm, ja men lite “Bioshock” känsla. 
Andréa : Ja, nått annat? 
Deltagare : Uhm jag vet inte om ni hört talat om det spelet som heter “SCP Containment 
Breach”? 
Andréa : No. 
Isac : I know.  
Andréa : Oh, you know. 
Deltagare : Ah, påminner mig lite om det...uhm… det är väl de första jag kommer att 
tänka på. Sen så är det ju förstås ah typ “Alien”- aktigt också, definitivt. 
 
Fråga 3 
Andréa : Hur upplevde du ljuden i spelet? Du sa ju det lite nu, men.  
Deltagare : Mm, ja men det… typ basljudet som var hela tiden och… tillsammans med 
dem där andra ljuden som fick det att låta som det var någonting runt en gav mig gav 
mig definitivt en horror… känsla på det. 
 
Fråga 4 
Andréa : Och hur ah, vilka känslor upplevde du från grafiken då? Men det är väl 
detsamma. 
Deltagare : Jag skulle vilja säga att jag inte kände så himla mycket i överlag det var 
ganska tråkigt grafiskt skulle jag säga. 
Andréa : Mm, det är väldigt bara general liksom. 
Deltagare : Ja men, ja ingenting som stod ut särskilt mycket. 
 
Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes oroväckande? Ah. Det var väl ljuden I guess, eller? 
Deltagare :  Uhm… det jag skulle vilja säga att det kändes som ett horrorspel, jag skulle 
väl inte säga att det var något som… gav mig specifikt några liksom… känslor på det 
sättet. Men det kändes som det byggdes mot nått nått sånt. 
Andréa : Pågrund av typ ljuden då eller? 
Deltagare : Mm, asså det var mer att det påminde mig om hur ett horrorspel skulle va, 
mer än att det faktiskt liksom gjorde mig rädd så att säga. 
Andréa : Ja , lite hur man gick runt och sådär? 
Deltagare : Det var mest ljuden ärligt talat som gav mig horrorgame känslorna. 
 
Fråga 6 
Andréa : Väntade du dig att något skulle hända och isåfall vad?  
Deltagare : Mm, uhm. 
Andréa : Kan vara vad som helst. 
Deltagare : Uhm, det känns väl, det gav ju, ljuden gav ju förstås känslorna att något 
skulle komma. Ärligt talat så trodde jag inte att något skulle komma /.../ misstänkte att 
ni hade lagt in något, ärligt talat. Men ja…så det är väl kanske lite svår fråga besvara på 
ett bra sätt, men jag skulle väl säga att det… om det inte var i det här sammanhanget tror 
jag att jag skulle tänkt mig då på det sättet. Det kändes som introt till ett horrorspel 
skulle jag säga i överlag. 
Andréa : Så du väntade dig typ ett monster då ish. 
Deltagare : Ja någonting åt de hållet.  
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Fråga 7 
Andréa : Yes, något övrigt du skulle vilja lägga till? 
Deltagare : … nä egentligen inte. 
Andréa : Nä, ja men dåså. 

 

Intervju 3, Deltagare utan kontext 
 
Fråga 1 
Isac : Ready. 
Deltagare : Yes 
Andréa : Hur upplevde du spelsessionen som helhet? 
Deltagare : Jorå det var väl, det kändes lite såhär övergivet, det var lite otäckt nästan, 
uhm, det fanns ju bara dörrar och ljud mer och mindre men det var ju väldigt 
stämningsfyllt.    
 
Fråga 2 
Andréa : Refererar du spelsessionen till något annat? Typ film, spel, liknande. 
Deltagare : Uhh, tänker du andra spel eller filmer då? 
Andréa : Uhh ja vad som typ. 
Deltagare : Ja, jag tänkte ju “Half-Life” men det tänker jag alltid när man typ ser artist två 
grejer i miljön typ, escape capsule då tänker man, ah dit ska jag. Lite “Halo” också tänkte 
jag umh just det när man går i dom trånga korridorerna. Det är väl dom två. Sen fick man 
väl nån typ liten “Alien” tanke kanske. 
 
Fråga 3 
Andréa : Hur upplevde du ljuden i spelet? 
Deltagare : Jo dom var stämningsfulla, dom hade ju effekt man hör någonting och det 
rycker lite automatiskt känner man att man inte vill titta åt det hållet tyckt höra 
någonting, uhm, så otäckt var det ju. 
Andréa : Det var ju både en ambiens och en… uhm ah olika smällar typ. 
Deltagare : Jo precis, när man gick i den här trånga korridoren var det ju typ… ja jag kan 
inte säga hur ljudet var exakt men att det var annorlunda iallafall. 
Andréa : Jo precis det är en annan, annan ambiens där som är helt annan i princip. 
Deltagare : Jo, det märkte jag också. 
 
Fråga 4 
Andréa : Hur kände du till den grafiken, alltså hur den såg ut och sådär? 
Deltagare : Jodå det var, för att vara en prototyp tyckte jag det var väldigt snyggt 
faktiskt. Jag har spelat haha spel som är mycket fulare.  Jag tycker nä det var det var 
enkelt, det fungerade. 
Andréa : Nått eh såhär känslomässigt hur det kändes liksom i färg, form och så vidare. 
Deltagare : Det kändes ju, kändes ju typiskt sci-fi på något sätt, det var… det är inte 
mycket annat som är grått och stelt som rymdskepp liksom. Och sen att det stod escape 
capsule capsule då tänker man med en gång att man är på ett rymdskepp. 
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Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes oroväckande? 
Deltagare : Ja ljuden haha. Och sen att man var ensam också. Uhm, så...och sen att många 
att så väldigt många vägar som man tänkte typ att man kanske blev lurad nån gång 
kanske också, man vill egentligen utforska mer än vad man gjorde, kände jag iallafall. 
Men sen vill jag också gå mot escape capsules, för det var de mitt uppdrag var haha. 
 
Fråga 6 
Andréa : Väntade du dig att något skulle hända och isåfall vad? 
Deltagare : Ja lite... som när jag klickade på den här röda knappen efter man gått in i det 
här trånga utrymmet där man öppnar den här gula dörren när man trycker på en knapp, 
då titta jag spontant upp i taket för jag jag är van vid “headcrabs” haha. Så lite… jag 
förvänta mig att någonting skulle hända. Sen var det ju bra att ingenting som hände så. 
Andréa : Så du trodde du skulle bli attackerad utav nått sätt liksom? 
Deltagare : Ja, att någonting skulle dyka upp iallafall. 
 
Fråga 7 
Andréa : Då, några övriga kommentarer på scenen? 
Deltagare :  Hmm, asså jag gillar det inte med ljud men jag gillar miljön haha att att 
allting var diegetiskt, man fick väldigt mycket immersion på det lilla liksom. Det var väl 
det egentligen. 
Andréa : Ja, coolt. 
Deltagare : Ja.  

 

Intervju 4, Deltagare med kontext 
 
Fråga 1 
Isac : Yes. 
Andréa : Japp. 
Deltagare : Ja. 
Andréa : Hur upplevde du sessionen som helhet? 
Deltagare : Ehm jo det var intressant, ehhm jag reagerade på hur… miljön var väldigt 
såhära, den var ju väldigt sci-fi-ig. Jag fick lite såhär lite “Halo”-vibbar av utav det, för att 
det påminner väldigt mycket om första sekvensen i “Halo” spelet liksom. Ehm… det lät 
som att… jag v...bar på någon form utav dräkt eller vad man nu ska säga för mina fotsteg 
var väldigt metalliska. Ehm...och sen var det lite sånna hära… dunk ljud å liksom 
metalliska ljud bakom dörrar och sånt där lite såhär...hörde lite fläktar i det hära vad 
heter det underhållsutrymmet eller vad man nu ska säga liksom så så...yes. 
Andréa : Ja. 
 
 
Fråga 2 
Andréa : Refererar du spelsessionen till något annat, film, spel eller annan media, nu 
nämde du “Halo” men ehm. 
Deltagare : Ah jo precis, ja med det var väl det som stod ut mest skulle jag säga utav dom 
spelen jag spelat, just ehm, just med dörrarna gick upp såhär också så var det väldigt, 
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kändes väldigt “Halo” 
Andréa : Nån film eller något annat? 
Deltagare : Ehm… mm… 
Andréa : Det kan vara vad som helst i. 
Deltagare : Mm... Mjo jo jag vet. Ja men det är väl lite asså det är ju åt sci-fi hållet rent 
allmänt där jag  börjar tänka väl lite typ… ehm...vad heter det… “Stargate”...serien. Där 
finns det ju en del sånna dörrar och sen uhm vad heter det “Avatar” tror jag har en del 
sånna grejer också på rymdskeppen och sådär. Så ah, väldigt sci-fi. 
 
Fråga 3 
Andréa : Hur upplevde du ljuden i spelet? Du nämnde lite om. 
Deltagare : Jo dem var… passande för miljön skulle jag säga uhm… Det kändes som att… 
dem hörde hemma i kontexten liksom uhm... vad heter det de... det fanns väl frågetecken 
eller vad man ska säga liksom för kring vem man själv var och sånna här saker 
liksom...som man inte fick så mycket ledtrådar förutom det faktum att det lät som att 
man hade en rymddräckt på sig. Uhm...ingen...ingen direkt hint om vad det är man flyr 
ifrån i spelet riktigt kanske, även fast det än fanns en antydan om att saker och ting var 
inte helt hundra kanske. Uhm...sen ljuden på slutet… det var väl dem ljuden jag skulle 
säga kanske kändes mest...uhm… vad ska man säga det var svårt att placera vad det var 
för någonting som spelades upp liksom. Om det var själva... utskjutningen utav den hära 
escapepoden eller om det var någonting annat liksom uhm...så... ah. 
 
Fråga 4 
Andréa : Och lite samma sak där vilka känslor upplevde du från grafiken, hur det såg ut 
och sådär? 
Deltagare : Uhm...ja det var väldigt ljust asså vad heter det stilistiskt så tyckte jag det var 
det var snyggt och sådär...uhm men jag fick en känsla av att liksom liksom miljön var 
väldigt, vad ska man säga, clean steril. Uhm… kanske i vissa… på vissa sätt kanske lite 
monoton men just att ehm den passade ju för för innehållet eller vad man nu ska säga 
kontexten där liksom. Uhm… å ja det blev ju en liten kontrast där med service utrymmet 
eller vad man ska säga där blev det ju en annan stil då men, men det passade ju också 
liksom för för vad det var för någonting som...uhm...mm nä men det är väl det.  
Andréa : Yepp. 
 
Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes som oroväckande? 
Deltagare : Ja det var väl lite sånna här effekter bakom bakom vissa dörrar och sånt där 
som man blir lite fundersam på. Uhm men sen hade man väl det kanske i bakhuvudet att 
det är en prototyp och att det skulle vara svårt att få in någonting fak nått faktiskt hot 
liksom, men men uhm jag tycker att jag gillar sånt där i spel bara för att för det finns ju 
ett spel som heter “S.T.A.L.K.E.R.” som använder sig utav det väldigt mycket i olika 
korridorer och sånt där man går igenom i vissa sekvenser utav spelet och då finns det ju 
en balans där med andra… faktiska fiender  i spelet då som gör mycket ljud ifrån sig och 
sådära liksom så man blir ju väldigt stirrig när man sitter och spelar dem spelen då. Så 
jag tycker att i i samklang med vad heter det hotfulla fiender eller varelser liksom så kan 
det funka väldigt bra att ha sånna effekter liksom 
Andréa : Ja cool. 
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Fråga 6 
Andréa : Väntade du dig att något skulle hända? Och isåfall vad? 
Deltagare : Njaaa asså… förmodligen inte eftersom jag är medveten om liksom 
utvecklingstiden på dem här prototyperna å jag förstår att det är svårt att få med 
någonting som är riktigt… uhm effektfullt så liksom… men det gav en bra atmosfär ändå 
liksom den hära ljudeffekterna eller vad man nu ska säga. 
Andréa : Mm yes. 
 
Fråga 7 
Andréa : Några övriga tankar, kommentarer på? 
Deltagare :  Nä eh det var väldigt snyggt asså det känns som ni har hunnit med mycket 
på, på den tiden som ni har har jobbat. Vad heter det, nä det var kul...ehm det var lite 
lustigt att ni valde samma tematik som… ehm en annan som ...uhm… gjorde sin 
undersökning som vi testa också då, då var det också att man skulle ta sig fly ifrån ett 
rymdskepp då men det var ju lite annan take på det. Ni hade snyggare visuell estetik 
haha, det var nice. 
Isac : Yes. 

 

Intervju 5, Deltagare utan kontext 
 
Fråga 1 
Isac : There we go. 
Deltagare : Sådär ja. 
Andréa : Yes. Hur upplevde du sessionen som helhet? 
Deltagare : Tense. Det var mycket fokus på ljud känner jag. Fotstegen var väldigt höga 
allting var väldigt ehm, det var tyngd i allting. Det kändes som att de... det var, jag tror 
rätt ord egentligen är omi-omi-ominous, asså att det var det kändes som att det var 
något hot som var runt hörnet varenda steg man tog...yes.   
 
Fråga 2 
Andréa : Refererade du spelsessionen till något annat, film, spel, annan media? 
Deltagare : Oh, ja det är väl generel sci-fi...ehm…rymdstation och så vidare det som jag sa 
från början, men också… den här gritty looken påminner lite jag jag tänker mig “Alien” 
väldigt mycket. Det är väl det som jag kopplar direkt med... yeah. 
 
Fråga 3 
Andréa : Och hur upplevde du ljuden i spelet? 
Deltagare : Väldigt ehm… jag skulle säga generellt sätt att dem var väldigt...ehm… Ja det 
är ju som generellt sätt så känner jag att dem var en del av världen, det var direkt från 
fotstegen, det var direkt saker som hände runt om, det känns som alla ljud var kopplade 
till någonting i stationen i världen. Ehm… vilket kändes som att det var … de, att ljuden 
alltid var kopplade till någon sorts händelse specifikt...yeah. 
Andréa : För det fanns ju både dem här ljuden som hände och sen fanns det ju ambience 
också. 
Deltagare : Ah just ja det tänkte jag inte alls på, det här med att att man hade mera 
konstanta [ja jo precis konstanta ljud liksom] yeah. Och det tänkte jag inte så mycket på. 
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Det det fö-försvann i atmosfären.  
Andréa: Ja men det är ju bra. 
Deltagare: Haha. Det är bra att det är bra. 
Andréa : Det är lite det som är tanken liksom.  
Deltagare: Nice. 
 
Fråga 4 
Andréa : Och eh… vilka känslor upplevde du från grafiken? Hur det såg ut och så vidare. 
Deltagare : Eh...haha...det kanske är dumt och säga det för att allting var grått men jag 
kände, men jag kände att allting var väldigt grått. Det var väldigt drav det var bleak  det 
var… ehm inga detaljer utan det var väldigt mycket bara samma sak. Och sen när man 
väl kom till det där ställe man skulle in i lilla hålet då var det lite annorlunda helt 
plötsligt. Och då kändes det som att det var någonting som skulle självklart hända där, 
på nån nivå, men… yeah det kändes som att det var väldigt uniform å det var samma hall 
over and over again och det var som att när kommer det, när hittar man de slutet för 
annars nånting känns som att det kommer hända när hittar man till...the end of the 
såhär escape...ehm...pods. Skyltarna hjälpte väldigt mycket för det. Ja, hursomhelst.  
 
Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes oroväckande?  
Deltagare : Haha. 
Andréa : Det har du redan gått in på men lite grann men hela stämningen nämnde du ju 
va lite. 
Deltagare : Man undrar ju vad ljuden är för något. Man vet man vet två grejer, man är på 
en rymdstation och man ska ta sig därifrån. Det är allt inom narrativet som man fått 
reda på och i och med det så undrar man ju då självklart, varför ska man ta sig därifrån 
och eftersom det är i rymden så kopplar man det med till exempel “Alien” och så vidare 
och då är det obviously, läskigt monster i rymden som man tar sig från. Det är vad ja 
kopplar till, dem andra ljuden till. Yes.  
 
Fråga 6 
Andréa : Väntade du dig att något skulle hända och isåfall vad?  Vä-väntade du dig nått, 
haha, så jag misstänker att det var ett monster då I guess. 
Deltagare : Haha, yes. Ja-jag hade en bild i huvudet av att närsomhelst så kommer dem 
här jävlarna ehm få ett litet-n alien varelse att hoppa runt hörnet och säga, oh boo. Som 
kommer få mig att säga, mmmhhh, i hjärtat typ [heartattack] precis...yes. Det var de jag 
förväntade mig. Sen så var jag väldigt glad att det inte hände men det är annan sak.   
 
Fråga 7 
Andréa : Några övriga kommentarer på….spelet? 
Deltagare : Det var… jag tänkte specifikt på det jag märkte först var det här med, jag vet 
inte om ni faktiskt hade det men directional sound. När det kommer till att, jag tyckte att 
det kom direkt från specifikt dörrarna när man gick förbi dem...ehm och det tyckte jag 
hjälpte väldigt mycket med att typ såhär få mig att faktiskt kolla bakåt åt ett visst håll 
när saker hände. Ja.   
Andréa : Ja, cool.   
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Intervju 6, Deltagare med kontext 
 
Fråga 1 
Andréa : Hur upplevde du sessionen som helhet? 
Deltagare : Ehm… 
Andréa : Du nämnde “Star Wars” . 
Deltagare :  Uh ja men jag tänkte på typ såhär ehm...den här när man får se 
stormtrooperserna första gången och den gången, det kändes lite åt de hållet. Eller så 
förknippar jag det med “Lego Star Wars” för mycket dom gångerna. I don’t know. Lite 
samma feeling på formen på dem, men eh ja det var en jävla massa gångar...det var typ… 
en massa ljud haha. 
Andréa : Haha yes. 
Deltagare : Jag bara, det är antagligen så att… man kan inte öppna dörrarna som är röda 
eller dom som inte har någonting på sig men jag bara jag vill klicka på alla dörrar ändå 
haha, who knows vad ni har gömt. Ja nä det var nice.    
 
Fråga 2 
Andréa : Refererade du spelsessionen till något annat, film, spel annan media? Som du sa 
“Star Wars” “Lego Star Wars” nått annat? 
Deltagare : Ja men typ såhär… nästan alla sci-fi shooters någonsin ungefär, men det var 
det jag tänkte på först. På grund av färgerna lite.   
 
Fråga 3 
Andréa : Hur upplevde du ljuden i spelet? Såhär emotionally. 
Deltagare : Ja det var ett jäkligt metaliskt golv haha klonk klonk, det var inte så man 
kunde smyga precis. Uhm…nämen det kändes som jag öppnade en dörr när jag öppnade 
en dörr. Det kändes som jag gick på golv som var av metall uhm…ehm 
Andréa :  Det fanns både ambiens och så var det... lite ljud då och då .  
Deltagare : Ah sen så var det lite spooky… ah lite lite ljud. Ah det var li-li-lite feeling av 
ah okej någonting kommer komma bakom mig men samtidigt så verkar det inte göra det 
men ehh... Det kändes som att det passade i ett spel där du springer runt i gångar i i ett 
sci-fi... rymd... skepp och blir jagad av grejer typ lite åt det hållet. 
Andréa : Haha that is good.    
 
Fråga 4 
Andréa : Vilka känslor upplevde du från grafiken? Hur det ser ut.  
Deltagare :Uhm...väldigt typ sterilt typ på så sätt eller fast ändå inte lite skitigt men 
samtidigt ganska ehm… vad är ordet för det… hmm… ja det var ju inte så mycket detaljer 
det var ju ganska enkelt [tomt typ?] det var väldigt tomt ah eh så… väldigt utrymt väldigt 
tomt väldigt kalt, kalt är nog bra ord för det tror jag ah. 
Andréa : Yes.      
 
Fråga 5 
Andréa : Var det något som upplevdes oroväckande?  
Deltagare : Ja men asså ljuden haha när jag gick fram till grejer ehm… ah jag bara har 
precis spelat lite sånna skräckspel där man  blir jagad efter och jag bara gå tillbaka i 
gångar är aldrig en bra grej, men som i de [som i det där lilla], ja både det lilla eller typ 
det kändes som att varje gång klickade på en dörr så var det typ såhära ljud och jag 
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bara… någonting dåligt kommer hända om jag öppnar mer dörrar  typ nä men… det är ju 
klart att det känns uhm det kä- klart att det känns obehagligare när man är i ett trångt 
utrymme… skulle jag säga.     
 
Fråga 6 
Andréa : Förväntade du dig att något skulle hända och isåfall vad? 
Deltagare : Jag kan lägga till till förra frågan jo just den biten när man gick i gången såg 
annorlunda ut än resten av spelet också vilket känns som att det är mer speciellt som att 
någonting borde hända där. Men va-vad sa du det var? 
Andréa :  Om du väntade dig att något skulle hända...och isåfall vad? 
Deltagare : Jag förväntade mig nästan en typ jumpscare  av något slag  ehh eller… nä 
kanske inte jumpscare direkt men att någonting  skulle hända, ja-jag vet inte exakt vad. 
Andréa : Något plötsligt liksom?  
Deltagare : Ja eller att någonting skulle ändras bakom, eller jag hade lite feeling innan att 
jag typ såhär skulle gå runt till samma rum om och om igen, och till jag typ såhär tog en 
annan väg också lite den kinda feelingen, eftersom att det stod typ samma saker på 
dörrarna väldigt ofta. 
Andréa : Såhär disoriented liksom? 
Deltagare : Lite så.   
 
Fråga 7 
Andréa : Yes, några övriga kommentarer på spelet? 
Deltagare : Hmm… det var ett ställe jag inte gick till, jag lovar att det var någonting bara 
det stället jag inte gick till haha. 
Andréa : Haha, kan spoila att det inte är något där så det är lugnt haha.  
Deltagare : Haha, ah nä men uhm… ja det kändes ju som den sista biten där var speciell 
bara typ alla andra lampor var gröna röda och sen så kom det en gul lampa helt plötsligt 
och där fick man gå i en smal gång med typ annorlunda golv och då kändes det unikt 
som att ah okej  någonting viktigt är här  slash någonting kommer hända ehm...men...har 
inte så mycket andra kommentarer tror jag.  
Andréa: Nä men det är bra. 
Deltagare : Did I die?  
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Appendix G - Bilder 

 
Första skissen på artefaktens level design 
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Analys av video på spelet Dead Space (Visceral Games 2008) 
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Spelet inleds (OBS - de små dörrarna lyser inte längre rött, äldre bild) 

 
Det större utrymmet 
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Knapp från avstånd

 
Nedersta plan 
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Script till spelets slut 
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Spektrogram av spelets statiska ambiensljud (Bild upptill texten) 

 
Spektrogram av spelets ambiens i maskinområde  (Bild upptill texten) 

 
Spektrogram av två struktur ljud (Bild upptill texten) 
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Spektrogram av två metal-ljud (Bild upptill texten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


