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Sammanfattning 
 

Rapporten beskriver en undersökning av om undertexter är en distraktion för spelare 

av äventyrsspel så som andra studier visat är fallet för film. Artefakten var två varianter 

av ett spel, en variant med och en utan undertext. Respondenterna fick svara på en 

kvantitativ enkät ämnad att ta reda på hur mycket de mindes av det visuella, 13 personer 

deltog. Undersökningen indikerade att undertexter inom ramarna för ett äventyrsspel 

inte är distraherande men resultatet är inte slutgiltigt. Fortsatt arbete krävs och kan leda 

till att användandet av undertexter, dess utformning och funktion kan evalueras och 

förbättras. 

Nyckelord: [Undertexter, datorspel, uppmärksamhet] 



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Äventyrsspel – Konventioner och historia ............................................................... 2 

2.2 Uppmärksamhet ..................................................................................................... 6 

2.3 Effekten av undertexter på förståelsen av berättande film ....................................... 9 

3 Problemformulering ........................................................................................ 11 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................. 11 
3.1.1 Testmaterialet – Frekvens saknad ................................................................................ 11 
3.1.2 Urval .............................................................................................................................. 12 
3.1.3 Genomförande .............................................................................................................. 12 
3.1.4 Analys ............................................................................................................................ 12 

4 Implementation av testvarianterna av Frekvens saknad .............................. 13 

4.1 Spelets funktionalitet och story.............................................................................. 13 

4.2 Arbetsprocessen för skrivandet av texten i Frekvens saknad ................................ 17 

4.3 Modifieringar av spelet för undersökningen ........................................................... 18 

4.3.1 Spelets funktionalitet i förhållande till undersökningen ................................................. 21 

4.4 Pilotstudier ............................................................................................................ 22 

5 Utvärdering....................................................................................................... 25 

5.1 Presentation av undersökning ............................................................................... 25 

5.1.1 Svaren och en kort sammanfattning av varje enskild fråga .......................................... 27 

5.2 Analys ................................................................................................................... 56 
5.2.1 Vidare analyser, spekulationer och avvikelser .............................................................. 61 

5.3 Slutsatser .............................................................................................................. 63 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 64 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 64 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 64 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 66 

Referenser .............................................................................................................. 70 

 



1 
 

1 Introduktion 

I kapitel 2 förklaras mitt intresse i ämnet. Det görs även en genomgång av hur äventyrsspel 

såg ut under deras storhetstid på 90-talet. Vår uppmärksamhetsförmåga undersöks närmare 

med fokus på hur den fungerar när vi tittar på film eller bilder med text. Att vi automatiskt 

och ofrivilligt tittar på och läser texten och hur detta är distraherar från de visuella aspekterna 

i bland annat film. Kapitlet avslutas med en genomgång av en studie av Mina Lee m fl (2013) 

om hur textning påverkar hur vi uppfattar en films narrativ. De fann att vi har svårare att se 

helheten av narrativet när mentala resurser läggs på att läsa och tolka texten. 

 I kapitel 3 beskrivs problemet och en hypotes läggs upp, att undertexter tar 

uppmärksamhet från de grafiska aspekterna och ljudspåret. Det finns en redogörelse för hur 

undersökningen gjordes. Två varianter av ett spel användes, en med tal och text och en med 

bara tal. En grupp respondenter fick spela endera varianten och fick därefter svara på ett antal 

frågor. Kapitlet avslutas med en genomgång av testets genomförande och hur analysen av den 

kvantitativa undersökningen gick till. 

 I kapitel 4 görs en redovisning av hur arbetet med de två testvarianterna gått till, vilka 

designval som gjorts och varför. Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur spelet ser ut 

och fungerar samt de exakta skillnaderna på de två testvarianterna. 

 I Kapitel 5 presenteras undersökningen, hur den utformades och varför frågorna valdes. 

Där finns en redogörelse för samtliga svar med diagram över resultaten. Det fortsätter med en 

analys av resultaten för varje karaktär i spelet och en sammanfattning av det totala resultatet 

för att sedan gå över i en djupare analys med spekulationer, avvikelser och annat som 

observerats. Kapitlet avslutas med slutsatserna från undersökningen. 

 I kapitel 6 sammanfattas rapporten som helhet med en diskussion om undertexter, 

studiens trovärdighet, politik och genus i testspelet Frekvens saknad (University of Skövde, 

2015). Fortsättning på studien diskuteras även, vad nästa steg är och vad som kan göras 

annorlunda vid liknande studier. 
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2 Bakgrund 

Datorspel har hämtat mycket inspiration från filmen i form av cutscenes, svepande 

kameraåkningar och scriptade händelser som hämtats direkt ur actionfilmer (för att nämna 

några exempel), vilket Leah Hoyer pratade om på Nordic Game Conference 2014 (Jacob Riis, 

2014). Något som följer med cutscenes är undertexter. Personligen känner jag mig ofta 

distraherad av dessa undertexter i film och TV då jag förstår språket som talas. Omedvetet 

läser jag textningen och på så sätt splittras min uppmärksamhet mellan den, det visuella och 

ljudspåret. Hur fungerar detta för spel? Ofta slår jag på undertexter i spel för att jag snabbt 

skall kunna skumma igenom vad som sägs och avgöra om det är någon ny information eller 

ej. Om inte så lyssnar jag inte vidare på ljudspåret utan skippar stycket. Detta för att i många 

dialog-baserade spel, så som Dragon Age 2 (BioWare, 2011) eller Mass Effect 3 (BioWare, 

2012), upprepas information ofta i ett system som Brent Ellison kallar Hub-and-Spokes 

Dialogue (2008). Ett system där det kan framstå som om spelaren förhör (eng: interrogate) 

och pressar (eng: pressing) en NPC på information. Att snabbt skumma igenom undertexten 

för att avgöra om det finns någon ny information sparar väldigt mycket tid. Men i mer 

emotionella och viktiga scener är de kanske, som på film, mer en distraktion. Detta arbete har 

undersökt hur spelaren uppfattar det visuella i ett äventyrsspel när deras uppmärksamhet är 

delad mellan ljudspåret, bilden och undertexterna. Mina Lee, Beverly Roskos och David R, 

Ewoldsen (2013) gjorde en undersökning där de tittade på hur respondenter uppfattade 

storyn i en film när den otextad eller textad. De bekräftade vad jag misstänkt: att vi tappar 

förståelse för filmens narrativ när vi lägger mentala resurser på att läsa och förstå texten. Mer 

om deras studie finns i kapitel 2.3 nedan. 

2.1 Äventyrsspel – Konventioner och historia 

Äventyrsspel har historiskt använt text för att förmedla både fakta och story. Fakta genom att 

det t ex står ”spade” vid muspekaren när den pekar på en grafisk spade ute i spelvärlden. Story 

genom att förmedla vad karaktärer säger, berättarröster, etc. Senare spel har övergått till att 

använda mer grafiska gränssnitt med mindre text och de har oftast röstskådespelare som läser 

upp vad som förr enbart var text. Textning av dialog används fortfarande men oftast som ett 

valfritt alternativ man sätter på och stänger av i en meny. Några exempel på äventyrsspel är 

The Secret of Monkey Island (Lucasfilm Games, 1990), Broken Sword: The Shadow of the 

Templars (Revolution Software, 1996), Day of the Tentacle (LucasArts, 1993), Beneath a Steel 

Sky (Revolution Software, 1994) och Gabriel Knight: Sins of the Fathers (Sierra On-Line, Inc, 

1993). Dessa spel är utvecklade av tre av de mest prominenta studiorna av äventyrsspel under 

90-talet, LucasArts, Revolution Software och Sierra On-Line. Tillsammans har de en 

imponerande katalog av framgångsrika spel och satte standarder för genren som i många fall 

används även idag. 

 Tittar vi på hur röst har använts genom deras historia så dök den först upp i början av 90-

talet i spel som Day of the Tentacle (LucasArts, 1993) och Beneath a Steel Sky (Revolution 

Software, 1994), en tid då det inte var givet att användarna hade ljudkort i sina datorer. Här 

användes både text och röst för att förmedla storyn. Simon the Sorcerer (Adventure Soft, 

1993) släpptes till exempel först på disketter utan någon talad dialog. Två år senare gavs det 

ut igen på CD-ROM fast denna gång hade undertexterna bytts ut mot talad röst. Många spel 

under denna tidsperiod släpptes både på diskett och CD-ROM. I uppföljarna till Simon the 

Sorcerer (Adventure Soft, 1993) kunde spelaren välja att slå på och av både den talade rösten 
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och undertexterna. Detta blev standarden inom äventyrsspel. Spel hade en liknande 

utveckling som filmen och dess intåg i ljudvärlden. Hitchcooks högt ansedda film Blackmail 

(1929) släpptes till exempel i två versioner, en stum version och en med tal och ljud, då inte 

alla biografer var utrustade för att visa talfilm. 

 Hur textningen fungerat och sett ut har varierat lite från spel till spel men några 

konventioner är vanliga. Alla exemplen jag gett har färgat texten till dialog olika för olika 

karaktärer, se Figur 1 och Figur 2 nedan. Detta för att göra det lättare att urskilja vem som 

säger vad. Upplösningen på dessa spel var låg (samtliga spelen använde sig av 320x200 med 

undantag för Broken Sword: Shadow of the Templars (Revolution Software, 1996) som var i 

640x480) och i många fall var munnarna på karaktärerna bara någon eller några pixlar stora, 

vilket kunde göra det svårt att avgöra vem som sade vad. Ofta var munnarna animerade men 

de synkade inte med talet, även karaktärernas huvud och till viss grad var kropparna 

animerade för att tydligare visa vem som talade. I Beneath a Steel Sky (Revolution Software, 

1994) hade de även valt att lägga mer tyngd vid vissa nyckelord genom att skriva dem med 

versaler, se Figur 1 och Figur 2 nedan. Något som härstammar från serietidningar och som 

förmodligen är en influens från Dave Gibbson, en känd serietidningstecknare som jobbade 

med utvecklarna. Tillverkarna har även valt att sätta färgen på texten efter någon 

framträdande färg på karaktären, så som grönt efter en grön overall eller rött efter ett stort 

rött hår. Av de andra exemplen är det bara Day of the Tentacle (LucasArts, 1993) som även 

gjorde detta men inte lika tydligt. Vanligast var att ha olika färg på texten för olika karaktärer 

men utan koppling till den grafiska representationen. Textens position skiftar lite mellan olika 

spel men det vanligaste var att ha den flytande över talarens kropp för att ytterligare markera 

vem som säger vad. Detta är en stark kontrast till film där texten generellt är längst ned i 

bilden. På så vis är texten mer inne i scenen än på film och kan då ses som en förlängning av 

karaktären, än på film. Vissa spel har dock lagt all dialog längst ned eller högst upp 

tillsammans med ett porträtt av karaktärens ansikte när de talade. I Broken Sword: The 

Shadow of the Templars – Director’s Cut (Revolution Software, 2009), nyutgåvan av 

originalspelet, har utvecklarna flyttat den flytande texten till pratbubblor kopplade till 

karaktärsporträtt, se Figur 3 Figur 4 nedan för en jämförelse. Detta då de anpassade spelet till 

mobila plattformar med mindre skärmyta. Nyutgåvan släpptes i flera versioner till olika 

plattformar. Intressant att notera är att Nintendo DS-versionen saknade den talade dialogen 

på grund av utrymmesbrist och förlitade sig helt på texten. 
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  Skärmdump 1 från spelet Beneath a Steel Sky (Revolution Software, 
1994) som illustrerar olika färg på text och dess position. 

 

  Skärmdump 2 från spelet Beneath a Steel Sky (Revolution Software, 
1994) som illustrerar olika färg på text och dess position. 
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  Skärmdump från spelet Broken Sword: Shadow of the Templars 
(Revolution Software, 1996) som illustrerar hur texten och dess position såg ut i 

originalspelet. 

 

  Skärmdump från spelet Broken Sword: The Shadow of the Templars – 
Director’s Cut (Revolution Software, 2009) som illustrerar hur texten och dess 

position ser ut i nyutgåvan. 
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2.2 Uppmärksamhet 

Kognitionsvetaren Dariush Araï skriver att ”Begränsningarna i uppmärksamhet representerar 

de allvarligaste flaskhalsarna vid informationsbearbetning hos människan.” (2001: 54) Han 

går vidare med att skriva att uppmärksamhet betyder ”[…] fördelningen av mental aktivitet 

till de uppgifter som utförs samtidigt av individen.” (2001: 54) Olika uppgifter kräver olika 

mycket kapacitet beroende på svårighetsgraden och hur mycket träning vi har i uppgiften, till 

exempel så är det inte lika ansträngande att läsa för en van bokslukare som för någon som 

precis lärt sig läsa. 

 I så kallade skuggningsuppgifter uppmanas försökspersoner att lyssna på ett meddelande i 

ett par hörlurar. Meddelandet spelas enbart i ena hörluren samtidigt som ett annat 

meddelande spelas genom den andra. Psykologerna Colin Cherry (1953) och Neville Moray 

(1959) (refererade i Araï 2001) kom fram till att mycket lite av det andra meddelandet 

uppmärksammades. Detta fenomen är det samma som på en fest, där vi kan lyssna till en 

konversation men resten blir bara bakgrundsljud. Någonstans på vägen väljer vi bort vad vi 

inte skall uppmärksamma. Exakt när detta sker finns det olika teorier och modeller för. Något 

som talar för att vi fortfarande bearbetar även det meddelande vi inte lyssnar på är att vi kan 

reagera på vissa ord som sägs, till exempel om någon säger vårt namn. Vi reagerar även om vi 

håller vår uppmärksamhet på något annat, detta kallas för the cocktail party effect (uttrycket 

myntades av Colin Cherry, 1953). Mycket forskning pekar på att även det vi inte lägger vår 

uppmärksamhet på bearbetas, dock inte på samma nivå som det vi aktivt lyssnar på. I ett 

skuggningsexperiment angående uppmärksamhet utfört av psykologerna Anne Marie 

Treisman och Jenefer Riley (1969) (refererat till i Araï 2001) testades hur mycket av ett 

oskuggat meddelandet vi bearbetade. Försökspersonerna skulle knacka i bordet med samma 

hand som i det öra de hörde ett målord (eng: target word). Resultatet visade att 87 % av 

målorden i det skuggade meddelandet upptäcktes men enbart 8 % i det oskuggade. Något som 

alla dessa teorier och modeller har gemensamt är att vi inte kan hålla full uppmärksamhet på 

allt utan filtrerar och väljer vad vi skall lyssna på. 

 Det samma gäller synen. Vi uppmärksammar olika saker genom att fixera blicken på dem, 

något det har gjorts en del forskning om. Forskningen angående hur vi tittar på bilder med 

text pekar på ett återkommande mönster; att vi automatiskt uppmärksammar och läser texten 

innan bilden (Patrick Carroll, Jason Young och Michael Guertin, 1992; Mary Hegarty, 1992a, 

1992b). Till exempel så utförde psykologerna Keith Rayner, Caren M. Rotello, Andrew J. 

Stewart, Jessica Keir och Susan A. Duffy (2001) ett experiment runt hur människor tittar på 

reklambilder som innehåller både text och bilder. De bad försökspersoner att lägga extra fokus 

på olika sorters reklam och spelade in hur deras ögon rörde sig över bilderna och texterna. De 

kom fram till att vi typiskt söker oss till stora texter (t ex rubriker) för att sedan läsa den mindre 

texten innan vi slutligen tittar på bilden. Vissa gav dock bilden en snabb titt innan de fixerade 

på och läste texten. När det handlar om rörliga bilder (film) söker sig ögat automatiskt och 

omedvetet ned för att läsa texten oavsett våra kunskaper i det talade språket, vilket en 

undersökning av Géry d’Ydewalle och Wim De Bruycker (2007), verksamma inom psykologi, 

visade. De tittade på hur barn och vuxna läser undertexter med fokus på hur noga texten lästes. 

Att vi läser texten först går att se hos barn så tidigt som i årskurs fyra till sex (d’Ydewalle och 

Van Rensbergen (1989) (refererat till i d’Ydewalle m fl, 2007). 

 Att läsa är alltså för oss en automatisk reflex, en automatisk bearbetning av den information 

vi har framför oss. Något som talar emot att undertexter skulle ta mer av våra mentala resurser 

är Kahnemans kapacitetsteori. Araïs (2001) beskriver den kortfattat som att vi tilldelar olika 
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mängder resurser beroende på uppgiftens svårighetsgrad, som i sin tur ändrar vår 

aktiveringsnivå och hur mycket kapacitet vi har tillgänglig (den totala mängden mentala 

resurser vi har att tillgå). En enkel addition på 2 + 3 kräver inte mycket kapacitet (av någon 

som kan räkna) men att göra en tyngre uträkning av arean på en cirkel är betydligt svårare och 

lämnar mindre kapacitet över för annan verksamhet. Med andra ord så kräver den andra 

uträkningen mer av vår uppmärksamhet. Ser vi på läsning och tolkning av vad vi läser så borde 

det inte kräva mycket kapacitet av någon med goda kunskaper i det lästa språket. Araïs (2001) 

skriver att Posner och Snyder (1975) definierar automatiska processer (bearbetning) som 1) 

automatiska processer sker oavsiktligt 2) automatiska processer är inte underkastade 

medveten övervakning. Alltså att automatiska processer inte tar upp något av vår kapacitet. 

Ett test för att bekräfta detta kan göras genom att be försökspersoner att, så fort som möjligt, 

säga vilken färg en flaska är. Flaskan kan vara grön men det står ”röd” på den, vilket resulterar 

i att försökspersonerna svarar röd. Läsningen sker automatiskt och, som vi sett i forskningen 

om hur ögat rör sig, först. Läsaren/åskådaren blir förvirrad och säger röd. Detta kallas för 

Stroopeffekten efter John Ridley Stroop som utförde experimentet och publicerade en artikel 

om det 1935. 

 Även om läsningen kräver lite av vår kapacitet är undertexterna fortfarande en distraktion 

när vi ser på film då vi måste titta på dem och läsa dem. Det tar tid och uppmärksamhet vilket 

resulterar i att vi bokstavligt talat ser mindre av bilderna och läser mer av texten. I Figur 5 och 

Figur 6 nedan kan vi se exempel på hur mycket tid försökspersonerna spenderade på texten 

kontra bilden. Rayner m fl (2001) kom fram till att försökspersonerna använde cirka 70 % av 

den totala tiden de spenderade på reklambilden med att läsa texterna. De hade även en teori 

om att detta kan bero på att vi kan se mer av en bild i ett snabbare ögonkast än vi kan läsa text 

men de tittade inte närmare på det. Manusförfattaren och läraren Robert McKee skriver i sin 

bok Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting (1999), som 

brukar kallas för ”screenwriter’s bible”, att 80 % av en film är det visuella till skillnad från 

teater där det är 80 % talet. Vi tittar alltså på film men lyssnar på teater. Om vi då spenderar 

tid med att läsa undertexter missar vi det som händer i det visuella. Psykologerna Jean-Marc 

Lavaur och Doninique Bairstow (2011) fann att de som såg en film på ett språk de har 

avancerade kunskaper i mindes mindre av det visuella när den var textad på deras modersmål 

än när den inte var textad. Experimentet gick ut på att visa samma filmsnutt i tre olika 

versioner för personer med engelska som andra språk. Försökspersonerna var indelade i tre 

grupper beroende på deras kunskapsnivåer i engelska, de fick sedan svara på en enkät 

angående filmen de precis sett. Uppmärksamheten delas alltså mellan att läsa texten och det 

visuella i scenen (Géry d’Ydewalle, 2002). 

From the findings, d’Ydewalle and Gielen concluded that paying attention to 

the subtitle at its presentation onset is more or less obligatory and is unaffected 

by major contextual factors such as the availability of the soundtrack, 

knowledge of the foreign language in the soundtrack, and important episodic 

characteristics of actions in the movie: Switching attention from the visual 

image to “reading” the subtitles happens effortlessly and almost automatically. 

(d’Ydewalle m fl, 2007:196) 

Allt detta indikerar ett mönster i vad våra ögon drar sig till. Texten får företräde framför 

bilden. Förutsatt att åskådaren har avancerade kunskaper i språket filmen talas på så är 

undertexterna mer distraherande än till hjälp. 
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  Exempel 1 på ögats rörelse över en reklambild. Tagen ur artikeln 
Integrating Text and Pictorial Information: Eye Movements When Looking at Print 

Advertisements (Rayner m fl, 2001). 

 

  Exempel 2 på ögats rörelse över en reklambild. Tagen ur artikeln 
Integrating Text and Pictorial Information: Eye Movements When Looking at Print 

Advertisements (Rayner m fl, 2001). 
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2.3 Effekten av undertexter på förståelsen av berättande film 

Inom fälten media och psykologi gjorde Mina Lee, Beverly Roskos och David R. Ewoldsen 

(2013) en undersökning där de tittade på hur åskådare tog till sig narrativet i en film som de 

såg antingen textad (med ett främmande talat språk) eller otextad (med engelska som talat 

språk). De utförde två experiment där det första tittade framför allt på hur många slutsatser 

(eng: inferences) åskådaren drog och hur många tankar, angående filmen, de totalt fick under 

filmens gång. I det andra experimentet tittade de på vilka sammanhang (eng: coherence) 

åskådaren gjorde. Filmen de hade valt var Rear Window (Hitchcock, 1954) och åskådarna fick 

se den under förhållandena 1) engelskt tal utan text 2) franskt tal med engelsk text. De blev 

ombedda att stoppa filmen och skriva ned alla tankar de fick under filmens gång. Lee m fl 

arbetade under hypoteserna att de som såg den otextade versionen skulle ha fler av sin hjärnas 

resurser tillgängliga och förstå filmen bättre, d v s dra fler detaljerade slutsatser (eng: 

elaborate inferences). 

 Totalt deltog 34 försökspersoner i första experimentet och 58 i det andra. Utav dessa 

uteslöts resultaten från sju i första experimentet och fem i andra då de redan sett filmen. I 

båda experimenten fick deltagarna först läsa en sammanfattning av första halvan av filmen 

och sedan se den andra halvan. Inför det första experimentet blev försökspersonerna ombedda 

att pausa filmen när de fick en tanke om den och skriva ned vilken tid de stannade på samt 

vad de tänkte. Det andra experimentet såg annorlunda ut och gick ut på att i efterhand 

gruppera 76 kort, med text som beskrev en händelse i filmen, efter hur lika händelserna var 

varandra. De exakta instruktionerna för första experimentet var: 

While you watch the clip, you should stop the movie whenever you have 

thoughts about what is going to happen or what has happened earlier in the 

film. When you stop the movie, please write down these thoughts that came to 

your mind. What you write down can be about the characters, the action in the 

movie, the current, past, or future situations in the movie or anything else. 

(Lee m fl, 2013:417) 

 Under det första experimentet kom de fram till det inte var någon större skillnad över hur 

många av åskådarnas tankar som var slutsatser. Nästan alla tankar åskådarna skrev ned var 

slutsatser oavsett vilken version av filmen de såg. Däremot så drog de som sett den otextade 

fler detaljerade och förutsägande slutsatser (eng: elaborate inferences) än de som fick se den 

textad. De som såg den textade drog däremot fler bryggande slutsatser (eng: bridging 

inferences) där de knöt an till tidigare eller kommande scener. Detta stödjer deras hypotes om 

att textning tar upp fler mentala resurser, vilket lämnar färre tillgängliga för att dra detaljerade 

slutsatser. Med enklare ord så är det svårare att förstå filmens narrativ när vår 

uppmärksamhet är delad mellan textningen och bilden/ljudet. 

 Det andra experimentet tittade på vilken grad av åskådarnas sammanhang var lokala (eng: 

local – kortare sekvenser som är separata från filmens huvud-story, eller en sidohistoria) eller 

globala (eng: global – slutsatser åskådaren drar som använder kunskaper utanför narrativet, 

t ex erfarenheter från att ha läst böcker i samma genre, samt slutsatser som förutspår 

kommande händelser). Det kunde bekräfta sin första hypotes, att mängden globala 

sammanhang skulle vara högre för den otextade versionen. Att åskådaren såg filmen som ett 

helt och kontinuerligt narrativ och inte separata mindre grupperingar av händelser. Likaså 
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stämde deras andra hypotes om att mängden lokala sammanhang skulle vara högre i den 

textade versionen. 
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3 Problemformulering 

Är undertexter distraherande i ett äventyrsspel? Drar de uppmärksamhet från grafiken och 

ljudet? Det har gjorts en del forskning på detta inom film och enligt Lavaur m fl (2011) så 

minns de som såg en film utan text (och som samtidigt har avancerade kunskaper i språket 

som talas i filmen) mer av det visuella än när de såg den textad på antingen sitt modersmål 

eller filmens språk. Som tidigare konstaterat verkar det som om de som ser en otextad film 

har fler kognitiva resurser tillgängliga och kan dra större och mer detaljerade slutsatser än de 

som ser samma film textad (Lee m fl, 2013). I ett spel kan man ofta pausa, detta ger kanske 

spelare tiden att titta på grafiken, något åskådaren av en film inte får. Enligt forskning om 

uppmärksamhet har vi en begränsad kapacitet (Araï, 2001). Vi kan inte uppmärksamma allt 

samtidigt utan filtrerar vad vi ser och hör (Araï, 2001). Vi uppmärksammar och läser text först 

för att sedan titta på bilden (Carroll m fl, 1992; Hegarty, 1992a, 1992b; Rayner m fl, 2001; 

d’Ydewalle m fl, 1989). Genom att inte ha någon textning förväntar jag mig att respondenterna 

vilar ögonen på karaktären (det enda visuella i scenen) och på så vis noterar mer av deras 

utseende. En spelare som däremot har textning under samma spelmoment kommer att 

ofrivilligt lägga mer tid på att läsa texten för att sedan klicka vidare i dialogen och då lägga 

mindre tid på att titta på karaktären. Mer om hur detta ser ut i spelet i 4.1 nedan. Frågan är då 

hur distraherande undertexterna är i ett äventyrsspel? Med detta som bakgrund har jag 

formulerat följande hypotes att testa. 

1) De som spelar ett äventyrsspel med undertexter uppmärksammar mindre av det 

visuella än de som spelar samma spel utan undertexter. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att testa hypotesen skapades två varianter av ett kortare dialogbaserat äventyrsspel, i stil 

med de tidigare nämnda spelen (se kapitel 2.1): a) både text och röst b) bara röst. De två 

varianterna testades sedan på två olika grupper av spelare. En kvantitativ undersökning 

genomfördes efteråt där de fick svara på frågor om spelets innehåll med betoning på hur väl 

de uppmärksammat grafiska aspekter. Syftet med undersökningen var att kunna jämföra 

dessa två varianter av spelet. En kvantitativ undersökning är bra för denna uppgift då det ger 

mätbar data väl lämpat för statistik och siffror. Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland 

och Leif Ove Larsen (2003) beskriver denna metod i sin bok Metodbok för medievetenskap. 

De skriver att ”Målet är att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa hypoteser 

som vi satt upp i förväg.” (Østbye m fl, 2003:157) Vilket är vad denna undersökning vill uppnå. 

Det handlar om spelarnas uppmärksammade aspekter av spelet och inte en djupgående analys 

om de förstod storyn eller något annat. 

3.1.1 Testmaterialet – Frekvens saknad 

Spelet som användes som testmaterial heter Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) 

och är ett äventyrsspel på svenska som spelas på en surfplatta av typen Apple iPad och Google 

Android surfplattor. Det skapades inom forskningsprojektet inkluderande speldesign och 

tanken var att både seende och synskadade skulle kunna spela det på lika villkor och få samma 

upplevelse (Per Anders Östblad, Henrik Engström, Jenny Brusk, Per Backlund och Ulf 

Wilhelmsson, 2014). All text i spelet är skriven av mig men den övergripande berättelsen 

skapades av de övriga utvecklarna. Detta spel användes av två anledningar; grafiken är redan 

skapad och av hög kvalitet samt att all röst är inspelad och även den av hög kvalitet. Detta var 
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viktigt för att spelarna inte skulle distraheras av grafik och ljud som inte matchar eller av så 

låg kvalitet att resultaten blir oanvändbara. För att öka antalet respondenter var 

spelsegmentet som användes bara 15-20 minuter, tiden varierar efter hur snabbt spelaren 

löser spelet. Två varianter av spelet skapades; en med undertexter (härefter kallad TMU, 

testvariant med undertexter) och en utan (TUU, testvariant utan undertexter). Båda 

varianterna använder samma grafik och övriga ljud (t ex dörrar som öppnas/stängs) och 

spelaren navigerar genom spelet med hjälp av val i form av text, oavsett variant. 

3.1.2 Urval 

Lavaur m fl (2011) använde tolv respondenter och Lee m fl (2013) 27. Testgrupperna borde 

därför vara på ungefär 10-15 personer per variant av spelet för att kunna få ut ett resultat. 

Respondenterna fick svara på frågor om spel- och mediavana samt ålder men det finns inga 

preferenser på svaren. Testet kunde även utföras på distans, över internet, för att få fler 

respondenter. 

 Respondenterna spelade vardera bara en variant av spelet. Om de hade spelat den andra 

varianten efter den första skulle de fört med sig kunskap från första spelningen in i den andra 

och då går det inte att jämföra resultaten. Målet här var att få ut data som går att jämföra 

mellan de två varianterna. Vilken variant varje testare spelade slumpades fram för att utesluta 

att testledaren medvetet eller omedvetet påverkade resultatet. Om slumpningen blev för 

ensidig skulle testledaren be spelare testa den varianten som behövde fler respondenter. 

3.1.3 Genomförande 

Respondenterna blev först ombedda att ge sitt medgivande och skriva under ett 

samtyckesformulär. Efter det blev de instruerade i hur man spelar spelet. Varje respondent, 

lokala eller på distans, fick samma instruktioner. De på distans blev även instruerade om att 

de skulle sitta ensamma i ett lugnt rum, stänga av telefoner och andra distraktioner och avsätta 

upp till 45 minuter åt testet. Samma testmiljö fanns under de lokala testerna. Vid lokala tester 

lämnade testledaren rummet under testet. 

 Efter att respondenten slutfört spelet fick de svara på ett frågeformulär indelat i tre delar. 

Den första innehöll allmänna frågor som kön, spelvana, medievana och ålder. Den andra delen 

innehöll själva undersökningen. Frågor som om de uppmärksammade vilken färg en karaktär 

hade på sina hängslen och liknande detaljer som för det mesta bara syns i dialogtillståndet där 

undertexterna förekommer. Frågorna var flervalsfrågor där fler än ett svar kan vara rätt. Att 

hängslena är gröna är rätt men svar åt brunt är nära. Den sista delen var en fri forms del 

angående vilka tankar de har om undertexter. Alla respondenter var anonyma, vilket de även 

blev informerade om innan testet började. 

3.1.4 Analys 

Alla svar ges ett värde från -1 till 1 och förs sedan in i ett kalkyl-dokument. Ett positivt värde 

representerar rätta svar och ett negativt felaktiga svar. Varje möjligt svar ges ett värde, 

beroende på hur nära rätt de är. Svar som att Karl bär gröna hängslen ger fullt poäng medan 

bruna hängslen något mindre då brunt fortfarande är nära grönt på färgskalan. Däremot ger 

svar att han inte bär hängslen fullt negativt värde. Medelvärdena för de båda varianterna av 

spelet jämförs sedan och ger undersökningens resultat. 
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4 Implementation av testvarianterna av 
Frekvens saknad 

Underlaget för studien var, som tidigare nämnts, spelet Frekvens saknad (University of 

Skövde, 2015), ett äventyrsspel utvecklat inom ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde. 

Forskningsprojektet hette inkluderande speldesign och handlade om att göra spel som 

inkluderade synskadade utan att vara specifikt för dem och på så viss ge seende en sämre 

upplevelse. Spel där seende och synskadade kan spela på lika villkor och få samma upplevelse 

(Östblad m fl, 2014). Arbetet med spelet genomfördes huvudsakligen under våren och 

sommaren 2014. Jag anställdes i slutet av våren för att skriva all text i spelet, den övergripande 

berättelsen var redan spikad. 

4.1 Spelets funktionalitet och story 

Det går tydligt att se influenser från de gamla äventyrsspelen från 90-talet. Som i Gabriel 

Knight: Sins of the Fathers (Sierra On-Line, Inc, 1993) har dialogerna placerats i nedre halvan 

av skärmen med karaktärsporträtt och text, i detta fall är porträtten i helfigur. Precis som i 

fallet med nyutgåvan av Broken Sword: Shadow of the Templars (Revolution Software, 1996), 

från 2009, har anpassningar gjorts för plattformen Apple iPad och Google Android 

surfplattor. Den mindre skärmytan innebär att karaktärer inte syns lika väl och då är 

porträtten till hjälp. Till skillnad från de flesta av de gamla spelen så är dock dialogen inte 

färgad beroende på vem som talar, något jag ändrat i testvarianterna (se kapitel 4.3). En annan 

skillnad är även att spelaren inte fysiskt går omkring i miljöerna med sin avatar utan bara 

klickar/pekar på de objekt hon vill interagera med. Detta har dock ingen inverkan på min fråga 

och undersökning. 

 Figur 8, Figur 9 och Figur 10 nedan visar hur spelets två primära tillstånd, 

navigeringstillståndet och dialogtillståndet, ser ut samt hur undertexterna fungerar. Det finns 

även ett tredje tillstånd, ett pusseltillstånd, men det har ingen inverkan på undersökningen. 

Spelaren styr spelet genom att dra fingret över skärmen och hör då ett sökljud som indikerar, 

i stereo, hur nära hon är en interaktionspunkt. Det fungerar även att direkt trycka på 

interaktionspunkten. Alla karaktärer är animerade i samtliga lägen, det finns även föremål i 

bakgrunden som är animerade (så som fläkten i Figur 8 nedan). 

 Spelet utspelar sig primärt på en radiostation under 50- eller 60-talet. Spelaren börjar 

inlåst i ett skåp och måste ta sig ut därifrån, detta är en sekvens för att introducera spelaren i 

spelets mekanik (en tutorial). Därefter hoppar spelet tillbaka tre dagar i tiden och spelaren 

börjar i Patricias och Karls kontor där hon berättar för spelaren att hennes vän och kollega 

Richard varit försvunnen i tre dagar. För att ta sig vidare måste hon först prata med Karl 

angående Richard och sedan kan hon gå ut till lobbyn. I lobbyn finns Monica och ett antal 

dörrar som leder till chefens kontor, Richards kontor (låst), sändningsrummet och hennes 

egna kontor. Hon måste gå och prata med chefen och titta på nyckelskåpet som hänger på 

väggen inne i chefens kontor. I nyckelskåpet finns nyckeln till Richards kontor, men hon kan 

inte ta den så länge chefen sitter där inne. För att få ut chefen behöver hon gå till 

sändningsrummet och dra i strömspaken så att sändningen avbryts. Chefen kommer 

springandes och skäller ut henne. Nu har hon möjlighet att gå till hans kontor och ta nyckeln 

för att sedan komma in på Richards kontor. Där inne hittar hon ett dolt kassaskåp som hon 

behöver Karls hjälp med att öppna. För att öppna det måste hon klara ett pussel och i 
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kassaskåpet ligger ett rullband. Karl och Patricia tar med det tillbaka till deras egna kontor 

och lyssnar på det. De hör bara oljud och Karl säger att det kommer ta honom några dagar att 

tvätta bandet. Där slutar första kapitlet och med det testet. I Figur 7 nedan går det att se exakt 

vad som behöver göras och i vilken ordning för att slutföra första kapitlet. 

 

  Den kritiska stigen för att lösa kapitel ett, taget ur designdokumentet 
för Frekvens saknad (University of Skövde, 2015). Karaktären Karl hette Klas i detta 

skede av utvecklingen. 
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  Skärmdump 1 ur Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) som 
illustrerar hur spelaren navigerar genom spelet. Detta är spelets navigeringstillstånd, 
ringen runt karaktären Karl visas när spelarens finger är över en interaktionspunkt. 
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  Skärmdump 2 ur Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) som 
illustrerar hur dialogscenen ser ut i spelet. Spelaren väljer samtalsämne genom att 

trycka på någon av knapparna. Bakgrunden är dämpad för att tydligare göra att 
spelaren är inne i spelets dialogtillstånd. 

 

  Skärmdump 3 ur Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) som 
illustrerar undertexternas utseende och position. Karaktären Karl svarar på en av 

spelarens frågor. 
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4.2 Arbetsprocessen för skrivandet av texten i Frekvens saknad 

 Mycket av inspirationen till dialogen i Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) har 

kommit från de gamla äventyrsspelen som togs upp i kapitel 2.1 ovan. Något de alla har 

gemensamt, utöver vad som redan nämnts, är humor. Humor har varit en viktig pelare i 

genren, på gott och ont. En nackdel har varit att pusslen i spelen ibland varit för ologiska, 

något som ofta kritiserats. Ett bra exempel går att finna i Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge 

(LucasArts, 1991) där man vid ett tillfälle behöver öppna en ventil, vilket kräver en skiftnyckel. 

Det engelska ordet för skiftnyckel är monkey wrench och därför använder man en apa. 

Ologiskt men samtidigt logiskt. Är man dock inte bekant med det engelska ordet ökar genast 

svårighetsgraden på pusslet. 

 Utvecklarna av Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) hade bestämt sig för att även 

om spelet utspelade sig på 50-60-talet och att spelarens avatar, Patricia, var en kvinna så var 

kvinnors rättigheter och liknande inget som skulle tas upp i spelet. Spelet skulle inte vara 

någon form av samhällskritik, kommentar, ta upp tyngre ämnen eller provocera. Det skulle 

helt enkelt vara kul att spela. Det går ändå att läsa in någon form av kommentar men det är 

snarare en biprodukt av att spelarens karaktär skulle vara i ett underläge jämfört med sina 

kollegor, en så kallad underdog (engelska). Karaktären skulle mycket väl kunnat ha varit en 

man och varit i samma situation. I och med fokusen på kul hade inte en allvarligare ton 

fungerat på dialogen och jag valde att försöka föra in humor där det föll sig naturligt. Mycket 

av detta kom i form av huvudkaraktären Patricias egna kommentarer om omvärlden och vad 

som händer. Hon fick en något sarkastisk och humoristisk personlighet, men jag var noga med 

att hon inte skulle bli en clown. Humor där humor var passande. Något hon har gemensamt 

med många av huvudkaraktärerna i de gamla äventyrsspelen. Övriga karaktärer är skrivna 

utan denna humor, ett medvetet val för att spelvärlden skulle kännas trolig. Om alla karaktärer 

skämtade när de pratade hade spelet framstått som lite flamsigt. 

 Texten och dialogen jobbade jag med iterativt. Först började jag med att få en överblick 

över hela spelet och vad som behövdes göra. För att underlätta för mig själv och övriga i 

utvecklings-teamet använde jag mig av färgkoder för att det snabbt skulle gå att avgöra vilket 

stadie ett stycke text var i, hur detta kunde se ut kan ses i Figur 11 nedan. Varje gång jag gjorde 

ändringar i texten fick även filen ett nytt versionsnummer (den gamla lades i ett arkiv) där 

större revideringar blev en helt ny version (t ex 1.11 till 2.0). Det största problemet var att hitta 

de olika karaktärernas personlighet. Det första kapitlet gick igenom fyra stora revideringar 

medan det fjärde, och sista, stannade på version ett då karaktärernas beteende var väl 

etablerade och jag var bekväm med stilen på dialogen. Under processen lades det även in 

instruktioner till röstskådespelaren om hur de skulle uttrycka sig under i ett stycke dialog. I 

Figur 11 nedan finns ett exempel på detta där Patricia är ursäktande och Karl retfull. Dessa 

anvisningar finns inte med i undertexterna. Även om jag försökte ge alla karaktärer 

personligheter så valde jag att i vissa fall falla tillbaka på stereotyper. Receptionisten Monica 

är en mindre karaktär vars enda syfte i spelet är att bidra med information om spelvärlden. 

Lee Sheldon (2012), professor inom spel på Rensselaer Polytechnic Institute, skriver att 

mindre karaktärer bland annat kan bidra med exposition och att klargöra de grumliga bitarna 

(eng: murky parts), att spelaren inte behöver identifiera sig med dem. Att Monica är något 

plattare var något jag och resten av utvecklingsteamet ändå tyckte fungerade, även om vissa 
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testare uppmärksammade det. Hennes roll är att fylla ut spelvärlden med information, att få 

den att verka större utöver de delar spelaren besöker under spelets gång. 

 Både tal och text är på svenska, något som kan vara ovant för svensktalande då vi oftast har 

svensk text på utländska filmer, men det är min uppfattning att det inte kommer vara störande 

då detta inte har kommit upp i testning av spelet. Lavaur m fl (2011) testade både med 

undertexter på det talade språket (eng: intralingual subtitles) och på åskådarens modersmål 

(eng: interlingual subtitles). Resultatet blev det samma i båda fallen, att åskådaren mindes 

mindre av det visuella. 

 

 Exempel på hur arbetet med dialogen sett ut. Rött för stycken som inte 
är påbörjade eller bara har grundläggande information. Blått när de är i ett 

halvfärdig stadie. Lila med XXX (lätt att söka efter i ett textdokument) för egna 
kommentarer och tankar. Svart när stycket är färdigt. 

4.3 Modifieringar av spelet för undersökningen 

I TMU (testvariant med undertexter) gjordes två ändringar. Talarens namn står i början av 

all undertext samt att karaktärer fått unika färger på sin text. Karls undertexter tog färgen från 

hans gröna hängslen, se Figur 12 nedan. Monicas tog sin färg från hennes röda hår, se Figur 

13 nedan. Chefen tog sin färg från hans blåa slips, se Figur 14 nedan. Patricias text är vit då 

hon inte har någon grafisk representation i spelet och vitt är en neutral färg, se Figur 15 nedan. 

Detta för att komma närmare konventionen inom genren, som fastställdes i kapitel 2.1 ovan, 

samt för att spelaren tydligare skall kunna avgöra vem som pratar. I TUU (testvariant utan 
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undertexter) togs undertexterna samt bakgrunden bakom dem helt bort. Toppen och botten 

av skärmen blir fortfarande svart i TUU när någon talar vilket indikerar att det är en 

dialogsekvens där spelaren inte kan interagera med spelet. 

 I båda varianterna har alla kapitel efter det första tagits bort för att göra testet mer 

fokuserat, kortare och ge det ett klarare slut. Spelet börjar annars som vanligt med en 

titelsekvens, meny och sedan en instruktionssekvens (eng: tutorial) för att följas upp av kapitel 

ett. Att ta bort instruktionssekvensen övervägdes men den blev kvar av tre huvudsakliga 

anledningar; den är relativt kort, att den ökar stämningen i spelet och den ger spelaren en 

chans att bekanta sig med spelmekaniken. Att gå direkt till kapitel ett kan vara lite förvirrande 

för spelaren. Resterande kapitel har även tagits bort för att ge testet ett klarare slut. 

 

 Skärmdump ur TMU av Frekvens saknad (University of Skövde , 2015) 
som visar Karls undertexter i form och färg. 
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 Skärmdump ur TMU av Frekvens saknad (University of Skövde , 2015) 
som visar Monicas undertexter i form och färg. 

 

 Skärmdump ur TMU av Frekvens saknad (University of Skövde , 2015) 
som visar Chefens undertexter i form och färg. 
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 Skärmdump ur TMU av Frekvens saknad (University of Skövde , 2015) 
som visar Patricias undertexter i form och färg under en dialog med Karl. Patricia 

har ingen grafisk representation i spelet. 

4.3.1 Spelets funktionalitet i förhållande till undersökningen 

Med gjorda modifieringar är spelet väl anpassat för undersökningen. Det finns dock flera 

skillnader på ett sådant här spel och film vilka kan göra att undersökningen får andra resultat 

än vad till exempel Lee m fl (2013) och Lavaur m fl (2011) fick. I spelet kan spelaren vänta med 

att välja nästa dialogval och på så sätt få mer tid att studera grafiken. Det är även väldigt lite 

rörelse i bilderna, även om alla karaktärer är animerade. Undertexterna är nästan uteslutande 

bara närvarande i dialogsekvenserna, ett läge i spelet då enbart karaktären som spelaren 

pratar med är synlig. Som vi såg i Rayners m fl (2001) undersökning så läser vi texten det 

första vi gör i stillbilder, se Figur 5 och Figur 6 ovan. Enligt deras undersökning tillbringade 

försökspersonerna 70 % av tiden med att läsa texten. Liknande förhållanden som deras stilla 

reklambilder finner vi i spelet. Trots att karaktärerna är lätt animerade händer det inte mycket 

i sekvensen. De agerar inte utefter vad som sägs utan har bara en animation för att de skall 

kännas mer levande. I en studie på döva fick Carl J Jensema, Ramalinga Sarma Danturthi och 

Robert Burch (2000), forskare på Institute for Disabilities Research and Training i USA, 

liknande resultat som Rayner m fl (2001). Deras undersökning handlade om video och de 

använde sig av döva i olika åldrar. De fann att försökspersonerna tillbringade 84 % av tiden 

med att titta på undertexterna, enbart 14 % av tiden tittade de på videon (resterande 2 % av 

tiden tittade de helt utanför skärmen). 

 Att just så mycket tid tillbringade med att titta på undertexterna har tagits i åtanke vid 

utformningen av frågorna som ställs till respondenterna. De är utvecklade efter vad som syns 

i dialogtillståndet och inte i navigeringstillståndet där det enbart förekommer sporadiska 

undertexter, även om vissa detaljer går att se även i navigeringstillståndet. Till exempel går 

det att se att Karl bär en gul långärmad tröja i Figur 8 ovan även om det blir tydligare när 

spelaren konverserar med honom, se Figur 9 eller Figur 10 ovan. Något annat som är värt att 

poängtera är att spelaren inte måste interagera med Monica för att lösa kapitel ett, se den 

kritiska stigen i Figur 7 ovan. Detta var något jag behövde hålla ett öga på under testet. Om en 
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spelare inte pratat med Monica behövde deras eventuella svar på frågorna om henne 

exkluderas. 

4.4 Pilotstudier 

Två pilotstudier har utförts. I den första testades olika former av frågor och i den andra 

testades de två varianterna av spelet följt av frågorna. Detta för att säkerställa att först frågorna 

fungerar och sedan för att undersökningen fungerar. Den andra pilotstudien fokuserade på att 

testa de framställda frågorna i samband med att respondenterna fick testa de två varianterna 

av spelet. Tiden det tog för respondenten att slutföra testet antecknades även för att säkerställa 

att testet inte tar för lång tid. 

 I den första pilotstudien fick respondenterna först titta på tre bilder från spelet (se Figur 

16, Figur 17, Figur 18 nedan) och därefter fick de svara på frågor om de tre bilderna, se 

Appendix A - . Frågorna till varje bild var i olika stilar: 

 Till Figur 16 handlade frågorna om färgen på karaktärens olika klädesplagg. De fick 

välja mellan sex olika färger (samt svart, vitt och grått) och alla färgerna hade även 

alternativ för ljust eller mörkt, exempel: blåa, mörkblåa eller ljusblåa. 

 Till Figur 17 var frågan mer öppen och jag bad respondenterna skriva ned alla detaljer 

de kunde minnas. 

 Figur 18s frågor var mer riktade. Där fick de till exempel frågan om karaktären hade 

glasögon. Under svarsalternativen var flera olika sorters glasögon uppradade samt ett 

alternativ för inga glasögon. Det fanns även en mer öppen fråga där många olika 

detaljer nämndes, alla stämde dock inte in på bilden. Respondenterna fick markera 

vilka av alla alternativen de tyckte stämde in. 

 När de var färdiga berättade jag vad undersökningen handlade om och frågade vilken form 

på frågorna de tyckte bäst om och vad de tror skulle fungera bäst. Resultatet blev att den 

sistnämnda formen, den till Figur 18, valdes. 

 Under den andra pilotstudien fastställdes frågeformuläret mer och jag fick bra respons och 

kritik på det, se Appendix B - . Spelet testades i både TUU och TMU utan att några buggar eller 

problem uppstod. Den data jag fick ut indikerade att min hypotes stämmer, att de som spelar 

spelet utan undertexter mindes mer av det visuella än de med undertexterna. Men detta kan 

samtidigt bero på individuella skillnader hos respondenterna och det går inte att utläsa något 

resultat än. Det gick även att fastställa att testningen tar cirka 20-30 minuter då 

spelsessionerna tog i genomsnitt 15 minuter både för både vana och ovana datorspelare. Ett 

potentiellt problem flaggades även under testningen av TUU, en spelare förstod inte att hon 

kunde börja interagera med spelvärlden utan satt och väntade tills jag sade till henne. Inget 

allvarligt problem då det kunde lösas med att jag instruerade respondenterna bättre. 
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 Bild ett (Karl) ur första pilotstudien. Frekvens saknad (University of 
Skövde, 2015) 

 

 Bild två (Monica) ur första pilotstudien. Frekvens saknad (University 
of Skövde, 2015) 



24 
 

 

 Bild tre (Chefen) ur första pilotstudien. Frekvens saknad (University of 
Skövde, 2015) 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Frågorna till undersökningen konstruerades genom att titta på samtliga tre karaktärer och 

hitta likheter och försöka ha så liknande frågor som möjligt runt alla tre. T ex så bär alla tre 

glasögon och därför ställdes frågan ”Hade X glasögon?” till alla karaktärerna. Detta för att ha 

en gemensam grund att kunna utvärdera från sedan. Andra frågor som återkom var om 

karaktären hade hängslen, vilket två av tre hade, och vad de hade för klädsel samt färg på den. 

Det är samma frågor för både TMU (testvariant med undertexter) och TUU (testvariant utan 

undertexter). 

 Frågorna formulerades även på lite olika sätt. Det fanns två primära former av frågor som 

hanterar färger och utseende. I den första formen kunde respondenten välja mellan ett 

felaktigt svar och sedan olika grader av rätt. I frågan om glasögon på Karl kunde de välja 

mellan fyrkantiga glasögon (rätt), runda glasögon, smala glasögon och inga glasögon (fel). 

Tanken var att fånga upp inte bara om respondenten uppfattat vilken sorts glasögon Karl hade 

utan även om de ens noterat att karaktären hade glasögon (genom alternativen runda och 

smala glasögon). Detta för att slippa att ha repetitiva ja/nej frågor och sedan följdfrågor. Den 

andra formen handlar mer om adjektiv, så som frågor om färg på klädsel. Karls tröja var gul 

och det var det enda rätta svaret, även om svar med liknande färger gav partiellt rätt, se nästa 

paragraf för mer detaljer. Svarsalternativen valdes genom att utgå från de rätta svaren på 

karaktärerna och sedan lägga till fler alternativ. Karaktärerna Karl och Chefen fick exakt 

samma frågor och svarsalternativ. Vissa av frågorna var inte relevanta och togs inte hänsyn 

till i analysen. T ex följdfrågan om färg på Karls eller Chefens skägg. De har inget skägg men 

genom att ha med frågan så undveks risken att influera respondentens svar när andra frågor 

hade följdfrågor om färgen. För Monica så avvek frågorna något då frågor som om Monica har 

skägg inte var relevant på en kvinnlig karaktär. Det lades även till svarsalternativ på frågan 

om klädsel och frågan om ögonfärg var unik för henne då hennes ögon är mer framträdande 

än hos Karl och Chefen. 

 För att evaluera svaren på frågorna analyserades samtliga karaktärer för att avgöra vad som 

faktiskt är rätt och fel. Varje fråga tittades på och svarsalternativen gavs sedan ett poängvärde 

på -1, 0 eller 1. -1 för helt fel, 0 för partiellt rätt och 1 för helt rätt. T ex frågan om hängslen på 

karaktären Karl. Han bar otvivelaktigt hängslen så svaret ”Inga hängslen” var fel och gav -1 

poäng. Hans hängslen var gröna vilket var rätt och gav då 1 poäng. Resterande val, t ex ”Bruna 

hängslen” eller ”Vita hängslen”, var partiellt rätt och gav 0 poäng. Respondenten hade noterat 

att Karl bar hängslen men missat vilken färg de var. -1 till 1 har valts som spann då det är lätt 

att se om ett resultat pekar mer åt det felaktiga hållet, under 0, än det rätta, över 0, eller mer 

neutralt, nära 0. 

 Det finns en del subjektivitet i vissa frågor och detta har tagits i beräkning vid 

poängsättningen. Till exempel på frågan om kroppsform på Chefen så var rätt svar enligt 

testaren ”tjock” då Chefen var mycket rund runt magen. Men svar som kraftig och muskulös 

gav partiellt rätt. Kraftig då denna beskrivning både innefattar att någon är ”tjock”, ett mer 

artigt sätt att säga samma sak, men det kan även användas som att personen är stark. Att 

Chefen var stark stöds av hans bara armar som såg kraftiga och starka ut. Muskulös var Chefen 

inte, men hans armar talar för en viss styrka. Därför gav även det alternativet partiellt poäng, 

respondenten har uppfattat att han i alla fall inte var åt det taniga, smala eller normala hållet. 
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Detta var en fråga med hög subjektivitet. Ett annat exempel är frågorna om klädsel. Även där 

fanns det flera svar som kunde anses rätt och det har tagits i beaktande vid poängsättningen. 

För en mer omfattande genomgång av alla frågor, hur poängen är sattes och vad testaren ansåg 

är subjektivt med en kort förklaring av varje värde finns i Appendix D - . 

 För frågorna om färger användes ett färghjul, se Figur 19 nedan, som grund för att avgöra 

rätt, partiellt rätt och fel. T ex om rätt svar var rött så gav orange och rosa partiella poäng då 

de ligger bredvid rött på färghjulet, alla andra svar är fel. Detta har hållits konsekvent när 

poängen sattes på alla frågor där det finns svar vars färg ligger i en närliggande kvadrant. Den 

svåraste färgen att poängsätta var brunt, så som Karls och Chefens byxor, då brunt är en 

blandning av röd och grön (150R, 75G, 0B) vilket lägger den något mer åt det röda hållet i 

färgen orange och dessutom mer mot centrum (svart). I dessa fall har det valdes att ge brunt 

rätt, orange, rött och svart är partiellt rätt, då brunt ligger mer mot det mörka centrum i 

färghjulet, och resterande färger är fel. Tittar man på brunt är den uppenbarligen inte röd. 

Men för att hålla poängsättningen av färg konsekvent ger då även rött partiellt rätt. 

 Ett färghjul i skalan RGB (Red Green Blue) valdes för att datorskärmar använder sig av 

RGB skalan och testet utförs på sådana skärmar. Hur väl detta färghjul stämmer med 

verkligen och respondenternas subjektiva uppfattning går att diskutera men det är utanför 

vidden av denna undersökning. 

 Undersökningen gick till så att respondenter eftersöktes i testarens omgivning. Det 

säkerställdes först att de inte visste vad undersökningen handlade om eller hade spelat spelet 

tidigare och alla fick samma instruktioner mejlade till sig, se Appendix C - . Vilken variant de 

skulle spela slumpades fram för att eliminera eventuell partiskhet från testarens sida. Två av 

respondenterna behölls till sist om slumpen gjorde att ena varianten av spelet spelats av 

betydligt fler så kunde dessa två bli riktade till den varianten med minst antal svar. Detta 

behövdes ej i slutändan och de sista två fick även de slumpa vilken variant de testade. 

Svarsformuläret gjordes som en enkät på internet, se Appendix F - . Alla har inte svarat på 

frågan om de har spelat Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) tidigare. Det är för att 

frågan lades till för senare respondenter, för de första kontrollerades frågan manuellt av 

testaren innan de godkändes att delta i undersökningen. 

 Totalt var det 13 personer som svarade, sex på TUU och sju på TMU. Fem män och en 

kvinna på TUU i åldrarna 23, 25, 28, 32, 42 och 66. I TMU var det sex män och en kvinna i 

åldrarna 15, 18, 34, 60, 65, 65 och 66. 
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 Ett färghjul i RGB skalan som användes vid poängsättningen. 

5.1.1 Svaren och en kort sammanfattning av varje enskild fråga 

Detta kapitel innehåller en genomgång varje svar med en kortare beskrivning om eventuellt 

subjektivitet i poängsättningen. För mer utförligt om poängen på varje fråga se Appendix D - 

. Eventuella avvikelser i svaren uppmärksammas också. Totalt var det 13 personer som 

svarade, sex på variant 1 TUU och sju på variant 2 TMU. 

 En komplett överblick över hur många svar de olika svaren fick samt uträkning av poäng, 

medelvärden och samtliga respondenters fritext tankar kan finnas i Appendix E - . 
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Karl glasögon?” 

Variant 1 TUU: 0,67 poäng. 

Variant 2 TMU: 1,00 poäng 

Samtliga uppfattade att Karl bär glasögon. TMU-gruppen prickade in att de är fyrkantiga 

medan de utan text, TUU-gruppen, var lite mer osäkra. Varför är oklar. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fyrkantiga glasögon

Runda glasögon

Smala glasögon

Inga glasögon

Fyrkantiga glasögon Runda glasögon Smala glasögon Inga glasögon

Variant 1 TUU 67% 33% 0% 0%

Variant 2 TMU 100% 0% 0% 0%

Hade Karl glasögon?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU



29 
 

 

 Diagram över svaren på frågan “Hade Karl hängslen?” 

Variant 1 TUU: -0,17 poäng. 

Variant 2 TMU: 0,14 poäng 

De flesta uppfattade att Karl bär hängslen men sedan var båda grupperna oense om vilken färg 

de hade. Resultatet var för nära för att avgöra om ena gruppen tagit till sig mer av det visuella 

än den andra. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Inga hängslen

Blåa hängslen

Röda hängslen

Gula hänglsen

Gröna hängslen

Bruna hängslen

Svarta hängslen

Vita hängslen

Inga
hängslen

Blåa
hängslen

Röda
hängslen

Gula
hänglsen

Gröna
hängslen

Bruna
hängslen

Svarta
hängslen

Vita
hängslen

Variant 1 TUU 33% 33% 0% 0% 17% 17% 0% 0%

Variant 2 TMU 14% 14% 0% 0% 29% 43% 0% 0%

Hade Karl hänglsen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Karl för klädsel på 
överkroppen?” 

Variant 1 TUU: -0,33 poäng. 

Variant 2 TMU: -0,14 poäng 

Båda grupperna hade en låg träffsäkerhet. Ingen hade uppenbart tagit till sig mer av det 

visuella. Värt att notera är att det fanns en högre grad av subjektivitet i denna fråga vilket ger 

en viss osäkerhet i resultatet. Men Karl bar uppenbarligen en långärmad tröja enligt testaren 

och de frågan diskuterats med. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Skjorta

Långärmad tröja

Kortärmad tröja

Väst

Rock

Kavaj

T-shirt

Skjorta
Långärmad

tröja
Kortärmad

tröja
Väst Rock Kavaj T-shirt

Variant 1 TUU 50% 33% 0% 0% 0% 0% 17%

Variant 2 TMU 57% 43% 0% 0% 0% 0% 0%

Vad hade Karl för klädsel på överkroppen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Färg på klädseln på överkroppen?” för 
Karl 

Variant 1 TUU: 0,50 poäng. 

Variant 2 TMU: 0,71 poäng 

Båda grupperna hade en hög träffsäkerhet. TMU-gruppen var dock säkrare men inte 

tillräckligt för att kunna dra en slutsats. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Variant 2 TMU 0% 0% 71% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 14%

Färg på klädseln på överkroppen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vilken färg hade Karl på byxorna?” 

Variant 1 TUU: 0,33 poäng. 

Variant 2 TMU: 0,71 poäng 

TMU-gruppen hade en betydligt större träffsäkerhet. Respondenten som svarade blå har 

ADHD vilket kan svara för det uppenbarligt felaktiga svaret. Den som valde grönt kan ha varit 

influerat av den gröna färgen på undertexten på Karl. Båda dessa diskuteras närmare i kapitel 

5.2.1. Det fanns en viss subjektivitet i frågan och det har reflekterats genom att poängsätta 

enligt färghjulet. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 17% 17% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 0% 0% 0% 71% 0% 0% 0% 29% 0%

Vilken färg hade Karl på byxorna?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan ”Hade Karl slips eller fluga?” 

Variant 1 TUU: 0,33 poäng. 

Variant 2 TMU: 1,00 poäng 

TMU-gruppen hade en betydligt högre träffsäkerhet. Varför två av respondenterna svarade 

slips eller fluga är oklart men det kan ha att göra med miljön spelet utspelar sig i. De kunde ha 

varit osäkra men ansett att fluga eller slips är passande i den miljön. Chefen har dessutom 

slips och det kan ha påverkat även svaren på Karl. Frågan är en kuggfråga och finns med för 

att ha ett enhetligt frågeformulär för både Karl och Chefen. Det intressanta var att se om 

respondenterna noterat att han varken har fluga eller slips. Det fanns ingen subjektivitet i 

frågan. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingen

Slips

Fluga

Ingen Slips Fluga

Variant 1 TUU 67% 17% 17%

Variant 2 TMU 100% 0% 0%

Hade Karl slips eller fluga?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan ”Vad hade Karl för frisyr?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  1,00 poäng 

Båda grupperna svarade helt rätt på frågan. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skallig/inget

Kort

Axellångt

Långt

Skallig/inget Kort Axellångt Långt

Variant 1 TUU 0% 100% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 100% 0% 0%

Vad hade Karl för frisyr?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svar på frågan om Karls ”Hårfärg?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  1,00 poäng 

Båda grupperna svarade helt rätt på frågan. Karls hår var något mer åt det bruna hållet men 

rätt gavs till både brunt och svart då denna skillnad är så pass liten att skillnader i inställningar 

på monitorer kan ge olika resultat. I variant 1 hade bara fem av sex svarat på frågan, den sista 

har bara missat att kryssa i ett svar då frågan inte var obligatorisk för att gå vidare i 

undersökningen. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vit

Brunt

Blond

Rött

Svart

Vit Brunt Blond Rött Svart

Variant 1 TUU 0% 50% 0% 0% 33%

Variant 2 TMU 0% 57% 0% 0% 43%

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på 
föregående fråga.

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan ”Hade Karl skägg?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  1,00 poäng 

Båda grupperna svarade helt rätt. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inget

Skäggstubb

Kort

Långt

Inget Skäggstubb Kort Långt

Variant 1 TUU 100% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 100% 0% 0% 0%

Hade Karl skägg?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan ”Vilken kroppsform hade Karl?” 

Variant 1 TUU: 0,50 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,57 poäng 

Båda grupperna hade en hög träffsäkerhet. Resultaten var för nära varandra för att kunna 

avgöra om någon av grupperna tagit till sig mer av det grafiska. Frågan har hög subjektivitet 

då det kan vara svårt att avgöra var gränsen mellan svarsalternativen går. Vad är skillnaden 

mellan tanig och smal? Eller tjock och kraftig? Det är upp till betraktaren att själv utifrån sina 

egna subjektiva värderingar säga vilken kroppsform karaktärerna har. En respondent sade 

utanför enkäten att hen tyckte Karl såg normal ut i navigeringsläget men tjock ut i dialogläget. 

Detta togs i åtanke när vad som är rätt svar valdes av testaren i diskussion med andra 

utomstående. Det avgjordes att Karl är normal och att han eventuellt kan se tjock ut i 

dialogläget snarare var en bieffekt av att hans tröja såg pösigare ut där. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tanig

Smal

Normal

Tjock

Kraftig

Muskulös

Tanig Smal Normal Tjock Kraftig Muskulös

Variant 1 TUU 0% 17% 67% 17% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 14% 71% 14% 0% 0%

Vilken kroppsform hade Karl?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Chefen glasögon?” 

Variant 1 TUU: 0,50 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,57 poäng 

Resultatet var för nära för att avgöra om ena gruppen tagit till sig mer av det visuella än den 

andra. Värt att notera är att båda grupperna noterade att Chefen bär glasögon till samma grad, 

enbart en i varje svarade att han inte hade några. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fyrkantiga glasögon

Runda glasögon

Smala glasögon

Inga glasögon

Fyrkantiga glasögon Runda glasögon Smala glasögon Inga glasögon

Variant 1 TUU 67% 0% 17% 17%

Variant 2 TMU 71% 14% 0% 14%

Hade Chefen glasögon?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Chefen hängslen?” 

Variant 1 TUU: -0,67 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,00 poäng 

TMU-gruppen hade en överlägsen träffsäkerhet då hela 67 % av TUU-gruppen inte ens noterat 

att Chefen hade hängslen, ännu mindre vilken färg de var (bruna). 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Inga hängslen

Blåa hängslen

Röda hängslen

Gula hänglsen

Gröna hängslen

Bruna hängslen

Svarta hängslen

Vita hängslen

Inga
hängslen

Blåa
hängslen

Röda
hängslen

Gula
hänglsen

Gröna
hängslen

Bruna
hängslen

Svarta
hängslen

Vita
hängslen

Variant 1 TUU 67% 0% 17% 0% 0% 0% 17% 0%

Variant 2 TMU 29% 14% 0% 14% 0% 29% 14% 0%

Hade Chefen hänglsen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Chefen för klädsel på 
överkroppen?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,57 poäng 

TUU-gruppen hade en betydande bättre träffsäkerhet. Att en respondent svarat kavaj kan bero 

på miljön spelet utspelar sig i. Chefen är chef för radiostationen och med den positionen 

kommer en viss status och klädsel. Inget i respondentens övriga svar ger dock någon klarhet i 

det. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skjorta

Långärmad tröja

Kortärmad tröja

Väst

Rock

Kavaj

T-shirt

Skjorta
Långärmad

tröja
Kortärmad

tröja
Väst Rock Kavaj T-shirt

Variant 1 TUU 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 71% 0% 14% 0% 0% 14% 0%

Vad hade Chefen för klädsel på överkroppen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Färg på klädseln på överkroppen?” för 
Chefen. 

Variant 1 TUU: 0,33 poäng. 

Variant 2 TMU:  -0,14 poäng 

TUU-gruppen hade en betydande bättre träffsäkerhet. Respondenten i TMU-gruppen som 

svarat svart är samma som trodde att Chefen bar kavaj i förra frågan. Det kan vara förklaringen 

till att hen svarat svart då kavajer oftast är i svart eller mörka färger. Många i TMU-gruppen 

har även valt att svara blått. Det är intressant då Chefens slips är blå/svart samt att 

undertexterna är blåa. Detta kan ha färgat deras syn på karaktärens klädsel i helhet. Detta 

diskuteras mer i kapitel 5.2.1. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 17% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67%

Variant 2 TMU 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 43%

Färg på klädseln på överkroppen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Chefen för färg på byxorna?” 

Variant 1 TUU: 0,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  -0,14 poäng 

TUU-gruppen hade en bättre träffsäkerhet men inte tillräckligt för att kunna utläsa något 

resultat. Svaret rosa i TMU-gruppen är från en respondent som skrev att hen chansat på allt 

då hen inte kunnat koncentrera sig på figurerna. Men varför en respondent i TUU-gruppen 

valt lila är ett frågetecken då hen i övrigt inte gav några så utstickande svar. Lila är ingen färg 

som i övrigt finns med i spelets färgplatte och är ingen tidstypisk färg eller en färg som passar 

miljön. Det skulle kunna ha varit ett felklick då svarsalternativet lila var bredvid svart, som är 

en mer rätt färg, men det är bara spekulationer från testarens sida. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 17% 67% 0%

Variant 2 TMU 14% 0% 0% 0% 29% 0% 14% 0% 29% 14%

Vad hade Chefen för färg på byxorna?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Chefen slips eller fluga?” 

Variant 1 TUU: 0,67 poäng. 

Variant 2 TMU:  1,00 poäng 

TMU-gruppen hade en bättre träffsäkerhet. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingen

Slips

Fluga

Ingen Slips Fluga

Variant 1 TUU 0% 83% 17%

Variant 2 TMU 0% 100% 0%

Hade Chefen slips eller fluga?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Färg på slipsen eller flugan?” för 
Chefen. 

Variant 1 TUU: 0,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,43 poäng 

TMU-gruppen hade en bättre träffsäkerhet. Här såg vi att betydligt fler i TMU-gruppen har 

valt blå som svar, korrekt svar och samma färg som Chefens undertexter. Respondenten som 

svarat rött i TMU-gruppen är samma respondent som svarat att Chefen hade rosa byxor. Hen 

hade chansat på alla frågorna. 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 17% 33% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 33% 0%

Variant 2 TMU 43% 0% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 29% 0%

Färg på slipsen eller flugan? Svara INTE om du valde 
"Ingen" på föregående fråga.

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Chefen för frisyr?” 

Variant 1 TUU: 0,33 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,71 poäng 

TMU-gruppen hade en bättre träffsäkerhet. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Skallig/inget

Kort

Axellångt

Långt

Skallig/inget Kort Axellångt Långt

Variant 1 TUU 33% 67% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 86% 14% 0%

Vad hade Chefen för frisyr?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan om Chefens “Hårfärg?” 

Variant 1 TUU: 0,25 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,17 poäng 

Båda grupperna hade en låg träffsäkerhet. Enbart fyra från TUU-gruppen svarade då två av 

dem ansåg att Chefen inte hade något hår och då inte svarat på denna fråga. Alla svaren ligger 

inom brunt/svart men testaren ansåg att Chefens hår är brunt. Svart ger partiellt rätt, 0 poäng, 

då håret fortfarande är mörkt. Intressant att så många ändå ansåg att håret är svart och inte 

brunt. Inställningar på respondenternas monitorer kan även spelat in. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vit

Brunt

Blond

Rött

Svart

Vit Brunt Blond Rött Svart

Variant 1 TUU 0% 25% 0% 0% 75%

Variant 2 TMU 0% 17% 0% 0% 83%

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/inget" på 
föregående fråga.

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Chefen skägg?” 

Variant 1 TUU: -1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,43 poäng 

TMU-gruppen hade en betydligt högre träffsäkerhet. Intressant att notera i denna fråga är att 

Chefen hade en mustasch och att detta kan ha lett till att respondenterna mindes det som att 

han hade mer än så. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inget

Skäggstubb

Kort

Långt

Inget Skäggstubb Kort Långt

Variant 1 TUU 0% 33% 67% 0%

Variant 2 TMU 71% 29% 0% 0%

Hade Chefen skägg?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vilken kroppsform hade Chefen?” 

Variant 1 TUU: -0,33 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,29 poäng 

TMU-gruppen hade en betydligt högre träffsäkerhet. Detta går emot hypotesen. Detta var en 

fråga med hög subjektivitet. Är Chefen tjock eller kraftig? Var går gränsen? Tjock valdes som 

rätt svar då hans mage var rund och sticker ut. Kraftig och muskulös har även fått partiellt 

poäng då hans armar såg kraftiga och starka ut. Generellt en fråga som är betydligt svårare att 

kvantifiera för att få ut ett resultat då så mycket av respondenternas svar kommer från deras 

egna subjektiva åsikter och erfarenheter. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tanig

Smal

Normal

Tjock

Kraftig

Muskulös

Tanig Smal Normal Tjock Kraftig Muskulös

Variant 1 TUU 0% 0% 33% 0% 33% 33%

Variant 2 TMU 0% 0% 0% 29% 71% 0%

Vilken kroppsform hade Chefen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Monica glasögon?” 

Variant 1 TUU: 0,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,14, poäng 

Båda grupperna hade en låg träffsäkerhet. Att notera är att Monicas glasögon var smala men 

samtidigt fyrkantiga och rektangulära, därför gav både smala och fyrkantiga full poäng. Att så 

många i båda grupperna inte tyckte Monica hade glasögon grundar sig troligen både i att de 

var smala och att hennes ögon är större och synligare än hos de andra karaktärerna. Monicas 

glasögon sitter dessutom längre ned på hennes näsa och då inte direkt runt ögonen. Att titta 

henne i ögonen innebär då inte att man samtidigt måste titta genom glasögonen som hos Karl 

och Chefen. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fyrkantiga glasögon

Runda glasögon

Smala glasögon

Inga glasögon

Fyrkantiga glasögon Runda glasögon Smala glasögon Inga glasögon

Variant 1 TUU 17% 33% 17% 33%

Variant 2 TMU 0% 0% 57% 43%

Hade Monica glasögon?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Hade Monica hängslen?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  1,00poäng 

Båda grupperna hade helt rätt, Monica hade inga hängslen. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inga hängslen

Blåa hängslen

Röda hängslen

Gula hänglsen

Gröna hängslen

Bruna hängslen

Svarta hängslen

Vita hängslen

Inga
hängslen

Blåa
hängslen

Röda
hängslen

Gula
hänglsen

Gröna
hängslen

Bruna
hängslen

Svarta
hängslen

Vita
hängslen

Variant 1 TUU 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hade Monica hänglsen?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Monica för klädsel?” 

Variant 1 TUU: 0,17 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,71 poäng 

TMU-gruppen hade betydligt högre träffsäkerhet. I denna fråga gav även kortärmade 

alternativ partiellt poäng då det kan vara troligt att hon bar en kjol med blus som delas av ett 

bälte, även om rätt svar var klänning. Respondenterna hade då i alla fall hade noterat att hon 

hade kortärmat på sig vilket slutpoängen då reflekterar. Skjorta var dock så lätt identifierbart 

att det alternativet gav -1 även om den kan vara kortärmad. Överlag en fråga som var svår att 

poängsätta då det finns stor subjektivitet hos åskådaren. Det är även då svårt att dra några 

slutsatser från svaren. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Skjorta

Långärmad tröja

Kortärmad tröja

Väst

Rock

Kavaj

T-shirt

Kjol

Klänning

Skjorta
Långärma

d tröja
Kortärma

d tröja
Väst Rock Kavaj T-shirt Kjol Klänning

Variant 1 TUU 0% 17% 33% 0% 0% 0% 0% 17% 33%

Variant 2 TMU 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86%

Vad hade Monica för klädsel?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Färg på klädseln?” Angående Monica. 

Variant 1 TUU: -0,33 poäng. 

Variant 2 TMU:  -0,43 poäng 

Båda grupperna hade låg träffsäkerhet. Hennes klädsel var grön men vitt gav även partiellt 

poäng då hon hade en stor vit krage. Respondenterna hade då i alla fall noterat någon stor färg 

på klädseln. Det har valts en stor bredd på svaren i frågan.  

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Blå

Grön

Gul

Orange

Brun

Röd

Rosa

Lila

Svart

Vit

Blå Grön Gul Orange Brun Röd Rosa Lila Svart Vit

Variant 1 TUU 17% 33% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 29% 29% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 0%

Färg på klädseln?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Monica för ögonfärg?” 

Variant 1 TUU: -0,33 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,43 poäng 

TMU-gruppen hade betydligt högre träffsäkerhet. Monicas ögonfärg är så pass markant att 

testaren hade väntat sig högre träffsäkerhet för båda grupperna. Svaret grönt kan vara att 

färgen på hennes klädsel influerat svaret, samtidigt som det kan vara att respondenten 

misstagit sig. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Bruna

Gröna

Blåa

Svarta

Gråa

Bruna Gröna Blåa Svarta Gråa

Variant 1 TUU 33% 33% 33% 0% 0%

Variant 2 TMU 29% 0% 71% 0% 0%

Vad hade Monica för ögonfärg?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vad hade Monica för frisyr?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,57 poäng 

Båda grupperna hade hög träffsäkerhet men TUU-gruppen var bättre. I denna fråga gav 

axellångt full poäng och kort partiell poäng. Detta då det fanns en viss subjektivitet i frågan 

och för att fånga upp även de som skulle beskriva Monicas hår som kort. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skallig/inget

Kort

Axellångt

Långt

Skallig/inget Kort Axellångt Långt

Variant 1 TUU 0% 0% 100% 0%

Variant 2 TMU 0% 14% 71% 14%

Vad hade Monica för frisyr?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan om Monicas “Hårfärg?” 

Variant 1 TUU: 0,67 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,43 poäng 

Båda grupperna hade hög träffsäkerhet. Monicas hår var rött men blond gav även partiellt 

poäng då tonen på håret var ljus. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vit

Brunt

Blond

Rött

Svart

Vit Brunt Blond Rött Svart

Variant 1 TUU 0% 0% 33% 67% 0%

Variant 2 TMU 0% 29% 29% 43% 0%

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på 
föregående fråga.

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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 Diagram över svaren på frågan “Vilken kroppsform hade Monica?” 

Variant 1 TUU: 1,00 poäng. 

Variant 2 TMU:  0,57 poäng 

Båda grupperna hade hög träffsäkerhet. Rätt svar var normal men smal gav även partiell 

poäng. Efter diskussion så uteslöts tjock som partiell då Monica ansågs vara normal mot det 

smala hållet. På grund av den höga subjektiviteten i frågan är det svårt att utläsa något 

resultat från den. 

5.2 Analys 

I analysen jämförs svaren mellan de två varianterna för att avgöra huruvida hypotesen kan 

stärkas eller ej. I analysen har medelvärdet för alla svaren på frågorna tagits med, både för 

helheten och de individuella karaktärerna. Genom att jämföra medelvärdena av frågorna 

kunde vi utläsa till vilken grad respondenterna i de två varianterna tog till sig det visuella i 

testet. Medelvärdena på frågorna delades även in i tre kategorier: 1) medelvärde, alla frågor, 

2) medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet och 3) medelvärde, frågor med ingen/låg 

subjektivitet. Se Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4 nedan. Denna uppdelning gjordes för 

att lättare kunna särskilja svar på frågor där rätt svar kunde vara upp till tolkning hos 

respondenten mot svar som objektivt är rätt. Hypotesen för undersökning var: 

1) De som spelar ett äventyrsspel med undertexter uppmärksammar mindre av det 

visuella än de som spelar samma spel utan undertexter. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tanig

Smal

Normal

Tjock

Kraftig

Muskulös

Tanig Smal Normal Tjock Kraftig Muskulös

Variant 1 TUU 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Variant 2 TMU 0% 14% 71% 0% 14% 0%

Vilken kroppsform hade Monica?

Variant 1 TUU Variant 2 TMU
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Tabell 1 Sammanfattning av alla frågor på karaktären Karl, poängen för båda varianterna, 

vilken grad av subjektivitet det finns och medelvärden för alla svaren. 

Karl 
Variant 1 

TUU 
Variant 2 

TMU Subjektivitet 

Hade Karl glasögon? 0,67 1,00 Låg 

Hade Karl hängslen? 0,17 0,14 Låg 

Vad hade Karl för klädsel på överkroppen? – 0,33 – 0,14 Låg 

Färg på klädseln på överkroppen? 0,50 0,71 Låg 

Vilken färg hade Karl på byxorna? 0,33 0,71 Medel 

Hade Karl slips eller fluga? 0,33 1,00 Ingen 

Vad hade Karl för frisyr? 1,00 1,00 Ingen 

Hårfärg? 1,00 1,00 Hög 

Hade Karl skägg? 1,00 1,00 Ingen 

Vilken kroppsform hade Karl? 0,50 0,57 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,52 0,70   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,61 0,76   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,48 0,67   

 

 I Tabell 1 ovan ser vi vad resultatet blev för karaktären Karl. Ser vi på alla frågorna så har 

gruppen som spelat med undertexter, TMU, en högre träffsäkerhet: 0,70 mot 0,52 för de som 

spelat TUU. Denna skillnad ser vi i samtliga medelvärden även om den är mindre i frågorna 

med medel eller hög subjektivitet. Detta går emot hypotesen om att TUU skulle ha en bättre 

träffsäkerhet. 

 Det finns frågor där båda grupperna är helt överens och rätt men inga frågor där TUU 

svarat betydande mer rätt. Detta trots att två av sju respondenter noterat i fritexten att de hade 

svårt med att svara på frågorna, ”Hade ingen koncentration alls på hur figurerna såg ut. Gissat 

allt!”, 66-årig manlig respondent från TMU, och ” Svårare minnas utseende på karaktärer. 

Man är mer koncentrerad på texten”, 65-årig kvinnlig respondent från TMU. Detta borde ha 

gett ett större utslag men även dessa två har svarat övervägande rätt med utstickare så som att 

Chefens byxor är rosa. 

 Värt att notera är även att en respondent för TMU kommenterade att Karl i navigeringsläget 

såg normal ut men i dialogläget såg han tjock ut. Respondenten valde alternativet tjock som 

sitt svar. Hade respondenten valt normal som svar hade medelvärdet för TMU ökat och 

skillnaden blivit ännu större. Frågan om kroppsform har dock hög subjektivitet och är då 

mindre trovärdig även om poäng satts för att innefatta alla möjliga tolkningar av det visuella. 

Tjock gav dock -1 poäng då Karl inte ansågs kunna se tjock ut utan att det är hans tröja som är 

pösig. 

 Svaren stöder inte hypotesen. 
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Tabell 2 Sammanfattning av alla frågor på karaktären Chefen, poängen för båda 

varianterna, vilken grad av subjektivitet det finns och medelvärden för alla svaren. 

Chefen 
Variant 1 

TUU 
Variant 2 

TMU Subjektivitet 

Hade Chefen glasögon? 0,50 0,57 Låg 

Hade Chefen hängslen? – 0,67 0,00 Låg 

Vad hade Chefen för klädsel på överkroppen? 1,00 0,57 Låg 

Färg på klädseln på överkroppen? 0,33 – 0,14 Låg 

Vad hade Chefen för färg på byxorna? 0,00 – 0,14 Låg 

Hade Chefen slips eller fluga? 0,67 1,00 Ingen 

Färg på slipsen eller flugan? 0,00 0,43 Hög 

Vad hade Chefen för frisyr? 0,33 0,71 Ingen 

Hårfärg? 0,25 0,17 Hög 

Hade Chefen skägg? – 1,00 0,43 Ingen 

Vilken kroppsform hade Chefen? – 0,33 0,29 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,10 0,35   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet – 0,03 0,29   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,15 0,38   

 

 I Tabell 2 ovan ser vi svaren på frågorna om Chefen. Jämfört med Karl så ser vi direkt att 

träffsäkerheten för båda grupperna sjunkit avsevärt. TMU har mer rätt även här, dock med 

mindre marginaler: 0,35 mot 0,10 för TUU. Resultaten är liknande för samtliga medelvärden, 

att TMU har mer rätt än TUU. Som noterat ovan hade två av respondenterna till TMU skrivit 

i fritexten att de hade svårt att svara på frågorna, en av dem hade gissat allt. Detta följer 

hypotesen men över lag så har TMU ändå större träffsäkerhet. 

 I dessa svar ser vi att TUU-gruppen har mer rätt på vissa frågor än TMU. De har betydligt 

högre träffsäkerhet på frågorna om Chefens klädsel och vilka färger den var, med undantag 

för slipsen. Tre av respondenterna för TMU har valt att Chefens klädsel på överkroppen är blå 

eller svart. Det är intressant då skjortan klart är vit, däremot är hans slips blå eller svart. Har 

de noterat slipsen så väl att färgen sedan flutit ihop med skjortan? Med tanke på att de 

samtidigt var träffsäkrare med sina svar om slipsen kan detta vara troligt. Hans undertexter 

har dessutom samma färg som slipsen vilket kan ha lett till att de med undertexter har ett 

starkare minne av just den färgen. 

 Svaren på frågan om Chefen hade skägg är intressant att titta närmare på. Som vi ser i Figur 

18 på sidan 24 har Chefen inget skägg utan är renrakad. Ändå har alla i TUU svarat fel och valt 

alternativen skäggstubb eller kort. TMU hade mer rätt men även där har två respondenter 

svarat att Chefen hade skäggstubb. Denna stora avvikelse kan bero på att Chefen har en 

mustasch och att respondenterna mindes att han hade någon form av ansiktsbehåring. Likaså 

är Chefens armar bara och det går tydligt att se att de är håriga, att respondenterna då har 

mints att han hade mer hår. Även på frågan om Chefens frisyr ser vi avvikelser där två 

respondenter på TUU anser att han inte hade något hår. För TMU förklaras detta med att det 

är respondenten som chansade på frågorna som valt det felaktiga svaret. 

 Svaren stärker inte hypotesen. 
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Tabell 3 Sammanfattning av alla frågor på karaktären Monica, poängen för båda 

varianterna, vilken grad av subjektivitet det finns och medelvärden för alla svaren. 

Monica 
Variant 1 

TUU 
Variant 2 

TMU Subjektivitet 

Hade Monica glasögon? 0,00 0,14 Låg 

Hade Monica hängslen? 1,00 1,00 Ingen 

Vad hade Monica för klädsel? 0,17 0,71 Medel 

Färg på klädseln? – 0,33 – 0,43 Ingen 

Vad hade Monica för ögonfärg? – 0,33 0,43 Ingen 

Vad hade Monica för frisyr? 1,00 0,57 Medel 

Hårfärg? 0,67 0,43 Medel 

Vilken kroppsform hade Monica? 1,00 0,57 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,40 0,43   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,71 0,57   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,08 0,29   

 

 I Tabell 3 ovan ser vi svaren på frågorna om Monica. Karaktären är unik på så sätt att 

spelaren inte behöver prata med henne för att klara spelet. Hon är enbart där för att spelarens 

skall kunna få mer information om spelvärlden. Hon sitter i det andra rummet spelaren 

besöker, efter att de pratat med Karl. Monicas frågor är även lite annorlunda och det finns fler 

svarsalternativ på frågan om klädsel. Frågan om hennes ögonfärg är unik för henne. 

 Även här hade de som spelade med undertexter generellt bättre träffsäkerhet. Den var dock 

inte så stark att det gick att dra några slutsatser. Den största utstickaren i siffrorna var att 

variant 1 faktiskt hade bättre träffsäkerhet på frågor med medel eller hög subjektivitet. Enda 

medelvärdet, för alla karaktärerna, där detta gick att se. Monicas undertexter hade samma 

färg som hennes hår men här hade variant 2 inte bättre träffsäkerhet så som de hade bättre 

träffsäkerhet angående färgen på Chefens slips, vars undertexter och slips hade samma färg. 

 Intressant är att respondenterna i båda grupperna inte uppfattade vilken färg Monica hade 

på kläderna. Även när subjektiviteten togs i åtanke, den vita färgen på hennes krage gav full 

poäng, kunde inte respondenterna svara rätt. Vad detta berodde på är okänt. Monica är en 

karaktär spelaren egentligen inte behöver interagera med. Som mest hade respondenterna 

förmodligen pratat med henne endast en gång under testet. Till skillnad från Karl som de var 

tvungna att prata med flera gånger, eller Chefen som spelade en vital roll i narrativet. Men att 

detta skulle haft en så stor inverkan på svaren stöddes inte av övriga siffror. Båda grupperna 

hade högre träffsäkerhet på Monica än på Chefen. Om antalet gånger de pratade med 

karaktären, eller karaktärens roll, hade spelat in så borde Monica haft sämre träffsäkerhet än 

Chefen. 

 Medelvärdena för Monica är för nära varandra för att med statistisk säkerhet kunna utläsa 

en vinnare. Svaren varken stärker eller går emot hypotesen. 
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Tabell 4 Sammanfattning av alla frågor för alla karaktärer (samt varje enskild karaktär), 

poängen för båda varianterna och medelvärden för alla svaren. 

Sammanfattning 
Variant 1 

TUU 
Variant 2 

TMU 

Alla karaktärer 
Medelvärde, alla frågor 0,34 0,49 

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,43 0,54 

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,24 0,44 

Karl   
Medelvärde, alla frågor 0,52 0,70 
Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,61 0,76 
Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,48 0,67 

Chefen   
Medelvärde, alla frågor 0,10 0,35 
Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet -0,03 0,29 
Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,15 0,38 

Monica   
Medelvärde, alla frågor 0,40 0,43 
Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,71 0,57 
Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,08 0,29 

 

 Medelvärdet för samtliga karaktärer för alla frågor stärkte inte hypotesen: 0,34 för TUU 

mot 0,49 för TMU. TMUs träffsäkerhet var alltså 11,2 % bättre. Även när vi delade upp 

frågorna utefter hur mycket subjektivitet det finns i dem stärktes inte hypotesen. Däremot så 

minskar skillnaden när det kom till frågor med medel eller hög subjektivitet: 0,43 för TUU 

mot 0,54 för TMU. Då hade TMU bara 7,7 % bättre träffsäkerhet. Inte en stor statistisk skillnad 

men ändå intressant. När det gäller frågor som då kan anses vara lite svårare att säga vad som 

är rätt och fel tar TUU igen lite av glappet. Det är möjligt att detta är för att de spenderade mer 

tid med att titta på karaktärerna och då mindes dessa detaljer bättre än i jämförelse med frågor 

vars svar är lättare att pricka in, så som färger. 

 Det gick att se en trend i träffsäkerheten där Karl hade högst överlag, Monica tvåa och 

Chefen sist. Det stämmer även med ordningen som spelarna interagerar med karaktärerna. 

Dock behöver det poängteras att spelaren inte måste prata med Monica. Det är dock troligt att 

de gjorde det som andra karaktär att prata med då hon sitter i det andra rummet spelaren 

besöker efter att ha pratat med Karl. Detta var dock inget som frågades om i undersökningen 

och är bara en tänkbar förklaring från testarens sida. Teorin är att spelaren vid mötet med 

Karl är lite osäker på spelmekaniken, storyn och vad det är de skall göra för att komma vidare. 

Att de då är mer uppmärksamma på spelet. Allt eftersom de spelar spelet blev de mer och mer 

bekväma med det och blir då snabbare. Som sagt var detta en teori och inget som direkt gick 

att utläsa i svaren på undersökningen men det var sannolikt att så var fallet. 

 Resultatet i undersökningen stärker EJ hypotesen. 
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5.2.1 Vidare analyser, spekulationer och avvikelser 

Färgerna på undertexterna valdes, som beskrivet i kapitel 4.3, efter någon framstående färg 

på karaktärerna: grönt efter Karls hängslen, blått efter Chefens slips och rött efter Monicas 

hår. Att dessa färger skulle sticka ut mer i respondenternas minnen är troligt. För Karl svarade 

29 % av respondenterna för TMU att han hade gröna hängslen och 17 % av TUU. Ingen 

tillräcklig skillnad för att kunna dra någon slutsats. Ingen av respondenterna i båda grupperna 

hade valt grönt som färg till någon av frågorna med undantag för en respondent. 17 % i TUU-

gruppen svarade att Karl hade gröna byxor. 

 För Chefen svarade 43 % av respondenterna för TMU att han hade en blå slips, i enlighet 

med färgen på undertexterna. För TUU-gruppen var samma siffra 17 %. Även på frågan om 

färg på klädseln svarade 43 % av TMU-gruppen att han hade blå färg på klädseln mot 17 % av 

TUU-gruppen. 14 % av TMU-gruppen svarade även att han bar blåa byxor mot 0 % av TUU-

gruppen. På frågan om hängslen hade även där TMU-gruppen valt blått bland svaren, 14 % av 

respondenterna, mot att inga av TUU-gruppen svarat blått. Överlag har blått dominerat 

svaren som TMU-gruppen gav om Chefen. På frågorna med blått som svarsalternativ 

(hängslen, färg på överkroppen, färg på byxorna och färg på slipsen) hade TMU-gruppen valt 

det alternativet i 28,5 % av svaren mot 8,5 % för TUU-gruppen. 

 Bland svaren på frågorna om Monica ser vi inget rött för TMU utöver frågan om hårfärg 

där 43 % svarat rött. För TUU hade 67 % svarat rött på frågan om hårfärg, men även 17 % 

svarade att hennes kläder var röda. Varför just Chefens svar är mer färgade av undertexterna 

framgick inte av undersökningen. Men det går att spekulera att i och med att Chefen med 

största förmodan är den tredje karaktären spelaren interagerar med så var de mindre 

uppmärksamma då. De var helt enkelt mer bekväma i spelet och hur det fungerade och vad de 

skulle göra för att komma vidare. Denna spekulation stöds av att respondenterna svarat mest 

rätt om Karl, sedan Monica och mest fel om Chefen. 

 I TMU deltog tre personer över 60 år (manlig 65-, kvinnlig 65- och manlig 66-åring) och 

två personer under 20 (två pojkar, 15 och 18 år). De under 20 hade en betydligt bättre 

träffsäkerhet med ett totalt medelvärde på 0,72 mot de över 60 vars medelvärde låg på 0,34. 

Detta var förvånande då testaren hade förväntat sig att de äldre skulle ta mer tid på sig, vara 

mer metodiska och utforskande då deras spelvana var betydligt lägre: alla över 60 år svarade 

att de spelade 0-5 h i veckan mot de under 20 år som svarade 6-10 h och 21+ h vardera. De 

under 20 år hade dessutom norska som modersmål även om de gått i svensk skola sedan fyra 

år tillbaka. 

 Vad denna skillnad kan bero på är svårt att säga utan mer data. Men den största skillnad 

mellan grupperna, utöver åldern, var deras spelvana. Det kan mycket möjligt vara så att deras 

brist på spelvana gjorde att de kände sig vilsna eller osäkra på spelet som helhet och därför 

hade svårare att fokusera på vad de hade framför sig. Att mer av deras uppmärksamhet och 

mentala resurser gick åt till att ”klara” spelet. Andra faktorer som kan ha spelat in är fallerande 

syn och hörsel. Just sämre hörseln påpekade en av respondenterna är en anledning till att de 

gillar undertexter. Det kan även finnas skillnader i hur de använder undertexter till stöd i olika 

medier. Då de äldres spelvana är låg kanske de använder undertexterna till ett större stöd och 

då lägger mer av sin fokus vid dem. Spelvanan gjorde nog mycket för hur de interagerar med 

interaktiva medier. Något som indikeras av den manliga 66-åringen som ”gissat” allt då han 

inte hade någon koncentration alls på figurerna. De kan ha använt undertexterna som något 
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bekant att luta sig tillbaka på i en främmande situation. Nedan redovisas de unga och äldre 

respondenternas tankar om undertexter. 

Hade ingen koncentration alls på hur figurerna såg ut. Gissat allt! 

66-årig manlig respondent från TMU 

Svårare minnas utseende på karaktärer man är mer koncentrerad på texten. 

65-årig kvinnlig respondent från TMU 

Generellt bra med undertexter för en 65-åring med fallerande hörsel. 

65-årig manlig respondent från TMU 

Undertexter är störande när man förstår ändå. Blicken dras till undertexten 

och man missar eventuell information i bilden. 

66-årig manlig respondent från TUU 

Undertexter är bra, men i min mening endast när det är en film, eller ett spel 

som har mycket pågående. Då kan undertexten (om den stannar kvar lite längre 

än dialogen) hjälpa dig uppfatta situationen på ett bättre sätt. Eller, när man 

vill fokusera mer på dialogen än det andra som händer. Då kan undertexter 

underlätta för din uppfattning av situationen. 

15-årig manlig respondent från TMU 

Riktigt bra spel, spännande och mystisk. Bra dialoger och lätt att hänga med. 

Vem som helst kan börja spela och direkt veta vad man måste göra för att ta sig 

fram i spelet. Mycket bra gjort. 

18-årig manlig respondent från TMU 

 Den äldre gruppen talade mer om hur undertexter är till en hjälp när de blir äldre men även 

hur de är distraherande. Den ena respondenten hade inte kunnat koncentrera sig på figurerna 

och chansat på sina svar, det sänkte den äldre gruppens medelvärde men det är samtidigt en 

indikator på att respondenten inte kunde hålla sin fokus på det visuella. Varför han kände så 

framgick inte i undersökningen. 15-åringen talar om hur han använder undertexter som ett 

hjälpmedel i vissa situationer och är positivt inställd till dem. Den andra respondenten under 

20 år missförstod frågan och skrev om spelet som ett spel istället. I TUU deltog inga under 20 

och enbart en över 60 och det gick inte att utläsa något ur det. 

 Ett vanligt fel respondenterna generellt gjorde var i bedömningen av Karls klädsel. 

Majoriteten av dem svarade att han bar en skjorta, 57 % av TMU och 50 % av TUU. En 

respondent svarade även att Chefen bar kavaj. Denna förvirring kunde ha berott på miljön 

karaktärerna existerar i, en professionell arbetsplats på 50- eller 60-talet. Att respondenterna 

då bildat sig en uppfattning om karaktärerna utefter miljön genom stereotyper och 

förutfattade meningar. Men igen, detta var inget som undersökningen visade med säkerhet. 

 I undersökningen ingick även två respondenter (män i åldrarna 28 och 34 år, en i vardera 

testgrupp) med någon form av diagnostiserad attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, 

vilket bland annat innefattar svårigheter att koncentrera sig under längre tider (Emma 

Holmér, 2019). Att en av respondenterna hade denna diagnos var känt av testaren men den 



63 
 

andra fick testaren information om i efterhand. Att dessa respondenter hade en diagnos var 

inget som testaren lade någon vikt vid och inget som söktes ut eller frågades om i enkäten. 

Intressant med dessa var att deras träffsäkerhet faktiskt var högre än genomsnittet för alla 

respondenter i TMU: 0,63 mot 0,49 i medelvärde för samtliga karaktärer och frågor. 

Respondenten för TUU hade en något sämre träffsäkerhet: 0,32 mot 0,34 i medelvärde för 

samtliga karaktärer och frågor, men det är ingen statistiskt säker skillnad. I övrigt följde de 

båda samma trender som resten av testgruppen. Bäst träffsäkerhet hade de på Karl, sedan 

Monica och sist Chefen. Respondenten för TMU hade dessutom en betydligt högre 

träffsäkerhet på frågor som testaren anser har högre subjektivitet, 0,89 för samtliga karaktärer 

mot 0,54 som var genomsnittet för alla respondenterna. 

 På grund av deras svårigheter att koncentrera sig hade man kunnat anta att undertexter 

hade splittrad koncentrationen och gett ett sämre utslag i undersökningen men det verkade 

som att de istället hjälpte dem. Hur mycket människor kan hålla uppmärksamheten på är 

begränsat. Så det kunde ha berott på att de fick något att fokusera på (texten) vilket hjälpte 

dem att hålla koncentrationen på resten av spelet då blicken och tankarna inte hade lika 

mycket tid att vandra. Eller att de fick lägga fler av sina mentala resurser på spelet och hade 

mindre över till att tänka på annat (Araï, 2001; Cherry, 1953; Moray, 1959; Treisman m fl, 

1969; Carroll m fl, 1992; Hegarty, 1992a, 1992b). Då provgruppen var väldigt begränsad med 

enbart två personer går det dock inte att dra några bestämda slutsatser från resultatet. 

Skillnaderna kunde lika väl ha berott på individerna själva och varit orelaterat till deras 

funktionsvariation. 

5.3 Slutsatser 

I undersökningen såg vi att de respondenter som spelat med undertext, TMU, hade en större 

träffsäkerhet i de visuella aspekterna än de utan undertexter hade. För karaktären Karl hade 

båda grupperna högst träffsäkerhet: medelvärden på 0,52 för TUU och 0,70 för TMU. Monicas 

resultat kom efter det med medelvärden på 0,40 för TUU och 0,43 för TMU. Chefens 

medelvärden låg på 0,10 för TUU och 0,35 för TMU. Det slutgiltiga medelvärdet blev 0,34 för 

TUU mot 0,49 för TMU. Värdena ligger i ett spann mellan -1 och 1, där -1 är ett helt felaktigt 

svar, 1 helt rätt och 0 för partiellt rätt. Enligt undersökningen hade de med undertext uppfattat 

mer av det visuella än de utan undertexter. Resultatet gick emot hypotesen. 

 Underlaget för undersökningen är dock inte tillräckligt för att kunna dra en tillförlitlig 

slutsats. Däremot pekar undersökningen mot att hypotesen inte kan stärkas. Detta går emot 

vad Lavaur m fl (2011) och Lee m fl (2013) fann i sina undersökningar som gällde film. Denna 

undersökning har dock mer gemensamt med Lavaur m fl (2011) än med Lee m fl (2013) då 

den undersöker på hur väl de visuella aspekterna av spelet noterades. För att få ett mer 

användbart resultat hade fler respondenter behövts och möjligen att de alla var i samma 

åldersgrupp som i Lavaur m fl (2011) där samtliga försökspersoner var mellan 15 och 18 år 

gamla. Det hade även varit fördelaktigt om samtliga respondenter haft en liknande spelvana 

för att på så sätt eliminera avvikelser på grund av låg förståelse för hur spelet fungerar. Att 

etablera en gemensam grund för samtliga respondenter hade gjort undersökningen mer 

trovärdig och säker. Ett alternativ hade varit att ha betydligt fler respondenter så att det går 

att utläsa resultat i flera åldersgrupper och även jämföra hur olika åldersgrupper och 

erfarenhetsnivåer tar till sig de visuella aspekterna. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Hypotesen för undersökningen var ”kommer de som spelar ett äventyrsspel med undertexter 

att uppmärksamma mindre av det visuella än de som spelar samma spel utan undertexter.” 

Enligt studier har det visat sig att vår blick automatiskt dras till text och läser den innan vi 

tittar på bilden (Carroll m fl, 1992; Hegarty, 1992a, 1992b; Rayner m fl, 2001; d’Ydewalle m fl, 

1989; Jensema m fl, 2000). Vi har även begränsningar i vår förmåga att hålla uppmärksamhet 

på flera saker samtidigt (Araï, 2001; Cherry, 1953; Moray, 1959; Treisman m fl, 1969). Detta 

borde innebära att när vår uppmärksamhet splittras borde vi minnas mindre av det visuella 

och narrativet och det är vad tidigare forskning inom film fastställt (Lee m fl, 2013; Lavaur m 

fl, 2011). Enligt deras undersökningar distraherade undertexterna både från det visuella samt 

att de minskar förståelsen för narrativet. 

 Först gjordes en mindre pilotstudie där tre olika varianter av frågor för undersökningen 

testades. Efter att ha fått svar på den och återkoppling från försökspersonerna fastställdes den 

slutgiltiga formen för undersökningen. 

 För att testa hypotesen modifierades spelet Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) 

och två varianter skapades, en med undertexter (TMU – Test Med Undertexter) och en utan 

(TUU – Test Utan Undertexter). TMU följde de vanliga konventionerna inom äventyrsspel 

som satts av spel som Secret of Monkey Island, the (Lucasfilm Games, 1990), Broken Sword: 

The Shadow of the Templars (Revolution Software, 1996), Day of the Tentacle (LucasArts, 

1993), Beneath a Steel Sky (Revolution Software, 1994), Simon the Sorcerer (Adventure Soft, 

1993) och Gabriel Knight: Sins of the Fathers. Bortsett från undertexterna var varianterna 

identiskt. Försökspersonerna delades in i två grupper och fick spela den ena av varianterna för 

att sedan svara på ett kvantitativt frågeformulär på internet med frågor om utseendet på de 

tre karaktärerna i spelet. Svaren på frågorna fick ett poäng mellan -1 och 1 tilldelat sig utefter 

hur rätt de är. Medelvärden på poängen togs fram för de båda grupperna och jämfördes för att 

få ett resultat. 

 Slutresultatet visade på att de som spelat MED undertexter hade uppfattat mer av det 

visuella än de som spelat utan. Hypotesen kunde INTE stärkas. Undersökningen saknade dock 

en homogen målgrupp och åldrar och spelvana varierade kraftigt vilket minskar resultatets 

trovärdighet. Antal respondenter var även det något lågt, 13 stycken. Det gick inte att utläsa 

något tillförlitligt slutgiltigt resultat men undersökningen indikerar att undertexter inom 

ramarna för ett äventyrsspel inte är distraherade utan kan till och med vara till en hjälp för att 

minnas det visuella. 

6.2 Diskussion 

För att inte påverka respondenterna på något sätt satt testaren inte med under några 

sessioner. Samtliga fick samma instruktioner och det slumpades fram vilken variant av spelet 

de fick testa för att ytterligare eliminera partiskhet från testaren. Respondenterna ombads 

skriva sitt namn i frågeformuläret, detta för att testaren skulle lättare kunna identifiera de 

olika svaren och om det skulle uppstå frågor om deras svar kunna kontakta dem. I rapporten 

behandlas dock alla svar med anonymitet. 
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 Det gjordes inget urval av försökspersoner med ett undantag. En kvinna med nedsatt hörsel 

och annat modersmål än svenska ansågs vara en för stor avvikelse. I efterhand har jag insett 

att detta var ett misstag. Kvinnan borde ha fått testa spelet, om hon inte hade kunnat förstå 

det så hade resultatet i efterhand kunnat ignoreras. Hon hade haft lättare för att spela TMU 

då det inte satte samma krav på hörförståelse som TUU. Men att rikta henne mot ena 

varianten hade samtidigt tagit bort slumpningen och då minskat trovärdigheten. Att två 

testpersoner sparades till slutet för att rikta dem mot den spelvariant som hade minst svar kan 

anses minska trovärdigheten i slumpningen. Men dessa två testare hade ändå slumpat fram 

vilken variant de testade då testaren inte i förväg kunde veta vilken variant som skulle behöva 

fler svar. I slutändan slumpade de två sista respondenterna på samma sätt som övriga då 

svarsantalet var jämnt mellan varianterna. 

 Något som minskar trovärdigheten är det låga antalet respondenter, bara 13 stycken. Det 

har lett till att avvikelser fått ett större utslag i undersökningen. Den stora spridningen på 

åldrar har även bidragit till ett mindre användbart resultat. Undersökningen hade behövt en 

större, fast målgrupp, med ålder och gärna spelvana, som grund för att öka tillförlitligheten i 

resultatet. Men i denna studie hade det begränsat antalet möjliga respondenter och det hade 

riskerat att det inte hade gått att läsa ut något resultat över huvud taget. 

 I undersökningens tidigare skede så lades mer vikt på undersökningen av Lee m fl (2013) 

där de tittade på hur undertexter kunde ta ifrån förståelsen av narrativet i en film. Under 

arbetets gång bestämdes det att det hade varit en för stor omfattning för denna undersökning 

och fokusen lades istället mer på det visuella efter Lavaur m fl (2001) artikel. Där fann de att 

undertexter distraherade tillräckligt för att testpersonerna skulle minnas mindre av det 

visuella. Genom att begränsa undersökningens omfattning fungerar den bättre som ett första 

steg till vidare studier. 

 Vid skapandet av spelet så var det ett medvetet val att undvika politik. Även om spelet 

utspelar sig någonstans på 50- eller 60-talet då kvinnors roll i arbetslivet ännu inte var 

självklar. Spelet använder sig av design, miljöer, kultur och stämning från den tiden men inte 

det politiska landskapet. I spelet spelar spelaren en kvinna, Patricia, men det läggs ingen vikt 

till karaktärens kön. Eventuella kommentarer om kön, genusroller eller arbetssituationer är 

bara en effekt av att Patricia är ny på jobbet. Hon behandlas av de andra karaktärerna som 

vilken medarbetare som helst. Chefens något avvisande attityd är en effekt av att han har 

mycket att göra och inte har tid att hålla den nya kollegans hand genom hennes första dagar. 

Patricia hade lika väl kunnat vara en man utan att spelets narrativ eller någon karaktärs 

reaktion hade ändrats. 

 Därför borde ingen kunna bli förnärmad eller stött av innehållet. Däremot så hade sista 

frågan om respondentens tankar om undertexten kunnat formuleras bättre, se Figur 49 

nedan. Den innehåller en paragraf om undersökningens syfte och är något vinklad i testarens 

synsätt på undertexter. Den kan anses som stötande om respondenterna är positivt inställda 

till undertexter, att då bli ”tillrättavisade” av testarens åsikter. Formuleringen riskerar även 

att färga respondenternas svar på frågan. Då den är sist har dock inte svaren på frågorna om 

karaktärerna kunnat influeras. Paragrafen kunde ha lagts i slutet av frågeformuläret, efter att 

de skrivit sina egna tankar om undertexter, för att förklara undersökningens bakgrund. 
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 Skärmdump från internetformuläret som visar fritextfrågan i slutet av 
undersökningen 

6.3 Framtida arbete 

Tidigare forskning har klart visat att undertexter distraherar (Lee m fl, 2013; Lavaur m fl, 

2001). Den forskningen var dock gjord på film vilka har en stor skillnad gentemot ett 

äventyrsspel, den har rörliga bilder. Spelaren kan dessutom ta hur lång tid hon vill med att 

progressera i en dialog i spelet. I Frekvens saknad (University of Skövde, 2015) finns ingen 

information i det visuella som spelaren missar om hon distraheras av undertexterna utöver 

karaktärernas utseende. Karaktärerna är statiska, de utför inga handlar, visar några 

ansiktsuttryck eller liknande varken under dialogtillståndet eller navigeringstillståndet. Det 

innebär att någon som läser texten kan sedan titta upp och se exakt samma saker som någon 

som inte läst undertexter. Om så var fallet borde dock båda grupperna fått samma resultat 

med en kanske något bättre träffsäkerhet för TUU-gruppen (då de fysiskt spenderat mer tid 

med att titta på karaktärerna). Så varför pekar resultatet åt motsatt håll? Det är svårt att säga 

med den data undersökning fick. Det hade mycket möjligt kunnat vara individuella skillnader 

hos respondenterna och att fler hade jämnat ut dessa avvikelser. Det är klart att 

undersökningen hade brister och att framtida studier bör försöka eliminera dessa för att få ett 

mer trovärdigt och slutgiltigt resultat. 

 En vidare större studie skulle kunna hjälpa industrin att förfina sin användning av 

undertexter genom att kartlägga hur spelare interagerar med dem. När de är till hjälp och när 

de är distraherande. Något jag funderat på är hur undertexter används i spel, om det kanske 

hade varit bra om det fanns fler alternativ än av/på. Kanske bara ha undertexter i cutscenes 

men inte ute i spelvärlden där spelaren behöver vara mer uppmärksam på sin omgivning? Att 

kunna slå av/på undertexterna i till exempel cutscenes, navigeringsläge, dialogläge, 

utforskningsläge, stridsläge, etc. Att låta spelarna själva bestämma var och när de finner dem 

till hjälp. Något som två av respondenterna även indikerade i sina fritext tankar, se citat nedan. 
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 En respondent beskriver hur han använder undertexter olika för olika språk och 

omständigheter när han ser på film. T ex så vill han ha undertexter för att lättare uppfatta 

namn och släktnamn i tv-serier och film. En annan respondent läser undertexter beroende på 

situationen i ett spel. För honom hade det kanske varit till nytta att kunna i en meny bestämma 

i vilka situationer han vill ha dem. Den tredje har liknande tankar som den andra. Även om 

den andra respondenten inte tycker att hans fokus, se citat nedan, dras till undertexterna när 

han samtidigt styr sin avatar så pekar ändå forskningen på att så är fallet (Carroll m fl, 1992; 

Hegarty, 1992a, 1992b; Rayner m fl, 2001; d’Ydewalle m fl, 1989; Jensema m fl, 2000). Även 

om hans fokus inte skiftar så dras kanske blicken snabbt mot texten. 

 I filmen Snatch (Guy Ritchie, 2000), som utspelar sig i England, spelar Brad Pitt en 

karaktär vid namn Mickey O’Neil. Han har en så tung pikey dialekt att han ibland inte går att 

förstå, ens för andra britter. Något övriga karaktärer i filmen påpekar. Det spelas för en komisk 

effekt men är även en del av narrativet. I undertexterna har de skrivit ut det vad han säger 

vilket då tar bort en del av filmen. I dessa fall är undertexter kanske inte ett bra val. Istället för 

att texta för mycket kanske de skulle ha valt att skriva”???”, ”oförståelig dialekt” eller liknande. 

Även om de vid tillfällen faktiskt inte gjort undertexter för något inte ens textarna kan förstå. 

Det finns till och med ett undertextspår på DVD- och Blu-ray-utgåvan som enbart har text för 

vad Mickey säger men inga andra. Poängen är att det finns utrymme för att arbeta med 

undertexter på flera sätt, att rakt av bara skriva allt i texten är kanske inte alltid det bästa 

alternativet. Nedan kan ni se ovan nämnda respondenternas syn på undertexter och hur de 

använder dem på olika sätt. 

Svenska: Jag använder gärna undertexter om ljudet är dåligt eller om 

personerna i filmen eller tv-serien talar lågt eller sluddrigt/snabbt. Talar de 

tydligt och ljudet är av bra kvalitet, använder jag inte undertexter. 

 

Engelska: Jag ser gärna filmer eller tv-serier på engelska med engelska 

undertexter. Även om jag är bra på engelska och oftast inte har några problem 

att förstå vad som sägs, tycker jag att det är bra med undertexterna som ett 

stöd. Ibland kan ett ord försvinna i bakgrundsljud och då är undertexterna bra 

att ha. Ibland talar de i filmen/serien om namn och släktnamn och då tycker 

jag att undertexter är bra som stöd, så man inte missar något viktigt. 

 

Andra språk: När jag ser filmer eller tv-serier som inte är på svenska eller 

engelska föredrar jag svensk undertextning. Jag har några gånger råkat ut för 

att t.ex. se franska filmer med engelsk undertextning. Detta är lite klurigt 

eftersom det då blir tre olika språk inblandade. Även om jag inte kan språket 

lika bra som svenska eller engelska, lyssnar jag ofta aktivt på vad som sägs och 

klurar kring meningsuppbyggnad, enskilda ord eller uttryck och det ställer till 

det när jag samtidigt läser undertexterna på engelska och ska översätta det 

snabbt i huvudet till svenska. 

50-årig manlig respondent för TUU 
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Undertexter kan jag hålla med om är distraherande i film men jag känner oftast 

inte samma sak för spel. Ofta är dessa i sekvenser där man ändå inte kan göra 

något och om de dyker upp i ett spelbart segment dras inte mitt fokus till dem. 

Jag känner själv att det är på grund av att jag är deltagande i spelet och agerar 

som gör att jag inte har "tid" att läsa medan i en film dras min blick dit för att 

jag inte har någon påverkan på vad som kommer hända härnäst. 

23-årig manlig respondent för TUU 

Undertexter är bra, men i min mening endast när det är en film, eller ett spel 

som har mycket pågående. Då kan undertexten (om den stannar kvar lite längre 

än dialogen) hjälpa dig uppfatta situationen på ett bättre sätt. Eller, när man 

vill fokusera mer på dialogen än det andra som händer. Då kan undertexter 

underlätta för din uppfattning av situationen. 

15-årig manlig respondent från TMU 

 Även om det kan finnas utrymme för att förbättra undertexter eller helt kanske ta bort dem 

i olika sammanhang skall man inte helt rata dem. Det finns många med olika 

funktionsvarianter som måste ha undertexter för att ta till sig det de ser på. Många av de äldre 

respondenterna påpekade detta i sina fritext tankar. Att de med åldern fått sämre hörsel och 

då föredrar att ha undertexter på för kunna hänga med. 

 Vidare studier bör vara mer kontrollerade och strukturerade. De behöver fastställa en 

målgrupp med ålder och spelvana för att bättre kunna jämföra resultaten och eliminera så 

många avvikelser som möjligt. Att utföra undersökningen på flera åldersgrupper och nivåer 

av spelvana hade varit intressant för att kunna jämföra resultaten mellan grupperna. Det hade 

även varit fördelaktigt att ha ett spel där ordningen som spelarna interagerar med 

karaktärerna är låst. Med det så bör även hela sessionerna spelas in där försökspersonernas 

interaktion med spelvärlden noteras med bland annat vad de trycker på, hur många gånger de 

pratar med en karaktär, hur lång tid de spenderar med varje karaktär eller hur länge de är i 

varje rum. 

 Som noterat i kapitel 3 har spelare av ett spel ofta chansen att pausa vilket en åskådare av 

en film inte har till samma utsträckning. För att mäta detta hade det varit fördelaktigt att även 

spela in testpersonens ögonrörelser för att se vad de tittar på under pausen. Det hade även 

varit bra för att se om testpersonerna för TMU ”väntar” in talet och texten. TUU gruppen 

kanske tittar på annat medan de lyssnar på talet. Genom att spela in ögonrörelserna kan vi se 

dessa detaljer och hur mycket av tiden de tittar på undertexterna mot grafiken så som i studien 

av Rayner m fl (2001). Även om spelet byggdes för att inkludera både seende, blinda och de 

med nedsatt syn och låta de spela på lika villkor och få ut samma upplevelse (Östblad m fl, 

2014) finns det inga etiska problem att spela in ögonrörelserna. Spelet är anpassat för alla 

grupper och inom ramarna för denna undersökning krävs det att testpersonen har fullgod syn, 

med eller utan hjälpmedel, för att kunna läsa undertexterna eller se grafiken. 

 Det hade kunnat vara en fördel att använda sig av ett spel med mer rörelse i bilden. Ett spel 

där spelaren eventuellt missar saker om deras blick är fäst på en undertext. Det hade även då 

gått att utföra skuggningsuppgifter liknande de Cherry (1953) och Moray (1959) genomförde. 

Istället för att testa hur mycket av det visuella spelaren minns lagt in detaljer i undertexterna 

som bara syns när spelaren annars är upptagen med något tyngre spelmekaniskt som att t ex 

skjuta på utomjordingar. Det hade kunnat räcka med små enkla ord längst ned på skärmen 
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för att se om spelaren noterat dem eller ej. Det finns ju trots allt en stor skillnad på film och 

spel. Spel är interaktiva och kräver en viss grad uppmärksamhet för att lösa uppgifterna 

spelaren får, vare sig det är ett pussel, hoppa över lava, skjuta på utomjordingar, föra en 

konversation eller något annat. Även om att titta på film inte är en passiv aktivitet så kräver 

spel ytterligare mentala resurser och uppmärksamhet. Kan spelaren undvika att automatiskt 

titta på undertexterna när hon är upptagen med att ”spela” spelet så som den 23-åriga manliga 

respondenten ovanför svarat att han gör? Att rikta undersökningen mer mot vad som gör spel 

unika mot film hade kunnat ge en intressant inblick i mediet. 

 Något av det intressantaste som framkom i denna undersökning var att försökspersonerna 

med ADHD faktiskt hade betydligt bättre resultat när spelet var textat. Vad detta berodde på 

framgick inte av undersökningen. Men människan har begränsningar i hur mycket vi kan hålla 

uppmärksamheten på åt gången (Araï, 2001; Cherry, 1953; Moray, 1959; Treisman m fl, 1969; 

Carroll m fl, 1992; Hegarty, 1992a, 1992b; Jensema m fl, 2000) och det är möjligt att 

undertexten hjälpte dem att fokusera bättre på spelet som helhet då de lämnade mindre tid 

och mentala resurser åt annat. Det var dock bara en försöksperson i varje grupp så det går inte 

att läsa ut något av resultatet. Det kan även ha berott på individuella skillnader hos dem. Men 

det var intressant och om det visar sig finnas något där kan resultatet och vidare studier vara 

användbart även utanför dataspelsindustrin. 

 Denna undersökning hade potential men hade behövt betydligt fler respondenter och ett 

mer strukturerat tillvägagångssätt. Hade undersökningen pågått längre hade undersökningen 

korrigerats för att fastställa en målgrupp där fler svar kunnat samlas in. Svar utanför 

målgruppen är fortfarande av värde men fokus hade lagts på en målgrupp och läst ut ett 

resultat där. Att spela in ögonrörelser hade kunnat vara aktuellt men då det ligger något 

utanför omfattningen av undersökningen valdes det bort och är inget som hade tillkommit om 

undersökningen haft mer tid. 
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Appendix A -  Pilotstudie 1 – Enkäten 

Karl 

 Vilken färg var Karls tröja? 

Blå – mörkblå - ljusblå 

Lila – ljuslila - mörklila 

Röd – mörkröd - ljusröd 

Gul – ljusgul - mörkgul 

Grön – mörkgrön - ljusgrön 

Brun – mörkbrun - ljusbrun 

Vit – grå - svart 

 Vilken färg var Karls hängslen? 

Blå – mörkblå - ljusblå 

Lila – ljuslila - mörklila 

Röd – mörkröd - ljusröd 

Gul – ljusgul - mörkgul 

Grön – mörkgrön - ljusgrön 

Brun – mörkbrun - ljusbrun 

Vit – grå - svart 

 Vilken färg var Karls byxor? 

Blå – mörkblå - ljusblå 

Lila – ljuslila - mörklila 

Röd – mörkröd - ljusröd 

Gul – ljusgul - mörkgul 

Grön – mörkgrön - ljusgrön 

Brun – mörkbrun - ljusbrun 

Vit – grå - svart 
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Chefen 

Vilka detaljer stämmer in på Chefens utseende (stryk under det alternativ som du anser 

stämmer): 

 Glasögon? 

Runda glasögon - Fyrkantiga glasögon – Smala glasögon - Inga glasögon 

 Hängslen? 

Inga hängslen - Blåa hängslen - Röda hängslen - Gula hängslen - Gröna hängslen - 

Bruna hängslen - Svarta hängslen - Vita hängslen 

 Klädsel på överkroppen? 

Skjorta - Långärmad tröja - Kortärmad tröja – Väst – Rock - Kavaj 

 Hårfärg? 

Vitt – Brunt – Blond – Rött – Svart 

 Kroppsform? 

Muskellös – Smal – Tanig – Tjock – Kraftig – Normal 

 Övrigt (markera de som stämmer in på Chefen)? 

Bälte – Halsduk - Höll i ett anteckningsblock – Örhänge – Halsband – Armband – 

Armbandsur - Höll i en penna - Höll i en cigarr - Håriga armar – Knutna händer – 

Öppna händer – Skägg – Mustasch – Skäggstubb - Långt hår – Kort hår 
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Monica 

 Skriv ned alla detaljer du minns om Monicas utseende. 
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Appendix B -  Pilotstudie 2 - Enkäten 

Chefen 
Vilka detaljer stämmer in på Chefens utseende (stryk under det alternativ som du anser 

stämmer bäst): 

 Glasögon? 

Inga glasögon – Runda glasögon – Fyrkantiga glasögon – Smala glasögon 

 

 Hängslen? 

Inga hängslen - Blåa hängslen - Röda hängslen - Gula hängslen - Gröna hängslen - 

Bruna hängslen - Svarta hängslen - Vita hängslen 

 

 Klädsel? 

Skjorta - Långärmad tröja – Kortärmad tröja – Väst – Rock – Kavaj – T-shirt 

 Färg? 

Blå - Röd - Gul – Orange – Grön– Brun – Lila – Rosa – Svart – Vit 

 

 Slips eller fluga? 

Ingen – Slips – Fluga 

 Om ja, vilken färg? 

Blå - Röd - Gul – Orange – Grön– Brun – Lila – Rosa – Svart – Vit 

 

 Hår? 

Skallig – Kort – Axellångt – Långt 

 Om han hade hår, vilken färg? 

Vitt – Brunt – Blond – Rött – Svart 

 

 Skägg? 

Inget – Skäggstubb – Kort – Långt 

 Om han hade skägg, vilken färg? 

Vitt – Brunt – Blont – Rött – Svart 

 

 Kroppsform? 

Tanig – Smal – Normal – Tjock – Kraftig – Muskulös 

 

 Övrigt (du kan välja flera alternativ)? 

Bälte – Halsduk - Höll i ett anteckningsblock – Höll i en penna - Höll i en cigarr – Höll 

i något – Örhänge(n) – Halsband – Armband – Armbandsur - Håriga armar – Knutna 

händer – Mustasch 
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Karl 
Vilka detaljer stämmer in på Karls utseende (stryk under det alternativ som du anser stämmer 

bäst): 

 Glasögon? 

Inga glasögon – Runda glasögon – Fyrkantiga glasögon – Smala glasögon 

 

 Hängslen? 

Inga hängslen - Blåa hängslen - Röda hängslen - Gula hängslen - Gröna hängslen - 

Bruna hängslen - Svarta hängslen - Vita hängslen 

 

 Klädsel? 

Skjorta - Långärmad tröja – Kortärmad tröja – Väst – Rock – Kavaj – T-shirt 

 Färg? 

Blå - Röd - Gul – Orange – Grön– Brun – Lila – Rosa – Svart – Vit 

 

 Slips eller fluga? 

Ingen – Slips – Fluga 

 Om ja, vilken färg? 

Blå - Röd - Gul – Orange – Grön– Brun – Lila – Rosa – Svart – Vit 

 

 Hår? 

Skallig – Kort – Axellångt – Långt 

 Om han hade hår, vilken färg? 

Vitt – Brunt – Blond – Rött – Svart 

 

 Skägg? 

Inget – Skäggstubb – Kort – Långt 

 Om han hade skägg, vilken färg? 

Vitt – Brunt – Blont – Rött – Svart 

 

 Kroppsform? 

Tanig – Smal – Normal – Tjock – Kraftig – Muskulös 

 

 Övrigt (du kan välja flera alternativ)? 

Bälte – Halsduk - Höll i ett anteckningsblock – Höll i en penna - Höll i en cigarr – Höll 

i något – Örhänge(n) – Halsband – Armband – Armbandsur - Håriga armar – Knutna 

händer – Mustasch 
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Monica 
Vilka detaljer stämmer in på Monicas utseende (stryk under det alternativ som du anser 

stämmer bäst): 

 Glasögon? 

Inga glasögon – Runda glasögon – Fyrkantiga glasögon – Smala glasögon 

 

 Hängslen? 

Inga hängslen – Blåa hängslen – Röda hängslen – Gula hängslen – Gröna hängslen - 

Bruna hängslen – Svarta hängslen – Vita hängslen 

 

 Klädsel? 

Skjorta - Långärmad tröja - Kortärmad tröja – Väst – Rock – Kavaj – T-shirt – Kjol – 

Klänning 

 Färg? 

Blå - Röd - Gul – Orange – Grön– Brun – Lila – Rosa – Svart – Vit 

 

 Ögonfärg? 

Bruna – Gröna – Blåa – Gråa 

 

 Hår? 

Skallig – Kort – Axellångt – Långt 

 Om hon hade hår, vilken färg? 

Vitt – Brunt – Blond – Rött – Svart 

 

 Kroppsform? 

Tanig – Smal – Normal – Tjock – Kraftig – Muskulös 

 

 Övrigt (du kan välja flera alternativ)? 

Bälte – Halsduk - Höll i ett anteckningsblock – Höll i en penna - Höll i en cigarr – Höll 

i något – Örhänge(n) – Halsband – Armband – Armbandsur - Håriga armar – Knutna 

händer 
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Appendix C -  Instruktioner till respondenter 
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Appendix D -  Poängsättning och subjektivitet 

Del 2: Karl      

Fråga/Svar Poäng Noteringar    

Glasögon?  Rätt svar Fyrkantiga. Andra 
alternativ ger 0 för att respondenten 

har noterat att karaktären hade 
glasögon. Låg subjektivitet. 

 
Inga -1  
Runda 0  
Fyrkantiga 1  
Smala 0  

      

Hängslen?  Rätt svar är gröna. Inga närliggande 
färger. Alla andra färger ger 0 för då 
har respondenten noterat att det i 

alla fall finns hängslen. Låg 
subjektivitet. 

 
Inga -1  
Blåa 0  
Röda 0  
Gula 0  
Gröna 1  
Bruna 0  
Svarta 0  
Vita 0  

      

Klädsel på överkroppen? Rätt svar är långärmad tröja. Men 
kortärmad tröja ger även 0 poäng då 

det är en tröja. Man har uppfattat 
att det är en tjockare sak men 

misstaget armlängden. Låg 
subjektivitet. 

 
Skjorta -1  
Långärmad tröja 1  
Kortärmad tröja 0  
Väst -1  
Rock -1  
Kavaj -1  
T-Shirt -1  

      

Färg på klädseln? Tröjan är gul, närliggande färger är 
orange och brun (nyans av orange). 

Då "chartereuse" inte finns som 
svarsalternativ och grönt är 

ytterliggare ett steg bort så ger 
grönt -1. Tröjan är även ljus så vitt 
ger 0 poäng. Medel subjektivitet. 

 
Blå -1  
Grön -1  
Gul 1  
Orange 0  
Brun 0  
Röd -1  
Rosa -1  
Lila -1  
Svart -1  
Vit 0  

      

Färg på byxorna? Rätt svar är brunt. Men brunt är en 
färg mellan grönt och rött, mest åt 
rött, i det oranga fältet (150r, 75g, 
0b). Så därför ger även orange och 

 
Blå -1  
Grön -1  
Gul -1  
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Orange 0 rött poäng. Svart ger 0 poäng då 
brunt är en mörk färg.  Låg 

subjektivitet. 

 
Brun 1  
Röd 0  
Rosa -1  
Lila -1  
Svart 0  
Vit -1  

      
Slips eller 
fluga?  

Ingen är rätt svar. Ingen 
subjektivitet.  

Ingen 1  
Slips -1  
Fluga -1  

      

Färg på slipsen/flugan? Frågan är inte väsentlig då Karl 
saknar slips/fluga. 

 
Blå   

Grön   

Gul   

Orange   

Brun   

Röd   

Rosa   

Lila   

Svart   

Vit   

      

Frisyr?  Kort är rätt svar. Ingen subjektivitet.  
Skallig/ingen -1  
Kort 1  
Axellångt -1  
Långt -1  

      

Hårfärg?  Rätt svar är svart. Här ger jag poäng 
för både brunt och svart. Tonen på 
håret är mörk men det är samtidigt 

åt det bruna håret så därför ger 
båda svaren 1 poäng. Hög 

subjektivitet. 

 
Vit -1  
Brunt 1  
Blond -1  
Rött -1  
Svart 1  

      

Skägg?  Inget är rätt svar. Ingen 
subjektivitet. 

 
Inget 1  
Skäggstubb -1  
Kort -1  
Långt -1  
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Färg på 
skägget?  

Frågan är inte vesäntlig då Karl 
saknar skägg  

Vit   

Brunt   

Blond   

Rött   

Svart   

      

Kroppsform?  Normal är rätt svar. Karl är normal 
mot "smal" så därför ger det även 

poäng. Hög subjektivitet. 

 
Tanig -1  
Smal 0  
Normal 1  
Tjock -1  
Kraftig -1  
Muskulös -1  

 

Del 3: Chefen    

Fråga/Svar Poäng Noteringar   

Glasögon?  Rätt svar Fyrkantiga. Andra 
alternativ ger 0 för att respondenten 

har noterat att karaktären hade 
glasögon. Ingen subjektivitet. 

Inga -1 

Runda 0 

Fyrkantiga 1 

Smala 0 

     

Hängslen?  Rätt svar är brunt. Alla andra färger 
ger 0 för då har respondenten 
noterat att det i alla fall finns 
hängslen. Låg subjektivitet. 

Inga -1 

Blåa 0 

Röda 0 

Gula 0 

Gröna 0 
 

Bruna 1 

Svarta 0 

Vita 0 

     

Klädsel på överkroppen? Rätt svar är skjorta. Men andra 
kortärmade alternativ ger även 0 

poäng. Låg subjektivitet. 
Skjorta 1 

Långärmad tröja -1 

Kortärmad tröja 0 

Väst -1 

Rock -1 
 

Kavaj -1 

T-Shirt 0 

     

Färg på klädseln? Tröjan är vit, finns inga närliggande 
färger. Låg subjektivtet. Blå -1 
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Grön -1 

Gul -1 

Orange -1 

Brun -1 
 

Röd -1 

Rosa -1 

Lila -1 

Svart -1 

Vit 1 
 

     

Färg på byxorna? Rätt svar är brunt. Men brunt är en 
färg mellan grönt och rött, mest åt 
rött, i det oranga färgerna (150r, 

75g, 0b). Så därför ger även orange 
och rött poäng. Brunt är en mörk 

färg så därför ger svart 0 poäng. Låg 
subjektivitet. 

Blå -1 

Grön -1 

Gul -1 

Orange 0 

Brun 1 

Röd 0 

Rosa -1 

Lila -1 

Svart 0 

Vit -1 
 

     

Slips eller fluga?  Slips är rätt svar. Ingen subjektivitet. 

Ingen -1 

Slips 1 

Fluga -1 

     

Färg på slipsen/flugan? Blått och svart är rätt svar, lila ligger 
nära på färghjulet därför 0 poäng för 
det. Det har varit lite diskussion om 

slipsen är svart eller mörkt blå, vilket 
kan bero på inställningar på 

monitorn eller färgseendet. Därför 
ger båda svaren full poäng. Hög 

subjektivitet. 

Blå 1 

Grön -1 

Gul -1 

Orange -1 

Brun -1 

Röd -1 

Rosa -1 

Lila 0 

Svart 1 

Vit -1 

     

Frisyr?  Kort är rätt svar. Ingen subjektivitet. 

Skallig/ingen -1 

Kort 1 

Axellångt -1 

Långt -1 

  

 

Hårfärg?     
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Vit -1 Här ger jag poäng för både brunt 
och svart. Tonen på håret är mörk så 

därför ger svart 0 poäng även om 
rätt svar är brunt. 

Brunt 1 

Blond -1 

Rött -1 

Svart 0 

     

Skägg?  Inget är rätt svar. Ingen 
subjektivitet. Inget 1 

Skäggstubb -1 

Kort -1 

Långt -1 

     

Färg på skägget?  Frågan är inte väsentlig då Chefen 
saknar skägg. Vit  

Brunt  
Blond  
Rött  
Svart  

 

     

Kroppsform?  Tjock är rätt svar, notera magen. 
Kraftig och muskulös ger 0 poäng då 

de ligger nära. Muskulös ger 0 
poäng för att hans armar ser starka 
ut. Tanig/smal/normal är uppenbart 
fel. Hög subjektivitet på om han är 

muskulös, kraftig eller tjock. 

Tanig -1 

Smal -1 

Normal -1 

Tjock 1 

Kraftig 0 

Muskulös 0 

  
 

Del 3: Monica    

Fråga/Svar Poäng Noteringar   

Glasögon?  Rätt svar är smala och fyrkantiga. 
Andra alternativ ger 0 för att 
respondenten har noterat att 
karaktären hade glasögon. Låg 

subjektivitet. 

Inga -1 

Runda 0 

Fyrkantiga 1 

Smala 1 

     

Hängslen?  Rätt svar är Inga. Ingen subjektivitet. 

Inga 1 

Blåa -1 

Röda -1 

Gula -1 

Gröna -1 
 

Bruna -1 

Svarta -1 

Vita -1 
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Klädsel?  Rätt svar är Klänning. Kjol ger 
partiellt poäng då man kan tänka sig 

att toppen och botten är separata 
delar, kjol+blus. Av samma 

anledning ger då kortärmad tröja 
och t-shirt även partiell poäng då 
respondenterna uppfattat att hon 

har kortärmat på sig. Skjorta är 
däremot så lätt identifierbart och 

hon har uppenbarligen ingen skjorta 
så därför ger den -1 trots att den 

kan vara kortärmad. 

Skjorta -1 

Långärmad tröja -1 

Kortärmad tröja 0 

Väst -1 

Rock -1 

Kavaj -1 

T-Shirt 0 

Kjol 0 

Klänning 1 

  

  

  

     

Färg på klädseln? Rätt svar är grönt. Inga andra färger 
ligger nära. Vitt ger 0 poäng då 

hennes mestadels vita krage är en 
stor del av klädseln. Ingen 

subjektivitet. 

Blå -1 

Grön 1 

Gul -1 

Orange -1 

Brun -1 
 

Röd -1 

Rosa -1 

Lila -1 

Svart -1 

Vit 0 
 

     

Ögonfärg?  Rätt svar är blå. Ingen subjektivitet. 

Bruna -1 

Gröna -1 

Blåa 1 

Svarta -1 

Gråa -1 
 

     

Frisyr?  Rätt svar är axellångt. Kort ger 
partiellt poäng pga subjektivitet. 

Medel subjektivitet. 
Skallig/ingen -1 

Kort 0 

Axellångt 1 

Långt -1 

     

Hårfärg?  Rätt svar är Rött. Blond ger 0 poäng 
då håret är ljust. Brunt ger 0 poäng 

då det ligger nära på färghjulet. 
Medel subjektivitet. 

Vit -1 

Brunt 0 

Blond 0 

Rött 1 

Svart -1 
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Kroppsform?  Rätt svar är normal. Smal ger 
partiellt poäng pga subjektivitet 

men efter diskussion uteslöts tjock 
som alternativ då Monica är normal 
mot smal och inte normal mot tjock. 

Medel subjektivitet. 

Tanig -1 

Smal 0 

Normal 1 

Tjock -1 

Kraftig -1 

Muskulös -1 
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Appendix E -  Alla svar med poäng, medelvärden 
och fritexttankar 

Totalt antal 
svar TMU 7        

 TUU 6        

          
Hade Karl 
glasögon?          
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Fyrkantiga 
glasögon 7 100% 1 7,00 

Fyrkantiga 
glasögon 4 67% 1 4,00 

Runda 
glasögon 0 0% 0 0,00 

Runda 
glasögon 2 33% 0 0,00 

Smala 
glasögon 0 0% 0 0,00 

Smala 
glasögon  0% 0 0,00 

Inga 
glasögon 0 0% -1 0,00 

Inga 
glasögon  0% -1 0,00 

 7   1,00  6   0,67 

Hade Karl hängslen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Inga 
hängslen 1 14% -1 -1,00 

Inga 
hängslen 2 33% 0 0,00 

Blåa 
hängslen 1 14% 0 0,00 

Blåa 
hängslen 2 33% 0 0,00 

Röda 
hängslen  0% 0 0,00 

Röda 
hängslen  0% 0 0,00 

Gula 
hänglsen  0% 0 0,00 

Gula 
hänglsen  0% 0 0,00 

Gröna 
hängslen 2 29% 1 2,00 

Gröna 
hängslen 1 17% 1 1,00 

Bruna 
hängslen 3 43% 0 0,00 

Bruna 
hängslen 1 17% 0 0,00 

Svarta 
hängslen  0% 0 0,00 

Svarta 
hängslen  0% 0 0,00 

Vita 
hängslen  0% 0 0,00 

Vita 
hängslen  0% 0 0,00 

    0,14     0,17 

Vad hade Karl för klädsel på överkroppen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Skjorta 4 57% -1 -4,00 Skjorta 3 50% -1 -3,00 
Långärmad 
tröja 3 43% 1 3,00 

Långärmad 
tröja 2 33% 1 2,00 

Kortärmad 
tröja  0% 0 0,00 

Kortärmad 
tröja  0% 0 0,00 

Väst  0% -1 0,00 Väst  0% -1 0,00 
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Rock  0% -1 0,00 Rock  0% -1 0,00 

Kavaj  0% -1 0,00 Kavaj  0% -1 0,00 

T-shirt  0% -1 0,00 T-shirt 1 17% -1 -1,00 

    -0,14     -0,33 

Färg på klädseln på överkroppen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå  0% -1 0,00 Blå  0% -1 0,00 

Grön  0% -1 0,00 Grön  0% -1 0,00 

Gul 5 71% 1 5,00 Gul 3 50% 1 3,00 

Orange  0% 0 0,00 Orange  0% 0 0,00 

Brun 1 14% 0 0,00 Brun  0% 0 0,00 

Röd  0% -1 0,00 Röd  0% -1 0,00 

Rosa  0% -1 0,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% -1 0,00 Lila  0% -1 0,00 

Svart  0% -1 0,00 Svart  0% -1 0,00 

Vit 1 14% 0 0,00 Vit 3 50% 0 0,00 

    0,71     0,50 

Vilken färg hade Karl på byxorna? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå  0% -1 0,00 Blå 1 17% -1 -1,00 

Grön  0% -1 0,00 Grön 1 17% -1 -1,00 

Gul  0% -1 0,00 Gul  0% -1 0,00 

Orange  0% 0 0,00 Orange  0% 0 0,00 

Brun 5 71% 1 5,00 Brun 4 67% 1 4,00 

Röd  0% 0 0,00 Röd  0% 0 0,00 

Rosa  0% -1 0,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% -1 0,00 Lila  0% -1 0,00 

Svart 2 29% 0 0,00 Svart  0% 0 0,00 

Vit  0% -1 0,00 Vit  0% -1 0,00 

    0,71     0,33 

Hade Karl slips eller fluga? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Ingen 7 100% 1 7,00 Ingen 4 67% 1 4,00 

Slips  0% -1 0,00 Slips 1 17% -1 -1,00 

Fluga  0% -1 0,00 Fluga 1 17% -1 -1,00 

    1,00     0,33 

Vad hade Karl för frisyr? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Skallig/inget  0% -1 0,00 Skallig/inget  0% -1 0,00 

Kort 7 100% 1 7,00 Kort 6 100% 1 6,00 

Axellångt  0% -1 0,00 Axellångt  0% -1 0,00 

Långt  0% -1 0,00 Långt  0% -1 0,00 

    1,00     1,00 
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Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Vit  0% -1 0,00 Vit  0% -1 0,00 

Brunt 4 57% 1 4,00 Brunt 3 50% 1 3,00 

Blond  0% -1 0,00 Blond  0% -1 0,00 

Rött  0% -1 0,00 Rött  0% -1 0,00 

Svart 3 43% 1 3,00 Svart 2 33% 1 2,00 

 7   1,00  5   1,00 

Hade Karl skägg?      
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Inget 7 100% 1 7,00 Inget 6 100% 1 6,00 

Skäggstubb  0% -1 0,00 Skäggstubb  0% -1 0,00 

Kort  0% -1 0,00 Kort  0% -1 0,00 

Långt  0% -1 0,00 Långt  0% -1 0,00 

    1,00     1,00 

          

Vilken kroppsform hade Karl?       
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Tanig  0% -1 0,00 Tanig  0% -1 0,00 

Smal 1 14% 0 0,00 Smal 1 17% 0 0,00 

Normal 5 71% 1 5,00 Normal 4 67% 1 4,00 

Tjock 1 14% -1 -1,00 Tjock 1 17% -1 -1,00 

Kraftig  0% -1 0,00 Kraftig  0% -1 0,00 

Muskulös  0% -1 0,00 Muskulös  0% -1 0,00 

    0,57     0,50 
 

Totalt antal 
svar TMU 7        

 TUU 6        

          

Hade Chefen glasögon? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Fyrkantiga 
glasögon 5 71% 1 5,00 

Fyrkantiga 
glasögon 4 67% 1 4,00 

Runda 
glasögon 1 14% 0 0,00 

Runda 
glasögon  0% 0 0,00 

Smala 
glasögon  0% 0 0,00 

Smala 
glasögon 1 17% 0 0,00 

Inga 
glasögon 1 14% -1 -1,00 

Inga 
glasögon 1 17% -1 -1,00 

 7   0,57  6   0,50 

Hade Chefen hängslen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 
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Inga 
hängslen 2 29% -1 -2,00 

Inga 
hängslen 4 67% -1 -4,00 

Blåa 
hängslen 1 14% 0 0,00 

Blåa 
hängslen  0% 0 0,00 

Röda 
hängslen  0% 0 0,00 

Röda 
hängslen 1 17% 0 0,00 

Gula 
hänglsen 1 14% 0 0,00 

Gula 
hänglsen  0% 0 0,00 

Gröna 
hängslen  0% 0 0,00 

Gröna 
hängslen  0% 0 0,00 

Bruna 
hängslen 2 29% 1 2,00 

Bruna 
hängslen  0% 1 0,00 

Svarta 
hängslen 1 14% 0 0,00 

Svarta 
hängslen 1 17% 0 0,00 

Vita 
hängslen  0% 0 0,00 

Vita 
hängslen  0% 0 0,00 

    0,00     -0,67 

Vad hade Chefen för klädsel på överkroppen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Skjorta 5 71% 1 5,00 Skjorta 6 100% 1 6,00 
Långärmad 
tröja  0% -1 0,00 

Långärmad 
tröja  0% -1 0,00 

Kortärmad 
tröja 1 14% 0 0,00 

Kortärmad 
tröja  0% 0 0,00 

Väst  0% -1 0,00 Väst  0% -1 0,00 

Rock  0% -1 0,00 Rock  0% -1 0,00 

Kavaj 1 14% -1 -1,00 Kavaj  0% -1 0,00 

T-shirt  0% 0 0,00 T-shirt  0% 0 0,00 

    0,57     1,00 

Färg på klädseln på överkroppen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå 3 43% -1 -3,00 Blå 1 17% -1 -1,00 

Grön  0% -1 0,00 Grön  0% -1 0,00 

Gul  0% -1 0,00 Gul 1 17% -1 -1,00 

Orange  0% -1 0,00 Orange  0% -1 0,00 

Brun  0% -1 0,00 Brun  0% -1 0,00 

Röd  0% -1 0,00 Röd  0% -1 0,00 

Rosa  0% -1 0,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% -1 0,00 Lila  0% -1 0,00 

Svart 1 14% -1 -1,00 Svart  0% -1 0,00 

Vit 3 43% 1 3,00 Vit 4 67% 1 4,00 

    -0,14     0,33 

Vad hade Chefen för färg på byxorna? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå 1 14% -1 -1,00 Blå  0% -1 0,00 

Grön  0% -1 0,00 Grön  0% -1 0,00 
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Gul  0% -1 0,00 Gul  0% -1 0,00 

Orange  0% 0 0,00 Orange  0% 0 0,00 

Brun 2 29% 1 2,00 Brun 1 17% 1 1,00 

Röd  0% 0 0,00 Röd  0% 0 0,00 

Rosa 1 14% -1 -1,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% -1 0,00 Lila 1 17% -1 -1,00 

Svart 2 29% 0 0,00 Svart 4 67% 0 0,00 

Vit 1 14% -1 -1,00 Vit  0% -1 0,00 

    -0,14     0,00 

Hade Chefen slips eller fluga? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Ingen  0% -1 0,00 Ingen  0% -1 0,00 

Slips 7 100% 1 7,00 Slips 5 83% 1 5,00 

Fluga  0% -1 0,00 Fluga 1 17% -1 -1,00 

    1,00     0,67 

Färg på slispen eller flugan? Svara INTE om du valde "Ingen" på föregående fråga. 
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå 3 43% 1 3,00 Blå 1 17% 1 1,00 

Grön  0% -1 0,00 Grön 2 33% -1 -2,00 

Gul  0% -1 0,00 Gul  0% -1 0,00 

Orange  0% -1 0,00 Orange  0% -1 0,00 

Brun 1 14% -1 -1,00 Brun  0% -1 0,00 

Röd 1 14% -1 -1,00 Röd 1 17% -1 -1,00 

Rosa  0% -1 0,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% 0 0,00 Lila  0% 0 0,00 

Svart 2 29% 1 2,00 Svart 2 33% 1 2,00 

Vit  0% -1 0,00 Vit  0% -1 0,00 

    0,43     0,00 

Vad hade Chefen för frisyr? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Skallig/inget  0% -1 0,00 Skallig/inget 2 33% -1 -2,00 

Kort 6 86% 1 6,00 Kort 4 67% 1 4,00 

Axellångt 1 14% -1 -1,00 Axellångt  0% -1 0,00 

Långt  0% -1 0,00 Långt  0% -1 0,00 

    0,71     0,33 

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Vit  0% -1 0,00 Vit  0% -1 0,00 

Brunt 1 17% 1 1,00 Brunt 1 25% 1 1,00 

Blond  0% -1 0,00 Blond  0% -1 0,00 

Rött  0% -1 0,00 Rött  0% -1 0,00 

Svart 5 83% 0 0,00 Svart 3 75% 0 0,00 

 6   0,17  4   0,25 



93 
 

Hade Chefen skägg? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Inget 5 71% 1 5,00 Inget  0% 1 0,00 

Skäggstubb 2 29% -1 -2,00 Skäggstubb 2 33% -1 -2,00 

Kort  0% -1 0,00 Kort 4 67% -1 -4,00 

Långt  0% -1 0,00 Långt  0% -1 0,00 

    0,43     -1,00 

Vilken kroppsform hade Chefen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Tanig  0% -1 0,00 Tanig  0% -1 0,00 

Smal  0% -1 0,00 Smal  0% -1 0,00 

Normal  0% -1 0,00 Normal 2 33% -1 -2,00 

Tjock 2 29% 1 2,00 Tjock  0% 1 0,00 

Kraftig 5 71% 0 0,00 Kraftig 2 33% 0 0,00 

Muskulös  0% 0 0,00 Muskulös 2 33% 0 0,00 

    0,29     -0,33 
 

Totalt antal 
svar TMU 7        

 TUU 6        

          

Hade Monica glasögon? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Fyrkantiga 
glasögon  0% 1 0,00 

Fyrkantiga 
glasögon 1 17% 1 1,00 

Runda 
glasögon  0% 0 0,00 

Runda 
glasögon 2 33% 0 0,00 

Smala 
glasögon 4 57% 1 4,00 

Smala 
glasögon 1 17% 1 1,00 

Inga 
glasögon 3 43% -1 -3,00 

Inga 
glasögon 2 33% -1 -2,00 

 7   0,14  6   0,00 

Hade Monica hängslen? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Inga 
hängslen 7 100% 1 7,00 

Inga 
hängslen 6 100% 1 6,00 

Blåa 
hängslen  0% -1 0,00 

Blåa 
hängslen  0% -1 0,00 

Röda 
hängslen  0% -1 0,00 

Röda 
hängslen  0% -1 0,00 

Gula 
hänglsen  0% -1 0,00 

Gula 
hänglsen  0% -1 0,00 

Gröna 
hängslen  0% -1 0,00 

Gröna 
hängslen  0% -1 0,00 
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Bruna 
hängslen  0% -1 0,00 

Bruna 
hängslen  0% -1 0,00 

Svarta 
hängslen  0% -1 0,00 

Svarta 
hängslen  0% -1 0,00 

Vita 
hängslen  0% -1 0,00 

Vita 
hängslen  0% -1 0,00 

    1,00     1,00 

Vad hade Monica för klädsel? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Skjorta 1 14% -1 -1,00 Skjorta  0% 1 0,00 
Långärmad 
tröja  0% -1 0,00 

Långärmad 
tröja 1 17% -1 -1,00 

Kortärmad 
tröja  0% 0 0,00 

Kortärmad 
tröja 2 33% 0 0,00 

Väst  0% -1 0,00 Väst  0% -1 0,00 

Rock  0% -1 0,00 Rock  0% -1 0,00 

Kavaj  0% -1 0,00 Kavaj  0% -1 0,00 

T-shirt  0% 0 0,00 T-shirt  0% 0 0,00 

Kjol  0% 0 0,00 Kjol 1 17% 0 0,00 

Klänning 6 86% 1 6,00 Klänning 2 33% 1 2,00 

    0,71     0,17 

Färg på klädseln? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Blå  0% -1 0,00 Blå 1 17% -1 -1,00 

Grön 2 29% 1 2,00 Grön 2 33% 1 2,00 

Gul 2 29% -1 -2,00 Gul 1 17% -1 -1,00 

Orange 1 14% -1 -1,00 Orange 1 17% -1 -1,00 

Brun 1 14% -1 -1,00 Brun  0% -1 0,00 

Röd  0% -1 0,00 Röd 1 17% -1 -1,00 

Rosa 1 14% -1 -1,00 Rosa  0% -1 0,00 

Lila  0% -1 0,00 Lila  0% -1 0,00 

Svart  0% -1 0,00 Svart  0% -1 0,00 

Vit  0% 0 0,00 Vit  0% 0 0,00 

    -0,43     -0,33 

Vad hade Monica för ögonfärg? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Bruna 2 29% -1 -2,00 Bruna 2 33% -1 -2,00 

Gröna  0% -1 0,00 Gröna 2 33% -1 -2,00 

Blåa 5 71% 1 5,00 Blåa 2 33% 1 2,00 

Svarta  0% -1 0,00 Svarta  0% -1 0,00 

Gråa  0% -1 0,00 Gråa  0% -1 0,00 

    0,43     -0,33 

Vad hade Monica för frisyr? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 
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Skallig/inget  0% -1 0,00 Skallig/inget  0% -1 0,00 

Kort 1 14% 0 0,00 Kort  0% 0 0,00 

Axellångt 5 71% 1 5,00 Axellångt 6 100% 1 6,00 

Långt 1 14% -1 -1,00 Långt  0% -1 0,00 

    0,57     1,00 

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 
Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Vit  0% -1 0,00 Vit  0% -1 0,00 

Brunt 2 29% 0 0,00 Brunt  0% 0 0,00 

Blond 2 29% 0 0,00 Blond 2 33% 0 0,00 

Rött 3 43% 1 3,00 Rött 4 67% 1 4,00 

Svart  0% -1 0,00 Svart  0% -1 0,00 

 7   0,43  6   0,67 

Vilken kroppsform hade Monica? 

Variant 2 
TMU Svar % Poäng Resultat 

Variant 1 
TUU Svar % Poäng Resultat 

Tanig  0% -1 0,00 Tanig  0% -1 0,00 

Smal 1 14% 0 0,00 Smal  0% 0 0,00 

Normal 5 71% 1 5,00 Normal 6 100% 1 6,00 

Tjock  0% -1 0,00 Tjock  0% -1 0,00 

Kraftig 1 14% -1 -1,00 Kraftig  0% -1 0,00 

Muskulös  0% -1 0,00 Muskulös  0% -1 0,00 

    0,57     1,00 
 

Karl 
Variant 1 

TUU 
Variant 2 

TMU Subjektivitet 

Hade Karl glasögon? 0,67 1,00 Låg 

Hade Karl hängslen? 0,17 0,14 Låg 

Vad hade Karl för klädsel på överkroppen? -0,33 -0,14 Låg 

Färg på klädseln på överkroppen? 0,50 0,71 Låg 

Vilken färg hade Karl på byxorna? 0,33 0,71 Medel 

Hade Karl slips eller fluga? 0,33 1,00 Ingen 

Vad hade Karl för frisyr? 1,00 1,00 Ingen 

Hårfärg? 1,00 1,00 Hög 

Hade Karl skägg? 1,00 1,00 Ingen 

Vilken kroppsform hade Karl? 0,50 0,57 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,52 0,70   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,61 0,76   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,48 0,67   

Chefen       

Hade Chefen glasögon? 0,50 0,57 Låg 

Hade Chefen hängslen? -0,67 0,00 Låg 

Vad hade Chefen för klädsel på överkroppen? 1,00 0,57 Låg 

Färg på klädseln på överkroppen? 0,33 -0,14 Låg 

Vad hade Chefen för färg på byxorna? 0,00 -0,14 Låg 
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Hade Chefen slips eller fluga? 0,67 1,00 Ingen 

Färg på slipsen eller flugan? 0,00 0,43 Hög 

Vad hade Chefen för frisyr? 0,33 0,71 Ingen 

Hårfärg? 0,25 0,17 Hög 

Hade Chefen skägg? -1,00 0,43 Ingen 

Vilken kroppsform hade Chefen? -0,33 0,29 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,10 0,35   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet -0,03 0,29   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,15 0,38   

Monica       

Hade Monica glasögon? 0,00 0,14 Låg 

Hade Monica hängslen? 1,00 1,00 Ingen 

Vad hade Monica för klädsel? 0,17 0,71 Medel 

Färg på klädseln? -0,33 -0,43 Ingen 

Vad hade Monica för ögonfärg? -0,33 0,43 Ingen 

Vad hade Monica för frisyr? 1,00 0,57 Medel 

Hårfärg? 0,67 0,43 Medel 

Vilken kroppsform hade Monica? 1,00 0,57 Hög 

Medelvärde, alla frågor 0,40 0,43   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 0,71 0,57   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 0,08 0,29   

Medelvärde, alla frågor och karaktärer 0,34 0,49   

Medelvärde, frågor med medel/hög subjektivitet 
för alla karaktärer 0,43 0,54   

Medelvärde, frågor med ingen/låg subjektivitet 
för alla karaktärer 0,24 0,44   

 

TMU 
Hade ingen koncentration alls på hur figurerna såg ut. Gissat allt! 

 
Svårare minnas utseende på karaktärer man är mer konsentrerad på texten. 

 
Generellt bra med undertexter för en 65-åring med fallerande hörsel. 

 
Undertexter är bra, men i min mening endast när det är en film, eller ett spel som har mycket 
pågående. Då kan undertexten (om den stannar kvar lite längre än dialogen) hjälpa dig uppfatta 
situationen på ett bättre sätt. Eller, när man vill fokusera mer på dialogen än det andra som händer. 
Då kan undertexter underlätta för din uppfattning av situationen. 

 
riktigt bra spel, spännande och mystisk. bra dialoger och lätt att hänga med. vem som helst kan börja 
spela och direkt veta vad man måste göra för att ta sig fram i spelet. mycket bra gjort. 

 
Jag uppskattar undertexter på samma språk som det talade om jag förstår det talade språket. Detta 
för att underlätta ev när någon pratar med grov dialekt eller brytning. 

 



97 
 

Jag föredrar att inte ha undertext för jag tycker det bara är distraherande. 

 

TUU 
Föredrar att ha med undertext i både spel och film då det ibland blir svårt att höra var karaktärer 
säger, oavsett om det är på ett språk jag förstår eller inte. 

 
Undertexter är störande när man förstår ändå. Blicken dras till undertexten och man missar eventuell 
information i bilden. 

 
Undertexter kan jag hålla med om är distraherande i film men jag känner oftast inte samma sak för 
spel. Ofta är dessa i sekvenser där man ändå inte kan göra något och om de dyker upp i ett spelbart 
segment dras inte mitt fokus till dem. Jag känner själv att det är på grund av att jag är deltagande i 
spelet och agerar som gör att jag inte har "tid" att läsa medan i en film dras min blick dit för att jag 
inte har någon påverkan på vad som kommer hända härnäst. 

 
Det är bra för mig som hör lite dåligt, jag kan vara säker på att jag fått med mig allt. Men jag minns 
inte så mycket av det visuella, nej. 

 
Svenska: Jag använder gärna undertexter om ljudet är dåligt eller om personerna i filmen eller tv-
serien talar lågt eller sluddrigt/snabbt. Talar de tydligt och ljudet är av bra kvalitet, använder jag inte 
undertexter. Engelska: Jag ser gärna filmer eller tv-serier på engelska med engelska undertexter. 
Även om jag är bra på engelska och oftast inte har några problem att förstå vad som sägs, tycker jag 
att det är bra med undertexterna som ett stöd. Ibland kan ett ord försvinna i bakgrundsljud och då är 
undertexterna bra att ha. Ibland talar de i filmen/serien om namn och släktnamn och då tycker jag 
att undertexter är bra som stöd, så man inte missar något viktigt. Andra språk: När jag ser filmer eller 
tv-serier som inte är på svenska eller engelska föredrar jag svensk undertextning. Jag har några 
gånger råkat ut för att t.ex. se franska filmer med engelsk undertextning. Detta är lite klurigt 
eftersom det då blir tre olika språk inblandade. Även om jag inte kan språket lika bra som svenska 
eller engelska, lyssnar jag ofta aktivt på vad som sägs och klurar kring meningsuppbyggnad, enskilda 
ord eller uttryck och det ställer till det när jag samtidigt läser undertexterna på engelska och ska 
översätta det snabbt i huvudet till svenska. 
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Appendix F -  Textversion av internetformuläret 

Undersökning för examensarbete inom 

huvudområdet "Medier, estetik och 

berättande", Högskolan i Skövde Av: Karl 

Foogel 

Alla svar är helt anonyma och kommer enbart användas i syfte för denna undersökning.  

*Obligatorisk 

 

Frågor berörande "Variant 2 TMU" av spelet Frekvens 

saknad. 

Del 1: Allmänt 

Markera det alternativ eller skriv ett svar som stämmer in på dig. 

Har du spelat "Frekvens saknad" eller "Frequency Missing" tidigare? 

Ja 

Nej 

 

Namn (används enbart i syfte att särskilja svaren) * 

________________________ 

 

Kön * 

Man 

Kvinna 

 

Ålder * 

________________________ 

 

Spelar spel (på en dator, spelkonsol, mobil, surfplatta eller annan handburen enhet) X 

antal timmar i veckan: * 

0 - 5 

6 - 10 

11 - 20 

21+ 

 

Del 2: Karl 

Du kommer nu att få svara på några frågor angående utseendet på en av spelets tre karaktärer: 

ljudteknikern och faktagranskaren Karl. 

 

Svara enligt bästa förmåga. Det går bara att välja ett alternativ per fråga, markera det du anser 

stämmer bäst. 

Hade Karl glasögon? * 
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Inga glasögon 

Runda glasögon 

Fyrkantiga glasögon 

Smala glasögon 

 

Hade Karl hängslen? * 

Inga hängslen 

Blåa hängslen 

Röda hängslen 

Gula hängslen 

Gröna hängslen 

Bruna hängslen 

Svarta hängslen 

Vita hängslen 

 

Vad hade Karl för klädsel på överkroppen? * 

Skjorta 

Långärmad tröja 

Kortärmad tröja 

Väst 

Rock 

Kavaj 

T-shirt 

 

Färg på klädseln på överkroppen? * 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 

Lila 

Svart 

Vit 

 

Vilken färg hade Karl på byxorna? * 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 

Lila 

Svart 

Vit 

 

Hade Karl slips eller fluga? * 

Ingen 



100 
 

Slips 

Fluga 

 

Färg på slipsen eller flugan? Svara INTE om du valde "Ingen" på föregående fråga. 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 

Lila 

Svart 

Vit 

 

Vad hade Karl för frisyr? * 

Skallig/Inget 

Kort 

Axellångt 

Långt 

 

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 

Vit 

Brunt 

Blond 

Rött 

Svart 

 

Hade Karl skägg? * 

Inget 

Skäggstubb 

Kort 

Långt 

 

Färg på skägget? Svara INTE om du valde "Inget" på föregående fråga. 

Vitt 

Brunt 

Blond 

Rött 

Svart 

 

Vilken kroppsform hade Karl? * 

Tanig 

Smal 

Normal 

Tjock 

Kraftig 

Muskulös 

 

Del 3: Chefen 
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Du kommer nu att få svara på några frågor angående utseendet på en av spelets tre karaktärer: 

Chefen. 

 

Svara enligt bästa förmåga. Det går bara att välja ett alternativ per fråga, markera det du anser 

stämmer bäst. 

Hade Chefen glasögon? * 

Inga glasögon 

Runda glasögon 

Fyrkantiga glasögon 

Smala glasögon 

 

Hade Chefen hängslen? * 

Inga hängslen 

Blåa hängslen 

Röda hängslen 

Gula hängslen 

Gröna hängslen 

Bruna hängslen 

Svarta hängslen 

Vita hängslen 

 

Vad hade Chefen för klädsel på överkroppen? * 

Skjorta 

Långärmad tröja 

Kortärmad tröja 

Väst 

Rock 

Kavaj 

T-shirt 

 

Färg på klädseln på överkroppen? * 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 

Lila 

Svart 

Vit 

 

Vad hade Chefen för färg på byxorna? * 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 
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Lila 

Svart 

Vit 

 

Hade Chefen slips eller fluga? * 

Ingen 

Slips 

Fluga 

 

Färg på slipsen eller flugan? Svara INTE om du valde "Ingen" på föregående fråga. 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 

Lila 

Svart 

Vit 

 

Vad hade Chefen för frisyr? * 

Skallig/Inget 

Kort 

Axellångt 

Långt 

 

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 

Vitt 

Brunt 

Blond 

Rött 

Svart 

 

Hade Chefen skägg? * 

Inget 

Skäggstubb 

Kort 

Långt 

 

Färg på skägget? Svara INTE om du valde "Inget" på föregående fråga. 

Vitt 

Brunt 

Blond 

Rött 

Svart 

 

Vilken kroppsform hade Chefen? * 

Tanig 

Smal 
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Normal 

Tjock 

Kraftig 

Muskulös 

 

Del 4: Monica 

Du kommer nu att få svara på några frågor angående utseendet på en av spelets tre karaktärer: 

receptionisten Monica. 

 

Om du inte pratade med Monica kan du skippa denna del och gå vidare till nästa. 

 

Svara enligt bästa förmåga. Det går bara att välja ett alternativ per fråga, markera det du anser 

stämmer bäst. 

 

Hade Monica glasögon? 

Inga glasögon 

Runda glasögon 

Fyrkantiga glasögon 

Smala glasögon 

 

Hade Monica hängslen? 

Inga hängslen 

Blåa hängslen 

Röda hängslen 

Gula hängslen 

Gröna hängslen 

Bruna hängslen 

Svarta hängslen 

Vita hängslen 

 

Vad hade Monica för klädsel? 

Skjorta 

Långärmad tröja 

Kortärmad tröja 

Väst 

Rock 

Kavaj 

T-shirt 

Kjol 

Klänning 

 

Färg på klädseln? 

Blå 

Grön 

Gul 

Orange 

Brun 

Röd 

Rosa 
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Lila 

Svart 

Vit 

 

Vad hade Monica för ögonfärg? 

Bruna 

Gröna 

Blåa 

Svarta 

Gråa 

 

Vad hade Monica för frisyr? 

Skallig/Inget 

Kort 

Axellångt 

Långt 

 

Hårfärg? Svara INTE om du valde "Skallig/Inget" på föregående fråga. 

Vit 

Brunt 

Blond 

Rött 

Svart 

 

Vilken kroppsform hade Monica? 

Tanig 

Smal 

Normal 

Tjock 

Kraftig 

Muskulös 

 

Del 5: Tankar om undertexter 

Undersökningen handlar om huruvida undertexter inom ramarna för ett äventyrsspel är 

distraherande. Inom film och TV har det i många undersökningar bevisats att åskådaren 

"förstår" en films narrativ sämre när den är textad än när den är otextad, förutsatt att de förstår 

språket filmen talas på. Likaså minns åskådare mindre av det visuella när en film är textad. 

Undersökningen ämnar att få svar på om detta även gäller spel och i sådana fall till vilken grad. 

 

Vad har du för tankar om undertexter? Inte enbart inom spel utan även film och TV. Du behöver 

inte skriva något om du inte kommer på något. 

Tankar? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 


