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Sammanfattning 
 

Bartram och Moura (2014) och Hoeg (2008) har båda listat upp olika sätt för 

speldesigners att leda spelare i spel men att det finns få studier inom området. Tanken 

med detta arbete har varit att titta på specifika tillämpningar för att förstå vilken väg 

spelare väljer vid symmetriska vägval då ett av alternativen visar vägen för spelaren. 

Problemet mynnar ut i frågeställningen: När spelare står inför två symmetriska vägval, 

vilken väg väljer då spelare ifall ett av alternativen antingen leds av ett landmärke, en 

skylt eller partiklar i rörelse? För att ge svar på detta har en artefakt skapats med en 

efterföljande enkät. Därefter har en analys förts på de 31 svaren som inkommit. 

Resultatet visar tecken på att personer i hög grad tillåter sig vägledas av 

tillämpningarna. I slutet görs en diskussion gällande relevanta aspekter rörande arbetet 

och området. 

Nyckelord: Vägfinnande, Spel, Påverkan, Vägval 
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1 Introduktion 

 
Vägvalen är många och spel som släpps idag erbjuder ofta spelare att transportera sig själva 

till de mest magiska av platser. Från stora vidöppna världar, till trånga utrymmen där spelare 

agerar antingen som förutbestämda karaktärer eller avatarer som på ett eller annat sätt blir 

en förlängning av spelaren. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) är ett 

exempel på spel där spelaren blir placerad i en enorm öppen värld. Där kan spelaren förflytta 

sig från ena sidan av spelvärlden till den andra utan några laddningsskärmar. Monster 

Hunter: World (Capcom, 2018) är ett annat exempel på spel med en stor öppen värld. Dock så 

är den uppdelad i mindre sektioner och spelaren måste vänta på att spelet ska ladda för att ta 

sig till nästa. Ett annat exempel är FPS spelet Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) som 

i sin natur av att vara ett tävlingsinriktat FPS-spel kräver att spelvärlden är mindre. Det dessa 

exempel har gemensamt är att spelare behöver förflytta sig i den spelvärlden de befinner sig i 

för att avancera i spelet. För att göra detta behöver spelare veta vart de kan gå och vilken väg 

de ska ta för att komma dit. I det här kapitlet kommer det att specificeras tydligare över vad 

detta arbete innebär.  

Spelare får uppleva många olika typer av intryck i spel och många av dem är till för att leda 

denne framåt i spelet med hjälp av olika signaler. Dessa signaler uppkommer från olika typer 

av verktyg för vägfinnande (wayfinding cues) som är utplacerade av speldesigners. Detta för 

att exempelvis visa vägen eller ge tips om hemligheter som befinner sig på gömda platser i 

spelvärlden. Några exempel på verktyg som designers kan använda sig av för att göra detta är 

rörelse, ljud, ljus, kontrast med mera (Hoeg 2008). Ett problem som Bartram och Moura 

(2014) uppger är att den sammanställningen som finns av verktygen inte är heltäckande, samt 

att dessa behöver valideras genom forskning och kartläggas för hur de påverkar 

spelupplevelsen. Detta arbete kommer inte att validera dessa verktyg på grund av arbetets 

tidsaspekt och omfång. Hoeg (2008) konstaterar dock att det finns en begränsad mängd 

akademisk forskning kring området om vägfinnande i spel. Med resultat från detta arbete 

kommer ökad förståelse ges till forskningsområdet. I klartext kommer detta arbete att 

fokusera på att undersöka tre olika tillämpningar av tre verktyg för vägfinnande vid vägval. 

Syftet bakom arbetet är att undersöka dessa tillämpningar individuellt och deras betydelse för 

spelarens val mellan två alternativ vid symmetriska vägval där en av tillämpningarna är den 

enda särskiljande faktorn.   

För att ta reda på detta har en artefakt skapats som innehåller fyra spelnivåer i 3D. Varje 

spelnivå består av en startpunkt, ett symmetriskt vägval och ett avslut. Den första nivån är en 

tom kontrollnivå som inte leder spelaren till något av alternativen. De tre efterföljande 

nivåerna har tilldelats var sin tillämpningarna av verktyg för vägfinnande som undersökts 

enskilt med hjälp av ett speltest med efterföljande enkät. Deltagare till speltestet har fått spela 

igenom alla fyra spelnivåerna efter varandra. Därefter har en kort enkät gjorts för att samla in 

relevant data om deltagaren för att kunna diskutera, föra resonemang och dra slutsatser om 

resultatet. 
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1.1 Begreppet ”Wayfinding Cues” 

Innan arbetet kan gå in på bakgrunden är det viktigt att definiera ett centralt begrepp, 

“wayfinding cues”. Det finns ingen etablerad svensk översättning till “wayfinding”. Blades 

(2000) uppger att “wayfinding” innebär att välja väg från ett existerande nätverk och koppla 

ihop dessa så att en person kan förflytta sig på den valda vägen. Detta skulle kunna jämföras 

med att man finner(upptäcker) en väg, då även att man finner (besluter sig för) den valda 

vägen lämplig för annars hade vägen inte valts. Tas detta tillbaka till ordet “wayfinding” så 

skulle man kunna översätta det till svenska genom att enkelt beskriva “wayfinding” som 

“vägfinnande”. Vad anträffar “cues” så är den första lämpliga översättningen “signal”. Detta i 

sig kan fungera vid de fall där spelaren får information av olika element (wayfinding cues) i 

spelet. Problematiken är att Bartram och Moura (2014) använder ordet “wayfinding cues” på 

ett sätt som uppfattas att det är något som speldesigners kan använda sig av. Därför skulle jag 

vilja argumentera för att hädanefter så kommer “wayfinding cues” benämnas som “verktyg” 

och då “verktyg för vägfinnande”. Detta för att existerande forskning använder begreppet för 

att beskriva “wayfinding cues” som verktyg. “Signaler” som ord kommer också användas för 

att beskriva det som spelare upplever av tillämpningen av verktygen.  

Exempel: 

1. Designer använder sig av verktyget “ljus” i form av en lampa(tillämpning) för att 

leda spelaren till en annan del av ett rum. 

2. Spelaren uppmärksammas av signalen från ljuset och det skapas nyfikenhet att 

vilja utforska det som ljuskällan visar. 
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2 Bakgrund 

Människan har alltid tagit hjälp av olika metoder för att hitta vägen. Från stjärnorna, kartor, 

talade anvisningar till vägskyltar, GPS och på vissa ställen AR-vägledning(Augmented 

Reality). Vi behöver hjälpmedel för att kunna avgöra vart vi ska gå, om det är rätt väg att välja, 

om vi är på rätt väg och att vi har kommit fram dit vi vill. I boken The Image of the City (Lynch, 

1960) beskrivs det att behovet av att känna igen och kartlägga vår omgivning kommer från 

långt tillbaka och är viktig ur ett praktiskt perspektiv men även emotionellt. Detta 

bakgrundskapitel kommer att ta upp relevanta källor översiktligt om vägfinnande och 

processen för vägfinnande i verkligheten. Ytterligare så kommer den även att ta upp exempel 

inom spel och spelutveckling. Källorna kommer att sammanställas och konkretiseras på ett 

sätt som är passande för arbetet.   

Vägfinnande i spel är ett område som enligt Hoeg (2008) saknar tidigare forskning och den 

som är gjord är väldigt begränsad. Han menar att anledningen till detta är att i andra områden 

så utvecklar man teorier om det specifika området först och sedan börjar man praktisera inom 

det. I spel och spelutveckling så gör man det motsatta, där går man från praktik till teori. 

Speldesigners har genom åren fått iterera fram vad som fungerar. Hoeg skriver att den 

teoretiska basen om designprinciper bara börjat ta form. Detta är ytterligare en anledning till 

varför det är svårt att hitta relevant akademisk forskning, för att det är ett ungt 

forskningsområde. Det finns dock några studier som gjorts om vägfinnande i verkligheten och 

några även i spel. Darken och Sibert (1996) gjorde en studie om spelares strategiförmåga när 

det kommer till vägfinnande och deras beteende i stora virtuella världar. De kom fram till att 

signaler från olika tillämpningar av verktyg för vägfinnande kraftigt påverkade spelarnas val. 

En annan efterföljande studie av Cliburn och Rilea (2008) testade prestationsförmågan hos 

spelare. Spelarna blev indelade i tre grupper där de skulle söka efter olika föremål i en virtuell 

3D-miljö i form av en labyrint. Ena gruppen hade till sin hjälp en karta och den andra skyltar 

för att hitta i labyrinten. Den tredje gruppen hade inga hjälpmedel. Cliburn och Rilea (2008) 

fann att grupperna som hade hjälpmedel presterade överlägset bättre än gruppen utan. Både 

Darken och Sibert (1996) samt Cliburn och Rilea (2008) hade olika fokus på sina studier men 

bevisar att tillämpningar av olika verktyg för vägfinnande kraftigt påverkar spelares val till att 

prestera bättre i spel. I Cliburn och Rileas fall så hjälpte de olika tillämpningarna spelarnas 

val av väg till det positiva.  

Fortsättningsvis skapade Moura, Seif el Nasr och Shaw (2011) ett verktyg för att visualisera 

spelarens handlingar och rörelser. På så sätt kunde de få ut spelarnas spelmönster och hitta 

designproblem. Med detta verktyg kan man sedan få protokoll på hur lång tid spelare befann 

sig inom ett visst område och följa deras progression. Moura et al. understryker att även fast 

detta verktyg är en generell lösning för att skapa analyser av spelares aktivitet så är det bara 

ett komplement till att förstå hur spelare navigerar i spel. Detta eftersom de beteenden som 

uppstår ändras från spelnivå till spelnivå. Ytterligare en studie gjordes där Bartram och Moura 

(2014) undersökte hur spelare förhåller sig till olika tillämpningar av verktyg för vägfinnande. 

Detta genom att spela igenom flera olika spelnivåer baserat på ett 3D actionäventyrs-spel. 

Dessa spelnivåer var uppbyggda av olika rum som hade olika teman, som till exempel ett 

labyrintrum, ett vattenfallsrum, ett klättringsrum och ett avslutsrum. Resultat visade att 

passande tillämpningar vid lämplig plats i spelvärlden krävs för att underlätta spelares 

navigation. Felaktig tillämpning av verktyg för vägfinnande kan istället försvåra för spelaren. 

Bartram och Moura fann även att spelare är väldigt känsliga om det saknas tillämpningar av 

verktyg för vägfinnande. Både Bartram och Moura (2014) samt Cliburn och Rilea (2008)  
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testade hur spelare presterar och använder sig av olika former av tillämpningar. Det som är 

väsentligt som inte Cliburn och Rilea tog upp i sin studie är att bara för att designern gjort 

tillämpningar av olika verktyg för vägfinnande så betyder inte det att det är en bra eller 

passande tillämpning. Nästa kapitel kommer gå igenom vägplanering och generellt hur 

människor agerar när en vägplanering ska göras. 

 

2.1 Vägplanering 

Vägplanering är lättast jämförbart med bilkörning eller att hitta till en restaurang i en stad 

man aldrig varit i. Det är därför viktigt att man har en plan för hur man tar sig från punkt A 

till punkt B. “Vart ska jag svänga av?” “Vilken är den kortaste vägen?” är exempel på frågor 

som kan dyka upp när man försöker planera sin väg. Källorna som tas upp i detta och 

nästkommande kapitel har på ett eller annat sätt tittat på navigation och vägfinnande i 

verkligheten. Eftersom detta arbetets fokus ligger på spel och spelutveckling så kommer det 

tydligt att flaggas för källor som undersökt verkligheten och när det handlar om hur spelare 

agerar.   

Vid vägplanering är det viktigt att ta hänsyn till olika kostnader som sker vid förflyttningen 

(Agrawala, Bargeron, Cohen, Kopf och Salesin 2010 & Winter 2002 & Blades et al. 2000(dessa 

tre källor avser bilkörning, gående respektive synskadade personer)). Ett exempel på en sådan 

kostnad är tid. Bilister och fotgängare vill ofta veta hur mycket tid de tjänar på att välja en väg 

över en annan. Ytterligare en faktor är antalet svängar som man måste göra för att ta sig till 

sin valda desination. Eftersom fler svängar gör den planerade vägen mer komplicerad så ökar 

risken att man tar fel någon gång på vägen. En annan kostnad är antalet vägval som man måste 

göra på vägen. Skillnaden mellan svängar och vägval i detta fallet är att man innan kollat upp 

antalet svängar för en väg. Vägval kan dock uppstå efter det att bilen är startad och körningen 

redan är påbörjad.   

Arthur & Passini (1992; se Huang et al. 2018) uppger att det finns en stark koppling mellan 

antalet vägval och svårigheten att förflytta sig samt att det är viktigt att designa vägar i 

verkligheten med så få vägval som möjligt. Detta är något som även Casakin et al. (2000) kan 

bekräfta i sitt arbete om semantiska kartor. Al-Kaisy & Nassar (2008) samt Burns (1998) tar 

upp aspekten att misstag vid navigation och vägfinnande under bilkörning samt gång händer 

då och då. Ett exempel som Al-Kaisy och Nassar tar upp är att fotgängare i verkligheten ofta 

missar skyltar eftersom andra fotgängare är i vägen och skymmer. Ytterligare anledningar kan 

vara olika typer av distraktioner som reklam eller andra händelser som sker runt omkring. Det 

är därför viktigt att vara medveten om detta när man placerar ut skyltar att platsen där de är 

utplacerade inte är skymd under något tillfälle.  

  



 
5 

2.2 Processen för vägfinnande i verkligheten 

I detta kapitel kommer processen för vägfinnande att tas upp. Det kommer även att göras en 

sammanställning av vad processen för vägfinnande betyder i spel. I boken Universal Principles 

of Design skriver Butler, Elam, Holden och Lidwell (2010) om att processen för vägfinnande i 

verkligheten är uppdelad i fyra steg: orientering, vägval, vägkontroll och destinations-

bekräftelse. Det första steget refererar till den aktuella positionen som en person har relativt 

till andra objekt i närheten. Med hjälp av landmärken så kan personer lättare orientera sig och 

kan på så sätt skapa associationer till den platsen i form av minnen. Butler et al. (2010) skriver 

även att skyltning är ett av de enklaste sätten att förmedla var en person befinner sig och 

dennes möjligheter att välja väg.   

Det andra steget är vägval och syftar till den väg som väljs för att ta sig till sin destination. För 

att förbättra vägvalsprocessen menar Butler et al. (2010) att man bör minska antalet alternativ 

som en person har samt att vid vägval ha skyltning. Agrawala et al. (2010) och Butler et al. 

(2010) påpekar att tidsfaktorn spelar en stor roll i vilket vägval vi gör. Andra saker som tas 

upp om vägval är att enkla vägar lätt kan följas med tydliga talade anvisningar eller skyltar. 

Kartor är ett annat bra alternativ att få en stark representation för att kunna uppskatta skala 

och mer komplexa miljöer. Ett bra exempel är vid brandutgångar där skyltning och kartor 

behöver vara solklara för att personer så snabbt som möjligt ska kunna lämna byggnaden och 

ta sig till säkerhet (Butler et al. 2010).   

Vägkontroll är det tredje steget och det syftar till enligt Butler et al. (2010) att en person som 

valt en väg kan bekräfta att den fortfarande är på rätt väg. Det är därför viktigt att vägar har 

klara startpunkter, mittpunkter och avslut. Optimalt är att personen som försöker ta sig från 

punkt A till punkt B kan uppskatta under tiden hur långt denne kommit och hur långt som är 

kvar. Vägar som inte tillåter detta blir därför mer komplexa och risken att misstag sker stiger. 

Det sista steget är destinations-bekräftelse och det syftar till menar Butler et al. (2010) att 

personen kan bekräfta att denne kommit fram till sin destination. För att göra det mer tydligt 

att man kommit fram är det bra om destinationen använder sig av olika former av barriärer 

att förhindra att man går förbi. Ett exempel kan vara en utsiktsplats där staket är uppsatt för 

att både visa att det inte går att komma längre samt fungera som en säkerhetsåtgärd.   

För spel så betyder Butlers et al. (2010) process mycket även för hur spelare navigerar i spel. 

Fortnite (Epic Games, People Can Fly 2017) är ett exempel på där man hela tiden behöver 

förflytta sig till en ny destination för att inte förlora. I spelläget ”Battle Royale” så blir 100 

spelare placerade på en massiv ö där målet är att eliminera varandra för att bli den sista kvar. 

Spelvärlden innehåller en mängd olika områden dit spelare kan gå. För att göra detta har de 

som hjälpmedel en karta och en kompass integrerad i GUI:n (Graphical User Interface). Här 

blir Butlers et al. (2010) process för vägfinnande relevant eftersom spelare först behöver veta 

vart de befinner sig i spelvärlden för att därefter besluta sig om vart de vill gå. De behöver 

kontrollera att de är på rätt väg samt att de behöver kunna bekräfta att de har kommit fram. 

Av allt och säga så fungerar processen för vägfinnande i verkligheten närmast identiskt när 

det kommer till vägfinnande i spel. 
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2.3 Verktyg för vägfinnande 

Som nämnt tidigare så kommer detta arbete att undersöka tre olika tillämpningar av tre olika 

verktyg för vägfinnande i individuella spelnivåer, samt vilken betydelse tillämpningarna har 

för spelares vägval vid två symmetriska alternativ. Men för att kunna göra ett urval av dessa 

verktyg måste det tydliggöras vilka typer av verktyg som finns. Detta kapitel kommer därför 

att vara dedikerat till att förklara vilka olika verktyg för vägfinnande som finns samt vad den 

tidigare forskningen har visat och frågar efter.   

Enligt Bartram och Moura (2014) så har speldesigners listat upp flera verktyg för vägfinnande 

baserat på tidigare erfarenheter (Davies 2009 & Nerurkar 2009) som kan användas för att 

leda spelaren framåt i spel. Hoeg (2008) har också gjort en kategorisering som listar upp åtta 

former av verktyg som designers kan använda sig av för att skaffa spelares uppmärksamhet. 

Bartram och Moura (2014) samt Hoeg (2008) beskriver med olika ord dessa “verktyg” men 

det centrala är att verktygen på ett eller annat sätt leder/för spelaren framåt i spel. Verktygen 

ger spelare signaler på vilket spelaren får information för att kunna göra olika vägval. I detta 

arbete så kommer Bartram och Mouras samt Hoegs listor att kombineras för att kunna ge en 

mer sammanställande bild över vilka verktyg för vägfinnande som finns: 

Ljuskontrast - En stark ljuskällas kontrast jämfört med resten av omgivningen drar 

till sig spelares uppmärksamhet och skapar nyfikenhet och vilja att utforska. 

Dynamiskt ljus - En ljuskälla som rör sig eller flimrar drar till sig spelares 

uppmärksamhet. 

Rytm - Upprepning av olika slag genom textur, ljus eller geometri gör att spelare 

känner sig bekväma i den riktning de rör sig och på så sätt fortsätter att följa det 

upprepande elementet.   

Ljud - Ljud som uppkommer från en specifik källa eller riktning kan fånga spelares 

uppmärksamhet och skapar nyfikenhet och vilja att utforska. Den kan också 

uppmärksamma om fara eller varna. Ljud kan också vara en talad uppmaning av en 

karaktär i spel som fångar intresse. 

Trångt kontra brett - Trånga utrymmen gör så att spelare känner sig sårbara och 

fångade samtidigt som bredda utrymmen har motsatt effekt. 

Rörelse - Objekt eller karaktärer i rörelse fångar spelares uppmärksamhet och skapar 

nyfikenhet och vilja att utforska eller följa. 

Motstånd - En väg som ser ut att vara svårare att ta sig igenom kan dra till sig spelares 

uppmärksamhet. Detta eftersom spelaren skapar egna förväntningar som till exempel 

att det finns hemligheter eller belöningar gömda på den svårare vägen. 
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Färg -  Olika färger kan förmedla olika känslor eller signaler som är viktiga för 

spelaren. Ett exempel är att rött i många fall betyder fara i spel. Färg kan därför 

användas för att inbringa olika känslor och förmedla information till spelaren som 

påverkar deras vägval.  

Musik - Likt färg så kan designers använda olika typer av musik för att skapa olika 

känslor hos spelaren. Detta kan påverka hur spelaren väljer vid vägval.   

Diskreta - Detta är verktyg som inte existerar i spelmiljön utan är en del av GUI:n. 

Detta innefattar olika tillämpningar såsom kartor, markörer över karaktärer/platser 

och kompasser som hjälper spelare hitta i spel. 

Position och rotation - Ett objekt eller en karaktärs position och riktning kan fånga 

spelares uppmärksamhet och skapa nyfikenhet samt vilja att gå åt den föreslagna 

riktningen. 

Spelsekvens - Med hjälp av en filmsekvens inuti spelet kan designers leda spelare. 

Detta genom att visa platser och objekt i korta filmsekvenser som har betydelse för att 

avancera. 

Skyltning - Med hjälp av olika skyltar som kan innehålla text eller symboler kan man 

fånga spelares uppmärksamhet och förmedla riktning eller uppmaning. Till exempel 

en skylt med en dödskalle på kan förmedla att fara finns efter skylten. 

Landmärken - Landmärken kan användas för att dra till sig en spelares 

uppmärksamhet och skapa nyfikenhet och vilja att utforska. Enligt Lynch (1960) så är 

inte ett landmärke nödvändigtvis ett stort objekt. Det kan också vara en mindre men 

igenkännbar detalj på en byggnad eller liknande. Det viktiga är objektets eller 

byggnadens läge och position. 

Bartram och Moura (2014) tydliggör att denna listan inte är heltäckande och att verktygen 

behöver valideras. Att validera dessa verktyg som nämnt tidigare kommer inte att vara en del 

i detta arbete då de anses för omfattande med tanke på arbetets tidsaspekt och omfång. Det är 

dock viktigt att poängtera att dessa verktyg för vägfinnande inte kan anses validerade och kan 

därför riskera att vara bristfälliga vid tillämpning. För detta arbete kommer denna 

sammanställningen vara utgångspunkten för det urvalet som gjorts. Det urvalet som gjorts 

görs med respekt för den tidsbegränsning och det omfånget som funnits för detta arbete. 

Eftersom ingen tidigare forskning med liknande fokus hittats som kan föreslå ett specifikt 

verktyg för undersökning, så har detta arbete tagit friheten att välja verktyg. Urvalet har gjorts 

utifrån ett personligt intresse för att studera en specifik tillämpning av tre verktyg för 

vägfinnande. De verktyg som valts är “Rörelse”, “Skyltning” och “Landmärken”. Antalet 

tillämpningar som gjorts är ett aktivt val av arbetets författare som inte har en vetenskaplig 

källa till varför antalet verktyg är precis tre. Den bästa förklaringen är att det är en subjektiv 

uppskattning i förhållande till arbetets tidsaspekt, omfång, nivå samt baserat på den kunskap 

som författaren har gällande skapande av spelnivåerna och tillämpningarnas 

implementationer i 3D. 
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2.3.1 Landmärken 

I det här kapitlet kommer landmärken att förklaras och ges exempel på tillämpning i spel. 

Enligt Lynch (1960) så behöver landmärken i form av stora och höga byggnader tillåtas att de 

kan bli sedda på långt håll. Mindre objekt kan också erhålla status som landmärke ifall ytan 

de är utplacerade på är ett område som får mycket uppmärksamhet och ifall objektet är 

igenkännbart. Journey (Thatgamecompany 2012) är ett bra exempel på spel där ett tydligt 

landmärke är märkbart igenom stora delar av spelet. Ett stort berg vid horisonten dit spelaren 

är motiverad att röra sig mot och som skapar frågor om landmärket som behåller intresset av 

att fortsätta spela. Se figur 1. Figuren är hämtad från en gameplay-video (Journey – Gameplay 

/ Playthrough (No Commentary) 2012) av spelet och används för att arbetet inte har tillgång 

till datorprogrammet. 

 

Figur 1 Berget i Journey (Thatgamecompany 2012)  

2.3.2 Skyltning 

I det här kapitlet kommer skyltning att förklaras och ges exempel på tillämpning i spel. Skyltar 

är ett hjälpmedel som Huang et al. (2018) och Al-Kaisy och Nassar (2008) menar är tydliga 

och väldigt vanliga samt att dem inte tar mycket plats. I många situationer behöver inte den 

som förflyttar sig i verkligheten stanna för att läsa skylten utan kan ledas antingen av att den 

är pilformad eller att texten är tillräckligt stor. Annat är det med kartor där det krävs mer tid 

att granska och förstå den. Huang et al. (2018) berättar också att skyltar fungerar bra både 

inom och utomhus i verkligheten. Al-Kaisy och Nassar (2008) menar även att för optimal 

placering så ska man tidigt i utvecklingen av det planerade området vara medveten om vart 

skyltar kommer göra mest nytta och ses tydligast. Ett spel som använder skyltning väldigt 

flitigt är singleplayer-spelet Portal (Valve Corporation 2007). Se Figur 2. Figuren är hämtad 

från en gameplay-video (Portal – Full Walkthrough 2015) av spelet och används för att arbetet 

inte har tillgång till datorprogrammet. 
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Figur 2 Skyltning i Portal (Thatgamecompany 2012) som visar vart man ska gå  

2.3.3 Rörelse 

I det här kapitlet kommer rörelse att förklaras och ges exempel på tillämpning i spel. Det finns 

väldigt få studier om specifikt partiklar i rörelse och hur de används som hjälpmedel vid 

vägfinnande. En vetenskaplig text av Nisbet (2016) tar upp att olika former av stimuli såsom 

färg och form med mera kan attrahera uppmärksamhet av en person och det kan vara 

exempelvis brandvarnare, blinkade lampor och snabba rörelser. Han menar också att med 

hjälp av dessa typer av signaler så kan man ändra en spelares uppmärksamhet och på så sätt 

leda dem till källan av signalen. Hoeg (2008) menar att designers kan använda sig av rörelse 

i olika former för att dra till sig uppmärksamhet av spelaren. I Fortnite (Epic Games och 

People Can fly 2017) finns det ett spelelement som kallas ”Geyser” (Se figur 3). Dessa kan 

spelare gå på och kommer då slungas upp i luften i vilket de sedan kan släppa ut en fallskärm 

för att kunna förflytta sig enklare i spelvärlden. Det specifika med detta spelelementet är att 

den fångar spelares uppmärksamhet genom att använda sig av partiklar i rörelse. Detta står 

ut från resten av spelvärlden vilket gör att spelares uppmärksamhet tillkallas. 

 

Figur 3 Geyser i Fortnite (Epic Games och People Can Fly 2017)  
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3 Problemformulering  

Huang et al. (2018) tar upp processen för vägfinnande och en aspekt är vägval vilket syftar till 

en individs förmåga att välja en väg för att sedan ta sig till sin destination. Denna aspekt om 

vägval är en inspirationskälla för detta arbete.   

Fortsättningsvis så menar Bartram och Moura (2014) och Hoeg (2008) att det finns väldigt 

många olika typer av verktyg för vägfinnande. Bartram och Moura menar även att dessa 

verktyg behöver valideras samt undersökas hur de påverkar spelupplevelsen. Detta är något 

som inte kommer göras i detta arbete eftersom omfånget för ett arbete som både går in på att 

validera enskilda verktyg samt hur de påverkar spelupplevelsen anses för ambitiöst, det är en 

för mäktig uppgift med tanke på detta arbetets tidsaspekt och omfång. Bartram och Moura 

(2014) och Hoeg (2008) uppger alla tre att det finns en begränsad mängd forskning som gjorts 

inom detta forskningsområde. Detta visar att ytterligare forskning behövs. Personligt intresse 

för vägval i spel spelar en stor roll i utformningen av arbetet. Därför kommer detta arbete 

endast att innefatta speltestning av de tre tillämpningarna som tagits upp i bakgrunden 

(landmärke, skylt och partiklar i rörelse).   

Vidare så menar Darken och Sibert (1996) att spelare påverkas starkt av signaler i spelnivåer 

(framkallade av verktygen för vägfinnande). Utifrån detta kan man konstatera att det går att 

verifiera de signaler som spelare får eftersom det finns en koppling att spelarnas beteende 

förändras när spelare uppmärksammar dessa signaler. Beteendet kan förändras i sådan grad 

att de vägval som görs är helt beroende på vilka signaler som uppfattades av spelaren. Det 

problem som definieras då är, vid två symmetriska vägval, vilken väg väljer spelare och vilken 

betydelse har då den enskilda tillämpningen som enda faktor? Med denna bakgrund till 

problemet så mynnar detta ut i arbetets frågeställning: 

• När spelare står inför två symmetriska vägval, vilken väg väljer då spelare ifall ett av 

alternativen antingen leds av ett landmärke, en skylt eller partiklar i rörelse?  
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3.1 Metodbeskrivning 

I detta kapitlet kommer metoden beskrivas samt diskuteras för att besvara frågeställningen. 

Det första som kommer förklaras är artefakten som skapats. Därefter kommer genomförandet 

med undersökningen beskrivas och avslutningsvis så kommer en etik och metoddiskussion att 

genomföras där för och nackdelar angående metoden kommer tas upp. 

3.1.1 Artefakt 
För att kunna besvara frågeställningen för detta arbete så har en artefakt skapats. För att 

artefakten ska vara utvärderingsbar så har fyra olika nivåer skapats, en kontrollnivå, en nivå 

med ett landmärke, en nivå med skyltning samt en nivå med partiklar i rörelse. Det är viktigt 

att artefakten är gjord i 3D eftersom bakgrunden tagit upp vägfinnande med fokus på 

verkligheten och virtuella 3D-miljöer och inte 2D-miljöer. Artefakten behöver dessutom 

utsätta deltagare för ett symmetriskt vägval med respektive tillämpning som enda faktor för 

varje nivå förutom i kontrollnivån. Eftersom detta arbete specifikt tittar på hur spelare väljer 

väg vid ett vägval så kommer artefakten inte behöva innehålla några interaktiva delar. Det 

räcker att spelare kan gå och titta runt för att kunna besluta hur de ska välja väg. Detta går att 

jämföra med hur människor navigerar i parker där de i många fall endast kan gå och titta runt 

för att besluta om väg. 

Som nämnt tidigare så finns det tre nivåer med sin specifika tillämpning plus kontrollnivån 

och dessa fyra nivåer utgör artefakten. Det har även skapats en introduktionsnivå för att lära 

deltagare om kontroller eftersom att pilotstudien och undersökningen kommer utföras på 

distans. Detta beslut kommer att motiveras i metodvalskapitlet. Ordning för hur de olika 

nivåerna spelas igenom är följande: 

Innehåll: 

0. Introduktionsnivå 

1. Kontrollnivå 

2. Nivå – Landmärke 

3. Nivå – Skyltning 

4. Nivå – Partiklar i rörelse 

Kontrollnivån, landmärkes- skylt- och partikelnivån är strukturerade på följande sätt (Se även 

figur 4): 

1. Startpunkt 

2. Vägval (Se även figur 5) 

o Vänster 

o Barriär som avdelar alternativen så att deltagare inte kan ändra vägval. 

o Höger 

3. Avslutpunkt 
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Figur 4 Struktur på spelnivåerna. 

 

 

Figur 5 Illustration över vägvalet för de fyra spelnivåerna. Ordning från vänster till 
höger: kontrollnivån, ett landmärke, en skylt och partiklar i rörelse. 

 

Artefakten har skapats med hjälp av spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005), 

fotoredigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS6 (Creative Suite 6) (Adobe Systems 2012) 

samt modelleringsprogrammet SketchUp 2016 (Trimble Inc. 2000).  
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3.1.2 Genomförande 

För att ge svar på frågeställningen så har detta arbete definierat vad för något som behöver 

mätas samt genomfört en undersökning. Frågeställningens första del frågar efter “När spelare 

står inför två symmetriska vägval, vilken väg väljer då spelare?”. Denna delen är tydlig med 

att det finns ett alternativ som spelaren kan välja. Den andra delen, “ifall ett av alternativen 

antingen leds av ett landmärke, en skylt eller partiklar i rörelse” är de förutsättningarna som 

ska råda vid vägvalet i artefakten. I det tidigare kapitlet togs det upp att spelare/deltagare har 

kunnat välja mellan två olika alternativ. Det valet kan sedan kvantifieras enligt Ejvegård 

(2003, s. 36) då datan kan “... räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar siffror”.   

Ytterligare data som samlats in är några uppgifter om spelaren/deltagaren. Detta har gjorts 

för att kunna finna tendenser mellan spelare och det vägval som spelaren/deltagaren gjort. De 

uppgifter om deltagaren som samlats in är ålder, kön och spelerfarenhet. Dessa uppgifter har 

kunnats samlas in lättare eftersom de inte är personuppgifter (Skatteverket 2016). Hade det 

varit personuppgifter hade ökad aktsamhet behövts enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Undersökningen har tagit stor hänsyn till två av de huvudkraven som 

enligt Vetenskapsrådet är “Informationskravet” som syftar till att deltagaren ska få 

information om undersökningens syfte. Den andra “Samtyckeskravet” menar till att 

deltagaren har rätt att bestämma över dennes medverkan. Till exempel så har deltagarna utan 

orsak kunnat avbryta när som helst vid undersökningen. Detta beslut får inte påverkas.  

För att deltagare ska ha kunnat bidra med relevanta data som nämnt i de tidigare styckena så 

behöver de kunnat spela artefakten. Därför har undersökningen skett på distans genom att 

deltagare fått ladda ner artefakten, startat och spelat igenom den. Undersökningen har varit 

strukturerad enligt följande tre steg: 

1. Deltagaren laddar ner spelet online 

a. Undersökningsprotokoll (“Spela igenom fyra spelnivåer”) 

b. Förklaring av kontroller (introduktionsnivån) 

2. Test av artefakten 

a. Spela igenom nivå 1(kontrollnivån) 

b. Spela igenom nivå 2(landmärke) 

c. Spela igenom nivå 3(skyltning) 

d. Spela igenom nivå 4(partiklar i rörelse) 

3. Kort enkät (startar direkt efter sista nivån är avklarad) 

Under första steget har deltagarna behövt ladda ner artefakten. Dessa har då fått vetskap om 

hur detta går till och hur artefakten startas och vad det är som ska göras. Vad som ska göras 

kan jämföras med ett undersökningsprotokoll som enligt Barnum (2011) är de händelser som 

deltagaren ska utföra en åt gången. Eftersom händelserna är få så har det inte funnits något 

formellt undersökningsprotokoll. Deltagarna har fått veta att testet krävt att dessa ska “spela 

igenom fyra spelnivåer”. Därefter så har artefaktens kontroller förklarats i introduktionsnivån 

och att ”moderatorn finns tillgänglig online för frågor eller tekniska problem” som kunnat 

uppstå under testningen. Ingen information om undersökningens syfte har förmedlats till 

deltagarna tills dess att enkäten startat då det presenteras att det handlat om ”Vägval”.   

Under andra steget så har deltagarna fått spela igenom de fyra spelnivåerna efter varandra (1 

kontrollnivån, 2 landmärke, 3 skyltning och 4 partiklar i rörelse). Efter “Test av artefakten” så 

har deltagarna fått fylla i den korta enkäten som samlat in tre olika variabler, ålder, kön och 
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spelerfarenhet samt deras vägval, varför de gjorde de valen och generell feedback. Enkäten 

har öppnats direkt efter att sista nivån varit avklarad (deltagaren nåt avslutspunkten i nivå 4). 

Deltagarna har i början av enkäten fått reda på vad det var för något som observerades samt 

undersökningens syfte (faktorernas betydelse för vägval).  Deltagarna har blivit tillfrågade ifall 

de har varit intresserade av att få veta var forskningsresultatet kommer att publiceras samt 

har erbjudits att få en rapport eller sammanfattning av resultatet (Vetenskapsrådet 2002). 

Kontaktuppgifterna som då inhämtats för att eventuellt kontakta deltagarna om 

forskningsresultatet har behandlats enligt konfidentialitets och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Till sist tackades deltagarna för sin medverkan och därefter har 

undersökningen avslutats. 

3.1.3 Deltagare / Etik 

Datainsamlingen har utförts på distans genom att deltagare laddat ner spelet genom Dropbox 

(Dropbox Inc. 2008). Deltagare har kontaktats via sociala mediet Facebook samt även 

tillfrågats fysiskt runt omkring högskolan i Skövdes campus. Anledningen till att Facebook 

och tillfrågning på campus använts framför en annan rekryteringsmetod är på grund av 

bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2011). Undersökningen har ingen ambition att få deltagare 

från en specifik kategori för att sedan kunna skapa ett representativt resultat, utan har 

fokuserat på att skaffa deltagare som haft möjlighet. De samband mellan ålder, kön, eller 

spelerfarenhet som uppstått från resultatet kommer att redovisas och diskuteras i kapitel 5. 

Det har funnits en rad olika faktorer som har kunnat påverka deltagandet. En av de största 

faktorerna är att pilotstudien och undersökningen har krävt att deltagarna har haft åtkomst 

till en PC och internet för att sedan kunnat ladda ner och starta artefakten. En annan faktor är 

att deltagarna som gärna skulle velat deltaga inte har haft möjlighet på grund av tidsbrist eller 

semester. Detta gör att deltagandet har minskat eftersom potentiella deltagare är upptagna 

med andra undersökningar, trötta på att utföra “ännu” en undersökning eller haft semester 

(endast för undersökningen). Dessa faktorer har kanske sänkt antalet potentiella deltagare för 

pilotstudien och undersökningen.   

Artefakten har varit utformad så att den har kunnat testats av personer i alla åldrar och 

eftersom ingen känslig information som kan kopplas till en specifik privatperson har lagrats 

så har det varit möjligt att personer under 18 år har kunnat deltaga i pilotstudien och 

undersökningen. Detta har dock undvikits enligt uppmaning från Vetenskapsrådets (2002) 

där det står att man ska vara väldigt försiktigt när studier/undersökningar sker med omyndiga 

personer eftersom de själva inte kan tillgodogöra sig den informationen som är nödvändig 

eller förstå vad samtycket att ingå i studien/undersökningen innebär. En förmyndare eller 

närstående kan införskaffa detta ansvaret men det kommer inte bli aktuellt i detta arbete då 

undersökningen inte tillåtit personer under 18 år att delta. Som försäkring så har pilotstudien 

och undersökningen endast delats till personer på Facebook som varit äldre än 18 år. 
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3.1.4 Metodval 
Enligt Ejvegård (2003) så är metoden det vetenskapliga tillvägagångssättet hur man tänker 

behandla ämnet. Teknik menar Ejvegård är det sättet man samlar in sin data med vilket i detta 

arbete har varit att använda en enkät. I detta kapitel kommer frågor om artefakten och den 

teknik vilket datan har insamlats på att beskrivas och besvaras samt problematiseras.   

Deltagarna har fått spela igenom fyra spelnivåer. Varför fyra? Varför inte tre, fem eller 38? 

Antalet spelnivåer är ett aktivt val av arbetets författare som inte har en förklaring förankrad 

i någon källa. Det bästa förklaringen är att det är en subjektiv uppskattning i förhållande till 

arbetets tidsaspekt, omfång, nivå samt den kunskap som författaren har gällande skapande av 

spelnivåerna i 3D. Vad hade hänt ifall arbetet skulle haft färre eller fler spelnivåer? Troligen 

skulle den grafiska kvalitén på dem bli bättre för det första alternativet och sämre för det 

andra. Ytterligare en konsekvens av att minska antalet spelnivåer skulle varit att det inte hade 

varit förenligt med att testa de tre olika tillämpningarna individuellt samt kontrollnivån då 

detta kräver fyra spelnivåer.   

Fortsättningsvis, anledningen till att vägvalet har varit symmetriskt är eftersom fokuset är på 

den individuella tillämpningen av verktyg för vägfinnande i ett så nära “vakuum” som möjligt. 

Med “vakuum” menas att så lite faktorer som möjligt ska kunna blanda sig i och påverka 

vägvalet. Hade vägvalet inte varit symmetriskt skulle deltagarna/spelarna potentiellt övervägt 

andra faktorer som grund till sitt val vilket skulle påverka tillförlitligheten till det som 

undersökts. Vägvalet har därför varit symmetriskt för att försöka eliminera potentiella 

faktorer som kan uppstå om det istället hade varit asymmetriskt.    

Ordningen i vilken deltagarna spelat igenom artefakten är också viktigt att ta hänsyn till. Det 

är relevant då deltagare som spelat igenom de tre första spelnivåerna har en annan erfarenhet 

av spelnivåerna än en deltagare som precis ska börja. En risk som har varit är att 

deltagarna/spelarna i undersökningen “klurar ut” att de tre olika tillämpningarna (ett 

landmärke, skyltning eller partiklar i rörelse) är den gemensamma och särskilda faktorn för 

de tre sista spelnivåerna i artefakten. Detta skulle då kunnat resultera i att det påverkat 

vägvalet till att inte följa de tre tillämpningarna individuellt. En lösning till detta skulle varit 

att deltagare endast skulle fått spela igenom en spelnivå med verktyg för vägfinnande. Risken 

då är att svarsfrekvensen potentiellt skulle kunnat blivit för litet för att kunnat dra slutsatser 

om alla tre tillämpningar då det hade behövts det tredubbla antalet deltagare.  

Eftersom artefakten spelats på distans så har det inte varit möjligt att spela in data från själva 

spelsessionen. Den information som samlats in är helt blint beroende på att 

deltagarna/spelarna svarat ärligt på enkäten. En lösning för att ha kunnat observera vägvalet 

skulle varit att moderatorn kunnat se deltagarens skärm med hjälp av skärmdelning för att 

dokumentera deltagarens val. Barnum (2011) belyser risken med att man då kan påverka 

deltagaren/spelaren som en distraktion genom sin närvaro. Därför har moderatorn endast 

funnits tillgänglig online under spelsessionen för frågor och problem för att inte påverka 

undersökningen genom en uppfattad närvaro eller övervakning av deltagaren.   

Artefaktens aestetik har potentiellt spelat roll. Med aestetik menas den samlade upplevelsen 

som spelaren får från alla spelets olika element. Man skulle kunna säga den uppfattningen och 

känslan spelaren fått av att spela. Beroende på hur spelnivån ser ut i färg och form och även 

hur de tre tillämpningarna ser ut så har detta påverkat deltagarna/spelarna. Det är svårt att 
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förutse vilka konsekvenser tillämpningarnas utformning kan ha på spelares vägval. Denna 

felkällan kommer arbetet ta upp i delkapitel 5.3 slutsatser, vilket görs senare i arbetet.   

När deltagarna/spelarna fått spelat igenom artefakten har de spelat i förstapersonsperspektiv. 

Vissa spelare har som preferens att spela spel i första person samtidigt som andra spelare 

tycker bättre om tredjepersonsperspektiv. Fördelen med förstapersonsperspektiv är att 

artefakten inte behövt skapa en modell/karaktär för pilotstudien eller undersökningen. Detta 

skulle ökat tiden det tagit att producera artefakten vilket är negativt med tanke på arbetets 

tidsaspekt. Det hade dessutom lagt till ytterligare faktorer som skulle kunna påverka 

deltagarnas/spelarnas vägval vilket inte är önskvärt.   

En annan dock gömd faktor som potentiellt kunnat påverka resultatet är ifall 

deltagarna/spelarna varit högerhänta/vänsterhänta eller bor i ett land där höger/vänstertrafik 

varit norm/lag. Eftersom vägvalen varit utformade enligt illustrationerna i artefaktkapitlet så 

finns risken att spelare håller till höger (eftersom Sverige har högertrafik och det finns en vana 

att hålla till höger). För att försöka motverka detta så har de tre tillämpningarna av ett 

landmärke, en skylt och partiklar i rörelse varit placerade så att de ska leda spelarna till det 

vänstra alternativet i alla spelnivåer. Detta är ytterligare en felkälla som arbetet varit medveten 

om när analysen gjorts i delkapitel 5.2. En risk som funnits också att deltagarna kunnat tror 

att artefakten gått ut på omvänd psykologi och att de därför valt att gå till höger i nivå 2,3 och 

4 för att de tror att en belöning finns på sidan utan tillämpning.  

Som nämnt tidigare så har deltagarna inte få reda på undersökningens syfte innan enkäten är 

startats. Bernhard-Oettel, Berntson, Hellgren, Näswall & Sverke (2016) lyfter att det är viktigt 

att deltagare innan vet syftet för undersökningen för att de ska kunna värdera om deltagande 

eller inte. Detta råd har detta arbete tyvärr inte kunnat följa eftersom arbetets fokus har varit 

på hur de tre tillämpningarna individuellt påverkar deltagaren/spelaren vid symmetriska 

vägval. Då har det varit viktigt att deltagarna inte har haft kännedom om syftet då det kunnat 

påverka beslutet som dessa sedan gör i artefakten som till exempel genom omvänd psykologi. 

Hade spelare fått kännedom om syfte skulle de enklare kunnat manipulera resultatet genom 

att göra ett beslut som grundar sig i kunskap om syftet snarare än den vägledande faktorn. Att 

gömma syftet tills efter artefakten har potentiellt inte varit en garanti för att deltagare inte 

kunnat manipulerar sina vägval men det kan minskat risken att det hänt.  

En kort enkät har gjorts i samband med undersökningstillfället för både pilotstudien och 

undersökningen. Enligt Ejvegård (2003) så är enkäter ett billigt, enkelt och mindre 

tidskrävande form att införskaffa data genom. Den har även fördelen att ifall man har många 

som ska göra enkäten så får alla svarande exakt samma frågor och svaren kan enklare jämföras 

(enklast vid kvantitativa data). En enkät har potentiellt varit den bästa, enklaste och 

smidigaste lösningen för detta arbete eftersom den datan som efterfrågas är väldigt minimal i 

mängd. En intervju hade blivit för kort för att ha kunnat anses som en intervju i detta fallet, 

det hade varit några korta frågor med enkla svarsalternativ. Ejlertsson (2005) menar att en av 

de negativa aspekterna av att använda sig av enkätundersökning är att det inte går att 

kontrollera deltagarens identitet med fullständig säkerhet. En annan nackdel som Ejlertsson 

tar upp är att enkäter inte har den flexibilitet som kan behövas ifall man skulle vilja exempelvis 

ställa en icke planerad följdfråga. Detta är dock en av de negativa aspekterna i att använda en 

enkät men som ändå har varit enklast för att samla in data för detta arbete.  
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Pilotstudien och undersökningen har utförts på distans vid en PC exempelvis i bekvämligheten 

av deltagarens egna hem. Detta har varit den enklaste och flexiblaste lösningen för att kunna 

få så hög svarsfrekvens som möjligt. Den största fördelen med att utföra studierna på distans 

har varit att man kan låta deltagarna fritt få bestämma sig för när och var dessa utför 

undersökningen. Denna flexibilitet har varit viktig då det skulle ta alldeles för mycket resurser 

att genomföra undersökningen fysiskt i ett lab som förmodligen skulle lett till en lägre 

svarsfrekvens då mer planering och tidsinvestering krävts av författaren och den individuella 

deltagaren. Baserat på den mängd data som samlats in så har det varit mer kostnadseffektivt 

att göra undersökningen på distans än genom fysiska möten. 
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4 Implementation 

Detta kapitel kommer redovisa implementationen av artefakten och de designval som gjorts 

under utvecklingen. Artefakten är uppbyggd av sammanlagt fem olika spelnivåer. En 

introduktionsnivå, en kontrollnivå och ytterligare tre nivåer där de olika tillämpningarna för 

vägfinnande är tillagda. Tills sist kommer resultatet och analysen för pilotstudien att 

redovisas. 

4.1 Progression  

Artefakten påbörjades genom att skapa en bas-scen i Unity. Eftersom varje scen skulle vara 

identiskt förutom den unika tillämpningen per scen så kopierades bas-scenen för att 

säkerställa att alla fyra scener var identiska. Därefter lades en mark-modell samt ett enkelt 

FPS-verktyg in i scenerna vilket gjorde att spelet kunde startas. I figur 6 kan man se hur första 

bas-scenen såg ut. Spelaren kan gå runt, springa och hoppa. Två olika 3D-modeller 

(landmärke och skylt) samt ett partikelsystem implementerades för att få en första bild över 

hur en del av artefakten skulle se ut. Se Appendix A. Denna version av artefakten var fullt 

spelbar. Spelaren kunde välja att antingen gå till vänster eller höger och till vänster fanns en 

av de tre olika tillämpningarna. För att skapa en mer spännande artefakt för spelaren så 

gjordes valet att förbättra nivåernas estetik. Detta för att höja deltagarnas upplevelse och 

underhållning vid spelande av artefakten. 

 

Figur 6 Illustrationen visar första versionen av ”Bas-scenen”. 
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Till nästa version av bas-scenen skapades en ”heightmap” för att ge artefakten mer djup och 

höjd samt spegla en tidig spelprototyp. Fortsättningsvis tillades texturer, 3D-modeller, gräs, 

ljus, moln och ett partikelsystem. Se figur 7 och 8. 

 

Figur 7 Illustrationen visar den andra versionen av ”Bas-scenen”. Spelmiljön avdelas 
genom en sammansättning av 3D-modeller som består av barriärer, start samt avslutspunkt. 
 

 

Figur 8 Illustrationen visar avslutspunkten i varje scen. Spelaren tar sig upp genom 
att gå upp för ramperna på varje sida. Nedsänkningen i mitten fungerar som en korg. 

När spelare går ner i avslutspunkten så startar nästa scen. Därefter implementerades den 
andra versionen av de tre olika tillämpningarna. Se figur 9, 10 och 11.   
 



 
20 

 

Figur 9 Illustrationen visar scenen med landmärket implementerat. 

 

Figur 10 Illustrationen visar scenen med skylt implementerat. 

 

Figur 11 Illustrationen visar scenen med partiklar i rörelse implementerat. 
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I tredje och slutgiltiga versionen av artefakten tillades en introduktionsnivå och en 

kontrollnivå. Introduktionen fungera som en hjälp för deltagare att lära sig kontrollerna för 

att kunna utföra undersökningen. Kontrollnivån lades också till för att kunna jämföra resultat 

från en helt tom spelnivå utan någon tillämpning av verktyg för vägfinnande med de övriga 

nivåerna. Artefaktens estetik förbättrades dessutom genom att lägga till kullar, dimma, ny 

modell för landmärket samt ändrade färger för startpunkten, barriären och 

avslutningspunkten. Se figur 12, 13, 14, 15 och 16. Tillämpningarnas utformning kommer 

motiveras i nästa kapitel. 

 

Figur 12 Illustrationen visar introduktionsnivån. 

 

Figur 13 Illustrationen visar kontrollnivån. 
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Figur 14 Illustrationen visar landmärket i andra nivån. 
 

 

Figur 15 Illustrationen visar skylten i tredje nivån. 
 

 

Figur 16 Illustrationen visar den fjärde nivån med partiklar som flyger till vänster. 
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4.2 Designval 

I detta kapitel kommer olika designval att diskuteras och problematiseras. Det kommer 

redovisas och argumenteras varför vissa val gjorts inom design och den estetiska 

utformningen av artefakten.  

4.2.1 Introduktionsnivå 

Eftersom pilotstudien och undersökningen genomförts på distans för att kunna få en högre 

svarsfrekvens så har en introduktionsnivå behövts. I denna nivån får deltagare lära sig 

kontrollerna för artefakten intuitivt i spelet istället för att behöva förlita sig på instruktioner 

från moderatorn eller från tillhörande textfil. Se figur 17 och 18. Genom att uppmana 

deltagaren att hoppa ner från plattformen för att börja så lär man denne dessutom att de kan 

hoppa ner från plattformen i de nästkommande nivåerna. 

 

Figur 17 Illustrationen visar introduktionsnivån från en annan vinkel. 
 

 

Figur 18 Illustrationen visar kontrollförklaringen som finns i introduktionsnivån. 
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4.2.2 Kontrollnivå och utformning av spelnivåer 

Som nämnt i tidigare kapitel så har artefakten krävt en kontrollnivå då det är av stor vikt att 

man kan jämföra hur deltagare väljer väg utan påverkan av verktyg för vägfinnande. Deltagare 

har direkt efter introduktionen teleporterats till denna nivån. Anledningen till att den inte är 

placerad i slutet eller mitt i är för att inte vägvalet ska påverkas av de tre andra nivåerna. Till 

exempel ifall de tre tillämpningarna påverkar spelares vägval att hela tiden gå till vänster så 

skulle deltagare när de kommer till kontrollnivån att gå åt den riktningen de inte gått tidigare 

på grund av nyfikenhet. Eftersom den nu är i början så påverkas vägvalet för denna nivån av 

de andra tre nivåernas innehåll. Se figur 19.  

 

Figur 19 Illustrationen visar kontrollnivån. 
 

Artefaktens spelmiljö är tänkt att försöka skildra ett grönt och vidsträckt landskap. Det som 

bryter av detta är den sammansättning av 3D-modeller som delar spelmiljön som kan ses i 

figur 7 (Startpunkt, barriären och avslutspunkten). I nedanstående figur 20 kan man 

översiktligt se de olika elementen som bygger upp atmosfären för spelnivån.  

 

Figur 20 Illustrationen visar moln, kullar, gräs, dimma och partikeleffekter(ljusa 
prickar i figuren). 

 



 
25 

Dessa element (moln, kullar, gräs, dimma och partikeleffekter) är egentligen inget som 

behövts för att skapa en spelbar nivå. Dock så har elementen potentiellt höjt artefaktkvalitén 

och liknar mer ett färdigt spel än den gråskaliga spelvärld som skapades vid första iterationen. 

Värdet i att ha lagt till dessa element är för att göra så att deltagare vid pilotstudie och 

undersökningen fått en mer trovärdig upplevelse. Detta är viktigt eftersom det kopplar till 

problemformuleringen om spelare och arbetets inriktning. Personer som spelar till vardags 

stöter nästan aldrig på gråskaliga testnivåer utan spelar oftast färdiga spel. Därför är det 

viktigt att försöka likna ett färdigt spel med dessa element då det kan förväntas av deltagare.  

I den första iterationen av bas-scenen så tog det ca tre minuter att springa och sex minuter att 

gå från start till slutet av spelnivån. Avståndet har sedan dess reducerats för att det ska gå 

snabbare att spela igenom de fyra spelnivåerna. Anledningen till att artefaktens yta i 

förhållande till vad det är som ska undersökas är så stor är för att syftet inte ska bli självklart. 

Artefakten måste ge sken av att det finns mer än vad som egentligen är för att få deltagare att 

välja väg som i ett riktigt spel. Deltagarna har i den slutgiltiga versionen kunnat hoppa ner 

från startpunkten åt vänster eller höger sida. Detta är en förändring sedan första iterationen 

där det blev mer självklart att spelaren blev tunnlad mot ett vägval. Skulle artefakten fortsatt 

vara kort och kompakt samt fokusera på att tunnla spelaren inför ett vägval hade risken 

potentiellt ökat att deltagarna skulle förstått syftet och hade kanske påverkat sina beslut. 

4.2.3 Tillämpningars unika implementering 

Landmärkets 3D-modell ska efterlikna ett medeltida torn men är i sig enorm i förhållande till 

spelnivån och spelarens perspektiv. Enligt Lynch (1960) så kan utformningen av landmärken 

vara olika men kriteriet är att den ska dra till sig uppmärksamhet och sticka ut från den 

omgivande miljön. Eftersom toppen av 3D-modellen är spetsig och har en kantig utformning 

så skapar det en kontrast till det mjuka landskapet vilket får landmärket att stå ut vilket också 

förstärks tack vare dess höjd och kontrast. Se figur 21. Landmärkets form kan uppfattas som 

aggressivt och hotfullt enligt Aronoff (2006) som menar att diagonala och vinklade 

konstellationer kan framkalla denna känsla. Detta skulle kunna varit en anledning till att 

deltagare inte skulle välja att gå mot landmärket men kontexten och utformningen motverkar 

detta.  

 

Figur 21 Illustrationen visar landmärket i detalj. 
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Skylten är en enkel 3D-modell av en pil som är tydligt igenkännbar samt visar en riktning. 

Eftersom skyltens material var densamma som startpunktens så byttes den ut till rött för att 

göra den tydligare och öka kontrasten mellan bakgrunden och startpunkten. Se figur 22. 

Modellens röda färg har stor betydelse eftersom att rött är den mest framträdande färgen 

enligt Ebrahimi, Gelasca och Tomasic (2005). Modellen skulle kunna haft samma färg som 

platån där den står på men det skulle riskera att den smälter in och att deltagare av misstag 

missar skylten.  

 

Figur 22 Illustrationen visar tillämpningen av skyltning i detalj. 
 

Partiklarna i rörelse är gjorda genom ett partikelsystem som modifierats för att partiklarna 

ska få en rörelse, färg, hastighet, ljus, och kurva som leder spelaren mot den vänstra 

alternativet och framåt. Se figur 23. Partiklarnas hastighet i kombination med dess färg har 

potentiellt gjort så att det är elementet som deltagarna kommer uppfatta först i spelnivån. 

Detta för att våra ögon är känsliga för rörelser samt för att gult är den näst mest framträdande 

färgen (Ware 2008, Ebrahimi et al. 2005). Ljuset som lagts till för varje partikel har potentiellt 

bidragit till helheten och gjort artefakten mer likt ett färdigt spel. Kurvan som partiklarna 

följer skapades för att göra tillämpningen mer intressant samt för att visa riktning för spelaren 

om vart denne ska gå. Utan kurvan skulle tillämpningen fortfarande fungera, men med kurvan 

så har spelnivån potentiellt blivit mer spännande för deltagarna. 

 

Figur 23 Illustrationen visar partiklar i rörelse som rör sig i en kurva mot spelnivåns 
bortre ände. 
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4.2.4 Avdelande barriär 

Enligt Schell (2008) så ska speldesigners alltid sträva efter att ge spelare betydelsefulla val. I 

artefakten spelar inget val egentligen någon roll eftersom det bara har varit ett verktyg för att 

besvara arbetets frågeställning med. En viktig aspekt i detta är dock att deltagare har deltagit 

med förväntan av att de kommer ”spela” ett spel. Här kommer barriären in i bilden. Den har 

varit till för att artificiellt skapa betydelsefulla val för deltagarna då de förstår att de bara kan 

välja ett av alternativen, antingen vänster eller höger. Efter deltagarna gjort sina val kan de 

inte ändra sina beslut vilket gör dem betydelsefulla.  

4.2.5 Spelarkontroller och svårighetsgrad 

Artefaktens kontroller är väldigt enkla (se gärna 4.3.1) och fungerar precis som i ett FPS-spel. 

Deltagare från de två olika spelargrupperna ”medium/endel” och ”mycket” i erfarenhet 

kommer förstå dessa kontroller utan större svårigheter. I de fall en deltagare inte har någon 

tidigare spelerfarenhet eller en begränsad sådan kan detta bli ett stort hinder. Då kan det bli 

svårt att koppla att man samtidigt som man förflyttar sig själv med ”W, A, S, D” så kan man 

dessutom styra med musen. Man skulle kunnat gjort så att spelare endast kan styra med 

piltangenterna och att kameran skulle roteras med hjälp av vänster och höger piltangent. 

Detta hade fungerat då det skulle gått att spela artefakten. Dessvärre så använder spel i 

förstapersonsperspektiv de kontroller som denna artefakt har vilket gör det omotiverat att 

förenkla den trenden som redan existerar.  

Svårighetsgraden för artefakten är väldigt låg. Detta eftersom det absolut minsta som krävs av 

deltagaren för att spela är att denne trycker på ”W”(framåtknappen) och styr med hjälp av 

datormusen. Det går även att med bara en hand stegvis rotera med datormusen och sedan 

flytta handen till ”W” för att gå framåt. Det finns inte heller några svåra hinder som skulle 

kunnat stoppa deltagarna att inte kunna slutföra artefakten. Det enda hindret spelare har är 

att ta sig uppför rampen som man kan se i figur 8 där det finns en risk att ramla av. Skulle 

detta ske innan man kommit upp så har deltagaren kunnat prova igen tills man klarar det. Ett 

annat ställe som kan vara lite klurigt är att ta sig upp för är landmärket via spiralgången inuti. 

Detta går men är inte ett krav för att ta sig vidare i artefakten men risken är att inte alla 

deltagare har kunnat nå toppen av landmärket.  
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4.3 Pilotstudie 

I detta kapitel kommer arbetet redogöra pilotstudiens resultat och analys. Se Appendix B för 

en översikt över kontrollerna, enkätfrågorna och svarsalternativen. Se gärna också Appendix 

C och D för att se illustrering av frågorna och svaren sammanfattade från enkäten. 

4.3.1 Resultat och analys 

Utifrån den samlade datan från pilotstudien kan man se en antydan om att deltagare tenderar 

att vilja gå till höger vid kontrollnivån men därefter väljer att ta till vänster i de tre efterföljande 

nivåerna.  Detta visar en antydan om att vissa spelare väljer väg genom att förlita sig på verktyg 

för vägfinnande.  Tittar man mer individuellt på hur olika deltagare har valt så kan man se att 

baserat på den insamlade datan att personer som har mycket spelerfarenhet tenderar att vilja 

gå åt höger i majoriteten av nivåerna. Tittar man på deltagarnas ålder kan man se att alla 

deltagare som svarat har varit i 20-årsåldern. Könsfördelningen över deltagarna är än i 

nuläget svår att jämföra eftersom fördelningen och antalet deltagare för pilotstudien är ganska 

låg. Tittar man dock på de individuella svaren kan man se att kvinnorna följt tillämpningarna 

men att ingen av dem har mycket spelerfarenhet.  

Något som är intressant baserat på resultatet från pilotstudien är att många som hållit till 

höger haft mycket spelerfarenhet vilket skulle kunna förklaras som tidigare nämnt med 

omvänd psykologi. Det skulle också kunna bero på att tillämpningarna inte varit tillräckligt 

ledande eller till och med för ledande eftersom vissa deltagare valt att hålla till höger. 

Resultatet från kontrollnivån visar att majoriteten av deltagarna håller till höger vilket skulle 

kunna förklaras att vi lever i ett samhälle där att hålla till höger är norm. Det är dock för tidigt 

att dra en sådan slutsats men en antydan finns om att så kan vara fallet. En nivå som står ut 

är nivå 4 med partiklar i rörelse som flest valt att följa. Eftersom skillnaden bara är en person 

går det inte att säga så mycket men det skulle kunna peka på att just denna tillämpningen av 

partiklar i rörelse är effektiv att leda spelare med.  

Efter pilotstudien har vissa deltagare återkopplat och uppgett att de saknat interaktiva delar 

samt att artefakten är väldigt enformigt att spela eftersom man behöver springa väldigt 

mycket. Detta kan grunda sig i att deltagarnas förväntan på artefakten är att det är ett spel 

som man kan vinna eller på något sätt göra något vilket inte stöds just nu i artefakten. Det 

skulle kunna vara något som ändras till undersökningen då artefakten skulle upplevas mer 

underhållande och inte lika enformig. En annan förbättring skulle också kunna vara att tillåta 

att deltagare genom enkäten får skicka feedback om artefakten samt varför de valde just de 

vägvalen de gjorde. Detta skulle kunna ge klarhet och insikt i varför vissa deltagare väljer att 

konsekvent hålla till höger och inte följa tillämpningarna. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel kommer en presentation av undersökningens resultat att redovisas. Därefter 

kommer en analys att föras som tittar djupare på datan. Avslutningsvis så kommer slutsatser 

dras med tanke på arbetets problemformulering och frågeställning. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen utfördes mellan 7:e juli – 28:e juli (2019) där 31 personer deltog i studien. 

Deltagare tillfrågades genom sociala mediet Facebook med ett meddelande eller ett inlägg med 

information om undersökningen och instruktioner för att starta artefakten/spelet. Denna 

studien innefattar insamlade data från deltagare som valde att fylla i formuläret som startades 

efter spelet klarades. Formuläret bad deltagarna att fylla i vilken väg de valde i nivåerna 1–4, 

varför deltagaren valde som den gjorde, kön, ålder, erfarenhet av dator- och tv-spelande samt 

generell feedback. Se Appendix E för att se enkätfrågorna för undersökningen. 

 

Figur 24 Diagrammet visar resultatet av vägvalet för nivå 1. 54,8% (17 deltagare) valde 
att gå till höger och 45,2% (14 deltagare) valde att gå till vänster. 

 

 

Figur 25 Diagrammet visar resultatet av vägvalet för nivå 2. 80,6% (25 deltagare) valde 
att gå till vänster och 19,4% (6 deltagare) valde att gå till höger. 
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Figur 26 Diagrammet visar resultatet av vägvalet för nivå 3. 74,2% (23 deltagare) valde 
att gå till vänster och 25,8% (8 deltagare) valde att gå till höger. 

 

 

 

Figur 27 Diagrammet visar resultatet av vägvalet för nivå 4. 83,9% (26 deltagare) valde 
att gå till vänster och 16,1% (5 deltagare) valde att gå till höger. 

 

Tabell 1 Undersökningens könsfördelning 
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Tabell 2 Undersökningens åldersfördelning 

 

Tabell 3 Deltagarnas egenuppskattade erfarenhet av dator- och tv-spelande 

 
 

Förutom den redovisade datan ovan så skrev även vissa deltagare mer utförligt berättat varför 

de valde att hoppa ner på de sidorna de valde. Se Appendix F. De kommentarer som redovisas 

ger en översiktlig bild över hur deltagarna har resonerat i undersökningen.  

5.2 Analys 

I det här kapitlet kommer arbetet att titta på hur resultatet ser ut och försöka förklara varför 

deltagarna har valt att gå åt ett specifikt håll i artefakten. Det kommer även översiktligt ta upp 

anledningar till att vissa utfall inte skede för att bredda analysen.  

Till att börja med så för att göra analysen och förstå varför resultatet blivit som det blivit är 

det bra att börja med deltagarna. Som nämnt tidigare så deltog 31 personer i undersökningen 

som hade en medelålder på 23 år. Av dessa var 26 män, 4 kvinnor och 1 annat/vill inte säga. 

24 av deltagarna ansåg sig själva ha mycket erfarenhet av dator- och tv-spelande, 5 

medium/endel och 2 ingen/lite. De har alla spelat igenom artefakten och fyllt i formuläret som 

startades efter att spelet avslutades. I kontrollnivån så har deltagarna nästan valt att gå lika 

mycket till vänster som till höger. Vissa deltagare har kommenterat att det ”kändes smidigast”, 

att det var ”slumpmässigt/naturligt”, att de ”föredrar höger” eller resonerat att gå till vänster 

på grund av läsreglerna. Att deltagare har valt så jämnt skulle man kunna förklara som 

slumpmässigt eftersom det beror oerhört mycket från person till person vad man föredrar att 

välja för väg. I verkligheten står vi sällan inför helt symmetriska val vilket också gjort det till 
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till ett förvirrande val. Vissa deltagare har beskrivit att de ”vet inte” varför de gått åt ett 

specifikt håll. Om deltagarna alla resonerat på samma sätt kanske resultatet skulle kunnat sett 

annorlunda ut. Ett exempel som tidigare tagits upp i arbetet är att Sverige har högertrafik och 

högerhänthet är det vanligaste. Det skulle kunnat påverka vägvalen men det är tydligt utifrån 

kommentarerna att deltagare resonerat olika för att göra sina beslut och att denna felkälla inte 

i hög grad fått inflytande. Detta är ett spännande utfall eftersom det visar att deltagare inte 

har påverkats av något i nivån för att göra sitt vägval. Ytterligare så är detta positivt för denna 

undersökning eftersom i och med resultatet så kan man säkrare titta på nivå 2–4 och då kunna 

utgå från att eventuell skillnad i vägvalen beror på tillämpningarna och inte basnivån (som är 

samma för alla nivåer). Skulle det uppstått en stor skillnad på kontrollnivån hade det varit 

nödvändigt att reflektera över vad orsaken till en sådan skillnad hade varit, då detta skulle 

kunna påverka resultatet.  

En majoritet av deltagarna har under de tre nivåerna med tillämpningar av verktyg för 

vägfinnande valt att följa vägledningarna. Se Appendix F. Utifrån kommentarerna kan man se 

att spelare i stor grad uppmärksammat tillämpningarna och gått till vänster på grund av 

vägledningen eller av intresse/nyfikenhet för tillämpningarna. Andra deltagare framförde (K6 

och K13, Appendix F) att skyltningen specifikt var befallande och att det var därför de ville 

trotsa vägledningen. Tittar man även på det specifika utfallet för nivå 3 kan man se att det är 

lägre andel av deltagarna som valt att gå till vänster än i nivå 2 och 4. Att spelet befaller med 

pilar eller tydliga instruktioner än med intressanta element såsom landmärket eller 

partiklarna skulle kunna vara en förklaring till resultatet för nivå 3. Dessutom har det funnits 

en känsla av att valet inte har varit av fri vilja vilket också kan vara en del av förklaringen, detta 

då spelet talar om för spelare hur de ska spela istället för att spelaren själv får bestämma.   

Ett genomgående resonemang till varför deltagarna gjort de val de har gjort är på grund av på 

nyfikenhet och för att den särskiljande faktorn(tillämpningen) varit intressant nog att följa. 

Som nämnt i bakgrunden så tar Nisbet (2016) upp att olika former av stimuli kan attrahera 

uppmärksamhet. Eftersom resultatet från nivåerna 2–4 har visat att tillämpningarna har 

dragit till sig uppmärksamheten från deltagarna så återbekräftar undersökningen Nisbets 

mening och förstärker trovärdigheten för slutsatserna i nästa delkapitel. En annan kommentar 

(K2) har varit att de valt att gå till vänster pågrund av att det fanns något roligt att titta på 

eftersom det var så långt att springa. Det skulle kunna betyda att denna deltagaren skulle 

kunnat gått till höger om avståndet varit kortare. Detta skulle kunna vara underlag för en 

efterföljande studie. Men en förklaring till K2:s vägval hade varit det som Agrawala et al. 

(2010) och Butler et al. (2010) påpekat tidigare i bakgrunden att tidsfaktorn spelar en stor roll 

i vilket vägval vi gör. I och med detta har det därför varit ett bättre val för deltagaren att 

fördriva tiden genom att följa tillämpningarna än att gå till höger.   

De tre variablerna som samlades in kön, ålder och erfarenhet har varit svårt att hitta några 

samband som skiljer dem åt då vissa grupper inte är tillräckligt representerade. Vad som går 

att se från variablerna är att en majoritet av de som deltagit har varit män och deras erfarenhet 

med dator- och tv-spelande har varit hög. Vissa kommentarer förmedlar en större förståelse 

för tillämpningarna och deras funktioner i spelet (exempel K7, K9, K12 och K13). De nämner 

även hur de annars brukar göra i spel vilket också ger en antydan om att deras 

egenuppskattade spelerfarenhet stämmer. En annan aspekt som K12 belyser är att denna 

deltagaren har gjort de valen denne har gjort på grund av eventuella 

”konsekvenser/belöningar”. Denna förväntan har också varit en av anledningarna till 

resultatet då i många fall så belönas spelare för rätt val och får negativa konsekvenser för fel 
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val. Eftersom många deltagare har mycket dator- och tv-spelserfarenhet så kan man förstå om 

detta varit en tanke hos många under spelandet av artefakten. 

5.3 Slutsatser 

Utifrån resultatet från undersökningen och analysen så kan man se att deltagarna påverkats 

av de tillämpningarna som de har stött på. De har även uppfattat alla tillämpningarna och 

resonerat på olika sätt för att göra sina val. Endel grupper har haft en större representation än 

andra och detta mynnar ut i arbetets slutsatser: 

• Spelares vägval påverkas av signaler som de får vid symmetriska vägval då ett av 

alternativen leds av ett landmärke, skyltning eller partiklar i rörelse. 

• Spelare påverkas av signaler från verktyg av vägfinnande till att i hög grad ledas av 

dem. 

• Vissa spelare följer vägledningen samtidigt som vissa spelare trotsar vägledning 

eftersom det upplevs ta ifrån den fria viljan. 

• Det krävs fortsatta studier för att titta på beteende hos personer med medium/endel 

och lite/ ingen dator- eller tv-spelserfarenhet för symmetriska vägval. 

I första slutsatsen så ska påverkningen betonas. Att tillämpningarna har varit tillräckliga för 

att skicka signaler till deltagarna och att estetiken fungerat har varit en viktig del då de inte 

varit för subtila att uppfatta eller olämpligt använda. Andra och tredje slutsatserna baseras på 

resultatet och deltagarnas beteende där en minoritet valde att inte ledas på grund av 

anledningar som tagits upp i analysen. Den sista slutsatsen föreslår fortsatta studier eftersom 

underlaget slutsatser för vissa grupper inte varit tillräckliga. 
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6 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet kommer en sammanfattning av hela arbetet att göras. Därefter kommer en 

diskussion redogöras som tar upp arbetet i ett större sammanhang, resultatets trovärdighet 

samt ta upp några relevanta aspekter till området. Avslutningsvis så kommer kapitlet ta upp 

framtida arbete där reflektion kommer ske för det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet.  

6.1 Sammanfattning 

Arbetet har inspirerats av vad Hoeg (2008) skrivit om människor och vägfinnande samt 

vägledning i verkligheten som sedan har mynnat ut i att undersöka hur spelare väljer väg 

utifrån verktyg för vägfinnande som både Hoeg (2008) och Bartram och Moura (2014) tagit 

upp. Fokuset har varit att undersöka hur spelare väljer väg när de ställs inför ett symmetriskt 

val där ett av alternativen leds av en särskiljande faktor. Dessa särskiljande faktorer har varit 

baserade på de olika verktygen, landmärke, skyltning och rörelse. Frågeställningen har varit: 

När spelare står inför två symmetriska vägval, vilken väg väljer då spelare ifall ett av 

alternativen antingen leds av ett landmärke, en skylt eller partiklar i rörelse?   

För att ge svar på frågeställningen så skapades en artefakt med fyra nivåer. Nivåerna tillät 

framtida deltagare att i ett grönt och vidsträckt landskap hoppa ner för en plattform åt 

antingen vänster eller höger. Första nivån var helt tom på båda sidorna förutom landskapet. I 

nivå 2–4 var de tre olika tillämpningarna av verktygen landmärke, skyltning och rörelse 

placerade på var sin nivå i det vänstra alternativet. En introduktionsnivå för att lära ut 

kontrollerna var till sist tillagt i första början av artefakten.  

Fortsättningsvis så anordnades en pilotstudie på distans där deltagarna fick ladda ner 

artefakten och spela den med instruktioner för vad som skulle utföras, ”spela igenom fyra 

spelnivåer”. Studien hade totalt åtta deltagare. Efter de avklarat artefakten så öppnades 

automatiskt en enkät där deltagarna fick fylla i vilket alternativ de valde att gå i de olika 

alternativen, kön, ålder, erfarenhet av dator- och tv-spelande samt generell feedback. 

Förändringarna som gjordes efter pilotstudien var att lägga till så att deltagarna kunde fylla i 

varför de valde de alternativ de gjorde för att ge större insikt i deras resonemang och beslut.  

I den efterföljande undersökningen så deltog 31 personer som hade en medelålder på 23 år. 

Resultatet från kontrollnivån visade att deltagare mer eller mindre slumpmässigt har valt sida 

då procentfördelningen var 45,2% vänster och 54,8%. Från nivå 2–4 som ledde deltagarna till 

det vänstra alternativet blev resultatet annorlunda. Där hade en majoritet av alla deltagarna i 

alla tre nivåerna valt att följa tillämpningarna och gått till vänster. Deltagarnas könsfördelning 

var 26 män, fyra kvinnor och en annat/vill inte säga. Av deltagarna uppgav 77,4% att de hade 

”mycket” dator- eller tv-spelserfarenhet. Kategorierna ”medium/endel” och ”lite/ingen” 

innefattade 16,1% respektive 6,5% av deltagarna.  

Därefter gjordes en analys över resultatet som sedan ledde till arbetets slutsatser. Där kom 

arbetet fram till att spelare påverkas mycket av olika verktyg för vägfinnande och att i hög grad 

följa dem. Det konstaterades även att vissa spelare vill ha friare val och kan därför med den 

principen gå i motsatt riktning vid symmetriska val. Sista slutsatsen föreslog även om fortsatt 

forskning inom symmetriska vägval för de grupperna som inte hade lika stor representation i 

undersökningen. 
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6.2 Diskussion 

I det här kapitlet kommer en diskussion att hållas om relevanta aspekter rörande arbetet. Det 

första som kommer tittas närmare på är resultatets trovärdighet och faktorerna som spelat 

roll för detta. Dessa är kontrollnivån, svarsfrekvensen samt förväntan hos deltagare. Därefter 

kommer undersökningsmetoden att diskuteras som sedan kommer gå över till att ta upp den 

samhälleliga nyttan arbetet har. Avslutningsvis så kommer representation i stort och 

undersökningens könsfördelning att reflekteras över. 

6.2.1 Kontrollnivå, svarsfrekvens och förväntan hos deltagare 

Som tidigare beskrivet i analysen för undersökningen så har resultatet från kontrollnivån gjort 

att arbetet säkrare har kunnat titta på tillämpningarna i nivå 2–4. Detta eftersom deltagarna 

valt nästintill slumpmässigt vilket går att bevisa med hjälp av utfallet samt deltagarnas egna 

kommentarer och resonemang. I Cliburn och Rileas (2008) studie använde de sig som tidigare 

nämnt av tre spelargrupper för att hitta i en spelnivå där två av grupperna hade hjälpmedel 

och en var utan. Gruppen utan hjälpmedel agerade i princip som en kontrollgrupp för att ge 

författarna underlag för att kunna göra sina slutsatser. Kontrollnivån i detta arbete har fyllt 

liknande funktion. Ifall det skulle funnits stora skillnader på utfallet så skulle detta indikera 

på att en underliggande faktor potentiellt skulle påverkat resultatet i de senare nivåerna. Men 

med hjälp av kontrollnivån så har resultatets trovärdighet förstärkts.  

För att en undersökning fortsatt ska vara trovärdigt och för att slutsatserna ska vara 

motiverade krävs det att den får tillräckligt många deltagare som lämnar relevant data. Detta 

arbetets svarsfrekvens låg på 31 svar. Hade antalet deltagare varit högre hade även mängden 

data visat resultatet från en större grupp som dessutom skulle bidragit med fler kommentarer. 

Detta skulle höja trovärdigheten i resultatet och ge ökad förståelse för hur spelare resonerar 

kring symmetriska vägval. Undersökningen utfördes under tre veckor sommaren 2019. Med 

en längre period under en annan årstid skulle potentiellt fler personer deltagit i 

undersökningen då sommaren präglas av semestertider och ledighet.   

Den sista aspekten som skulle potentiellt öka trovärdigheten för resultatet är kopplat till 

deltagarnas förväntan av artefakten. Se Appendix F. Några kommentarer beskriver avsaknad 

av ytterligare spelelement som spelare vanligtvis kan förvänta sig i spel som exempelvis 

poängsystem, fler mekaniker, belöningar eller konsekvenser. Hade artefakten innehållit fler 

system skulle trovärdigheten potentiellt öka eftersom spelare hade blivit mindre medvetna om 

tillämpningarna och därför gjort ett mer naturligare vägval. Fördelen med artefaktens enkla 

utformning är att deltagare kommer ihåg vilka element som existerade i artefakten och kan på 

så sätt lämna kommentarer om dem. Med fler system skulle man kunna ta bort 

uppmärksamheten från tillämpningarna men i samma stund riskera att deltagarna inte minns 

dem. 

6.2.2 Undersökning på distans 

Att utföra en undersökning på distans är som tidigare nämnt ett kostnadseffektivt och 

bekvämt sätt att distribuera en studie som sänker barriären för personer att delta. För det här 

arbetet har det varit en fördel men det finns också en risk som det här arbetet kommer att 

reflektera över. Detta är identiteten hos deltagarna. Eftersom enkäten görs helt anonymt läggs 

stor vikt på att personerna som deltar är ärliga och är dem de utger sig för att vara för att datan 

ska bli värdefull. I ett hypotetiskt fall skulle en annan undersökning kunnat spridas till vem 

som helst som har länken även ifall första distributionen av den var på avsiktlig plats. Personer 
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som med uppsåt att manipulera resultatet för sin egen vinning skulle då kunna sprida 

undersökningen vidare till likasinnade. Detta skulle kunna få grava konsekvenser för en 

hypotetisk undersökning då resultatet skulle bli missvisande. Det är därför alltid viktigt att 

vara försiktig med slutsatser som dras av resultat där det inte går att fastställa deltagarnas 

identitet. Graden av den negativa följden av ett missvisande resultat beror på 

undersökningens forskningsområde. 

6.2.3 Större representation 

En aspekt som är viktig att ta upp är delen om representation i undersökningen. Den största 

gruppen var män med mycket spelerfarenhet inom dator- och tv-spelande samtidigt som de 

andra grupperna var väldigt få och inte gick att dra några samband om som konsekvens. 

Anledningen till att representationen inte var bredare kan ha många förklaringar. En av dem 

är att endast ett fåtal kvinnor såg undersökningen eller fick information om den. En annan 

förklaring mer riktat åt personer som potentiellt skulle uppskattat sig ha ”endel” eller ”ingen” 

spelerfarenhet skulle kunna ansett att instruktionerna varit för bristfälliga. En fråga som 

ställdes av en potentiell deltagare var ifall PC var enda typen av dator för att göra 

undersökningen, vilket det tyvärr var. Därför är en annan förklaring till en eventuell lägre 

representation att undersökningen inte haft stöd för andra plattformar än PC-datorer.   

Eftersom undersökningen beskrevs som ett spel som skulle spelas kan det också hända att 

personer som inte spelar spel helt har avfärdat studien av samma anledning. Denna förklaring 

skulle göra det svårare för en efterföljande studie inom vägfinnande i spel att nå gruppen av 

deltagare som inte spelar spel. Här behövs det nya sätt för att nå till fler deltagargrupper som 

både intresserar och uppmuntrar till att pröva något nytt. 

6.2.4 Samhällelig nytta 

Som tidigare nämnt så är vägfinnande i spel ett område som Hoeg (2008) förklarat är ett fält 

som brister i mängden tidigare forskning.  Ett bra exempel är Cliburn och Rilea (2008) som 

specifikt har efterfrågat fler studier om skyltning som navigationshjälpmedel i virtuella 

världar samt Bartram och Moura (2014) som delar Hoegs uppfattning. Resultatet från det här 

arbetet kan potentiellt bidra till forskningsområdet för vägfinnande i spel och förhoppningsvis 

vara användbar för ny forskning. Deltagarnas resonemang, listan på verktyg för vägfinnande 

och de slutsatser som framförts kommer troligtvis kunna användas av speldesigners vid 

skapandet av spelnivåer där vägledning är en nödvändig del av spelet.   

Vi har idag en bra förståelse över hur människan agerar vid vägfinnande (Butler et al. 2010) i 

verkligheten men behöver fortfarande mer data och insikt i hur människor agerar i spel där 

kontroller, syn, hörsel och förståelse för spel kan vara stora hinder som inte är lika naturliga 

som när vi ska ta en promenad. Att förstå vad människor behöver i spel gör så att vi kan låta 

fler upptäcka dem och de erfarenheter, upplevelser och förståelse som mediet kan ge oss. 
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6.3 Framtida arbete 

Skulle det nuvarande arbetet i ett hypotetiskt fall fortsätta inom den närmsta framtiden så 

skulle förmodligen fler deltagare kunnat delta vilket hade kunnat ge ett säkrare resultat. Det 

hade också som nämnt tidigare gett mer förståelse hur andra personer upplever och resonerar 

kring sina vägval. En intressant aspekt att följa är om kontrollnivån fortsättningsvis skulle ha 

snarlikt procentfördelning eller om det endast varit slumpen som avgjort. Dessutom hade 

representationen förmodligen blivit större vilket hade gjort så att fler samband mellan 

deltagare och vägval skulle kunnat gjorts.  

Tittar man längre in i framtiden så hade forskare kunnat testa fler tillämpningar och 

variationer av dessa som till exempel, olika iterationer av partiklar, landmärken eller 

skyltning. Dessa skulle dock inte behöva vara i symmetriska vägval utan placerade och 

undersökta i ett traditionellt dator- eller tv-spel i 3D. En sådan studie skulle ha möjlighet att 

studera spelares vägval naturligare eftersom andra spelsystem som spelare förväntar sig hade 

funnits. En annan möjlighet för fortsatt forskning hade varit introducera fler typer av 

tillämpningar från andra verktyg för vägfinnande, då exempelvis musik, rytm och ljud i en 

liknande artefakt. Man hade då kunnat göra en studie som riktar sig mot synskadade för att 

utforska vilka resonemang och beslut som ligger bakom vägval som inte grundar sig i det 

visuella. Oavsett utformning för en framtida studie så behövs det mer efterforskning inom 

området. Det hjälper oss att få fortsatt förståelse för hur vi människor agerar när vi förflyttar 

oss i spel. 
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Appendix B -  Kontroller och enkätfrågor med 
svarsalternativ 
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Appendix C -  Resultat pilotstudie(1/2) 
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Appendix D -  Resultat pilotstudie (2/2) 
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Appendix E -  Enkätfrågor undersökning 
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