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Sammanfattning 
 

Detta arbete som utgår ifrån ett perceptions- och semiotiskt perspektiv undersöker 

om det är möjligt att med enbart visuella symboler i en 3D-miljö, referera till ett 

kunskapsämne utanför spelvärlden som spelaren är fördjupad i . Detta gjordes 

genom att producera en 3D-miljö av ett kontor och sedan placera ett flertal symboler 

från nordisk mytologi och nordisk historik mellan 800- och 1000-talet i denna 

kontorsmiljö. Sedan fick respondenter utforska miljön och besvara en enkät i en 

kvantitativ undersökning där frågor ställdes angående respondentens uppfattning om 

miljön, om de fann objekt i miljön ”utstickande” och om de fann symboliska objekt 

och varför.  Med detta arbete som grund kan framtida arbeten fördjupa sig ytterligare 

om symboler och hur de används i spelmiljöer. 

Nyckelord: Symboler, 3D-miljö, Spelgrafik, UDK 
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1 Introduktion 

Spel idag innehåller ett stort antal symboler och referenser till andra fiktiva verk samt till vår 

verklighet. I likhet med film, böcker och musik har det blivit ett medium som använder 

metaforer och symbolik i fiktiva världar för att berätta för spelaren om vår verklighet och ge 

spelaren insikter om ting han/hon tidigare inte visste.  

Detta arbete har undersökt om det är möjligt att förmedla visuella referenser och symboler 

från ett kunskapsområde utanför spelvärlden enbart genom de grafiska elementen i en 

spelmiljö. De specifika kunskapsområdena som valdes för detta arbete var nordisk mytologi 

och objekt i Norden mellan 800 – och 1000 – talet.  

Som bakgrund för detta arbete undersöktes områdena semiotik och perception. I 

perceptionsavsnittet redogörs för hur den visuella perceptionen vi har fungerar och det 

diskuteras även vad som påverkar vår visuella perception. Vår tolkning av världen runt oss 

beror exempelvis på två olika faktorer. Utifrån ett kognitionsperspektiv av perception finns 

det sex huvuddrag som vi använder för att tolka visuell information och som vi sedan 

använder för att forma en uppfattning om vad vi ser.  

I semiotikavsnittet har fokus varit att undersöka vad en symbol faktiskt är, samt vad den 

består av. En symbol håller sex funktioner och av dessa är den referentiella funktion 

huvudfunktionen hos symbolen. Symboler håller även en bokstavlig innebörd (det vi ser) och 

en mytologisk innebörd som skapar symbolens innebörd. Det finns sällan ett logiskt 

samband mellan en symbol och dess betydelse utan det är något som mottagaren måste lära 

sig.  Symbolens mening påverkas av ett flertal faktorer som är beroende av åskådarens 

kulturella och historiska bakgrund. Meningen hos en specifik symbol kan även förändras 

med tiden samt om fler och fler åskådare tolkar symbolen annorlunda än dess ursprungliga 

mening. Skillnaderna mellan symboler och ikoner har även tagits upp i detta avsnitt och 

symboler relateras till spel och hur de har använts i spel och spelvärldar. 

För att genomföra denna undersökning producerades en 3D-miljö av ett kontor och i miljön 

placerades flera fornnordiska objekt samt objekt som symboliserar nordisk mytologi. Vid 

skapandet av miljön uppkom frågor som hur subtila eller tydliga symbolerna skulle vara. Hur 

skulle de vara placerade i miljön? Vilka objekt skulle till en början finnas med i miljön? 

Arbetssätt och samt estetiska diskussioner och val diskuteras i detalj i kapitel 4.  

För att sedan besvara frågeställningen genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en 

enkät där tjugo respondenter fick undersöka miljön i maximalt fem minuter och sedan 

besvara en enkät om hur de upplevde miljön och dess symboler. Det enda respondenterna 

visste innan de deltog i undersökningen vara att de skulle få utforska en 3D-miljö och sedan 

svara på en enkät angående miljön. 
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2 Bakgrund 

Idén till mitt arbete kom efter att jag hade sett en kort presentation om ”tangential learning” 

(tangentiell inlärning) i spel. Denna typ av spel har inget tydligt inlärningssyfte, men ger 

ändå referenser till vår historia, samtidshändelser samt andra områden och ger spelaren 

impulser att på egen hand söka upp information om dessa områden. Min grundtanke var att 

undersöka om det var möjligt att förmedla referenser enbart genom de visuella elementen. 

Mycket av det som presenterades handlade om att referenser förmedlas genom design, namn 

på uppdrag, karaktärers bakgrund och händelser i spelet. Detta refererande i spel grundar sig 

på att designers implementerar objekt/karaktärer som refererar till vår verklighet i den 

fiktiva spelvärlden som spelaren redan är fördjupad i. Detta ger spelare möjlighet att söka 

information inom de ämnen som refereras. Detta kan gälla allt från historiska personer till de 

senaste årens turbulenta ekonomi. 

Spel som Mass Effect 2 (Bioware, 2010) och Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) ger 

spelaren ett flertal moraliska val under spelets gång och konfronterar spelaren med val som 

ofta inte har en tydlig gräns mellan rätt och fel. Dessa problem är ofta metaforer för problem 

som finns i vår verklighet. Spelen gör det möjligt för spelaren att konfronteras med dessa 

problem och kanske ge denne en djupare insikt om problemen samt berika spelupplevelsen. 

Detta var något som fascinerade mig och något som jag vill undersöka vidare. I denna 

undersökning vill jag se om refererande i spel även fungerar med enbart grafiska element. 

Mycket av det som refereras inom spel sker genom namn och händelser som ofta har någon 

form av berättande genom text eller ljud kopplat till sig.  

Som grund till detta arbete har jag använt litteratur om perception, semiotik och 

bildberättande. Fokus har legat på frågor om hur vi uppfattar och tolkar visuell information, 

vad en symbol faktiskt är samt vad som påverkar symbolers innebörd. Detta ger kunskap om 

vad man bör tänka på när man skapar ett visuellt verk där det finns en mening och innebörd 

bakom ett antal objekt i verket.  

 

2.1 Perception 

2.1.1 Visuell perception  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för visuell perception och fokusera på hur vi som 

människor ser bilder och hur vi tolkar dem. Våra ögon är ett distanssinne som utvecklats så 

att vi kan se objekt som vi inte har direkt fysisk kontakt med, samt ge oss en uppfattning av 

vad vi ser och var det vi ser är i relation till oss själva. Visuell perception gör det möjligt för 

oss att ta emot information om egenskaper och platser vilket sedan gör det möjligt för oss att 

förstå och agera med vår omgivning. ”The goal of perception is to take in information about 

the world and make sense of it” (Smith & Kosslyn, 2008, s.53). 

Vår tolkning av världen runt oss beror generellt på två faktorer. Den första är den biologiska 

faktorn som avser hur vår hjärna och våra ögon är uppbyggda. Har man någon form av synfel 

eller färgblindhet kan man komma att uppfatta världen annorlunda än personer som inte har 

det. Den andra faktorn är våra erfarenheter genom livet. Det är genom erfarenheter som vi 

skapar associationer och samband mellan objekt och våra egna behov samt deras sociala 



 

 3 

innebörd. Exempelvis kommer ett litet barn troligen ganska snabbt att associera nappflaska 

med mat, eftersom det är det objektet den ser och interagerar med när han/hon får mat 

(Smith & Kosslyn, 2008).  

Det finns utifrån ett kognitionsperspektiv sex huvuddrag vi uppfattar när vi tolkar visuell 

information. Dessa är punkter, kanter, färger, former, rörelser samt texturer. Dessa 

huvuddrag tolkas oftast inte som objekt individuellt, men när de kombineras definierar de 

objektet vi kan se. Smith och Kosslyn (2008) anser att vår syn verkar vara utformad för att 

samla information om huvuddrag, som punkter och kanter, och inte lägga onödig energi på 

områden av objekt som är enhetliga. Kanter är viktig information för att definiera formen av 

ett objekt samt ge ledtrådar om var vi bör agera. Om exempelvis ett objekt med en skarp kant 

kommer emot oss, kommer vi att agera, ofta instinktivt, för att undvika det. 

Vidare är perception inte ett enkelriktat flöde av information. Vi har en tendens att förstå och 

tolka den nya information som vi får i relation till det vi upplevt och redan vet. Vi använder 

den kunskap vi redan har för att göra vår perception mer effektiv, noggrann och relevant till 

den aktuella situationen och kontexten. Vi skapar även en viss kontext för ett objekt beroende 

på de olika erfarenheter vi haft av det. Genom dessa erfarenheter skapar vi sedan ett 

igenkännande för de objekt och den information vi tolkar och ser (Smith & Kosslyn, 2008). 

2.1.2 Visuell perception och rörelse  

Detta avsnitt fokuserar på rörelse inom visuell perception. Då spelaren i denna undersökning 

rör sig fritt i en spelmiljö, kan detta område ge insikt om varför spelaren eventuellt har 

uppfattat objekt olika beroende på om han/hon är i rörelse eller stillastående. 

När vi rör oss inom en stationär omgivning förflyttas bilderna som projiceras på näthinnan i 

något som kallas ett optiskt flöde. När de optiska flödena blir komplexa, som när vi rör oss åt 

ett håll medan vi tittar åt ett annat, kan vi enkelt avgöra vart vi är på väg även om vi skulle 

röra ögonen. När vi är i rörelse håller vi en fokuspunkt som vi enkelt kan skifta medan vi rör 

oss (Shiffrar, 2001). Vår förmåga att uppfatta rörelse uppstår tidigt i livet. Barn på tre 

månader kan identifiera en människa som går upprätt med enbart ljusdioder på vrister, 

armbågar, knä och nacke. Enligt Smith och Kosslyn (2008) och Coren, Ward och Enns 

(1999) är rörelseperception väsentligt för oss och ett av de huvudsakliga sätt vi identifierar 

hot mot oss. På grund av detta bör hotfulla objekt och rörelser mot en spelare i en virtuell 

miljö kunna främja en ”fly eller fäkta”-mentalitet hos spelare eftersom denna reflex sitter 

väldigt djupt inom oss. När en 3D-miljö produceras bör detta hållas i åtanke ifall spelaren 

skulle komma att se något som verkar hotfullt i den virtuella miljön. För övrigt bör man ta 

hänsyn till fokuspunkten när en 3D-miljö produceras, då det kan vara fullt möjligt att det är 

enklare för spelaren att uppfatta objekt som är i höjd med ögonen när han/hon rör sig i 

miljön. 

2.2 Semiotik 

Semiotik är benämningen för studier av symboler, tecken och metaforer. I detta avsnitt finns 

en beskrivning och definition om vad en symbol är enligt semiotiker. Dessutom diskuteras 

relationen mellan symbolen och dess mening och skillnaden mellan en symbol och ikon 

beskrivs. Avslutningsvis relateras symboler till spel genom att kort benämna dessa symboler. 
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2.2.1 Vad är en symbol/tecken? 

Symboler används ofta i dagens samhälle i marknadsföring för att få en potentiell konsument 

att uppfatta den marknadsförda produkten som något som kommer att förbättra 

hans/hennes liv eller tillvaro. Vidare används symboler flitigt inom olika former av media 

och även i politiska och ideologiska syften för att förstärka ett budskap eller en innebörd. 

Lindgren (2009) påpekar att en del studier använder tecken och symboler synonymt, 

Lindgren själv valde att använda begreppet tecken då detta var det begrepp Ferdinand de 

Saussures förespråkade. Jag föredrar symbol men i mitt referat av Lindgren är det rimligt att 

följa hans framställning och istället använda tecken. 

En symbol kommenterar inte bara världen utan är även en del av den. Symboler och tecken 

förmedlar inte bara betydelse utan producerar även betydelse. Ett och samma tecken kan ha 

flera olika betydelser. Det finns alltså inte enbart en betydelse per tecken. Tecken har sju 

funktioner och dessa kan delas in i betydelsefunktioner (referentiell, metaspråklig samt 

formell) och tilltalsfunktioner (expressiv, fatisk och konativ). Tecken har även en kontextuell 

funktion (Lindgren, 2009). 

Enligt Lindgren (2009)  är tecknens huvudfunktion dess referentiella funktion vilket är att 

referera till något och på så sätt hänvisa till ett visst innehåll. Tecknens metaspråkliga 

funktion relaterar till de koder vi använder oss av för att tolka dem. När vi betraktar en text 

blir vi snabbt medvetna om vilken typ av text det handlar om, vi lär oss snabbt urskilja och 

känna igen olika genrer och format och relaterar dessa till den faktiska texten vi betraktar. 

Den metaspråkliga funktionen är alltså de ledtrådar vi får i relation till vilka bekanta mönster 

vi skall använda och läsa tecknet i. Tecknen har även en formell funktion som anger hur ett 

tecken kan läsas och antyder tolkningssätt (koder) för att avkoda tecknet samt hur vi rent 

materiellt uppfattar tecknet. Ser vi exempelvis tecknet på en reklamskylt i en storstad eller 

handskriven på papper så kommer vår avläsning av tecknet att påverkas på ett eller annat 

sätt.  

Tecknens tilltalsfunktion tillkommer eller uppstår i förmedlingen mellan den faktiske 
avsändaren och den faktiske mottagaren. Inom semiotiken talar man om en expressiv 
funktion hos tecknet och avser då att tecknet (symbolen) skapar en "talare" i texten. Man 
talar också om tecknets konativa funktion och avser då att tecknet samtidigt skapar en 
"lyssnare". Den expressiva respektive konativa funktionen har alltså inget att göra med den 
faktiska talaren (avsändaren) och lyssnaren (mottagaren) utan är endast en retorisk funktion. 
Effekten blir dock att en kontakt mellan två parter har upprättats. Den fatiska funktionen är 
vad som inkluderas och exkluderas i kopplingen mellan talare och mottagare, till exempel de 
som inte kan svenska utesluts från denna text. Tecknens kontextuella mening anger 
sammanhanget som tecknet verkar i och hur vi uppfattar det. Kontexten krävs för att 
symbolen ska bli meningsfull. Det bör även tilläggas att olika kontexter kan ge symboler olika 
mening (Lindgren, 2009). 
 
Tecknens mening har en bokstavlig betydelse (det vi ser) och en mytologisk betydelse som 

skapar symbolens innebörd. Denna är inte alltid självklar. Exempelvis är en bild på en 

nationsflagga i dess bokstavliga innebörd ett tygstycke med ett visst mönster medan i dess 

mytologiska betydelse är det en symbol för nationen (Lindgren, 2009). 

En symbol har en konventionell mening, men det finns ingen logisk koppling mellan 

meningen och symbolen, utan den specifika meningen är något mottagaren av symbolen 

måste lära sig (Berger, 2008).  
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Meningen bakom symboler är ofta flytande då meningen även kan förändras beroende på hur 

mottagaren ser och tolkar symbolen. Mottagarens kulturella och historiska bakgrund är en 

viktig faktor för hur symbolen tolkas. Att symbolers mening är flytande beror även på att 

mottagaren skapar sin egen tolkning av symbolen och denna kan skilja sig från symbolens 

tänkta mening (Sturken & Cartwright, 2001). Symbolen och dess mening avgörs alltså inte av 

dess innehåll utan av relationen vi har skapat till symbolen (Berger, 2008). Detta kan vara 

alltifrån personliga symboler som enbart har betydelse för en själv, exempelvis en gåva från 

någon betydelsefull person, till mer sociala och kulturella symboler, till exempel en 

nationsflagga eller religiösa symboler såsom korset inom kristendomen, vars betydelse är 

likartad för alla kristna världen över. 

Symbolens tänkta mening är inte alltid den mening som mottagaren tolkar. Därför kan 

symbolens mening komma att skilja sig från sin grundbetydelse. Om ett flertal individer 

tolkar en symbol annorlunda än symbolens grundbetydelse, får symbolen en ny mening för 

dessa individer. Betydelser kan förskjutas över tid (Sturken & Cartwright, 2001). 

När åskådaren ser och tolkar verk med symboler bidrar han/hon även till verkets mening och 

innebörd. Det är dock viktigt att påpeka att beroende på åskådarens kulturella och historiska 

bakgrund kan innebörden av symbolernas mening komma att skilja sig åt (Sturken & 

Cartwright, 2001). Därför bör man ha åskådarens kulturella bakgrund i åtanke vid skapande 

av ett verk, om det är möjligt, eftersom verket kan få mycket stor spridning och i dessa fall 

kan det vara svårt att ta hänsyn till den kulturella bakgrunden hos dem som kommer att 

beskåda verket. Detta bör övervägas för att undvika oönskad provokation av folkgrupper. 

2.2.2 Ikoner & ikoniska tecken 

När man berör symboler bör även ikoner nämnas. Sturken och 

Cartwright (2001) använder två olika termer: Icon (ikon) och 

Iconic Sign (ikoniskt tecken). Dessa termer kommer att 

användas enligt deras resonemang i detta avsnitt. Ikoniska 

tecken och symboler har en liknande innebörd, men med vissa 

skillnader. Ett ikoniskt tecken är något som ser ut som, eller är 

väldigt likt, det som det ikoniska tecknet står för, vilket gör det 

enkelt att tolka. Ikoniska tecken, till skillnad från symboler, 

kommunicerar mening med likheter medan sambandet mellan 

symbolen och dess innebörd inte är logiskt utan något vi måste 

lära oss (Berger, 2008). Exempel på ikoniska tecken är, bland 

annat, visuella representationer av grafer och listor samt 

fotografier eftersom de liknar personerna/objekten på fotografiet. Dessa är ikoniska eftersom 

de förmedlar mening med likhet (Sturken & Cartwright, 2001). Detta gäller även många 

skyltar i trafiken och på flygplatser (Berger, 2008).  

En ikon, enligt Sturken och Cartwright (2001) är fotografier eller ett verks sätt att referera till 

något bortom det faktiska verket. Dessa verk tenderar att representera universella begrepp, 

känslor och betydelse inom den kultur de skapades i och kan då komma att tolkas som att de 

har en universell mening och att denna mening kan förmedlas i andra kulturer (Sturken & 

Cartwright, 2001). Detta resonemang skulle kunna tolkas som att när den symboliska 

meningen av en bild blir allmänt underförstådd blir även bildens mening sedd som ikonisk. 

Relationen mellan symboler och ikoner är inte alltid enkel att urskilja då ett och samma 

objekt både kan tolkas och bli sett som en ikon och en symbol. 

Figur 1: Internationell ikoniskt 
tecken för nödutgång 
 



 

 6 

2.2.3 Symboler och spel 

Symbolik har använts i spel, film och traditionell konst för att provocera känslor samt stärka 
en innebörd. Genom att spel är ett interaktivt medium har spelaren ofta möjlighet att 
interagera med symboler på ett sätt som film och konst inte tillåter. Spittle (2011) analyserar 
spelet F.E.A.R (Monolith Productions, 2005) utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv där han 
relaterar ett flertal karaktärers handlingar till psykoanalytiska symboler för sexualitet, 
manligt, kvinnligt och det kusliga, samt till andra symboler inom skräckgenren. Till exempel 
liknar karaktären Alma karaktärer i japansk skräck så som Sadoko i filmen Ringu. De är båda 
flickor som har råkat utför något hemskt och nu orsakar stor förödelse runt sig (Spittle, 
2011). 

Färgers symbolik används även inom många områden av spelgrafik. I artikeln ”Expressions 

of Colors” beskriver Veronica L. Zammitto (2005) färgers symbolik samt hur detta har 

applicerats i spel. Röd färg brukar exempelvis förknippas med fiender i rollspel och 

MMORPGs (Massive Multiplayer Online Roleplaying Games). Ett exempel på detta är spelet 

World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) där texten på fienders namn är röd samt 

att det finns en ikon under karaktärer som symboliserar bland annat aggression och fara 

(Zammitto, 2005). Denna form av symbolik hjälper spelaren att snabbt identifiera fiender i 

spelet eftersom rött i vårt samhälle ofta används som en varningsfärg. Symboler som är väl 

integrerade i spel har möjlighet att stärka intrycket av händelser i spelet samt att förbättra 

spelupplevelsen genom att använda associationer vi redan har ifrån vår verklighet. 

Huvudkaraktären i spelet Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal, 2011) heter 

exempelvis Adam Jensen och mot spelets slut får spelaren möjligheten att påverka händelser 

som kommer att påverka mänsklighetens utveckling. Är detta möjligtvis en referens till Adam 

i gamla testamentet? 
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3 Problemformulering 

3.1 Problem 

Många spel idag har referenser både till historiska och mytologiska verk och händelser. Både 

subtilt, som ett namn på ett specifikt uppdrag, till mer tydliga referenser som hela objekt, 

karaktärsnamn och ibland hela spelets värld. Beroende på kontexten spelaren rör sig i genom 

spelvärlden kan referenserna uppfattas som tydliga eller subtila. Man bör även ta hänsyn till 

spelarens kulturella och historiska bakgrund (Sturken & Cartwright, 2001). Dessa referenser 

berikar spelvärlden eftersom vi ofta har associationer till de referenser vi uppfattar. 

Referenserna ger även spelaren möjlighet att på eget bevåg söka upp information som 

han/hon finner intressant i spelvärlden och som sedan i någon grad är kopplad till 

information som finns utanför spelet. I teorin kan denna information vara om vilket ämne 

som helst, allt från samhällssociala problem till matematiska teorier. Dock ges denna 

information till spelare i många fall genom text och ljud. Sällan förmedlas denna information 

enbart genom visuella element.  

Det här arbetet undersöker möjligheterna för att på ett medvetet sätt, genom grafiska objekt, 

styra spelaren mot ett ämne utanför spelvärlden. Det har varit angeläget att ta reda på hur 

spelaren läser av en spelmiljö och dess symboler. Det är också viktigt att se om de visuella 

effekternas symboliska kraft är tillräckligt stark för att spelaren ska göra en association till de 

specificerade områdena (se 3.1.1 Avgränsning). 

Kort sagt; går det att styra spelares associationsbanor endast med visuella element, utan att 

dessa är helt uppenbara för denne? I den virtuella miljö som skapades för denna studie fanns 

inte någon text som förklarar objektens namn eller funktion, då det är tänkt att detta skall 

förmedlas genom de visuella elementen i miljön. Skulle det möjligtvis kunna vara så att 

spelutvecklare anser att det visuella intrycket finns för att förstärka en referens som 

beskrivits med text eller ljud? Anses det att en viss tydlighet är viktig för att förmedla dessa 

referenser till spelaren, att intrycket förstärks genom att denna information förmedlas genom 

att berättas och visas? 

3.1.1 Avgränsning 

För att avgränsa undersökningen valdes det att fokusera på två specifika områden: historiska 

objekt i Norden mellan 800-talet och 1000-talet samt nordisk mytologi. Detta val gjordes för 

att ytterligare avgränsa frågeställningen då det har varit näst intill omöjligt att, för en studie 

på denna nivå, skapa en testmiljö och samla in de data som skulle behövas för en mer 

generell studie. Analysen fokuserade på att enbart se om försökspersonerna uppfattade 

referenserna av de skäl som just nämnts samt med avsikt att ge ett underlag till framtida 

studier.  
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3.2 Undersökning 

3.2.1 Produktionsbeskrivning 

För att genomföra denna undersökning producerades en 3D-genererad miljö som sedan 
implementerades i en spelmotor för att ge respondenterna möjligheten att röra sig i 3D-
miljön likt ett spel i förstapersonsperspektiv. Miljön finns i vår samtida verklighet och 
platsen är en kontorsarbetsplats. I denna miljö fanns ett flertal objekt som pekar mot 
historiska ting i Norden mellan 800- och 1000-talet samt objekt i nordisk mytologi. Detta 
gjordes med hjälp av visuella objekt som likt symboler och ikoner pekar utöver sig själva (de 
är alltså symboler i spelvärlden). Det största problemet i denna produktion var att inte bli för 
övertydlig med referenserna och symbolerna, men även det motsatta, att referenserna och 
symbolerna blev så subtila att de inte märktes alls. För att undvika detta utfördes arbetet med 
objekt som refererar till ting utanför spelvärlden i en iterativ process, I denna process ingick 
även en förstudie där jag frågade personer som inte sett verket hur de uppfattade objekten, 
vad de tror de är, vilken tidsperiod de är ifrån och så vidare. 

Samtliga 3D-objekt modellerades i programmet Autodesk Maya (jag valde detta program för 
jag har goda kunskaper i det). Programmet är brett vilket gör att flera steg i 3D-objektens 
pipeline kan göras i detta program. De steg Maya användes till var vara hög- och låg-
polygonsmodellering och UV-mappning. Sedan texturerades objekten i Adobe Photoshop. I 
textureringsprocessen användes av fotografiska referenser för att skapa godtagbara 
realistiska texturer på objekten. De färdiga 3D-objekten exporterades till spelmotorn UDK 
(Unreal Development Kit) där en spelmiljö producerades som sedan användes för att 
genomföra undersökningen.  

3.2.2 Metodbeskrivning 

Metoden som användes i undersökningen var en kvantitativ enkätundersökning. Urvalet av 

respondenter skedde så slumpmässigt som möjligt i och omkring Högskolan i Skövde. Detta 

för att få en bred bakgrundsspridning gällande historiskt intresse, kunskap om nordisk 

mytologi samt hur respondenterna upplevt nordisk mytologi i media, då detta kan påverka 

hur de ser referenserna i miljön. Könsfördelningen på respondenterna var jämnt fördelad. 

Dock ansågs inte kön vara avgörande för slutsatsen, men de samband mellan upplevelsen av 

miljön och kön som upptäckts kommer att redovisas och diskuteras i slutdiskussionen. Som 

grund till undersökningen rörde sig respondenten fritt i 3D-miljön i tre till fem minuter och 

sedan fick de besvara enkäten som handlade om hur de upplevde miljön. 

Det ansågs vara lämpligast med en kvantitativ studie då insamlade data behövde mer fokus 

på bredd än på djup. De tre huvudvariablerna i undersökningen var: Har respondenten 

uppfattat de symboliska objekten? Ser respondenten dessa objekt som symboliska? Gör 

respondenten kopplingen till kunskapsområdena nordisk mytologi och historiska objekt i 

norden mellan 800- och 1000-talet? Hur respondenten uppfattade miljön är också en viktig 

variabel som behandlas i enkäten dock ger denna variabel inte ett lika stort djup i resultatet 

som den skulle kunna ha gjort om studien hade varit kvalitativt. Den typ av kvantitativ studie 

som valdes var en enkät undersökning för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna samla in 

data efter att respondenterna hade utforskat miljön samt minimera eventuell påverkan på 

respondenten som hade kunnat ge skevheter i resultaten. Ett exempel på detta är hur en 

intervjuare kan påverka en respondents svar. Enkäten innehöll även frågor om 

respondenterna hade ett historiskt intresserade som skulle kunna påverka hur 

respondenterna såg på 3D-miljön.  
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Denna metod valdes även för att rikta respondenten mot de objekt som är av intresse för 

undersökningen utan att vara alltför övertydlig angående undersökningens huvudsyfte. Med 

denna metod avsågs det att respondenterna sannolikt skulle komma att förstå att det var 

något viktigt med objekten som nämns i enkäten och hur de uppfattade dem, men 

förhoppningsvis inte vad.  

Nackdelen med denna undersökningsmetod är bland annat att den insamlade data inte får 

ett lika stort djup som vid en kvalitativ undersökning. I den kvalitativa undersökningen 

hamnar fokus på frågor som hur och varför respondenten uppfattar miljön som han/hon gör. 

Dessa frågor om hur respondenten upplevde miljön är intressanta för denna undersökning 

och  ingår till viss del  i den utförda enkätundersökningen. Dock hade en kvalitativ studie gett 

ett större djup på denna typ av data.   
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4 Projektbeskrivning  

I detta avsnitt är syftet att beskriva arbetsprocessen och valen som gjorts kring verket som 

användes i undersökningen. Verket som skapats är en kontorsarbetsplats där ett flertal 

objekt som refererar till Norden mellan 800- och 1000-talet och nordisk mytologi har 

implementerats.  

4.1 Estetiska val och bakgrund 

4.1.1 Nordisk mytologi 

Innan arbetet med symbolerna påbörjades, gjordes efterforskning inom nordisk mytologi. 

Boken som valdes var ”Nordens Gudar och myter” (Davidson, 1964), där Davidsson 

analyserar och berättar om de nordiska gudarna och myter kring Midgård utifrån ”Den 

Prosaiska Eddan”. Utifrån denna beskrivning har jag sedan producerat ett antal symboler. 

Dock har Davidssons redogörelse av myterna varit relativt generell och har sällan haft 

djupgående detaljer. Exempelvis beskrivs bockarna som leder Tors vagn enbart som bockar 

och i många fall stämmer beskrivningen ofta överens med mycket av det som inspirerats av 

nordisk mytologi i annan populär kultur. Detta ansågs inte vara en begränsning då detta gav 

en grund att utgå ifrån. Även de objekt som valdes inom nordisk mytologi var objekt som 

fanns i Davidsons tolkning ur Den prosaiska eddan. Dock fanns det en viss risk att jag 

förmedlade för mycket av min tolkning av symbolerna. Detta blev tydligt under arbetet med 

Tors hammare Mjölner, då den första iterationen av denna var väldigt lik en symbol som jag 

sett när jag var yngre och som ofta används som smycken.  

4.1.2 Subtilitet och övertydlighet  

Vid skapandet av symbolerna påbörjades arbetet antingen extremt subtilt eller övertydligt 

och sedan genom en iterativ arbetsprocess med diskussioner med personer i min omgivning, 

gjordes symbolerna mer och mer passande för miljön. De sticker fortfarande ut men drar inte 

allt för stor uppmärksamhet till sig, till skillnad från symboler inom reklam som ofta är 

övertydlig för att verkligen förmedla sitt budskap (Berger, 2008). Arbetet i denna fas 

fokuserade på att försöka hitta en gyllene medelväg där symbolen kan tolkas av respondenter 

men ändå inte vara helt övertydliga. Upprepningen av symboler togs i åtanke under denna 

process. Grundtanken var att ha symboler enbart på en specifik plats. Men istället valdes att 

även ha ett antal mycket subtila symboler (exempelvis används former av olika runor som 

bokstöd). Var för sig har dock inte varje symbol så stor associationskraft, men genom att det 

finns flera symboler i miljön, så bör symbolerna förstärka varandra (Sturken & Cartwright, 

2001). De skapar alltså en viss kontext som kan möjliggöra för respondenten att uppfatta 

även de mer subtila symbolerna. Den referentiella funktionen för de symboler som valdes 

gjordes enbart av deras koppling till nordisk mytologi och inte deras specifika referentiella 

funktion inom nordisk mytologi. Exempelvis ansågs den faktiska betydelsen av runorna som 

valdes till miljön vara sekundär eftersom huvudsyftet med denna undersökning är att se om 

det går att influera spelaren att associera till nordisk mytologi. De symboler som valdes var 

sådana som förknippades med nordisk mytologi och Norden mellan 800- och 1000 talet 

såsom runor, världsträdet Yggdrasil, Midgårdsormen med flera. 
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4.1.3 Miljön 

Valet att använda sig av en kontorsmiljö gjordes för att det är en plats som är/kan göras 

symboliskt neutral. Den faktiska platsen skall inte innehålla en symbolisk innebörd, som till 

exempel en kyrka, ett tempel eller ett välkänt landmärke såsom frihetsgudinnan. Dock är det 

fullt möjligt att kontorsmiljön kan ha en personlig symbolisk innebörd för respondenten. 

Detta är något som kan komma att påverka respondenten. Men genom att fråga 

respondenten om denne har några särskilda associationer till kontorsmiljöer, kan det på så 

sätt ses om en kontorsmiljö eventuellt påverkar respondentens uppfattning av miljön på 

grund av bakomliggande associationer. 

Valet att göra en nutida miljö, istället för en som återger Norden på 800- och 1000-talet 

gjordes för att respondenten enkelt skall kunna känna igen sig och inte känna sig vilsen i 

miljön och behöva ta in allt för många nya intryck. Vid den faktiska möbleringen övervägdes 

även spelarens fokuspunkt (normalt höjden för spelaravatarens ”ögon” i spelmiljön). Några 

symboler flyttades i höjd med där fokuspunkten kommer ligga, förutsatt att respondenten 

tittar relativt rakt framåt när denne rör sig i miljön. Några symboler valdes även att 

positioneras över fokuspunkten. Detta för att inte vara alltför övertydlig och visa upp 

symbolerna. 

Vid placering av symbolerna har det övervägts att inte sätta vissa symboler bredvid varandra. 

Detta för att inte provocera fram andra sociala symboler som, beroende på respondentens 

kunskap inom historia och religion, kan tolkas på ett oönskat sätt. Exempelvis finns det ett 

äpple inom den nordiska mytologin, som gudarna äter av för att hålla sig evigt unga. Detta 

valdes medvetet att inte placeras vid Midgårdsormen, eftersom kombinationen av dessa två 

symboler kan tolkas som kunskapens äpple i den kristna skapelseberättelsen om Adam och 

Eva. 

Logas och Muller (2005) talar om att använda sig av ett holistiskt sätt vid bandesign (level 

design). Bana i detta fall är detsamma som miljön som spelaren kommer utforska och agera 

inom spelvärlden. Det holistiska arbetssättet använder sig av många objekt i 3D-miljön av 

någon form av symbolik för att förmedla en viss känsla eller stämning till spelarens samt 

fördjupa spelaren upplevelse av spelvärlden, där designern har möjlighet att skapa mer 

betydelsefulla miljöer genom att referera till traditionell konst. Denna metod har delvis 

använts vid framtagandet av miljön och i vissa sammanhang varit direkt nödvändig då 

arbetets huvudsyfte är att styra respondenten mot de referenser som finns till nordisk 

mytologi. 

4.1.4 Valet av färg 

För att färger skulle få så liten påverkan som möjligt valdes neutrala färger som hade relativt 

låg färgmättnad så att de inte skulle sticka ut och på så sätt dra en respondents 

uppmärksamhet till sig. De skall även bidra till en realistisk miljö och ge ett mer harmoniskt 

intryck än de dramatiska intryck som kan uppfattas med starkare färgtoner. Det harmoniska 

intrycket ansågs vara viktigt för att miljön inte skulle uppfattas som kuslig eller skrämmande. 

Färger som valdes var bland annat blått, olika nyanser av ljusbrunt och vitt. Dessa färger 

signalerar bland annat lugn, komfort och ljus (Zammitto, 2005). Svart däremot valdes för att 

tillföra realism till scenen och inte på grund av sin symbolik.  
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4.2 Arbetsprocess 

 4.2.1 Planering och Koncept 

Det första som skedde i arbetet med verket var att en grundlig lista av objekt, som kunde 

tänkas finnas i ett kontor, sammanställdes. Dessa prioriterades sedan utifrån hur mycket de 

skulle bidra till helheten av miljön. Exempelvis prioriterades ett skrivbord högre än en 

hålslagare eftersom ett skrivbord ansågs vara viktigare för helhetsintrycket av miljön. Det 

gjordes även en mindre undersökning inom texturarbete, specifikt ”normalmaps”. Dessa 

används för att ge ytterligare detaljer till 3D-objekten genom en speciell textur. Jag 

undersökte även ljussättning i UDK, specifikt skuggning. Denna kan bli inkorrekt om man 

inte använder en separat UV-karta som skapas med lite annorlunda specifikationer än en 

traditionell UV-karta. Mer om detta i avsnittet om UV-mappning. 

Koncept och fastställande av planlösningen på kontoret gjordes i denna fas av projektet. Den 

planlösning som valdes var relativt enkel med ett större kafé/matsal i mitten av kontoret. 

Därifrån leder två korridorer till ett antal arbetsrum. Detta val gjordes för att ge 

respondenten en viss frihet i utforskningen av miljön i stället för att ledas genom en enda 

korridor som bara har en viss väg framåt. Denna planlösning valdes även för att enkelt kunna 

expandera miljön.   

I denna fas samlades även ett flertal referensbilder, som sedan användes som utgångspunkt 

till modellerings- och textureringsfasen. Dessa varierade från enskilda kontorsobjekt såsom 

arbetsstol, bord, hyllor med mera, till mer övergripande miljöbilder från kontor som visade 

andra former av kontor samt möblemang. Detta för att väcka tankar och idéer om miljöns 

planlösning, vad som är en rimlig möblering i en kontorsmiljö, samt om formen på objekten. 

Arbetet fortskred sedan med att göra högpolygonsmodeller som koncept till modeller som 

sedan skulle implementeras i miljön. Dessa baserades på de referensbilder som hade 

insamlats. Detta val gjordes i första hand för att arbetsprocessen går betydligt fortare inom 

3D-modellering än traditionellt 2D-skissande samt att dessa modeller sedan kunde användas 

som grund för ”normalmaps” som genererades senare i textureringsfasen. Valet gjordes även 

att använda högpolygonsmodellering för att inte sätta begränsningar på den kreativa 

processen så tidigt i arbetet.  

4.2.2 Modellering 

  

Figur 2. De olika komponenterna för en polygon i Autodesk Maya: Från vänster, Vertex , Edge och Face 
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Efter att högpolygonskonceptet fastställdes 

påbörjades modelleringsfasen för lågpolygons-

objekt. I modelleringsprocessen utgick jag från 

enkla geometriska former i Autodesk Maya 

som en kub eller cylinder och arbetade sedan 

fram detaljer och mer komplexa former, vilket 

är en metod Omernick (2004) 

rekommenderar. Varje modell definieras av de 

”vertexer” den har. En vertex är en punkt på 

3D objektet vars position kan manipuleras av 

modelleraren. Mellan två vertexer skapas det 

en ”edge” som är en kant mellan två punkter 

(vertexer) på modellen. Det krävs minst tre edges för att 

skapa ett ”face” som är ytan mellan vertexer och egdes. 

Just denna typ av face kallas tris (triangel). I princip kan 

ett face ha hur många hörn som helst, men inom 

spelproduktion bör detta undvikas eftersom de flesta 

spelmotorer arbetar med trianglar. Det är vanligt inom 

spelmodellering att man arbetar med fyrkanter (quads) 

under själva modelleringen då dessa är enklare att 

hantera än trianglar och sedan när modellen är färdig 

triangulerar man modellen. Modelleringsprogrammet 

delar då av varje fyrkant till trianglar. Ju fler trianglar 

en modell har desto större möjlighet finns det att göra 

modellen detaljrik, men detta ger även modellen fler 

polygoner vilket gör modellen tyngre att rendera.  

Det verktyg som oftast användes var ”insert edge loop 

tool” som lägger till en edge loop mellan två befintliga 

edge loops (se figur 4). En edge loop är när en mängd 

edges är lagda så att de formar en sluten cirkel eller bana och ”extrude verktyget” som ”stöter 

eller puttar ut” den valda komponenten (se figur 5). Objekten håller ett relativt jämt 

polygonantal, dock krävs det alltid fler polygoner för att göra runda former. Av denna 

anledning blir de rundare eller mer organiska objekten nästan alltid de med högst 

polygonantal. För att hålla objekten skalenliga gjordes det en efterforskning för att ta reda på 

skalskillnaden mellan Autodesk Maya och UDK eftersom samtliga 3D-modeller 

implementerades till UDK där den faktiska spelmiljön byggdes. Under modelleringsarbetet 

importerades modellerna iterativt till UDK för att hela tiden kontrollera att skalan stämde 

överens.  

4.2.3 UV-Mappning 

UV-mappning är processen som gör det möjligt att texturera 3D-modeller. Detta sker genom 

att veckla ut den färdiga 3D-modellen på ett tvådimensionellt plan. Det kan liknas med att 

veckla ut en redan ihop vikt origamifigur eller pappersflygplan för att enklare kunna 

färglägga den. Arbetet med UV-mappning skedde i Autodesk Maya, som gör det möjligt att 

hålla en god arbetstakt. Direkt efter att en modell var färdigställd gick det att påbörja UV-

mappningsprocessen. Man slipper då att exportera en färdig modell till ett externt program, 

Figur 5. Ett exempel på Extrude-verktyget 

Figur 3. En modell före (till vänster) och efter triangulering 
(till höger)  

Figur 4. Exempel på Insert Edge Loop Tool 
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vilket skulle ta upp ytterligare arbetstid. Därefter kan man gå vidare till textureringsfasen för 

objektet eller påbörja arbetet med ett nytt objekt.  

Valet gjordes även att hålla samtliga objekt på individuella texturkartor (bilden som 

appliceras/läggs på 3D-modellen), för att kunna återanvända separata texturer på flera 

objekt och sedan justera deras värden i UDKs ”material editor”.  Det skapades ett separat 

UV-set för samtliga modeller. UDK använder UV-set för att generera ljus och skuggor till 

modellen så att detta inte behöver renderas i realtid. Detta skapas på ett lite annorlunda sätt 

än traditionella UV-kartor. Man bör exempelvis inte ha speglade UVs och överlappande UVs 

och det bör vara gott om plats mellan varje segment av modellen för att skuggningen inte 

skall blöda över till andra segment och ge inkorrekt ljussättning. Ljuset som faller på 

modellen och skapar skuggning på modellen skall bli korrekt. Om man exempelvis har flera 

grenar på ett träd och väljer att använda överlappande UV för texturer och för lightmap (som 

UDK kallar det andra UV-setet) kommer skuggan som faller på en gren att hamna på alla 

grenar eftersom de delar samma UV kordinater (positionen på UV- kartan).  

 

Figur 6. Exempel på en traditionell UV-karta till vänster och en ”Lightmap” till höger på samma modell 
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4.2.4 Texturering 

 

I textureringsprocessen har jag utgått från fotografiska texturer från hemsidan 

CGtexture.com (http://www.cgtextures.com/) och genom att kombinera olika texturer med 

”lageropacitet” och ”blending-effekter” i Adobe Photoshop för att få fram de slutgiltiga 

texturer som används i scenen. Texturer är det området i 3D-processen jag har minst 

erfarenhet av, så denna process har tagit betydligt längre tid än de andra. Objekt i UDK 

använder så kallade material som appliceras på 3D-objekten. Material i UDK är synonymt 

med material i exempelvis Autodesk Maya. De skapade texturerna används som grund till 

materialet som används på 3D-modellen och dessa material kan användas omodifierade eller 

justeras i UDKs Material Editor. Här kunde samma grundtextur justeras med nya lager av 

färg och färgmättnad och kombineras på olika sätt. Det gjordes även ett medvetet valde att 

återanvända texturer då jag skapat en generell, men justerbar textur för ett specifikt material 

och sedan återanvända denna textur på ett flertal objekt och därefter justerat exempelvis 

färg, färgmättnad och upprepning.  

Normalmaps (normalkartor) är en speciell texturkarta som tar detaljer från en 

högpolygonmodell eller en textur som hål, utbuktningar, repor, porer, rynkor, med mera och 

bryter ljus på ett speciellt sätt med RGB-information, för att ge en lågpolygonmodell dessa 

detaljer fast genom en texturkarta utan att behöva lägga till fler polygoner. Antalet 

normalmaps blev betydligt färre än vad som var förväntat i planeringsfasen. Detta för att 

diverse omprioriteringar gjordes i mitten av produktionen av verket för att försäkra att de 

högprioriterade modellerna kom med till slutscenen. Normalmaps blev då något som 

prioriterades ner. Men de används dock till texturerna för tak, väggar och golv.   

 

  

Figur 7. Exempel på två texturer som skapats med hjälp av fotografiska texturer 

http://www.cgtextures.com/
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4.2.5 UDK  

Arbetet som skett i UDK har varit skapandet av scenen som används i undersökningen. UDK 

valdes för att det är ett verktyg där man direkt kan påbörja bandesignen. Fokus har enbart 

legat på skapandet av den faktiska miljön då funktioner som förstapersonsperspektiv och 

kontroll över en spelaravatar redan fanns färdigt i programmet. Här har väggar, tak och golv 

genererats efter att planlösningen fastställdes. Detta gjordes med UDKs byggmaterial BSP. 

Denna metod valdes för att det var en snabb process som var enkelt justerbar. Efter att 

väggar, tak och golv satts på plats gjordes utplaceringen (möbleringen) av modellerna som 

importerades från Autodesk Maya. Detta gjordes parallellt med skapandet av modellerna i 

Autodesk Maya för att hålla en korrekt skala på modellerna och för att kunna fatta snabba 

beslut kring vad som bidrog mest till miljön samt vilken modell som skulle påbörjas efter att 

en modell var färdigställd.  

Allt ljussättningsarbete har skett i UDK. Detta görs genom att placera ut ljus och sedan 

justera värden såsom spridning, ljusstyrka, skarphet på skuggorna och mängden av indirekt 

ljus. Detta arbete har varit det mest problematiska under arbetsgången. Dessa problem har 

inte lösts fullt ut. Dock anses de inte vara lika störande som de var när arbetet påbörjades. 

Det specifika problemet är skuggning och lågupplösta skuggor som representeras inkorrekt 

efter att ljuset har färdigställts. Problemet har antagligen legat i spridningen av det 

genererade indirekta ljuset. När försök att justera detta har gjorts har problemet kvarstått. 

Eventuellt kan problemet ha tillkommit vid importen av de modeller som används i miljön.  

Efter en viss efterforskning inom UDKs egen dokumentation och diverse tutorials har jag 

fortfarande inte kunnat hitta en lösning på problemet. Exempelvis har justeringar av 

lightmap-upplösningen skett och spridningen av det indirekta ljuset har sänkts utan resultat. 

Eftersom ljussättning inte är i fokus för undersökningen prioriterades detta lägre än 

skapande av symboler och andra relevanta objekt.   

Figur 8. Planlösningen av den färdiga miljön i UDK 
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Figur 9. Exempel bild på Matsalen 

Figur 10. Exempel bild på en av korridorerna  
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Figur 11. En exempelbild på ett kontor med symboler 

Figur 12. En exempelbild på ett kontor utan symboler 
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5 Utvärdering 

5.1 Genomförande 

I detta kapitel presenteras resultatet från den undersökning som gjordes och detta följs upp 

med en diskussion som relaterar det givna resultatet med frågeställningen, nämligen om det 

är möjligt att rikta en åskådare mot ett kunskapsområde utanför den givna spelvärlden med 

enbart grafiska objekt. 

För att utvärdera den frågeställning som arbetet grundar sig på, gjordes en 

enkätundersökning på tjugo respondenter där respondenterna först utforskade 3D-miljön i 

tre till fem minuter och sedan besvarade en enkät med totalt nio frågor varav åtta var slutna 

och en var en öppen fråga. Valet att hålla en minimumtid gjordes för att uppmuntra 

respondenterna att utforska miljön ytterligare och på så sätt ge respondenten större 

möjlighet att få en god uppfattning om miljön. Detta skulle i sin tur öka chansen att 

respondenten noterade någon eller några av de symboliska objekten. 

5.1.1 Enkäten  

I detta avsnitt beskrivs mer detaljerat de val som gjordes vid skapandet av enkäten. Enkäten 

består av totalt nio frågor som här kommer att diskuteras i detalj; varför dessa frågor valdes 

och hur ordningen på frågorna bestämdes. Se bilaga 1 för att se enkäten som användes i 

undersökningen.   

Vid utformandet av enkäten gjordes det ett medvetet val att hålla enkäten väldigt ”luftig”, det 

vill säga enkäten utformades med stora mellanrum mellan frågorna och svarsalternativen för 

att enkäten inte skulle kännas ”hoptryckt” för respondenten. Det valdes även att skriva 

frågorna i på neutral svenska och undvika alla former av akademisk termologi för att 

respondenten enkelt skulle förstå frågorna. Detta är något som Östbye m.fl. (2003) 

rekommenderar. Östbye m.fl. (2003) presenterar även en struktur för hur en enkät bör vara 

strukturerad. De fem steg Östebye m.fl. rekommenderar användes som grund vid skapandet 

av enkäten. Steg ett är enligt Östebye m.fl. en inledning med en presentation av 

undersökningen som skall genomföras, dess syfte och att tystnadsplikt gäller angående 

undersökningen (att respondenten är helt anonym). Steg två är en rad mindre kontroversiella 

frågor och bakgrundsfrågor såsom respondentens ålder, yrke och familjestatus. I steg tre till 

kommer mer komplicerade frågor, exempelvis attitydfrågor (hur respondenten tycker om 

någon eller hur de uppfattar någon) och eventuellt någon kunskapsfråga. I steg fyra bör 

några få kontroversiella frågor tas upp, Östbye m.fl. (2003) ger här exempel som 

partisympati, religion och här kan även kunskapsfrågor finnas med. I enkäten som används i 

denna undersökning finns inga kontroversiella frågor utan steg fyra i denna enkät är enbart 

kunskaps- och åsiktsfrågor. I avslutande steg fem bör det finnas någon eller några mindre 

kontroversiella frågor och ytterligare bakgrundsfrågor att avsluta enkäten med, såsom 

utbildning. (Östbye m.fl. 2003) 

Första frågan i enkäten gällde respondentens kön. Könet på respondenten var en variabel 

som ansågs viktig för undersökningen men som inte ansågs utöva någon större påverkan på 

hur respondenten i slutändan skulle uppfatta miljön. Fråga två handlade om respondentens 

spelvana för datorspel till datorer och spelkonsoler. Denna fråga ställdes för att kunna se om 

respondentens spelvanor beträffande datorspel påverkade deras uppfattning av spelmiljön 

och i sin tur symbolerna. Dessa frågor valdes som introduktionsfrågor för att ge 
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respondenterna ett par enkla bakgrundsfrågor som enligt rekommendationer av Östbye m.fl. 

(2003), innan de mer krävande och komplicerade frågorna ställdes 

På fråga tre ombads respondenten svara på deras generella uppfattning av miljön om den var 

varm, kall eller neutral. Denna fråga valdes för att få data om vad respondenten hade för 

generellt intryck av miljön. Denna fråga placerades här för att inleda vad Östbye m.fl. beskrev 

som steg tre, då mer komplicerade frågor börjar presenteras för respondenten. 

På fråga fyra ombads respondenterna att kryssa i vilka objekt de ansåg vara ”utstickande”. 

Med utstickande menas det att respondenten lade märke till objektet av någon anledning 

som de sedan fick möjlighet att förklara i mer detalj i fråga fem. Objekten som 

respondenterna kryssade i var bland annat möbler såsom bord, stolar, bokhyllor, hyllor, 

bokstöd och de symboliska objekten: bokstöd, träd, fåglar, äpple, ormen, med mera. Det 

fanns även ett ”Annat” alternativ som respondenten kunde kryssa i och sedan skriva vilken 

eller vilka objekt de fann utstickande om dessa inte fanns med som kryssalternativ. På fråga 

fem hade respondenten fyra alternativ att kryssa i, dessa var: Felplacerade, Förstärker 

miljön, Uppseendeväckande och Annat. Alternativet ”Annat” gav respondenten möjlighet att 

skriva i ett eget alternativ om de ansåg att de andra tre alternativen inte passade med deras 

uppfattning om varför objekten var utstickande. Dessa frågor valdes för att samla data om 

den första huvudvariabeln: Uppfattar respondenterna de symboliska objekten som 

utstickande och av vilken anledning? Att placera denna fråga före frågor om symbolerna och 

deras symbolik valdes för att respondenten skulle få möjlighet att berätta om sitt spontana 

intryck av objekten och inte fokusera på symbolik utan fortsätta att fokuserat berätta om 

deras uppfattning av miljön.  

Den sjätte frågan handlade om respondenten fann något av de valda objekten som 

symboliskt, det vill säga om respondenten ansåg att objekten hade någon form av symbolik 

bakom sig. Här kunde respondenten enbart välja de symboliska objekten samt ett ”annat” 

alternativ som respondenten kunde skriva om de uppfattade något eller några andra objekt 

som symboliska. I fråga sju fick sedan respondenten kryssa i på en skala från ett till sju hur 

subtila eller övertydliga de uppfattade symbolerna var. Detta för att samla data angående 

”den gyllne medelvägen” mellan subtilitet och övertydlighet som eftersträvades vid skapandet 

av de symboliska objekten. På den åttonde frågan fick respondenten med egna ord berätta 

vad de trodde att dessa symboler refererade till. Dessa tre frågor valdes för att besvara de två 

sista huvudvariablerna, om respondenten uppfattade de symboliska objekten som 

symboliska och om objektens symboliska kraft var tillräckligt stark för att respondenterna 

skulle uppfatta vad objekten refererade till. Här riktades respondenterna ytterligare mot 

specifika objekt i frågeställningen. Dessa frågor att placeras slutet av enkäten när 

respondenten redan fått möjlighet att berätta om sin generella uppfattning av miljön.  

Den nionde och avslutande frågan är en bakgrundsfråga om respondentens historiska 

intresse. Om respondenten svarade ja på denna fråga hade han/hon möjlighet att skriva 

specifikt vilka historiska perioder han/hon var intresserad av. Detta för att se om 

respondentens historiska intresse hade någon form av påverkan på hur de uppfattade miljön 

och symbolerna, samt se om de hade bakomliggande kunskap om nordisk mytologi 0ch 

historik i norden mellan 800- och 1000-talet (vikingatiden).  
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5.2 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från den kvantitativa undersökning som genomfördes. 

Undersökningen genomfördes på tjugo respondenter med jämn könsfördelning, det vill säga 

tio män och tio kvinnor. Under presentationen av resultatet kommer graferna att separera 

könen för att visa eventuella skillnader i svaren mellan männen och kvinnorna. Dessa 

skillnader kommer att diskuteras i större detalj i kapitel 6.  

På frågan om respondentens datorspelsvana svarade en majoritet av männen att de spelade 

datorspel dagligen på en dator eller en spelkonsol medan en majoritet av kvinnorna svarade 

att de aldrig eller väldigt sällan spelade datorspel på en dator eller en spelkonsol. Här visades 

en tydlig skillnad mellan respondentens datorspelsvana och kön. Dock säger detta mycket lite 

om män och kvinnors generella spelvanor i vårt samhälle, i Skövde eller på högskolan där 

denna undersökning genomfördes utan enbart att männen som deltog i denna undersökning 

tenderade att spela datorspel på en spelkonsol eller dator oftare än kvinnorna som deltog i 

denna undersökning.  

En majoritet på sju respondenter av männen uppfattade 3D miljön de utforskade som neutral 

alltså varken varm eller kall, medan tre respondenter uppfattade miljön som kall. Fem av de 

kvinnliga respondenterna uppfattade även 3D-miljön som neutral. Dock fanns det även tre 

0

2

4

6

8

10

12

Man Kvinna

Könsfördelning 

0
2
4
6
8

10

Dagligen Någon
gång i
veckan

Någon
gång i

månaden

Aldrig

Datorspelsvana 

Man

Kvinna

0

2

4

6

8

Man Kvinna

Hur respondenten upplevde 
miljön 

Varm

Neutral

Kall

Figur 13 Figur 14 

Figur 15 



 

 22 

0

2

4

6

8

10

Utstickande objekt 

Man

Kvinna

0

1

2

3

4

5

6

7

Man Kvinna

Varför var objekten "utstickande" ? 

Felplacerade

Förstärker miljön

Uppseendeväckande

Annat

0

2

4

6

8

10

12

Man Kvinna

Symboliska Objekt 

Utstickande

Inte
utstickande

respondenter som uppfattade miljön som varm och två respondenter uppfattade den även 

som kall. Detta gör spridningen mellan svaren jämnare hos de kvinnliga respondenterna än 

hos männen och det gör det svårt att forma en generell slutsats om hur de kvinnliga 

respondenterna uppfattade miljön. Baserat på resultatet från denna fråga hade de kvinnliga 

respondeterna en mycket varierarande uppfattning om hur de upplevde miljön. Totalt var det 

tretton respondenter som uppfattade miljön som neutral, tre som uppfattade den som varm 

och fem som uppfattade miljön som kall.  

Respondenterna uppfattade många av de symboliska objekten som utstickande. Här visas 

även en tydlig skillnad mellan männen och kvinnorna nämligen att många av de kvinnliga 

respondenterna såg möbler, bokhyllor och böcker som utstickande, medan endast en av 

männen såg dessa objekt som utstickande. Majoriteten av respondenterna, totalt sexton 

uppfattade  fåglarna som utstickande. Det var en stor del av respondentena som även 

uppfattade träden och bokstöden som utstickande. Figur 17 visar hur antalet respondenter 

som uppfattade någon av de symboliska objekten som utstickande. En majoritet på årton av 

de tjugo respondenterna uppfattade någon av de symboliska objekten som utstickande.  

 

Figur 16 Figur 17 

Figur 18 
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En majoritet av respondenterna ansåg att anledningen till att de tyckte ett objekte var 

utstickande var att de ansåg det uppseendeväckande. En stor del av de kvinnliga 

respondenterna tyckte även att dessa objekt förstärkte deras intryck av miljön.Flera av 

respondenterna hade här kryssat i ett altenativ och sedan skrivit en kommentar vid alternativ 

”annat”. I grafen redovisas endast respondenternas kryssalternativ, de svar som 

respondenterna skrev under ”annat” redovisas här nedan. 

"Skiljer sig från "temat" så att säga" 
 
"Stack ut från mängden, Förr dörrarna: all stod öppna" 
 
"Jag försökte upptäcka/ att memorera så många objekt som möjligt" 
 
"Fåglar/bokstöd var väldigt mörka/svarta. Tog uppmärksamhet" 
 
"Missanpassade" 
 
”Vissa rum hade stökigt skrivbord, vissa helt rena andra arbetsförsedda" 

"böckerna i oordning på vissa kontor" 

 

En majoritet av respondenterna uppfattade fåglar som symboliska. En stor del av 

respondenterna uppfattade även trädet och äpplena som symboliska. Det var ingen markant 

skillnad mellan könen i svaren på denna fråga. Värt att notera var dock att två kvinnliga 

respondenter valde att inte svara alls på denna fråga, därav alternativet ”inget svar” i grafen. 

Varför dessa respondenter valde att inte svara kan det enbart spekuleras i. Ett rimligt 

alternativ skulle kunna vara att de inte uppfattade något objekt som symboliskt eller att dessa 

respondenter inte förstod frågan. Svaren på denna fråga visar att flera respondenter har 

uppfattat någon eller några av de symboliska objekten som symboliska. 
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Svarsalternativet på denna fråga var en skala mellan ett till sju där ett betydde subtilt, sju 

betydde övertydligt och fyra betydde neutralt/varken eller.  En majoritet av respondenterna 

svarade mellan tre och fem, alltså att de ansåg att symbolerna varken var övertydliga eller för 

subtila. Skillnaden mellan könen var att de kvinnliga respondenterna svarade väldigt utspritt 

bland alternativen, det är minst en person per svarsalternativ utom på grad sju (övertydligt) 

och även här hade en av de kvinnliga respondenterna inte kryssat i något alternativ. Vad 

detta beror på, som tidigare nämnts, kan det enbart spekuleras om. Att flera av 

respondenterna uppfattade symbolerna som neutrala visar på att ”det gyllne medelväg” 

mellan subtilitet och övertydlighet som eftersträvades vid skapandet av symbolerna delvis 

har lyckats. Dock har flera respondenter inte uppfattat symbolernas tillhörighet till 

kunskapsområdena nordisk mytologi och historiska objekt i norden som symbolerna 

refererar till. Vad detta kan bero på och hur detta förhåller sig till varför respondenten 

uppfattade objekten som utstickande i första hand kommer att diskuteras i mer detalj i 

kapitel 6. 

Fråga åtta var som tidigare nämnts, en öppen fråga där respondenten själva fick berätta vad 

de trodde att symbolerna refererar till. Här fanns det vissa gemensamma drag mellan 

respondenternas svar som bland annat var: kunskap, nordisk mytologi, religion, Edgar Allan 

Poe. Vad samtliga respondenter skrev för svar går att läsa efter detta stycke. Det var även ett 

antal respondenter som svarade ”vet ej” eller att de inte hade någon aning om vad de skulle 

referera till. Ett fåtal respondenter har alltså uppfattat de faktiskta kunskapområderna som 

valdes vid produktionen av 3D-miljön (Nordisk mytologi och historiska objekt i Norden). Här 

redovisas vad respondenterna skrev i enkäten:  

"Religiösa/Nordisk mytologi" 

"Vet ej" 

"Storyline i en spelberättelse" 

"Trädet refererar till liv, bra hälsa uppmuntran på kontoret så att säga" 
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"Poe" 

"något man borde märka att de finns där " 

"Ingen aning. Kändes som om de fanns någon dold innebörd bara" 

"Kunskap, Jag uppfattade miljön som en skolmiljö" 

"Träden var hela precis som miljön. Fåglarna associerade jag med edgar allan poe´s " The 
Raven" - Äpplen + Orm blir ganska enkla till biblisk referens" 
 
"Nordisk Mytologi" 

"Karaktärsdrag" 

"Levande saker" 

"Äpple - kunskap?" 

"Inbjudande" 

"Jag upplevde dem som avskräckande" 

"Olycka" 

"Lite liv i en trökigt ganska strikt miljö" 

Den avslutande frågan på enkäten var om respondenten hade något historiskt intresse. Om 

respondenten svarade ja på denna fråga fanns det en följdfråga där de fick skriva vilken eller 

vilka historiska perioder de fann intressanta. Resultatet på denna fråga var jämt, sammanlagt 

var det tio av tjugo respondenter som svarade att de hade ett historiskt intresse medan de 

resterande tio svarade att de inte hade något historiskt intresse. Mellan könen var det inte 

några stora skillnader, fyra av de kvinnliga respondenterna svarade att de hade ett historiskt 

intresse, detta gjorde även sex av de manliga respondenterna. De historiska perioderna 

respondenterna skrev att de hade intresse av var följande:  

”Europeisk medeltid, vikingatiden, romerska herraväldet/romartiden” 

”Första världskriget” 

”De flesta” 
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”Vikingatid, medeltid, renässans” 

”1900-tals historia och nutidshistoria” 

”All historia är intressant tycker jag” 

”vikingatiden” 

”Andra världskriget & 1920-talet” 

”bronsåldern” 

5.3 Resultat sammanfattning 

Resultatet från enkäten har visat att en majoritet av respondenterna har uppfattat något av 

de symboliska objekten som utstickande. Flera av respondenterna svarade att detta var på 

grund av att objekten var uppseendeväckande eller att objekten förstärkte intrycket 

respondenterna hade av miljön. En majoritet av respondenterna uppfattade de symboliska 

objekten i 3D-miljön som symboliska. Två av de tjugo respondenterna tyckte att symbolerna 

refererade till nordisk mytologi. Andra kunskapsområden respondenterna ansåg att dessa 

objekt symboliserade var bland annat: kunskap, Edgar Allan Poe och religion. Flera 

respondenter tyckte att symbolerna var relativit neutrala, varken subtila eller övertydliga. 

Trots detta var det som tidigare nämnts enbart två av tjugo respondenter som ansåg att 

symbolerna refererade till nordisk mytologi och historiska objekt i norden. Det historiska 

intresset hos respondenterna var jämt, tio av respondenterna svarade att de hade ett 

historiskt intresse, de historiska perioderna som bland annat nämndes var vikingatiden, 

medeltiden, renässansen, nutidshistoria, bronsåldern, första och andra världskrigen.   
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6 Analys 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att analyseras. I det efterföljande 

avsnittet förs sedan en diskussion om vidare implikationer av undersökningen Slutligen 

kommer det i 6.3 att diskuteras om denna undersökning kan vidareföras på något sätt. 

6.1 Resultatanalys 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att många av respondenterna 

uppfattade de symboliska objekten som utstickande och även symboliska. Dock tyckte endast 

två respondenter att symbolerna refererade till nordisk mytologi. En av dessa två 

respondenter hade ett historiskt intresse av bland annat vikingatiden. Vilket gör det rimligt 

att den respondenten har den bakomliggande kunskapen mottagaren av symbol behöver för 

att uppfatta symbolernas mening, alltså vad de refererar till (Berger, 2008). Den andra 

respondenten svarade att han inte hade något historiskt intresse, vilket i sin tur är intressant 

då respondenten ändå har uppfattat vad symbolerna refererar till. Hur detta kommer sig kan 

det enbart spekuleras i. En rimlig teori skulle kunna vara att respondenten antingen lärt sig 

dem från någon form av undervisning eller någon typ av media. En annan möjlighet skulle 

kunna vara respondenternas kulturella och historiska bakgrund, att denna skapar en 

undermedveten kunskap hos respondenten. 

En annan intressant observation av resultaten är att flera av respondenterna har ansett att de 

symboliska objekten refererar till andra områden/ting än de kunskapsområden som var i 

åtanke när dessa objekt skapades. Detta kan ställas i relation till det Berger (2008) och 

Struken & Cartwright (2001) nämner om hur personen som betraktar symboler även är med 

och formar dess innerbörd och mening. Detta fenomen visade sig delvis i resultaten av denna 

undersökning, då flera respondenter tolkade symbolerna som referenser till Edgar Allan Poes 

verk, speciellt ”The Raven” nämndes. Flera tolkade även äpplet som en symbol för kunskap. 

Notera här att jag inte talar om dessa objekts mer generella symboliska mening, med generell 

menar jag en symbolisk mening som en stor majoritet av människor har, exempelvis änglar 

som en symbol för godhet utan hur respondenternas tolkning av symbolerna skilde sig från 

det ursprungliga kunskapsområdet. Detta är även ett fenomen som nämns av Struken & 

Cartwright (2001). 

Flera av respondenterna uppfattade flera objekt som utstickande och ansåg att detta var på 

grund av att objekten var uppseendeväckande eller att dessa objekt förstärkte miljön. Vad 

beror detta på egentligen? Ansåg exempelvis respondenterna att objekten var 

uppseendeväckande för att många av de symboliska objekten var organiska eller föreställde 

levande ting (äpplet, trädet, ormen, fågeln) i en miljö som till största del innehöll 

kontorsobjekt såsom böcker, pärmar och möbler. Är det också en möjlighet att 

respondenterna noterade dessa objekt på grund av färgskillnaden mellan exempelvis runorna 

(bokstöden) ormen och fåglarna då dessa var relativt mörka medan resterande delen av 

kontoret höll ljusa och harmoniska färger. Denna diskussion baserar sig på kommentarerna 

respondenterna gjorde på fråga fem, då de uttryckte dessa eller liknade åsikter angående 

varför de fann objekt uppseendeväckande eller att de förstärkte miljön. 

De tydliga skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga respondenterna var att flera av de 

kvinnliga respondenterna ansåg att de utstickande objekten förstärkte miljön. Det var relativt 

jämt fördelat mellan de kvinnor som fann objekten uppseendeväckande och att objekten 
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förstärkte miljön. Det var även flera av de kvinnliga respondenterna som uppfattade möbler, 

bokhyllor och hyllor som utstickande än de manliga respondenterna. Ett samband noterades 

här då fyra av de kvinnliga respondenterna som ansåg att möbler och bokhyllor, hyllor var 

utstickande även tyckte att dessa objekt förstärkte miljön.  

Eftersom graden av spelvana varierade relativt mycket mellan könen är det svårt att dra 

slutsatser om hur datorspelsvana har påverkat respondentens uppfattning av miljön. En stor 

del av de som inte spelade datorspel ofta i detta fall som mest någon gång i månaden, 

uppfattade som tidigare nämnts objekt som bokhyllor, möbler (bord & Stolar), hyllor, med 

flera som utstickande därför att de ansåg att dessa förstärkte deras intryck av miljön. Dock 

var alla dessa respondenter kvinnor vilket gör det svårt att forma en slutsats om vilken 

variabel, respondentens kön eller spelvana, som var till grund för detta resultat.  

En majoritet av respondenterna fann symbolerna i miljön varken subtila eller övertydliga 

men få uppfattade de faktiska kunskapsområdena som symbolerna refererade till. Är det ett 

rimligt antagande att respondenterna har utgått från sin egen tolkning av vad symboler 

refererar till när de tolkade symbolens subtilitet/övertydlighet? Har symbolernas mening här 

sakta börjat bli mer flytande då flera olika respondenter hade skapat sin egen tolkning av 

symbolens mening? Detta fenomen är intressant, dock är det för tidigt att forma denna 

slutsats, delvis för att symbolerna enbart har betraktats av tjugo respondenter. Detta skulle 

dock kunna användas som grund till kommande studier och undersökningar.  

När det kommer till respondentens historiska intresse visade detta mycket lite påverkan på 

själva resultatet och hur respondenten tolkade och uppfattade symbolerna. En intressant 

observation som noterades var att en respondent som hade intresse för vikingatiden inte 

uppfattade att symbolerna refererade till detta kunskapsområde. Denna respondent 

uppfattade symbolerna som neutrala fast lite subtila (en trea på skalan på fråga sju) men 

trodde att symbolerna refererade till ”levande saker”. En rimlig teori här är att skillnaden 

mellan organiska symboler såsom trädet, fåglarna och ormen å ena sidan och miljön med 

mycket fyrkantiga former såsom hyllor, bokhyllor, skrivbord, stolar å andra sidan drog 

respondentens uppmärksamhet till denna kontrast mellan de organiska och det fyrkantiga så 

att respondenten inte lade märke till symbolerna. 

Undersökningen har visat att denna metod att förmedla symbolik är delvis möjlig att 

genomföra i en 3D-miljö i realtid. Symbolernas referentiella funktion till kunskapsområdena 

nordisk mytologi och objekt i Norden har förmedlats till åskådaren och åskådaren har 

uppfattat dessa som symboler till kunskapsämnena med enbart grafiska element. Dock har 

metoden som användes för att utföra denna undersökning vissa förbättringsområden. Detta 

kommer att diskuteras mer i avsnitt 6.3 Framtida Arbete. 
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6.2 Diskussion  

Denna typ av arbete kan tänkas användas inom flera områden av samhället förutom spel, 

såsom utbildning, reklam och eventuellt ideologisk påverkan. Om skolan hade möjlighet att 

ge elever ett alternativ till det traditionella sättet att lära sig om i första hand historia men 

även andra samhälls- och naturämnen skulle denna interaktiva läromiljö ge en positiv verkan 

på elevernas intresse och kunskapsnivå. Skolarbetet handlar ofta om problemlösning och 

genom att eleverna får en kontext till studieämnena med hjälp av spel kan inlärningen bli 

mer meningsfull.  

Dock ser jag en fara i att använda symboler för att medvetet påverka spelaren ideologiskt 

eller politiskt. Det finns en etisk aspekt kring användningen av symboler inom spel och 

spelvärldar, då dessa kan komma att påverka spelarens ideologiska uppfattning eller andra 

åsikter kring känsliga ämnen som spelaren kan tänkas ha.  Om spelutvecklaren väljer att i sin 

spelproduktion hantera ett eventuellt känsligt ämne bör han/hon vara medveten att de kan 

orsaka en åsiktspåverkan hos spelaren. Speciellt om spelets mekanik belönar spelaren för att 

göra en viss handling kan detta ge en positiv betingning hos spelaren som i sin tur kan leda 

till ett beteende eller åsiktsförändring. Om spelaren exempelvis får som mål att samla ett 

visst objekt med en tydlig ideologisk betydelse och sedan blir belönad för detta kan det 

eventuellt leda till att spelaren få en positiv uppfattning av det ideologiska objektet och 

eventuellt i förlängningen ideologin i sig. Detta behöver inte handla om ideologisk påverkan 

utan även om att forma åsikter som kan gynna individer eller företag kommersiellt eller i 

etiska frågor. Ett exempel på detta är om ett spel där man jagar djur för att sedan sälja deras 

pälsar skulle kunna påverka spelarens syn på pälshandeln positivt eller negativt och 

eventuellt forma spelarens åsikter annorlunda.   

Om spelutvecklare vill använda denna metod bör detta göras för att skapa en diskussion 

kring ett ideologiskt perspektiv med hjälp av grafiken och inte direkt för att påverka någon 

ideologiskt. Direkt påverkan kan komma att skapa etiska problem för utvecklarna, om inte 

målet med produktionen är direkt ideologisk påverkan. 

Att använda denna typ av metod för reklam med ljud och bild är något som redan 

förekommer, dock tvivlar jag starkt på att detta har används inom ett interaktiv medium. För 

att detta skall resultera i en godtagbar effekt för reklam bör reklamen som görs vara för ett 

väl känt märkte/produkt annars kommer reklamen behöva vara för övertydlig för att kunna 

integreras på detta sätt inom en interaktiv miljö. Om inte så blir fallet kan subtilitetsproblem 

göra att reklamen inte alls noteras.  

Detta arbete ville i slutändan undersöka en metod som eventuellt kunde användas för att 

berika spelmiljön och möjligtvis ge ett nytt perspektiv till spelutvecklare vid skapandet av 3D-

miljöer. Spelutvecklarna borde även kunna använda sig av enbart grafik för att förmedla 

symbolerna i 3D-miljöer. Eftersom spelaren enbart kommer att upptäcka symboler de är 

bekanta med är det rimligt att dessa symboler berikar spelupplevelsen för spelare.   
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6.3 Framtida arbete 

Om detta arbete skulle användas som grund till framtida projekt eller utveckling av dess 

nuvarande form, rekommenderas följande processer för att få en utvärdering som ger större 

möjlighet att forma variabelsamband mellan de variabeler som förekommit i undersökningen 

och undvika otydliga variabelsamband såsom kön och spelvana i denna undersökning.    

Respondentens egen kunskap inom det valda ämnet kommer att variera om man inte 

fokuserar sin målgrupp på ett utsnitt som antingen har kunskap om det givna ämnet eller 

inte. Om valet görs att slumpmässigt välja respondenter kommer detta vara något 

undersökarna får ta hänsyn till. Detta kan dock normaliseras genom att genomföra en 

undersökning vars bredd gör de möjligt att få flera grader av kunskap angående 

kunskapsområdet hos respondenterna.  

Även vid skapandet och valet av undersökningsmiljön rekommenderas det att implementera 

betydligt fler objekt än de som användes i denna undersökningsmiljö. Detta för att ge 

producenten möjlighet att kunna integrera symbolerna på flera olika nivåer av subtilitet. 

Exempelvis skulle man kunna använda tavlor eller planscher som tydligare symboler som 

visar på objekt som förknippas med undersökningsämnet. På ett mindre objekt, så som en 

mugg eller liknade, skulle man kunna använda mönster eller bekanta tecken från sitt valda 

område för att på så sätt berika miljön och ge respondenten möjligheten att se flera olika 

symboler från kunskapsämnet och på det sättet öka chanserna att respondenten uppfattar 

symbolerna.  

Undersökningsmetoden har även flera utvecklingsområden på kort och lång sikt. På kort sikt 

kan enkäten förbättras med fler bakgrundsfrågor såsom respondenternas ålder och 

utbildning. Det bör även övervägas att ge svarsalternativ som ”vet inte” och ”inget” för att 

inte tvinga respondenten att svara på en fråga som de inte vet svaret på eller inte håller med 

alls. Detta för att undvika att de inte svarar alls, om de inte hittar ett passande 

svarsalternativ. På längre sikt skulle undersökningen kunna genomföras på en större skala 

för att få ett breddare dataunderlag för att kunna dra mer generella slutsatser och få en bättre 

bakgrundspridning hos respondenterna för att kunna göra fler sambandskopplingar mellan 

exempelvis ålder och tolkningen av symboler eller hur respondentens utbildning påverkar 

hur han/hon uppfattar miljön. För att få mer djupgående data om varför respondenter 

uppfattar miljön och symboler som de gör, skulle fokus grupper kunna hållas där fyra till fem 

respondenter som även deltagit i en enkätundersökning får diskutera vad de tyckte och 

tänkte när de utforskade miljön samt även diskutera sina deras svar i enkätsvar som till 

exempel hur de skilde sig åt eller liknade varandra.  
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Bilaga 1  

Enkäten till undersökning av 3D-miljö 

 

1) Jag är... 

Man 

Kvinna 

 

2) Hur ofta spelar du datorspel på en dator eller spelkonsol? 

 

Dagligen  Någon gång i veckan 

 

Någon gång i månaden Aldrig 

 

 

3) Uppfattade du miljön som: 

 

Varm 

 

Neutral 

 

Kall 

 

4) Uppfattade du någon eller några av följande objekt som ”utstickande”? (Kryssa i flera 

alternativ, max 6) 

Bokhyllor   Hyllor 

Böcker   Bokstöd 

Möbler (Bord & Stolar)  Fåglarna 

Träden   Äpplen 

Smycken   Ormen 

Annat 
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5) Varför uppfattade du dessa objekt som utstickande? (Kryssa i ett alternativ) 

 

Felplacerade 

 

Förstärker miljön 

 

Uppseendeväckande 

Annat 

 

6) Uppfattade du någon eller några av följande objekt som symboliska?(Kryssa i flera 

alternativ) 

Bokstöden  Träden 

Fåglarna  Smycken 

Ormen  Äpplen 

Annat 

 

7) Uppfattade du de symboliska objekten som subtila eller övertydliga? (Ringa in ditt 

alternativ 1 - 7) 

 

Subtila  Varken eller   Övertydliga 

 

1           2         3          4          5             6                  7 

 

 

8) Vad tror du att dessa symboler refererar till? 

 

 

 

9) Har du något historiskt intresse? 

Ja 

Nej 

Om ja vilken/vilka historiska perioder finner du intressanta? 

 

 

 



 

 35 

 


