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Sammanfattning 
Rapporten handlar om uppmärksamhetsstyrning inom skräckspel och huruvida olika 

ljussättningstekniker kan påverka spelarens navigation. Rapporten grundas i 

kognitionsvetenskapsteorier om visuell perception och olika typer av uppmärksamhet. 

Problemformuleringen är att moderna spel innehåller effektiva guidningsmetoder och 

dessa passar inte alltid i skräckspel då spelarens immersion lätt bryts med sådana 

metoder. Ljussättning är viktigt i skräckspel och rapporten har undersökt huruvida 

olika tekniker kan användas effektivt som substitut för mer traditionella 

guidningsmetoder. Spelmiljön är en sci-fi-miljö utan något statiskt gränssnitt. Miljön 

är skapad med UDK och innehåller åtta ljussättningstekniker/rum som spelaren går 

genom. 18 deltagare observerades och 34 deltagare gjorde en nätundersökning. 

Spelarbeteenden sammanställdes utefter resultatförväntningar kring 

ljussättningsteknikerna. Ingen grupp betedde sig helt som förväntat med stora 

procentskillnader mellan grupperna. Resultaten hamnade ofta kring 50 % eller lägre 

vilket tyder på att förväntningarna inte stämde överens med verkligheten. Framtida 

arbete kan handla om annorlunda konstruktioner av ljussättningsteknikerna samt 

undersöka vägvalsbeslut och höger-/vänsterhänthet. 

Nyckelord: Uppmärksamhet, spelarguidning, ljussättning, skräckspel 
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1 Introduktion 

Att fästa blicken på skärmen och leva sig in i världen som visas där kallas i spelbranschen för 

immersion, något som är centralt för spelupplevelser idag. Immersion är enligt Brown och 

Cairns (2004) en utbredd industriterm som används av både utvecklare, spelare och 

forskare. Immersion är i praktiken nära kopplad till inlevelse och spelarens 

engagemangsnivå men då termen är så pass vedertagen kommer den användas även här. 

Moderna spel bygger starkt på att skapa en så djup immersion hos spelaren som möjligt. 

Men immersion är samtidigt något ömtåligt som snabbt och enkelt kan brytas ned på otaliga 

sätt. 

Det finns två sorters uppmärksamhet. Dessa är förväntansstyrd (endogen) och 

stimulusdriven (exogen) uppmärksamhet och dessa två har ett komplext samarbete (Smith & 

Kosslyn, 2009). Dessa två är en del av vår visuella perception som vi använder oss av för att 

agera och reagera på vår omgivning. Yan och El-Nasr (2006) skrev att visuell 

uppmärksamhet är ett viktigt forskningsområde för att kunna förbättra bandesign och 

datorspels grafik. De tyckte utöver tekniska förbättringar bland annat att spelmekaniken i 

spel skulle kunna förbättras om det fanns mer förståelse kring vad spelare fokuserar blicken 

på och vart deras uppmärksamhet dras istället för att designbeslut tas med hjälp av 

gissningsverk och med förhoppningen att spelaren tittar där den borde. Bättre förståelse av 

uppmärksamhet och dess påverkan på immersion bör dock också vara viktigt för att kunna 

skapa bättre upplevelser. 

Rapportens problemformulering fokuserar på skräckgenren och vad som krävs för att fånga 

och behålla uppmärksamheten inom sådana spel. Vilka medel kan användas för att guida 

spelaren genom en värld utan att spelaren märker den blir handhållen, och immersionen 

därmed bryts? Med mer kunskap om detta bör det gå att manipulera spelaren till att 

exempelvis gå åt fel håll och in i en fälla utan att denne är beredd på det. Eftersom skräckspel 

bygger mycket på stämning och rädsla är det viktigt att tänka på att metoder som passar i 

andra genrer inte nödvändigtvis går att direktapplicera här (jämför immersionen i ett 

racingspel och i ett skräckspel). Spelarens eventuella rädsla kommer göra att 

uppmärksamheten har ett stort fokus vilket gör att vissa sorters hjälpmedel som till exempel 

text på skärmen kan bryta immersionen, exempelvis delmålen i Call of Duty: Modern 

Warfare (Activision, 2007). Mer organiska metoder som är en del av spelvärlden kommer 

därmed att undersökas här och dessa är då oftast exogena. Undersökningen kommer 

fokusera på ljussättning för att guida spelaren genom spelmiljön. 

Kapitel två förklarar undersökningens bakgrund, den teoretiska grunden till 

problemformuleringen. Visuell perception, uppmärksamhet och dess centrala teorier genom 

årtionden samt vad uppmärksamhet innebär inom spel förklaras också. Kapitel tre 

diskuterar problemformuleringen, speldesignen, deltagarurvalsprocessen, forskningsetik 

och undersökningens design, de medel som data ska samlas in med. Kapitel fyra förklarar 

projektbeskrivningen, arbetsprocessen och utvecklingen från koncept till färdig produkt. 

Kapitel fem analyserar den data som samlats in. Analysen fokuserar på att besvara 

problemformuleringen men också kartlägga likheter och skillnader mellan de tre 

deltagargruppernas resultat. Kapitel sex handlar om de slutsatser som dragits kring 

resultaten samt en resultatsammanfattning. En diskussion kring resultaten och tankar om 

framtida arbeten inom området finns också här. 
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2 Bakgrund 

Mänsklig perception består av många olika system som är kopplade till vårt nervsystem. 

Tack vare perceptionen kan vi bilda oss en uppfattning av vår omgivning. Känsel, hörsel, 

luktsinne, smaksinne och syn är de primära systemen vi använder oss av. Inom spel är det 

främst ögonen och öronen vi utnyttjar för att bli delaktiga i upplevelsen. Denna rapport 

fokuserar på visuell perception och den uppmärksamhet som är kopplad till den. 

2.1 Visuell Perception 

Utan visuell perception kan vi inte tolka vår omgivning via synintryck. Våra ögons linser gör 

att vi kan fokusera en bild på näthinnorna. Näthinnans syfte är att konvertera ljusmönster 

till nervimpulser som skickas till hjärnan för tolkning via andra sinnen (Land & Fernald, 

1992). Under lång tid har olika teorier och synsätt på perception bildats. I Antikens Grekland 

fanns det två teorier om hur människor ser sin omgivning. Den ena var att ögonen skickar ut 

eget ljus och därmed lyser upp sin omgivning. Den andra är mer i linje med modern tid, att 

någonting kommer in i ögonen. 

Detta någonting är då ljusstrålar som reflekterats i vår omgivning för att sedan nå våra ögon. 

Smith och Kosslyn (2009) förklarar att det är i ögats fovea som den bästa bildskärpan 

uppstår. Under 1800-talet grundades Gestalt-teorin av Christian von Ehrenfels och den blev 

sedan populär under 1940-talet. Hothersall (2004) förklarar Gestalt som att helheten är 

större än delarna, vilket syftar på att Gestaltismens princip att vi ser olika objekts helhet före 

dess beståndsdelar. Än idag används vissa aspekter av Gestalt-teorin inom HCI (Human-

Computer Interaction) för gränssnittsdesign (Benyon, 2005). 

Smith och Kosslyn (2009) pratar om att det hela tiden finns två problem att kämpa med 

inom sinnesintryck i allmänhet: Människor har inte tillräckligt med kapacitet för att tolka 

allt i vår omgivning och det finns samtidigt för mycket data i omgivningen att allt inte kan 

tolkas i praktiken. Därför finns det en risk för att fel saker filtreras bort. Där kommer 

uppmärksamhet in i bilden då det är just uppmärksamhet som gör att vi kan fokusera på 

något mer specifikt runt omkring oss. 

2.2 Uppmärksamhet 

Vad uppmärksamhet är och hur den fungerar finns det många teorier om och den allmänna 

uppfattningen har förändrats mycket genom åren sen forskningen påbörjades. Något som är 

allmänt accepterat idag är att uppmärksamhet är viktigt för människans förmåga att 

koncentrera sig på något specifikt samtidigt som vi kan filtrera bort irrelevant information 

från vår omgivning. Enligt Smith och Kosslyn (2009) finns det ingen självständig teori inom 

uppmärksamhetsforskning som kan förklara alla upptäckter utan ett antal olika teorier som 

förklarar små enskilda aspekter av konceptet. Idag vet ingen helt säkert hur hjärnan fungerar 

men olika slags signaler från omgivningen verkar kämpa med varandra om att få vår 

uppmärksamhet och när något väl fångas ignorerar vi övriga signaler tills det tidigare har 

tolkats ordentligt. 

  



 3 

Några centrala teorier om uppmärksamhet är följande: Early/late attentional selection 

(Broadbent, 1958; Deutsch & Deutsch, 1963), spotlight theory (Hoffman & Nelson, 1981) och 

Feature Integration Theory (FIT) (Treisman & Gelade, 1980). 

Smith och Kosslyn (2009) förklarar attentional selection som att forskningsexempel visar på 

att människan bara har en viss mängd uppmärksamhet eller kapacitet, en så kallad 

”allokeringsresurs” (Benyon, 2005) att använda sig av samtidigt och någonstans måste en 

flaskhals uppstå som skär bort överflödet av information. Frågetecknen handlar då om var 

och när denna flaskhals inträffar. Är det tidigt i processen eller sent? I början ansågs 

flaskhalsen inträffa tidigt men eftersom viss information ändå tycks tränga igenom 

förändrades synen på teorin med tiden. Viktig information som ens eget namn kan tränga sig 

fram genom de allra mest högljudda omgivningarna vilket tyder på att alla sinnesintryck 

tolkas omedvetet innan de filtreras bort. Men dessa två synsätt kan inte självständigt 

förklara alla forskningsfenomen och nya teorier har därmed uppstått.  

Den här rapporten fokuserar på visuell perception men även auditiv perception är viktig för 

oss. Smith & Kosslyn (2009) anser att dessa olika sinnen går att jämföra och forskning tyder 

på att de olika systemen för visuell och auditiv perception fungerar på snarlika sätt. Den 

visuella perceptionen verkar dock ha en högre prioritet, inte minst för att ljus når våra ögon 

snabbare än ljud når hörselorganen. 

Med spotlight-teorin ses uppmärksamhet som en ficklampa som söker av omgivningen efter 

viktiga föremål medan saker utanför ljuset mer troligen ignoreras utan att vi tänker på det. 

Det går att se likheter med ögats fovea här, det lilla område som gör att vi kan fokusera vår 

skärpa på en liten plats. Objekt utanför fovean är suddiga. Teorin har dock ett allvarligt 

problem:  

”But the spotlight metaphor breaks down. For one thing, a number of 

experiments, discussed earlier, have shown that attention can be directed to 

a single object, even if superimposed on another object demolishing the idea 

that a ’spotlight’ of attention highlights information in a particular spatial 

region. If that were true, all objects would be selected together, but we know 

that one object can be preferentially selected.” 

(Smith och Kosslyn, 2009, s. 130) 

Smith och Kosslyn (2009, s. 131) förklarar FIT på följande sätt: ”This theory, which has a 

very different emphasis from ideas of bottlenecks, filters and spotlights, is mostly 

concerned with the role attention plays in selecting and binding complex information.” Till 

skillnad från andra teorier är det istället fokus på objekts olika egenskaper såsom form och 

färg. Enligt teorin analyseras alla objekt vi ser i ett tidigt steg innan vi ens blir medvetna om 

objektens existens. Egenskaperna i sig analyseras också separat. I det andra steget 

sammansätts objektets alla egenskaper till en kombination och vi kan bli medvetna om dess 

helhet. För att kunna göra detta används uppmärksamhet och ett aktivt val av ett objekt 

måste göras. Alla objekt vi ser lagras i en positioneringskarta där varje objekt har en egen 

egenskapskarta. Om vi fokuserat på ett känt objekt kan vi associera det vi ser med tidigare 

kunskaper och föremålet ses då av oss. Enligt teorin finns det två sorters sökningar vi gör. 

Den första letar efter objekts egenskaper och detta sker snabbt och omedvetet hela tiden. 

Den andra är långsammare, sker medvetet och söker efter kombinationer av egenskaper. Det 

går att se likheter med endogen och exogen uppmärksamhet här. Smith och Kosslyn (2009) 
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berättar om forskning kring teorin som visar att olika objekts egenskaper kan blandas ihop 

till nya objekt om uppmärksamheten inte fokuseras tillräckligt. Men om personen har 

tidigare kunskaper om objektet i fråga är det mindre risk för att detta sker. Det visar att 

förkunskap är viktigt för att korrekt kunna uppfatta och känna igen det vi ser omkring oss. 

Oavsett vilken teori som verkar ha mest stöd i forskning verkar det ändå finnas kopplingar 

mellan dem. En sådan koppling är att vi verkar ha två sorters uppmärksamhet som används 

för att avsöka vår omgivning på olika sätt, de endogena (”top-down”) och exogena (”bottom-

up”) uppmärksamhetstyperna (Smith & Kosslyn, 2009). 

2.2.1 Endogen uppmärksamhet 

Endogen uppmärksamhet är den uppmärksamhet som vi är medvetna om och frivilligt 

använder oss av för att söka av ett område efter något specifikt, ett mål vi satt för oss själva 

genom tidigare kunskaper och förväntningar. Endogen betyder att processen påbörjas på 

insidan av oss själva. Den kallas även för top-down (Smith & Kosslyn, 2009). Hermann von 

Helmholtz (1821 - 1894) hade en teori om ”covert attention” (Wright & Ward, 2008) som 

bygger på att vi samtidigt har en ”overt” och en ”covert” uppmärksamhet där den senare är 

omedveten. Helmholtz experiment visade enligt Smith och Kosslyn (2009) att även om vi 

fokuserar vår blick medvetet på en specifik punkt kan vi fortfarande omedvetet fokusera på 

något annat utan att ögonen behöver fästa blicken på det sagda objektet. Endogen och 

exogen uppmärksamhet bygger vidare på detta koncept. 

2.2.2 Exogen uppmärksamhet 

Exogen uppmärksamhet aktiveras av något utomstående, där av namnet. Det är en process 

som sker omedvetet. Plötsliga rörelser eller ljud är exempel på saker som kan dra till sig vår 

uppmärksamhet vare sig vi vill det eller inte (Smith & Kosslyn, 2009). Denna 

uppmärksamhet är nära kopplad till vår överlevnadsinstinkt för att uppmärksamma oss om 

potentiella hot. Smith och Kosslyn (2009) berättar om experimentet ”Posner Cueing Task” 

där deltagare omedvetet drog blicken åt ett visst håll på en datorskärm när den lystes upp av 

ett starkt ljus. Reaktionstiden här var snabbare än när de fick guidningshjälp av en pil åt 

antingen höger eller vänster (pilarnas närvaro krävde att en endogen sökning till objektet 

behövde göras innan den exogena uppmärksamheten kunna fokusera på ljuset, vilket 

förklarar tidsskillnaden). Det visar att exogen uppmärksamhet inte kräver extra tankekraft 

för att fungera jämfört med den endogena uppmärksamheten. 

2.3 Uppmärksamhet inom spel 

Att kunna fånga spelarens uppmärksamhet är viktigt i datorspel av många anledningar. 

Många datorspel använder sig av statiska gränssnitt för att hjälpa spelaren att både hitta rätt 

väg och för att få viktig information, till exempel om deras hälsa och status. Författarens 

åsikt är att det på senare år har blivit allt mer vanligt med gränssnitt av en mer diegetisk 

natur (gränssnitt som är en del av spelvärlden och som inte bara ses av spelaren utan även av 

datorspelets karaktärer) (Andrews, 2010). Tredimensionella spel som Dead Space 

(Electronic Arts, 2008) och Far Cry 2 (Ubisoft, 2008) har till exempel kompasser och kartor 

som är fysiska objekt i spelvärlden. Gjort på rätt sätt kan sådana metoder skapa en djupare 

immersion.  För en längre exempellista, se ”Diegetic Interface” på tvtropes.org (2013). 
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Yans och El-Nasrs tidigare forskning (2006) med fokus på action-äventyr och first person 

shooters tyder på att det är en top-down visuell sökning som dominerar i dessa genrer. 

Forskningen visade också att avsökningsområdet på skärmen är olika inom dessa spelgenrer. 

I first person shooters befann sig uppmärksamheten oftast i närheten av skärmens mitt, 

kanske just för det är där siktet befinner sig och där saker oftast händer. I action-äventyr 

skedde sökningen över en större del av skärmen. Navalpakkam och Itti (2002) säger också 

att när det inte finns något aktivt mål eller särskild uppgift att utföra, då verkar bottom-up-

sökning dominera, vilket då tycks stödja resultaten som nämns ovan. 

Inom kognitiv psykologi brukar det fokuseras på tvådimensionella plan och framför allt färg 

för att undersöka uppmärksamhet då tredimensionella miljöer är långt med komplexa än till 

exempel hemsidor (Yan & El-Nasr, 2006). Detta är relevant för skräckspel då ljussättning 

och skuggor är centrala aspekter i många typer av spel. Detta styrks även av Niedenthals 

undersökningar och intervjuer om ljussättning i spel som delvis fokuserar på stealth-genren 

(Niedenthal, 2005). El-Nasr m.fl. (2009) säger samma sak i sin rapport om dynamisk 

ljussättning. Denna undersökning kommer därmed att fokusera sina guidningstekniker till 

just ljussättning och skuggor som primära hjälpmedel. 

Doom 3 (Activision, 2004) och Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010) 

använder sig av en fick- respektive fotogenlampa som primär styrbar ljuskälla och som en 

central aspekt av spelmekaniken. Det skulle kunna kopplas till den 

uppmärksamhetsrelaterade spotlight-teorin. Som tidigare nämnts bryts tyvärr teorin dock 

ner enkelt enligt Smith och Kosslyn (2009) men den bokstavliga tolkningen av den bildliga 

metaforen är intressant. 

Jørgensen (2009) delar in ljud i spel i två kategorier: diegetiska och extradiegetiska ljud. 

Citatet nedan förklarar närmre. 

 

”Diegetic sound originates from within the fictional universe, where we 

assume that the characters perceive the sound as natural to that world, 

while extradiegetic sound is a commenting aesthetic feature with no direct 

connection to an actual source within the fictional universe, and 

consequently, the characters do not seem to be able to hear it. Thus, dialogue 

between two characters in a film is an example of diegetic sound, while the 

background theme music is extradiegetic.” 

(Jørgensen, 2009, s. 98) 

Ljud kommer inte vara en del av undersökningen på det sättet att det ämnas styra 

uppmärksamheten hos deltagarna. Syftet med citatet ovan är att fastställa de termer kring 

olika typer av ljud som Jørgensen använder sig av då de går att applicera på annat än just 

ljud, i detta fall ljus. I denna undersökning kommer ljud enbart användas för att bidra med 

stämning och immersion i den spelmiljö som är den produkt undersökningen använder sig 

av för att samla data genom. Ljuden kommer alltså användas för att skapa skräckmoment 

och finnas i form av ett musikspår i bakgrunden. Ljuden kommer inte att kunna störa 

spelarens beslutsfattande i de områden där ljus är tänkta att guida spelaren åt ett visst håll. 
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3 Problemformulering  

Immersion har i moderna spel blivit något extra viktigt att tänka på för spelutvecklare. Hur 

immersion skapas ligger dock utanför den här undersökningens omfattning. Men det är 

samtidigt nödvändigt att ha i åtanke när spelarens uppmärksamhet ska styras åt ett visst håll 

eller till ett specifikt objekt på skärmen. Att guida en spelare genom en spelvärld finns det 

otaliga sätt att göra på. First person shooters som Call of Duty: Modern Warfare (Activision, 

2007) skriver ofta ut nya delmål via text på spelarens skärm eller visar nästa tänkta 

destination med en statisk symbol och en kvarvarande distans dit, något som får ses som 

tämligen orealistiskt. Andra spel i samma genre, till exempel Bioshock (2K Games, 2007) 

visar en stor pil/kompass på skärmen som visar vart utvecklarna tycker spelaren ska gå 

härnäst (här kan hjälpmedlet stängas av i en meny och syns bara om spelaren varit i ett 

område ”för länge”). Hypotesen i denna rapport är att medan dessa och liknande metoder är 

effektiva innebär de också att spelaren lättare tas ut ur världen och att immersionen därmed 

bryts. 

Spelen som nämns ovan använder sig också av guidningsmetoder som finns inuti 

spelvärlden. I många fall handlar det om karaktärsinteraktioner men också om små detaljer i 

själva spelvärlden. Dessa detaljer ska avslöja vilken väg som utvecklarna menar att spelaren 

ska ta. Karaktärsinteraktion ligger även det utanför denna rapports omfattning men det 

senare är relevant. Mer renodlade skräckspel som Dead Space (Electronic Arts, 2008) 

använder sig av spelvärlden i sig som ett guidningsredskap. Spelarens karaktär har en 

teknisk förmåga som gör att karaktären i sig kan se inuti världen åt vilket håll nästa 

destination befinner sig. Därmed kan även spelaren få reda på detta. Författaren anser att 

immersionen blir både djupare och svårare att bryta när utvecklarnas guidningsmetoder 

bäddas in i spelvärlden då det bidrar till att spelaren mer sällan tänker konkret på att den 

leds åt ett visst håll. 

Andra anledningar till att uppmärksamhet är viktigt är till exempel om spelutvecklare får 

bättre förståelse kring vad spelare tittar och reagerar på, då blir det enklare att detaljstyra 

spelupplevelsen. Om spelare inte märker att ett föremål går att interagera med och därmed 

fastnar bryts immersionen snabbt och upplevelsen blir lidande. Om utvecklare lär sig 

utnyttja uppmärksamhet och styra den bör möjligheterna till manipulation öka, vilket passar 

bra inom skräckgenren. Detta är vad denna avhandling fokuserar på. Undersökningen 

kommer enbart lägga fokus på skräckgenren och vad som krävs för att styra uppmärksamhet 

inom denna (det krävs troligen olika mycket ansträngning och tekniker inom olika genrer). 

Som det nämns i kapitel 2.3 kommer ljussättning vara den metod som används för att styra 

spelarens uppmärksamhet. Men det som undersökningen i slutänden ämnar kartlägga är hur 

deltagarna beter sig efter att ha uppmärksammat en ljussättningsteknik i förhållande till 

olika förväntade beteenden. 

Rapportens syfte är därför att försöka besvara följande huvudfråga som baseras på den 
tidigare nämnda hypotesen ovan: Utan att spelarens immersion bryts, går det att guida 
spelaren genom en spelmiljö med hjälp av ljussättning? 
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För att kunna besvara denna huvudfråga finns det tre underfrågor: 

 Finns det ljussättningstekniker som fångar uppmärksamheten? 

 Om så är fallet, vilka tekniker är effektivast för att guida spelaren? 

 Accepteras teknikerna av spelaren som en naturlig del av spelvärlden? 
 

Praktiska frågor som ska hjälpa till att besvara ovanstående underfrågor är följande:  

 

 Fångar pulserande och blinkade ljuskällor i en mörk korridor uppmärksamheten 

bättre hos spelaren än om ljuset inte har något särskilt beteende alls? 

 Spelar ljusets färg någon roll? 

 Rörliga ljuskällor, hur uppfattas dem om de rör sig bort från spelaren jämfört med 

mot denne? 

 Går det att locka en spelare åt ett visst håll med ett särskilt ljusbeteende och i så fall 

fungerar då även motsatsen? 

 Väcker avsaknaden av ljus uppmärksamheten likadant som närvaron av ljus? 

 Är ljusets form eller mönster något som bidrar till att uppmärksamheten fästs vid 

ljuset? 

 

Immersion är nödvändigt att kontinuerligt ha i åtanke. Att bara ta reda på vilka tekniker som 

fungerar mest effektivt är inte intressant här. Teknikerna måste samtidigt accepteras av 

spelaren utan att immersionen bryts. För det är inte nödvändigtvis den mest effektiva 

tekniken som är den mest lämpade för ändamålet i denna spelgenre. Undersökningens 

resultat kommer då bli deltagarnas upplevelser, reaktioner och aktioner med förhoppningen 

att det går att se konsekventa genomsnittsvärden kring dessa aspekter. Tanken är att det ska 

gå att se beteendemönster kring ljussättningsteknikerna som till exempel ”jag gick åt vänster 

för ett grönt ljus rörde sig åt det hållet och därför följde jag efter”. 

3.1 Speldesign 

Forskningsmetoden i denna undersökning består av ett flertal olika steg. Grundidén var att 

skapa en avskalad (storleksmässigt) spelvärld i spelmotorn Unreal Engine 3 (Epic Games, 

2006) som släpptes i samband med Gears of War (Microsoft Game Studios, 2006), 

hädanefter kallad för UDK (Unreal Development Kit). Denna spelvärld innehåller olika 

sorters ljussättningstekniker för att guida spelaren från plats A till B. Tanken är att 

undersöka vilka tekniker som fungerar bäst för ändamålet, med andra ord, vilka tekniker är 

mest effektiva utan att bryta immersionen. 

För att spelarna inte ska känna sig trygga och tro sig veta vad som ska ske härnäst befinner 

sig skrämsel- och stämningsteknikerna på förhoppningsvis oväntade platser i spelnivån. För 

att spelarna dessutom inte ska tröttna eller sitta som på nålar genom hela spelet varierar sig 

även stämningen från ögonblick till ögonblick så en stämningsbalans uppstår (Perron, 

2004). Spelutvecklaren Schofield (2008) argumenterar för samma princip och pratar även 

om att den bästa skräcken är beroende av timing, att lura spelaren till att tro att något ska 

hända eller inte hända på en specifik plats. Därför är det viktigt för immersionen att inte 

göra det för uppenbart för spelarna när nästa skräckmoment eller guidningsmetod (eller 

kombination) inträffar. Eftersom spelet tillhör skräckgenren är det fokus på ljus och 

skuggor. Det gör att spelaren eventuellt har svårt att se miljön. Därför innehåller även detta 
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spel en ficklampa som spelexemplen i kapitel 2.3. En kontrollerbar ljuskälla gör det enklare 

att se var spelaren tittar. 

Det finns ett antal olika teorier som ser på uppmärksamhet som en allokeringsresurs (se 

kapitel 2.2). En del forskare anser alltså att det bara verkar finnas en viss mängd kapacitet 

för olika sinnesintryck att tolkas med (främst ofta förekommande inom early/late attentional 

selection, se kapitel 2.2). Med det i åtanke var det också viktigt att inte ge spelarna för många 

simultana intryck för då blir det svårt att veta vilka intryck som ska tolkas och i så fall på 

vilket sätt. Detta kan förvisso också vara intressant för skräckspelsgenren och manipulation 

av spelaren men det ligger utanför denna undersökning omfattning. 

Uppmärksamhet som allokeringsresurs är även relevant för ljudkällor (i den mån de 

inbyggda ljuden i UDK är relevanta för genren). De ljud som finns i spelmiljön är dock inte 

en del av undersökningens problemformulering eller huvudfråga och testas inte på något 

sätt. Denna undersökning använder enbart ljudeffekter som stämningshöjare då ett spel 

utan ljud inte kommer upplevas på samma sätt som ett spel med ljud och ljud är en central 

del i de flesta spel idag. Risken för immersionbrytning är för hög om ljud inte finns med på 

något sätt i produkten. Ljud är med andra ord en del av spelet som skapats men det är som 

sagt inte undersökningens syfte att studera uppmärksamhetsstyrning med ljud. Samma 

termer som Jørgensen (2009) (se kapitel 2.3) använder för ljud appliceras även på 

ljussättning och denna undersökning använder sig av så kallat diegetiskt ljus. 

 

Chen och Liu (2008) från spelföretaget Bungie, Inc., menar att spelgrafik och ljussättning är 

högst relevant för att kunna hålla kvar spelares immersion. Då borde det även vara möjligt 

att skapa immersion med samma tekniker. El-Nasr (2006) har gjort forskning kring ljus (och 

dess färg) och hur detta kan påverka en virtuell miljös stämning. Hon konstaterar att statiskt 

ljus som vanligtvis används i spel inte är särskilt flexibelt. Mer dynamiska system som sköter 

sig själva presenteras och föreslås i forskningen. Men med tanke på spelvärldens skala och 

tillgänglig arbetstid i detta projekt har ändå författaren använt sig av traditionella tekniker. 

Detaljstyrningen av varje separat ljuskälla har dessutom gett fler fördelar än nackdelar i 

detta testningssyfte. Undersökningen har småskaligt testat om basfärgerna röd, grön och blå 

har någon påverkan på spelarens sinnesintryck och tolkning av guidningsmetoderna. Fler 

färger som gul fick inte plats inom arbetets tidsram och är samtidigt en blandning av 

basfärger. Designen av spelvärlden har tagit viss inspiration från arkitektursljussättning, ett 

byggnadstekniksfält. Ljussättning av byggnader ger dem i många fall en futuristisk känsla 

som passar ihop bra med sci-fi-skräck, undersökningens inriktning. 
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3.2 Urval 

Deltagarurvalet försöktes uppnå genom mailutskick till studenter via Högskolan i Skövde. 

Svarsfrekvensen var dock oväntat låg och personlig kontakt behövde ske i stor utsträckning. 

Deltagarna som ställde upp delades in i en av följande kategorier: novis eller core-spelare. 

Detta var för att kunna särskilja deras kunskaps- och erfarenhetsnivåer, ett koncept återigen 

lånat från undersökningen som tidigare nämnts ovan. Noviser var personer som sällan eller 

aldrig spelade datorspel medan core-spelare var de som spelade ofta (oavsett plattform). Vad 

som räknades som att sällan spela eller spela ofta avgjordes dels av deltagarnas egna åsikter 

kring sitt spelande men också av hur nära de frivilligt följer spelindustrin i stort. Vilken typ 

av spel core-spelarna föredrog undersöktes inte mer specifikt, det var deras generella 

spelintresse och kontrollvana som ansågs viktigast. Hypotesen som testades var att dessa två 

grupper skulle vara olika effektiva med exempelvis sin top-down-sökning av skärmen 

beroende på hur vana de var vid skräckspel och spel i allmänhet. Det var inte heller helt 

självklart att guidningstekniker som fungerade bra på noviser även accepterades av core-

spelare. Eftersom det tycks finnas små könsskillnader kring de kognitiva förmågorna 

perception och uppmärksamhet har genusaspekter uteslutits ur undersökningen. Att 

separera könen fanns det inget syfte med heller då människors kognitiva förmåga är så pass 

snarlik varandras när det gäller perception och uppmärksamhet. Kulturell bakgrund 

behövdes det inte heller hållas i åtanke för resultatens skull. Å andra sidan upplever olika 

personer olika saker som skrämmande men det är inte nödvändigtvis kopplat till kön eller 

kultur och det är heller inget som går att ta reda på i förväg. 

Det eftersträvades att få till en jämn fördelning mellan de två olika kategorierna så ingen 

grupp skulle bli antingen över- eller underrepresenterad. 10+ deltagare per grupp var målet 

och båda grupperna fick till slut nio deltagare vardera. 

En nätundersökning på spelforumet NeoGAF (2013) drevs samtidigt. Deltagargrupperingen 

där blev som förväntat skev med 100 % core-spelare. Deltagarmängden blev 34 stycken. 

Förhoppningen var ändå att det skulle gå att potentiellt kunna dra paralleller mellan dessa 

olika grupper eftersom testmiljön var olika. Två undersökningar med olika många 

testdeltagare skulle även öka chanserna för god generaliserbarhet, något som är viktigt för 

att reliabiliteten ska bli god (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2002). NeoGAF valdes 

framför andra forum då författaren redan var medlem där sen tidigare och chansen för en 

stor deltagarmängd tycktes god bland en mer engagerad användarbas. Risken för lägre 

trovärdighet hos resultaten på grund av bristen på observation bedömdes som minimal och 

vägdes upp av antalet deltagare. 
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3.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) pratar om fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid forskning. Dessa 

är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Dessa fyra är 

beståndsdelar av kravet kring individens skydd. Informationskravet handlar om att 

informera deltagarna om forskningens syfte. Utöver det ska de även meddelas om vilka 

villkor som gäller för att få ställa upp i undersökningen samt att det också är frivilligt och att 

de har möjlighet att när som helst avbryta deltagandet. Detta framgick redan i mailutskicket 

men nämndes även i testmiljön samt i online-enkäten (och i foruminlägget). Eftersom 

undersökningen handlar om skräckspel betonades detta så den potentiella deltagaren var 

medveten om det från ett så tidigt stadium som möjligt. Den information som framgick i 

mailutskicket förklarades även vid de personliga kontakterna. 

Samtyckeskravet kräver enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna själva ska få avgöra 

om de vill delta i undersökningen eller inte. Mailutskicket var vädjande och krävde ingen 

respons från de ointresserade. Då deltagarna är myndiga krävdes det inte samtycke från 

vårdnadshavare. Samtycket antogs informellt genom att deltagarna hörde av sig och kom till 

testmiljön. Rätten att avbryta deltagandet framgick även den av mailutskicket, återigen på 

grund av spelets genre. Den insamlade data som en deltagare skulle bidra med innan en 

eventuell brytning skedde skulle ignoreras i studien (om deltagaren ville detta). 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet som att deltagarna ska ges 

möjlighet till anonymitet och att deras personuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga. 

Då varken namn, kön eller ålder var relevant för undersökningens resultat lagrades inte 

detta överhuvudtaget. Personnummer var inte heller relevant för resultaten eller deltagarnas 

upplevelser. Möjligen kunde det vara känsligt att bli indelad i en viss kategori av spelare men 

detta skulle i så fall bara synas via numerisk statistik. 

Nyttjandekravet förklaras på följande två sätt: ”Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Nyttjandekravet var aktuellt i denna 

undersökning av den anledning att det endast var den insamlade data och inget mer från 

deltagarna som var relevant och därmed det enda som skulle användas vid analysen. Detta 

behövde deltagarna vara medvetna om redan när de fick förfrågan om att delta i 

undersökningen. Det stod alltså tydligt i mailutskicket vad som gällde angående deltagarnas 

rättigheter och det togs upp vid de personliga kontakterna. 
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3.4 Undersökningsdesign 

Tidigare undersökningar på området verkar ha fokuserat på att studera ögonrörelser med 

små deltagargrupper. Det fanns det ingen möjlighet till rent tekniskt i denna undersökning 

och i till exempel El-Nasrs undersökningar (2006) konstaterades det att det är svårt att dra 

relevanta slutsatser från så pass små deltagargrupper. Istället blev det i denna undersökning 

två former av kvantitativa undersökningar med en kort intervju respektive enkät efteråt. Det 

undersökningen tittar på är spelarbeteenden som respons på den uppmärksamhet som 

ljussättningsteknikerna fångar. 

3.4.1 Kvantitativ undersökning 

Den primära formen var att låta testdeltagare spela testspelet på en förutbestämd plats. För 

testmiljöundersökningen valdes videoinspelning av sessionerna bort på grund av 

immersionsbrytningsrisken och risken för resultatpåverkan. Det kan vara tillräckligt 

påfrestande rent prestationsmässigt att veta att någon undersöker det som görs på skärmen 

om författaren sitter bredvid och tittar på, därför drogs gränsen där. Vad undersökningen 

egentligen handlade om avslöjades inte förrän efteråt på grund av inflytanderisken. Att det 

var ett skräckspel nämndes dock redan vid mailutskicket av etiska skäl som nämnts tidigare 

ifall någon deltagare skulle ha problem med det. Ett nedsläckt spelrum för att höja 

stämningen fick varje individuell testperson säga ja eller nej till och samtliga tackade ja. 

Antalet som eventuellt tackade nej skulle ha noterats på grund av risken med 

immersionsbrytning och för att undvika mätfel men det behövdes aldrig göra. 

Den data som samlats in är spelarbeteenden. Av det totala antalet spelare i kategorierna, hur 

många var det som valde en viss väg framåt? I slutänden har genomsnittsvärden jämförts 

mellan varje ljussättningsteknik och mellan de olika spelarkategorierna. Dessa data uppstod 

via observationen och genom intervjuerna och enkäten efteråt. 

3.4.2 Intervju/Enkät 

Anteckningar fördes vid testmiljöundersökningarna och dokumenterade deltagarnas 

reaktion och agerande vid de individuella guidningsögonblicken. Intervjun efteråt innehåll 

främst mer öppna frågor (Østbye m.fl., 2002) om upplevelsen och vad deltagarna trodde 

undersökningen gått ut på (se Appendix A för frågeformuläret). De kvalitativa intervjuerna 

var semistrukturerade och var därmed i grunden likadana för alla deltagare med möjligheter 

till utsvävningar i följdfrågor. Enligt Østbye m.fl. (2002) kännetecknas semistrukturerade 

intervjuer av att utfrågningens teman är definierade på förhand. Intervjuformen ger stor 

flexibilitet då det faller sig naturligt att kunna ställa uppföljningsfrågor beroende på 

deltagarnas svar. Intervjuformen används också ofta i samband med observationer. 

Egna reflektioner från både observatören själv och deltagarna var med andra ord tillåtet. 

Deltagarnas svar dokumenterades med deras samtycke. Följdfrågor baserade på 

åskådningsanteckningarna förekom regelbundet under intervjuernas gång. Eftersom 

intervjuerna bestod av öppna frågor var risken för att det skulle bli svårt att jämföra olika 

deltagare med varandra men det vägdes upp av författarens åskådningsdokumentation. 
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Den sekundära undersökningsformen var som tidigare nämnt att via Internet låta 

testdeltagare ladda hem och spela spelet hemma hos sig själva utan författarens åskådning. 

Eftersom författaren inte hade möjlighet att själv titta på under tiden deltagarna spelade 

skulle vissa saker bli annorlunda jämfört med den primära undersökningen. Den största 

skillnaden låg i att en personlig intervju inte gick att genomföra (och också delvis för att 

författaren inte vet vilka som deltagit). För att få in data användes enkät istället som 

skickades tillsammans med spelet. Spelforumet NeoGAF är amerikanskt med en 

internationell publik vilket innebar att enkäten behövde vara skriven på engelska (se 

Appendix B). För att få göra denna undersökning krävde forumets ägare att det var tydligt 

vad syftet bakom var (att det handlade om ett examensarbete kring skräckspel men inte 

nödvändigtvis vilken data som skulle samlas in). Det var också omöjligt att säkerställa att 

deltagarna har nedsläckt i sitt rum. 

För nätundersökningen fanns det alltså en online-enkät tillgänglig. Förhoppningen var att 

antalet deltagare skulle bli högre än i testmiljöundersökningen och det lyckades utan 

problem. Länken till enkäten fanns enbart inuti spelet så webb-adressen var inte känd i 

förväg (detta för att minimera risken för fusk och öka reliabiliteten hos den data som 

insamlades). Förhoppningen med att ha två undersökningar var dessutom att det eventuellt 

kunde finnas intressanta skillnader mellan de observerade deltagarna och de som fick spela i 

sin egen takt utan testmiljöns störningar. 

För att särskilja mellan testdeltagare och spelare i allmänhet kommer hädanefter de som 

ställt upp i undersökningen att kallas för deltagare medan övriga personer i allmänhet som 

spelar spel kallas för spelare. 
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4 Projektbeskrivning  

Att sci-fi och skräck valdes till denna undersökning var för att spelmotorn UDK (Epic 

Games, 2006) lämpade sig bäst för det med sitt standardbibliotek av gratismaterial. Motorns 

ljussättningsmöjligheter gjorde det också möjligt att skapa en inlevelsefull värld med hjälp 

av ljus och skuggor, något som är väsentligt för en stämningsfull upplevelse i genren. 

Undersökningens syfte var att avgöra om det går att styra spelarens uppmärksamhet åt ett 

visst håll med hjälp av denna ljussättning, helst utan att immersionen bryts. I praktiken har 

det inneburit att implementera ljussättningstekniker som har både en funktionell förmåga 

att fånga uppmärksamhet men som också håller sig till sci-fi/skräckgenren. 

Milham (2009) som var Art Director för Dead Space (Electronic Arts, 2008) pratar om olika 

sätt för att skapa en intressant stämning på i den spelserien. Några exempel som det tagits 

till vara på till denna undersökning var att spelet inte ska använda sig av något statiskt 

gränssnitt alls då deras egen forskning visat att gränssnitt i sig gör spel mindre läskiga. 

Milham säger att spelmiljöer med högt till tak har en psykologisk effekt på spelaren och detta 

påverkar inlevelsen och spelets stämning. Stora objekt över spelarens huvud är ett annat 

exempel på miljödesign som påverkar spelaren. Andra centrala konceptexempel är att 

fokusera på mystik, utforskning, ”environmental storytelling” och ett långsamt tempo. Dessa 

fyra aspekter finns med i spelmiljön men inte som något medvetet centralt område som 

undersökningen ämnar studera. Mystik och utforskning uppstod förhoppningsvis 

automatiskt genom mörkret. Långsamt tempo blev det också på grund av bristen på fiender 

att interagera med och tack vare ovissheten kring vad som finns runt nästa hörn (spelarna 

var inte medvetna om att det inte finns fiender till exempel). 

För att slippa lägga tid på att programmera grundläggande funktionalitet användes UDKs 

egna inbyggda system för att få tillgång till vapen och möjlighet att röra sig i världen. En 

positiv sidoeffekt av detta blev att världen reagerar automatiskt på att spelaren befinner sig 

på olika golvmaterial vilket resulterar i olika fotstegsljud, något som annars hade fått 

programmeras på egen hand. Innan arbetet sattes igång var det oklart om spelaren skulle få 

ha ett vapen eller inte, med risk för att immersionen skulle bli lidande av att känna sig för 

mäktig som karaktär. Forskning gjord av Sennersten (2008) tyder dock på att vapnets 

fysiska närvaro på skärmytan inte alls påverkar spelarens uppmärksamhetsförmåga 

nämnvärt. Tack vare de positiva aspekter ett vapen innebar för arbetsbördan valdes det att 

ha med ett i slutänden. Ett vapen bidrog dock till att spelet fick ett standardgränssnitt för 

motorns inbyggda speltyp, ett stort problem. Det löstes dock med ett enkelt script som döljer 

det från skärmen (även om det fortfarande är aktivt i bakgrunden). 
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4.1 Arbetsprocessen - Från koncept till färdig produkt 

Arbetsmetoden har under undersökningens gång varit iterativ och har fortlöpt i ett antal 

olika steg. Iterativt arbete är något som förespråkas både inom Interaktionsdesign (se till 

exempel Benyon, 2005) och inom programvaruutveckling (Pressman, 2000). Till att börja 

med behövdes det ett koncept över vad varje enskilt rum ska testa för ljussättningsteknik, för 

att inte glömma teknikerna i sig. I vissa fall användes en tecknad skiss över rummens form 

men i andra fall bestod idén bara av en allmän sinnesbild som utgångspunkt. Nästa steg 

behövde alltid vara att få ner denna skiss eller sinnesbild till något fysiskt i spelmotorn. 

Därför har rummen alltid börjat med att få sin generella form via golv och väggar. 

Nästa steg har varit att hitta lämpliga texturer som fungerar någorlunda bra ihop och försöka 

komma på ett användningsområde för rummet (alltså utöver vilken ljussättningsteknik som 

ska användas, gärna med någon koppling till denna om möjligt). Efter ett koncept uppstått 

kunde dekoreringsarbetet påbörjas. Ofta har koncepten uppstått genom att spelmotorns 

gratismaterial jämförts med sig självt (objekt och texturer exempelvis) för att kunna hitta 

intressanta samband som passat sci-fi-temat. Detta har många gånger varit iterativt i sig 

genom att texturernas och objektens storlekar och positioner har modifierats tills något 

intressant hänt. 

Nästa steg har sedan varit att ljussätta de mer avancerade rummen via scriptning. Enklare 

ljus har placerats ut tidigare tillsammans med objekten för att kunna se hur de fungerar i 

mörkertest. De sista två stegen har varit att hitta intressanta ljudeffekter bland 

gratismaterialet (tanken var från början att även hitta bra skrämselljud via Internet men 

tidsbrist gjorde detta omöjligt) och finslipa objektplaceringar samt scriptens funktionalitet 

och läsbarhet. Ljud har i första hand använts till att ge miljön mer liv (maskiner brummar 

och så vidare) men också för att överraska spelaren med något oväntat. Detta ansågs viktigt 

för att skapa en stämning och fördjupad immersion hos spelaren. För att det inte skulle 

påverka ljussättningen placerades skrämselmoment i mer mörka partier av miljön. Ett 

musikspår som passade stämningen hittades mot mitten av utvecklingen. Alla dessa steg har 

skiftat mellan att göras rum per rum till att svepa över hela världen och tillbaka igen. För att 

kunna utnyttja UDK så effektivt som möjligt har två böcker som är godkända av Epic Games 

använts: Mastering Unreal Technology Volume I & II (Busby, Parrish & Wilson, 2009a, 

2009b). 
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4.1.1 Tidigt koncept 

Tanken var då att skapa en spelvärld i en mörk, skräckinjagande och stämningsfull miljö. I 

första hand har spelet Dead Space (Electronic Arts, 2008) använts som inspirationskälla. 

Det spelet använder sig av ett tredjepersonsperspektiv till skillnad mot detta som använder 

sig av förstapersonsperspektivet men det finns likheter framför allt i den grafiska stilen som 

bygger på trovärdiga beboeliga platser som samtidigt har ett industriellt och futuristiskt 

tema. 

En annan likhet är användningen av ljus och mörker för att skapa en hotfull stämning. I 

både detta spel och i Dead Space (Electronic Arts, 2008) samt Doom 3 (Activision, 2004) 

har spelaren tillgång till en ficklampa för att lysa upp sin omgivning för att göra det enklare 

att hitta rätt väg framåt. Det var en viktig aspekt redan från dag ett för att underlätta för 

spelaren att navigera. Samtidigt skänker det spelet ytterligare immersion genom att 

minimera frustrationen som kan uppstå på grund av att spelaren inte ser någonting framför 

sig. På grund av tidsbrist hann ficklampan tyvärr inte bli helt komplett och den går bara att 

vrida i X-led. Mycket få deltagare påpekade dock detta i slutänden och det kolsvarta mörkret 

i spelet krävde att den fanns med oavsett. Det var antingen en ficklampa eller fler statiska 

ljuskällor i världen vilket hade inneburit fler potentiella distraktionsmoment som förstör 

testets syfte. 

Efter att ha fastslagit konceptet med ett förstapersonsperspektiv och spelets generella tema 

behövde en skiss av spelvärlden skapas. Se Figur 1 för ett tidigt exempel på en spelkarta. 

Rummet med ett stort A i är där spelet börjar. Cirklarna bredvid bokstaven A föreställer de 

färgade lampor som skulle leda spelarens initiala uppmärksamhet. Den generella layouten 

på de nästföljande rummen i båda riktningar är i stort sett identisk med slutprodukten (se 

Figur 2 och 5 för utvecklingens progression). Den största skillnaden ligger i att Rum A inte 

delar världen i två delar i slutprodukten. Anledningen till detta var för att alla deltagare 

måste uppleva alla moment, för både reliabilitetens och validitetens skull men också för att 

lättare kunna utvärdera och sammanställa resultaten (Østbye m.fl., 2002). Slutprodukten 

blev med andra ord mycket mer linjär i sin struktur och sprider bara ut sig i förgreningar 

kortvarigt där det inte har någon konsekvens på upplevelsen (exempelvis T-korsningen kort 

efter den gröna lampan i Figur 1). Nere till vänster står det ”Whiteout” och ”fade to black”. 

Dessa rum var tänkta att öka och sänka ljusstyrkan plötsligt som ett slags skräckmoment, 

men det implementerades tyvärr aldrig på grund av tidsbrist. 

Utöver spridda vägval var det också tänkt från början att det skulle skapas en mer generell 

värld som kunde dekoreras på olika sätt så olika ljussättningstekniker kunde testas i samma 

rum. Men att skapa en miljö med det syftet och samtidigt kunna göra den intressant visade 

sig vara alldeles för svårt. Att dekorera åtta rum med tillhörande korridorer var en långt 

större än förväntad arbetsbörda och att göra samma sak med två eller tre olika versioner av 

världen hade inte varit möjligt att genomföra inom undersökningens tidsram. Det var också 

tänkt att spelet skulle fokusera på skarpa mörka dynamiska skuggor som reagerar på 

spelarens ficklampa och miljöns ljuskällor. Funktionaliteten lyckades till slut fungera men 

det var alldeles för opålitligt för att fungera tillfredsställande. Risken för att immersionen 

skulle brytas regelbundet var alldeles för hög (troligen på grund av den felaktigt 

implementerade ficklampan) så medan skuggor absolut existerar är de inte alls lika 

dynamiska som det var planerat. Dynamiskt ljus har också en enorm påverkan på spelets 

prestanda så förlusten är eventuellt snarare positiv. 
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Figur 1 En överblicksvy av den första skissen över de allra första rummen. 

4.1.2 Den första spelbara versionen 

Eftersom konceptskissen innehöll tre redan väldefinierade områden var det där arbetet 

började, i den ordningen rummen befinner sig i, från vänster till höger i Figur 2 nedan. Det 

som definierats som Rum A i Figur 1 ovan kan ses längst åt vänster i Figur 2. Det första 

rummet skulle från början leda till två olika rum men det konceptet lades ner tidigt. Istället 

finns det en liten återvändsgränd där och ett skrämselmoment tack vare ett alarm som 

signalerar att spelaren gått åt fel håll. Eftersom detta sker så pass tidigt i spelet blir effekten 

förhoppningsvis påtaglig, så länge spelaren går åt det hållet. Detta kan också ses som ett 

indirekt försök till att berätta en handling med hjälp av miljön (varför går larmet och vem 

aktiverade det?). 

 

Figur 2 En överblicksvy av den första spelbara versionen av konceptets geometri. Lampor och 
objekt är osynliga här. Rutnätet är en del av UDK. 
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Det blev också snabbt tydligt att fyrkantiga rum med korridorer kändes rätt tråkigt och 

många konstiga objekt behövde finnas för att miljön skulle kännas trovärdig överhuvudtaget. 

Även med mer realistiska texturer än standard (se Figur 3 för ett exempel) var det svårt att ta 

miljön på allvar om den var helt ödslig. Därför finns det i första rummet även två vaktrobotar 

som bevakar området runt den röda lampan. De kan inte göra spelaren något illa men finns 

där för stämningens skull. I taket hänger det stora tub-containrar. En av dem har rasat ner 

halvt och läckt ut någon slags vätska på golvet i en sänka. Liknande objekt återkommer 

genom alla rum för att ge illusionen av en aktiv och mer levande värld. 

 

Figur 3 En spelbar version av Rum 3 med enbart geometri, inga objekt, en ljuskälla och 
arbetstexturer. 

Då Milhams (2009) forskning visade på att miljön behövde ha högt till tak var detta den 

huvudsakliga utgångspunkten för arbetet. Men proportionerna blev snabbt alldeles för skeva 

för att verka naturliga för en människa. Avståndsbedömning är mycket svårt i en kolsvart 

virtuell miljö. Men istället för att bygga om stora delar av världen anpassades innehållet till 

det. Högt till tak gick att jobba runt eftersom det ändå skulle finnas stora objekt där som i 

första rummet. Tack vare mörkret syns det dessutom sällan att det är onormalt högt till tak. 

Men genom att vara konsekvent med höjden och storleken på objekt i allmänhet gav det 

spelvärlden en egen stil och karaktär som stämmer överens med sci-fi-temat. Från början 

var det tänkt att spelvärlden skulle vara just det, en värld. Istället verkade gratismaterialet i 

UDK passa bättre för ett smutsigt rymdskepp. Storleken på miljön kan då påstås antyda att 

spelaren befinner sig i ett utomjordiskt rymdskepp. Ett annat sätt att antyda om detta är 

med hjälp av en enorm människoliknande staty i denna versions sista rum (senare Rum 6 av 

8). Detta är exempel på hur handling kan berättas via miljön (Worch & Smith, 2010). Det är 

som sagt inte något rapporten eller testet fokuserar på men det är ett smidigt sätt för att öka 

spelvärldens trovärdighet och göra den intressant för deltagarna. 

På grund av bristande kunskaper om hur animering av ljus fungerar i detta stadium av 

produktionen var det länge fokus på att skapa världens geometri, som golv och väggar (taken 

lades till mot slutet eftersom de skymde arbetssikten). Därför fanns det inte någon 

fungerande ljussättningsteknik i T-korsningen under en lång tid. Istället blev det fokus på 

Rum 3 och att få till den formen ordentligt. Om Figur 1 och 2 jämförs syns det en tydlig 
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skillnad i övre högra hörnet. Eftersom det redan fanns en återvändsgränd direkt i början av 

spelet verkade det onödigt att ha en till i nästa rum. Istället byggdes det området om till en 

slags U-sväng. Tanken var att spelaren skulle bli lurad att följa det gröna ljuset som den 

redan följt en gång tidigare. Förhoppningsvis skulle det räcka med ett tidigare tillfälle för att 

det ska skulle gå att leka med spelarens förväntningar. Om spelaren går den tänkta vägen 

kommer de se ytterligare ett grönt skimmer i distansen som visar den rätta vägen. Det fanns 

dock en överhängande risk här att spelaren skulle upptäcka denna väg på egen hand. Det 

lades mycket tid på att få det andra gröna ljuset (som syns varken i Figur 3 eller 4) i rummet 

att inte spridas för långt på närliggande väggar för att minimera risken att ljuset syns i förtid. 

Rum 4 som det andra gröna ljuset leder till gavs varken texturer, funktionalitet eller objekt 

förrän långt senare. Rum 5 fick dock ett stort fokus på alla tre fronter. Tanken var från 

början att detta rum skulle vara ett sjukhus eller lokal att sova i. Istället blev det ett slags 

museum. Den tänkta ljussättningstekniken har skiftat beteende ett flertal gånger, allt från att 

lamporna släcks hotande mot spelaren till att tändas i takt med att spelaren går in i rummet 

och att den blinkande lampan suttit på olika ställen och hur den ska sticka ut mot resten. 

Skrämselmomentet med statyn kom även det in senare. I slutänden tänds lamporna i takt 

med spelarens gång mot rummet. Motsatsen skulle troligen krocka för mycket med rummet 

efter och dess teknik. Att en specifik lampa blinkar är för att se om det lockar spelaren åt det 

hållet. Det uppstår även en testningskontrast den vägen genom att det i rummet innan finns 

en ensam lampa med ett snarlikt blinkande beteende. Frågan som Rum 5 skulle besvara var 

då att se om Rum 4 ger ett annat resultat än om lampan blinkar i närvaron av andra 

ljuskällor. 

4.1.3 En ökad detaljnivå 

Efter ha skapat alla grundläggande golv och väggar för de rum som behövdes var det dags att 

fokusera på att animera ljuskällorna och fortsätta fylla världen med objekt. Detta gjordes 

återigen iterativt i flera varv per rum dels för att säkerställa att spelaren inte fastnar i något 

objekt och inte kommer vidare och för att navigeringen skulle vara smidig och inte bryta 

immersionen. Den senare halvan av världen behövde även den exempelvis textureras med 

samma steg som tidigare. Att komma på nya miljöer för varje nytt rum blev allt svårare ju 

längre tid som gick, inte minst för gratismaterialet inte har det största utbudet att utgå från. 

Störst problem blev det med de två stora sidorummen som Rum 5 anknyter till. Originalidén 

med att förändra ljusstyrkan i spelvärlden och även möjligen gravitationen men idén hann 

tyvärr inte implementeras. Istället blev det en förhoppningsvis immersionshöjande 

transportsträcka som skänker spelvärlden lite atmosfär. 

I Figur 4 nedan kan vi se hur spelmotorns arbetsyta ibland ser ut och hur Rum 3 markant 

förändrats från dess första version. Det var även här som idén om ljudeffekter kopplade till 

specifika objekt uppstod och detta rum innehåller inte mindre än fyra olika ljudkällor som 

hörs beroende på spelarens beteende. Två ljud är kopplade till tub-containrarna medan de 

andra två uppstår om spelaren följer det gröna ljuset som syns på bilden. En lucka som 

innehåller likadana tunnor som syns på bilden kan höras skramla till och det sista ljudet ska 

simulera en stor låda som blir nedknuffad från en hög höjd. Dessa tekniker spreds sen vidare 

till i princip alla rum på ett eller annat sätt men det är främst här de används för att 

skrämma spelaren. 
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Det var alltså här i detta sena stadium som ljud och musik började implementeras på allvar. 

Enligt Boyd och Graves (2011) är ljud och musik viktiga medel för att skapa en specifik 

stämning inom skräckgenren. De ger världen ytterligare en dimension av liv. Om den 

dimensionen inte finns där är det mycket svårare att skapa immersion. De mest avancerade 

ljusen och ljuden var det sista att implementeras och finslipas (exempelvis var det vissa ljud 

som kunde höras på för långt avstånd eller ljus som sipprade genom sprickor längs golven). I 

den här undersökningen har diegetiska ljud använts (samt extradiegetisk musik) (Jørgensen, 

2009). Musiken ligger i bakgrunden från spelets start och fortsätter kontinuerligt. I Rum 3 

är ljuden diegetiska då de härstammar från specifika platser och/eller objekt även om det är 

svårt att avgöra dess positionering. I Rum 4 och i de senare sidorummen är det däremot mer 

uppenbart att det är specifika maskiner som ljuden kommer från. 

 

Figur 4 Med ljuset avstängt i arbetsmiljön kan vi se hur Rum 3 vidareutvecklats med hjälp av 
texturer och objekt. När spelaren kommer i närheten kommer ett plötsligt ljud spelas upp för att 

simulera att den stora containern i mitten av bilden har rasat omkull. 

4.1.4 All funktionalitet implementerad 

När alla rum hade någon slags funktion var det dags att skapa alla tak eftersom det inte 

längre var helt nödvändigt att kunna se in i områdena lika snabbt och lätt som förr. Det är 

inget krav på att använda UDK på detta sätt men det gjorde arbetet smidigare och vanligtvis 

börjar spelvärlden skapas i ordningen: mark, väggar, tak (Busby m.fl., 2009a). Att skapa tak 

som var konkava på insidan skapade också mycket problem men behövde göras för att göra 

höjdskillnaden mer tydlig (och för att objekt inte skulle sticka ut genom taken och se 

konstiga ut). Att ha konkava tak var ett beslut som togs, dels av anledningen ovan, men 

också för att Busby (2009a) visade att det går och för att helt platta tak bildar en 90-

gradersvinkel som skapar en stor kontrast i kanten mellan vägg och tak vilket gör texturering 

svårare att applicera tilltalande. Konkava tak ökade även den totala takhöjden vilket innebar 

att objekt högt upp lättare kunde döljas av mörkret. Resultatet av det blev att det fanns mer 

tid till fokusera på att göra de synliga marknivåerna mer trovärdiga. Att till exempel 

modellera krokar som saker i taket hänger i är onödigt om spelaren aldrig kan se dem på 

grund av mörkret. 
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För att minimera tiden det tog att matematiskt skapa allt ljus i världen skapades mindre och 

mer specifika ”LightMassImportanceVolumes” (volymer som koncentrerar ljusberäkningar, 

se de gula fyrkanterna i Figur 5) (Busby m.fl., 2009b). Ju fler ljus det fanns i världen, desto 

mer produktionsstopp blev det varje gång förändringar skulle kontrolleras och/eller 

finjusteras (upp mot tre minuter varje gång en förändring gjorts med lägsta ljuskvalitén, eller 

20 - 45 minuter med bästa kvalitén). Volymer gjorde detta bättre. Det var absolut 

nödvändigt eftersom arbetet nu ofta bestod av finjusteringar av lampors positioner och 

ljusstyrkor med mera.  

 

Figur 5 En överblicksvy över den färdiga spelvärldens geometri. Vissa objekt är osynliga för 
överskådlighetens skull. 

4.2 Den slutgiltiga produkten 

I kapitel 3 om problemformuleringen och kapitel 3.1 om spelets design förklaras hypotesen 

att moderna spel ofta använder sig av effektiva men immersionsbrytande statiska gränssnitt 

för att guida sina spelare. Tanken har här då varit att undersöka om det går att använda 

diegetiska ljuskällor för att bibehålla spelarens immersion och samtidigt manipulera 

spelarens beteende och därmed guida spelaren åt ett visst håll. I slutprodukten har det 

testats ett antal olika ljussättningstekniker som kan användas för att styra spelarens 

uppmärksamhet. Teknikerna har grundats i frågeställningen och de exempel som nämnts i 

tidigare kapitel. Ljud och musik har använts som stämningshöjare. Alla ljus i denna 

spelvärld är av sin natur diegetiska eftersom det alltid går att se vart ljuset härstammar från. 

UDK stödjer möjligheten till ljus ”från ingenstans” men det har inte använts här på grund av 

risken med immersionsbrytning. 

Den i slutänden skapade virtuella miljön går i ett industriellt tema med mörka rum och 

korridorer som är sparsamt upplysta. Som det nämnts i kapitel 3.1, för att inte störa 

spelarens uppmärksamhet i onödan, finns det inga ljuskällor som inte fyller någon funktion. 

De enda ljuskällor spelaren alltså kommer se är de som testet försöker mäta effektiviteten 

hos. Ju fler ljuskällor eller andra distraktionsmoment som är närvarande samtidigt, desto 

svårare skulle det bli för spelaren att veta vad som ska tolkas och det blir även svårt för 

författaren att tydligt se vad spelaren reagerar på. En annan ljuskälla är dock alltid 

närvarande: spelarens ficklampa. Utan ficklampan skulle det bli för svårt för spelaren att 

navigera genom världen så den är absolut nödvändig. Deltagarna får dock själva välja om de 

vill använda den eller inte. 
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De ljuskällor och beteenden som testas i undersökningen är följande och återfinns i 

spelmiljön i den listade ordningen nedan: 

 Två stora lampor i varsin ände av ett rum lyser i olika färger (Rum 1). 

 Ett horisontellt ljus rör på sig på marknivå från vänster till höger (Rum 2). 

 En ensam grön lampa sitter i takhöjd. Resten av omgivningen är mörk och döljer den 

rätta vägen framåt (Rum 3). 

 Ett grönt ljus kan ses på avstånd. Ljuset lyser upp en vägg som antyder om att ett 

hörn finns att gå runt (Rum 3). 

 En oregelbundet blinkande lampa pekar med vitt ljus på marken i den riktningen 

spelaren ska gå (Rum 4). 

 När spelaren går genom en korridor syns det hur lampor i nästa rum tänds upp. Det 

finns sex lampor varav en blinkar oregelbundet. Varje lampa har en till två öppna 

dörrar bredvid sig (Rum 5). 

 Här har spelaren gått in i ett av två rum. Antingen kommer spelaren till ett mörkt 

garage som måste navigeras genom, eller till en stor lagerlokal med röda lampor på 

golvet som lyser upp omgivningen (Transportsträcka mellan Rum 5 och 6). 

 Båda dessa rum leder till en och samma korridor som delar sig i två delar. Båda delar 

leder till samma destination. Den enda skillnaden i korridorsdelarna är 

ljussättningen. Blåa lampor i varje korridor har olika rörelsebeteenden ska få 

spelaren att välja en specifik väg (Rum 6). 

 Efter korridoren kommer spelaren till ett mörkt rum med tre möjliga vägar att gå. 

Två är återvändsgränder medan den sista leder vidare. Två av tre vägar har en lampa 

som lyser. Syftet är att undersöka om spelaren uppmärksammar avsaknaden av ljus 

lika mycket som närvaron av sådan och i så fall om detta lockar spelaren eller inte 

(Rum 7). 

 I spelets sista rum blir det en upprepning av tidigare tester med tre starkt lysande 
lampor som lyser i ett mönster på en vägg för att visa att spelaren ska gå dit (Rum 8).  
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4.2.1 Rum 1 

Vid spelets start ser spelaren en röd lampa framför sig. På ungefär samma avstånd bakom 

spelaren finns det en grön lampa (se Figur 6 nedan). Det som ämnas undersökas här är att se 

om spelaren väljer att instinktivt röra sig mot det röda ljuset (vilket det inte är tänkt att de 

ska) eller om de går mot det gröna ljuset. Kommer spelaren ens upptäcka att det finns två 

lampor innan den tar ett beslut och i så fall, vilket beslut fattas? Färgvalen är kopplade till 

den (oftast västerländska) samhälleliga stigma att rött har en negativ koppling medan grönt 

är kopplat till något positivt (jämför med stoppskyltar i trafiken, trafikljus med mera) 

(Piotrowski & Armstrong, 2012). För att ännu tydligare koppla det röda till en felaktig 

handling hörs det en kort och plötslig alarmsignal när spelaren går runt hörnet i närheten av 

ljuset. Värt att nämna är att båda lampor sitter i takhöjd för att maximera chansen att 

spelaren uppmärksammar dem. De orangea ljuskällor som syns i Figur 6 tillhör de tidigare 

nämnda robotarna. De stora tub-containrarna som hänger i taket kan även de delvis synas i 

överkant av den nedre bilden. Skillnaden i tiden det var att uppmärksamma en färg över en 

annan är extremt minimal och bör inte påverka beslutsfattningen. I samtliga rum i testet är 

det spelarens agerande kring de uppmärksammade ljussättningsteknikerna som är det som 

faktiskt undersöks. Det förväntade beteendet är här att spelaren inte ska gå åt det röda ljuset 

utan uppmärksamma det gröna ljuset och därefter gå mot det. Att spelaren börjar åt det röda 

hållet är för att kontrollera ljusets närvaro, trots färgen, har en så pass stark effekt på 

uppmärksamheten att det tar kontroll över spelarens beteende. 

 

Figur 6 Här ser vi spelets första rum. Innehållet i den översta bilden är det första 
sinnesintryck spelaren får. Den undre bilden visar den tänkta vägen bakom spelaren.  
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4.2.2 Rum 2 

Efter spelaren har gått förbi den gröna lampan kommer den till en mörk T-korsning. Det 

enda som lyser upp korsningen är en horisontell rad med lysrör i ungefärlig markhöjd. Det 

som utmärker sig här är att ljuset från lamporna regelbundet rör sig i en viss riktning. En 

ljuskälla rör sig från längst till vänster i korsningen till längst åt höger med jämna 

mellanrum. Tanken är att spelaren inte ska vara påverkad av en viss färg här utan bara följa 

det håll ljuset rör sig åt. Ljussättningstekniken grundar sig i forskning som säger att objekt i 

rörelse är något som omedvetet uppmärksammas. Förhoppningen är att teknikens 

konstruktion ska vara lockande nog för spelaren att känna att det är den tänkta och säkra 

vägen framåt och därmed följs efter. 

Samma sak som tidigare gäller även här att det bara är denna specifika ljuskälla (utöver 

ficklampan) som lyser upp miljön i ett försök att undvika distraktionsmoment. Se Figur 7 

nedan för ett exempel där spelaren precis anlänt till korsningen. Ljuskällan kan ses i mitten 

av bilden. 

 

Figur 7 Ett bildexempel på den ljuskälla som förflyttar sig horisontellt från vänster  till höger. 
Syns tydligast tack vare den sfäriska ljusfläcken på marken i mitten. 
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4.2.3 Rum 3 

Oavsett vilken väg spelaren tar i Rum 2 kommer den till ett mörkt rum som endast lyses upp 

av en grön lampa på håll (se Figur 8). Om spelaren går till lampan direkt och inte ser sig 

omkring och utforskar, kommer den att ledas in på ett villospår som till slut leder tillbaka till 

samma rum (vänster i bild). Från denna position är förhoppningen att spelaren ska se ett 

grönt skimmer i en annan korridor vid horisonten och därmed hitta rätt väg framåt. Denna 

korridor framåt kan spelaren även hitta på egen hand om den utforskar miljön. Att följa det 

gröna ljuset in på ett slags villospår är ett test för att kolla om spelarens förväntningar såhär 

tidigt går att manipulera, om ljusets färg från Rum 1 redan har associerats till något positivt. 

Detta stora rum introducerar även spelaren utöver alarmet tidigare för spelets huvudsakliga 

skrämselmoment i form av olika diegetiska ljudeffekter som nämnts i kapitel 4.1.3. 

 

Figur 8 I ett mörkt rum är det bara den gröna lampan som vägleder spelaren. På den högra 
sidan ser vi ett stängsel lysas upp av spelarens ficklampa. 
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4.2.4 Rum 4 

I det närliggande rummet sitter det en lampa på högerväggen i takhöjd och lyser ned på 

marken åt vänster (se Figur 9). Lampans blinkande sken är till för att signalera för spelaren 

åt vilket håll den ska gå. Rummet i sig är förvisso inte särskilt stort men är mörklagt med 

brummande maskiner. Förhoppningen är att spelaren snabbt märker ljuscirkeln på marken 

och går mot den och därmed hittar vidare. Ett annat utfall är att de ignorerar ljuset och 

hittar rätt väg ut av ren tur. Om detta är utfallet för genomsnittet av testare bör det gå att dra 

slutsatsen att denna teknik inte fungerar som det är tänkt. Tekniken grundas i samma 

forskningsteori som i Rum 3 att utstickande rörelsebeteenden uppmärksammas samtidigt 

som ljusets färg kontrasteras mot mörkret. 

 

Figur 9 En närliggande grön lampa färgar både omgivningen och spelarens vapen. Den vita 
ljuscirkeln kommer från en halvtrasig lampa på väggen till höger utanför bilden. 
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4.2.5 Rum 5 

I den följande raka korridoren finns det varken skrämselmoment eller ljussättningstekniker. 

Men korridoren sitter ihop med det nästkommande rummet vars lampor lyser upp i takt 

med att spelaren rör sig genom korridoren. Vid korridorens slut är alla lampor tända och en 

av de sex lamporna blinkar som om den vore på väg att gå sönder på ett liknande sätt som 

lampan i Rum 4 (jämför Figur 9 och 10). Skillnaden här ligger i att det tidigare rummet bara 

hade en lampa som tävlar om uppmärksamheten medan det nu finns sex stycken varav en 

beter sig annorlunda. Tanken är att spelaren ska lockas till att gå in i den nu öppna dörren 

som sitter bredvid den trasiga lampan av samma anledning som i Rum 4. Utöver identiska 

lampor i rummet finns det inga andra visuella element som bör kunna påverka 

uppmärksamheten så det är helt och hållet upp till spelarens egen vilja att välja en av de åtta 

olika dörrarna i närheten av lamporna. 

I takt med att spelaren närmar sig rummet hörs ett ljud som simulerar att dörrarna öppnar 

sig. Tanken här är att få spelaren att notera att det ens finns dörrar i rummet. Men det 

primära syftet är också att försöka skrämma spelaren med plötsliga ljud som 

stämningshöjare. Förhoppningen är att när spelaren nått den bortre änden av rummet ska 

den bli skärrad av både dörrarnas ljud och ett antal lampor som plötsligt lyser upp en enorm 

staty av en människoliknande varelse. Detta sker precis i närheten av den blinkande lampan 

och förhoppningsvis tar spelaren ett snabbt beslut och beger sig mot den ingången. 

 

Figur 10 Efter att ha gått igenom en lång korridor har lampor tänts framför spelaren. Längst 
bort till höger håller en lampa på att gå sönder. Längst bort i mörkret döljer det sig även en stor staty 

som ska skrämma spelaren. 
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Nästa del av spelmiljön består av två rum bredvid varandra (se Figur 11). Om spelaren gick 

den tänkta vägen eller någon av de andra tre på högersidan kommer den till ett visst rum och 

till det andra om de gick åt vänster. Det högra rummet är ett slags garage med 

bränslepumpar och ett par fordon. Här behöver spelaren bara ta sig vidare framåt dels med 

hjälp av ljudeffekter från maskineriet runt spelaren men också med hjälp av dess ficklampa. 

I det andra rummet sitter det ett antal röda lampor på marken som lyser upp en stor 

brummande apparat i taket. Det händer ingenting i rummet även om spelaren går under 

maskinen men tanken är ändå att spelaren ska undvika lamporna och gå runt dem. Dessa två 

rum är i praktiken bara transportsträckor som inte är en del av testets syfte. 

 

Figur 11 Dessa två bilder visar de sidorum som spelaren behöver navigera sig genom för att 
komma vidare. Den översta bilden visar en liten del av det högra rummet och den nedre bilden visar 

det vänstra rummet. 
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4.2.6 Rum 6 

Oavsett vilket rum spelaren hamnat i efter Rum 5 kommer den till slut till ännu en stor och 

mycket bred korridor. Denna korridor är delad på mitten med en vägg och fortsättningen av 

korridoren till nästa område är en spegelbild av den andra sidan (se Figur 5 på högersidan 

för ett förtydligande). Syftet med en identisk miljö oavsett vägval är för att kunna testa om 

ljusets rörelsebeteende har en påverkan på spelarens uppmärksamhet och val. På varje sida 

av den delande väggen sitter det fyra lampor som alla lyser i ett blått sken (för att rött/grönt 

inte ska påverka beslutsfattandet). Se Figur 12 för ett exempel på detta. 

På högersidan tänds dock lamporna i en sådan ordning som ger illusionen av att ljuset rör 

sig bort från spelaren. På vänstersidan rör sig ljuset tvärtom, alltså ”mot” spelaren. Tanken 

är även här att spelaren ska lockas att gå i samma riktning som ljuset rör sig precis som i 

Rum 2. Runt de två nästkommande hörnen i korridorerna sitter det dubbla vita lysrör på 

väggarna återigen liknande spelets första T-korsning. Här fortsätter vitt ljus att antingen 

röra sig bort från eller mot spelaren i ett försök att förstärka intrycket om rätt eller fel vägval. 

Utseendet hos ljuset har fått sin inspiration från arkitektursljussättning som nämnts kort i 

kapitel 3.1. Som alla andra ljus i spelet har de en diegetisk grund i och med att fysiska lampor 

finns i världen för att simulera ljusets källa. De vita ljusen som rör sig mot spelaren förflyttar 

sig i ett snabbare tempo i ett försök att styrka det faktum att spelaren gått åt fel håll, på ett 

slags hotfullt sätt. Snabbt rörande objekt som kommer mot en uppfattas lätt som hotande 

och negativt. 

 

Figur 12 Här ser vi den breda och delade korridoren med blåa ljuscirklar på väggarna. Till 
höger rör de sig bort från och till vänster mot spelaren. 
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4.2.7 Rum 7 

En annan teknik testas i nästa område. I detta mörka rum finns det tre vägalternativ att välja 

mellan (se Figur 13). Ett alternativ är rätt medan de andra två leder till återvändsgränder. 

Den väg som är längst åt vänster är den rätta. Tack vare mörkret går det inte att urskilja på 

arkitekturen vilken väg som är rätt. Det enda spelaren har att utgå från är två lysande lampor 

som sitter ovanför ingångarna. Över den mittersta ingången finns det en lampa men den 

lyser inte upp omgivningen. Tanken här är att se om spelaren blir nyfiken tack vare bristen 

på ljuskällor och därför väljer att högre prioritera undersökningen av det området. Övriga 

tester har fokuserat på närvaron av ljus och det kan eventuellt vara intressant att se om 

motsatsen har samma effekt, eller någon effekt alls. 

Att det inte är den rätta vägen som inte har en lampa över sig är ett medvetet val för att se 

om spelaren kan luras att gå åt fel håll även på detta sätt (som i Rum 3). Den rätta vägen 

sitter inte heller i mitten för det är troligen det som förväntas av spelet (det är en vedertagen 

förväntan att sidospår i spel brukar leda till extra hemligheter medan den tänkta vägen är 

mer bokstavligen rakt fram). Det är alltså denna vedertagna förväntan som förhoppningen är 

att det går att manipulera. Dessa lampor har inte någon specifik färg utan lyser båda två med 

ett naturligt vitt sken och lämnar ljuscirklar på marken under sig för att visa var ingångarna 

befinner sig. 

Ljussättningstekniken grundas i forskningsteorin om att närvaron av objekt lätt 

uppmärksammas genom dess egenskaper så som färg, form, rörelse och så vidare. Tanken är 

då som sagt att se om frånvaron av dessa egenskaper i närheten av andra objekt med 

egenskaperna samt kontrasten mellan ljus och mörker är något som uppmärksammas och 

lockar spelaren att bete sig på ett visst sätt.  

 

Figur 13 Tre lampor syns framför spelaren i spelet trädgårdsliknande miljö. Lampan i mitten 
lämnar ingen ljuscirkel på marken som de andra i hopp om att locka spelaren att undersöka detta 

närmre. Den vänstra passagen är den rätta, mitten leder till en återvändsgränd med en vattenslang till 
trädgården. Den högra passagen leder till ett litet observatorium med stolar och ett stort fönster ut i 

rymden. 

  



 30 

4.2.8 Rum 8 

Det allra sista rummet inleds med en stor gul snurrande virvelrörelse som skulle kunna vara 

en dimensionsportal eller liknande. Denna går inte att interagera med alls eller komma fram 

till tack vare skyddsbarriärer utan finns där främst för stämningens skull och för att leda 

uppmärksamheten åt ett objekt snarare än en ljuskälla. Men i samma rum sitter det tre stora 

lampor som alla lyser upp en apparat på en vägg längre bort (se Figur 14). För att ytterligare 

öka chansen att spelarens blick leds åt detta objekt är lamporna vinklade så att ett udda 

ljusmönster uppstår runt apparaten. När spelaren går fram till denna apparat hörs det en 

melodi som signalerar att spelet är över. Det är också i detta rum som det är tänkt att 

spelaren ska bli uppmärksammad på den online-enkät som de ska få fylla i, beroende på 

vilken spelversion det handlar om. Detta görs med hjälp av en textur som sitter på väggen 

där lamporna lyser. 

Kontrasten mellan ljus och mörker samt en förhoppningsvis utmärkande form på ljuset som 

inte återfinns någon annanstans i testet är det som rummets ljussättningsteknik ämnar 

undersöka. Som tidigare nämnt är objekts form något människor omedvetet snabbt lägger 

märke till. 

 

Figur 14 Spelets sista rum. Till vänster ser vi den gula virvelrörelsen bakom en skyddsbarriär. 
Till höger ser vi ett ljusmönster på väggen som lyser upp en vit apparat med knappar på. Om spelaren 

går dit hörs en melodi som signalerar att spelet är slut och kan stängas av. 
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Rum 8 är det enda rum i testet som skiljer sig mellan de två versionerna av spelvärlden 

(testmiljöversionen och Internetversionen). Se Figur 15 nedan för en överblick över 

skillnaden. Den enda skillnaden är i praktiken att ett objekt runt apparaten som syns i Figur 

14 är utbytt mot några andra objekt samt en textur på väggen där en Internetlänk är 

utskriven. Att länkens text är på engelska är för att det är det allmänt accepterade språket 

bland medlemmarna på forumet NeoGAF. Därför är även frågorna i Internet-enkäten också 

på engelska (se Appendix B). 

 

Figur 15 Här ser vi Rum 8 så som det ser ut i Internetversionen av spelvärlden. Länken leder 
till den enkät Internetanvändare förväntas fyllas i. 
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5 Pilotexperiment 

Innan data kan samlas in överhuvudtaget behöver ens produkt testas för att det ska gå att se 

om produkten går att använda för datainsamling eller inte. Ett effektivt sätt för att få 

feedback på detta är genom så kallade pilottester där ett fåtal personer får testa produkten 

och utvärderingsmetoden. Detta är för att de ansvariga ska kunna se om deras metod dels 

samlar in rätt data men också om det som samlats in är utvärderingsbart överhuvudtaget 

med hjälp av den valda metodens konstruktion. Pilottester kan därför liknas med det som 

Benyon (2005) kallar för ”prototyping”, där små versioner av mjuk- eller hårdvara skapas på 

förhand innan den riktiga produktionen sätts igång. Konceptet som sådant är även något 

som rekommenderas inom medievetenskapen (Østbye m.fl., 2002). 

5.1 Pilottester 

Innan själva undersökningarna påbörjades gjordes två pilottester. Det första genomfördes av 

en testperson utan några som helst förkunskaper om undersökningens syfte. Denna 

deltagare spelade spelet på egen hand hemma hos sig och simulerade därmed 

nätundersökningens struktur. För att överhuvudtaget kunna jämföra resultaten som uppstod 

gjordes ett till test, denna gång av en person som var insatt i arbetets syfte. Detta var delvis 

ett bekvämlighetsval men också viktigt för att avgöra om vetskapen om syftet hade någon 

påtaglig effekt på resultaten. Den andra deltagaren blev observerad och simulerade därmed 

testmiljöns struktur. Båda testdeltagare klassas som core-spelare. Resultaten hamnade ofta 

inom förväntningarna. Tyvärr var det dock i vissa fall inte de önskade resultaten som 

uppstod. 

5.1.1 Test 1 

Deltagaren rörde sig direkt mot det röda ljuset i Rum 1 utan att titta sig omkring. I Rum 2 

gick deltagaren åt vänster och kunde inte förklara varför. Rum 3 fungerade dock som tänkt 

vilket kan tyda på att färgens betydelse inte är särskilt stor, så länge ett ljus finns 

överhuvudtaget. Ljuset i Rum 4 uppmärksammades men hjälpte inte deltagaren framåt 

nämnvärt. Det kan tyda på både felaktig placering och på ljusets beteende om det fortsätter 

hända i övriga tester. Ljuset i Rum 5 har ett snarlikt beteende med ljuset i Rum 4 och detta 

fungerade dock som tänkt, vilket skapar en konflikt med det tidigare spelarbeteendet och 

även en konflikt med hypotesen att störningsmoment påverkar deltagarens beteende 

(eftersom Rum 5 innehåller så pass många fler ljuskällor). 

I den blåa korridoren i Rum 6 följde deltagaren den tänkta vägen framåt och deltagaren gav 

förklaringen att ljusets beteende antydde att det skulle följas. Detta orsakar ännu en konflikt 

jämfört med deltagarens beteende i Rum 2 som är mycket snarlikt utformat 

ljussättningsmässigt. I Rum 7 gick deltagaren åt höger istället för mitten. Någon mer konkret 

förklaring till varför än ”det kändes rätt” kunde inte erhållas. I det sista rummet upptäckte 

deltagaren ljusmönstret så gott som omedelbart och gick mot det. Deltagaren förstod dock 

inte att spelet var slut här vilket bekräftade misstanken att spelets Internetversion behövde 

en mer välskriven beskrivning som förklarar hur spelet ska startas och när det är slut. 
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5.1.2 Test 2 

Det första testet utfördes som sagt utan författarens närvaro. Intervjun skedde därmed över 

Internet. Det andra testet utfördes dock tillsammans med deltagaren. Denna deltagare gick 

också mot det röda ljuset i Rum 1, men följde ljuset korrekt i Rum 2 samt i Rum 3. Det tyder 

på att kunskapen om undersökningens syfte kan ha påverkat beteendet men även första 

testpersonen fick snabbt en misstanke om syftet redan i Rum 1 och det verkade inte ha 

någon effekt där. Trots förkunskapen gjorde dock även deltagare 2 en del ”fel”. Rum 4 

navigerades enkelt och i Rum 5 valdes inte den tänkta vägen framåt. Rum 6 gick som 

planerat men i Rum 7 gick deltagaren till den vänstra passagen utan att undersöka de andra 

med samma förklaring som deltagare 1 gav, att ”det kändes rätt” vilket alltså inte går att lita 

på alls. Att ingen valde att undersöka mittengången är dock ändå potentiellt talande för 

ljussättningstekniken och dess konstruktion. Deltagare 2 sa inget särskilt om ljusmönstrets 

form men gick till det och förstod att spelet var slut. 

5.2 Pilottestsanalys 

Övriga kommentarer från deltagare 1 var att mörkret var stämningsfullt men det blev aldrig 

särskilt skrämmande. Personen gillade musiken och ljudeffekterna men tyckte inte 

effekterna påverkade stämningen något särskilt. De var funktionella på det sätt att 

deltagaren snabbt vände sig om och undrade var ljuden kom från men ”läskigt” var fel 

ordval. Ficklampan var tyvärr inte så bra heller. Spelets navigation var även något 

förvirrande vilket kan tyda på att flera guidningsmetoder utöver ljus behövs i spel. Det 

återstår dock att se i den faktiska undersökningen om detta stämmer. 

Deltagare 2 gillade inte alls musiken men hade inget emot ljudeffekterna. Det finns en risk 

att ljud kan störa spelarens uppmärksamhet och därför bidra till att det inte går att avgöra 

vad som styr spelarens beteende. Detta är något som fått övervägas i spelmiljöns skapelse. 

Något eget ”dövtest” har inte genomförts men båda deltagare har i efterhand vid förfrågan 

sagt att de skulle föredra att ljuden finns i spelet, vilket styrker den tidigare hypotesen att 

spel utan ljud uppfattas som konstigt och är därmed immersionsbrytande. Ljuden kommer 

med andra ord att finnas kvar i spelet. Det finns inte heller några ljud som hörs samtidigt 

som ljussättningstekniker syns på skärmen. Alarmet i Rum 1 kan förvisso höras i närheten av 

det röda ljuset men när alarmet väl hörs har spelaren redan gått emot det förväntade 

beteendet och ljudet kan därför inte påverka uppmärksamheten och beslutsfattningen. Alla 

övriga ljud, vare sig de är tänkta som skrämselmoment eller bara som omgivningsljud, hörs 

bara mellan platserna där ljussättningsteknikerna finns. Det bör betyda att i praktiken kan 

inte ljuden påverka spelaren och därmed ljuskällornas reliabilitet. 

Det är också svårt att mäta immersion men deltagarna kommer i undersökningen få gradera 

spelets immersionsfaktor efteråt genom att betygsätta deras upplevelse mellan 0 och 10, där 

10 är det bästa betyget. Om något särskilt uppstår i testerna kommer uppföljningsfrågor om 

specifika händelser att ställas till testdeltagarna. 

Några förändringar av undersökningens produkt behövde inte göras utifrån pilottesternas 

feedback. Installations- och kontrollinstruktioner förtydligades dock via en omformulerad 

hjälpfil i Internetversionens installationsfil. 
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6 Resultat av huvudexperiment 

Alla deltagare fick möjligheten att välja specifik testmiljö: antingen hemma hos sig själva 

eller hos författaren. Fem av nio core-tester genomfördes hos författaren. Fyra core-tester 

genomfördes hemma hos deltagaren eller hos en annan deltagare. Samtliga deltagare var 

bekanta med författaren på förhand. Alla blev informerade om hur deras personuppgifter 

skulle hanteras och att de skulle förbli anonyma i rapporten. De var också medvetna om 

vilken typ av spel de skulle få spela. Efter testerna var över fick de veta syftet med 

undersökningen i samband med intervjun. Deltagarna blev observerade under tiden de 

spelade efter ha godkänt detta. Ingen core-spelare visste på förhand vad undersökningen 

handlade om. 

Novis-testerna utfördes hos författaren. Samtliga noviser var återigen bekanta på något sätt 

med författaren på förhand. De fick samma information innan och efter testet som core-

spelarna. Även noviserna blev observerade på plats med deras godkännande under tiden de 

spelade. Ingen novis kände heller till undersökningens syfte på förhand. 

Samma sak gällde i nätundersökningen, att ingen deltagare kände till undersökningens syfte. 

Detta säkerställdes i den möjliga mån det gick genom att inte ge tillgång till online-enkäten 

förrän spelet var färdigspelat. Det nämndes inte heller i forum-tråden där övrig information 

tillgängliggjordes för deltagarna. En öppen vädjan från författaren att inte diskutera 

innehållet accepterades av samtliga nätdeltagare. Risken för att medlemmarna pratat 

sinsemellan finns förstås men den anses vara minimal. Den är även ej kontrollerbar på något 

sätt. Nätundersökningens procentvärden är avrunda till närmaste heltal. 

6.1 Rum 1 

Tabell 1 Antalet deltagare som gick mot den gröna lampan, vilket var det förväntade beteendet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

33 % (3 av 9) 44 % (4 av 9) 59 % (20 av 34) 

 

Resultaten från Rum 1 tyder på att eftersom en klar majoritet av core-spelarna valde att 

ignorera färgen (eller inte noterade den alls i ett fall) och namngav utforskning som den 

huvudsakliga motiveringen går det eventuellt att dra följande slutsats: Trots att rött och 

grönt har starka kulturella betydelser, valde core-spelare oftast att strunta i det faktumet i 

spelsammanhang. Utforskning var viktigare än att följa spelets ”regler”. Samtliga deltagare 

oavsett grupp ser det röda ljuset rakt fram när de startar spelet. Möjligen har de blivit 

påverkade av detta vid sitt beslutsfattande men det var just det som också var tanken att 

undersöka. Väljer de att gå mot det gröna ljuset fast de inte se det direkt eller gör dem det 

inte? Av en eller annan anledning gick en majoritet mot det röda ljuset. 

En deltagare sa uttryckligen att den förstod att grönt var den rätta vägen och bara därför ville 

den kolla vad som fanns åt det andra hållet. En deltagare förklarade sitt beteende med att det 

var ditåt deltagarna såg åt först vilket tyder ännu mer på att det var ett aktivt val att röra sig 

mot den röda lampan. I övrigt är det tyvärr omöjligt att veta om spelets startögonblick haft 

ett så pass starkt inflytande på beslutsfattningen eller inte. 
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Resultaten mellan core- och novis-spelare i Rum 1 är mycket snarlika, core-spelares 33 % 

jämfört med novisers 44 % (vilket i praktiken innebär tre och fyra deltagare vardera). 

Samtidigt sa alla novis-spelare som gick mot den röda lampan att det var den enklaste vägen 

att ta, det enda tillfället i hela undersökningen där samtliga deltagare gett samma motivering 

konsekvent. En deltagare lyckades tappa bort sig själv och undersökte till slut det röda 

området ändå. En annan förklarade det med att den inte såg väggarna i närheten av den röda 

lampan så deltagaren förstod inte att det gick att gå dit överhuvudtaget. Annars hade 

deltagaren ingen konkret anledning till att ha valt den gröna vägen. 

Den kulturella kopplingen mellan grönt och rött visar sig dock även här, där grönt är något 

positivt. Noviser har ju dock inte samma slags erfarenheter som core-spelare som i många 

fall tänker lite extra och vet att det går oftast att utforska sina miljöer innan det är dags att gå 

vidare framåt. Som i andra fall förklarades valet även med ”det kändes rätt”, vilket troligen 

även det har med den sociala kopplingen till färgen att göra. En majoritet av noviserna 

verkade dock inte reflektera över den röda färgen alls, vilket kan tyda på att den generella 

kulturella kopplingen till grönt är starkare än den röda. 

Nätundersökningens resultat i Rum 1 är snarlikt novisernas resultat genom att runt hälften 

av deltagarna rörde sig mot den gröna lampan. Motiveringarna var förvånansvärt 

konsekventa med att färgen grönt har en positiv koppling i spel och rött gav omgivningen en 

mer hotfull känsla. Precis som med core-spelarna var dock intresset för utforskning mycket 

starkt. Även om många förstod vilken väg som var rätt kollade de just därför vad som fanns i 

motsatt ände av rummet. En deltagare sa att färgen inte spelade någon roll och just för att 

spelet startade i en viss riktning så vände deltagaren på kameran och tittade åt den gröna 

lampan i hopp om att hitta hemligheter. Flera deltagare nämnde att moderna spel ofta var 

linjära och att spelaren ska gå framåt i alla lägen så de ville se vad som fanns åt andra hållet, 

där den gröna lampan fanns. Det visar på att deltagarna åtminstone tänkt precis som 

förväntat. Att bara gå framåt utan att ha en tanke bakom det är dock uppenbarligen inte bara 

kopplat till noviser då flera core-spelare i nätundersökningen motiverade sitt val på samma 

sätt. 

6.2 Rum 2 

Tabell 2 Antalet deltagare som gick åt höger, vilket var det förväntade beteendet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

78 % (7 av 9) 56 % (5 av 9) 41 % (14 av 34) 

 

Rum 2 gav det allra bästa resultatet jämfört med vad som förväntades skulle ske. Det var 

enbart två av de som gick åt höger sa uttryckligen att de förstod att syftet var att de skulle åt 

höger. De som gick åt vänster nämnde rädslan för monster och ville utforska miljön. Andra 

motiveringar till att gå åt höger var antingen ingen motivering alls eller att ”det kändes rätt” 

precis som i ett av pilottesterna. Några mer konkreta motiveringar kunde tyvärr inte ges av 

någon deltagare. Att enbart två deltagare gick åt motsatt håll kan dock indikera att ljusets 

beteende uppfyller sitt syfte. I just denna spelgenre kan nog detta vara ett gott tecken. Om 

spelarna inte blir för medvetna om vad som pågår kring dem kan de förslagsvis bli 
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manipulerade enklare vilket kan vara till genrens fördel. Över lag var det denna 

ljussättningsteknik som var klart effektivast för core-spelare. 

Rum 2 i novisernas fall följde core-spelarnas mönster med en majoritet som följde efter 

ljuskällan. Novis-siffran var dock aningen lägre med 5 av 9 deltagare, eller 56 %. Noviserna 

motiverade återigen sina beslut med att ”det kändes rätt” eller att de inte tänkt på det alls. 

Enbart en deltagare sa att ljuset hjälpt deras beslut medan två påpekade att de kunde ha 

blivit påverkade omedvetet. De som gick åt vänster sa att det var på måfå, de ville undersöka 

var ljuset kom från, att de föredrog vänster i största allmänhet eller att de inte ha någon 

aning om varför. Dessa resultat stämmer någorlunda överens med core-spelarnas 

motiveringar, framför allt att det kändes som den rätta vägen. 

För nätundersökningens resultat av Rum 2 är kopplingen till noviserna närmare till hands 

än den till core-spelarna. Mindre än hälften gick nämligen till höger med förklaringen att i 

vanliga fall när ett val kunde göras så brukade vänster väljas per automatik. Motsatsen sades 

också så något konsekvent samband är svårt att se här. Kanske bör en undersökning kring 

kopplingen mellan höger- och vänsterhänthet och vägval göras? I vissa fall gick deltagare 

återigen bara åt motsatt håll först för att dubbelkolla att det inte fanns något att hitta där 

innan de vände om och gick åt rätt håll. Sådana beteenden har inte räknats in i 

procentresultaten, utan enbart de som visade det förväntade beteendet på första försöket. 

Åratal av inpräntade designkonventioner i spel såsom att hemligheter ofta finns i motsatt 

riktning är uppenbarligen en starkare faktor som i vissa fall påverkar spelarnas beteenden. 

En deltagare uttryckte det bra för hur spelare sannolikt ser på slumpade val; ”when in doubt, 

go left”, vilket troligen kan ha varit hur fler tänkt i andra situationer. Endast en av 34 

deltagare sa ”det kändes rätt” medan övriga hade mer konkreta motiveringar åt något håll 

(åtta deltagare gav inget svar alls). 

6.3 Rum 3 

Tabell 3 Antalet deltagare som gick mot den gröna lampan, vilket var det förväntade beteendet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

22 % (2 av 9) 67 % (6 av 9) 44 % (15 av 34) 

 

Beteendet i Rum 3 hos core-spelarna var speciellt och oväntat. Ett flertal deltagare tappade 

orienteringen i detta rum och råkade gå tillbaka till Rum 1, ibland flera gånger. Tre deltagare 

undvek systematiskt den gröna lampan då de förstod att det var rätt väg framåt och ville 

istället utforska miljön. En deltagare sa också att den gröna lampan inte såg intressant ut. 

Några deltagare råkade gå genom labyrinten åt fel håll och ingen deltagare råkade 

slumpmässigt hitta rätt väg framåt. Alla deltagare uppmärksammade den gröna slime-

klumpen i närheten av lampan vilket kan förklara varför lampan ignorerades (klumpen 

nämndes som potentiell fiende flera gånger). Det kan indikera att andra visuella element 

drar till sig uppmärksamheten mer än vad ljus gör, i detta fall troligen på grund av spelarnas 

förväntningar kring spelets genre. En del förvirring förklarades med dåligt lokalsinne och en 

hopblandning av de olika gröna lamporna i Rum 1 och 3. Då ingen deltagare nämnde det i 

efterhand verkade ingen uppmärksamma det lilla extra gröna ljusskenet i korridoren till 
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Rum 4 som var tänkt att bekräfta att det var rätt väg framåt. Arbetet med att tona ner detta 

ljussken var nog för väl genomfört och tid som kunde ha spenderats på annat håll. 

Rum 3 visar potentiellt en markant skillnad i upptäckarglädjen mellan core-spelare och 

noviser med tre gånger så många noviser som följde den gröna lampan istället för att 

utforska omgivningen på egen hand. Det var dock ingen deltagare som följde den gröna 

lampan som hittade rätt väg tack vare den utan det verkade vara ren slump. Antalet 

deltagare som tappade orienteringen var även den större än bland core-spelarna (sex stycken 

noviser och tre core). Sju av nio deltagare blev nyfikna på den gröna slime-klumpen till 

skillnad från samtliga core-spelare. Core-spelarna verkade dessutom snabbare på att agera 

våldsamt mot klumpen, antingen genom att försöka hoppa på den eller genom att skjuta mot 

den, något som sällan hände med noviserna. 

Färre än hälften i nätundersökningen gjorde återigen som förväntat. De som gjorde som 

förväntat förklarade det i nästan samtliga fall med att rummet var alldeles för mörkt för att 

enkelt kunna navigeras (vilket var med flit) och den gröna lampan stack därför ut mycket 

mer och kändes därmed som det säkra alternativet som det var menat att spelarna skulle gå 

till. Flera stycken sa att de inte kunde se var den rätta vägen framåt var så de följde ljuset i 

hopp om att bli ledda dit. Det kan tyda på att ljussättningstekniken fungerat precis som tänkt 

trots det låga antalet deltagare som faktiskt följde lampan. De som inte gick mot ljuset, de 

förklarade det ofta med att visserligen förstod de att lampan var dit spelaren skulle gå, men 

de valde just därför att vänta med att gå dit för att få chansen att utforska på egen hand först, 

precis som i Rum 1 och 2. Med andra ord hade nog andelen deltagare som följt ljuset varit 

högre om det inte vore för den stora äventyrslusten och upptäckarglädjen hos deltagarna, 

just eftersom de flesta sa att de medvetet väntade med det området. Men det betyder ju 

också att de uppmärksammade lampan men inte kände sig tillräckligt manade av enbart 

ljuset att gå ditåt på en gång. Om det är positivt eller negativt är svårt att avgöra och det 

beror nog mer på bandesignens syfte från fall till fall. 

6.4 Rum 4 

Tabell 4 Antalet deltagare som tyckte ljuset varit fördelaktigt för deras navigering. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

11 % (1 av 9) 56 % (5 av 9) 29 % (10 av 34) 

 

Rum 4 i sig gav inte alls de förväntade resultaten hos core-spelarna och kräver sannolikt 

vidareforskning i form av en annat praktisk konstruktion av produkten. Endast en deltagare 

tyckte ljuset hjälpt deras navigering och det var ett tveksamt uttalande. Fem deltagare 

noterade inte medvetet ljusets närvaro eller beteende överhuvudtaget och kunde inte minnas 

rummet alls. Fyra deltagare kom ihåg ljuset men tre av dem antingen missförstod dess syfte 

(kommer skrämmas och ska därför undvikas) eller tyckte det inte hjälpte navigeringen. 

Ingen av de fem som glömt rummet tyckte i efterhand att ljuset hade hjälpt dem. 

Primacy/recency-effekten (Smith & Kosslyn, 2009) går det att dra en parallell till här. 

Effekten går kortfattat ut på att information i mitten av en mängd är den information som 

snabbast glöms bort, vilket vi ser händer genom alla tre tester med just detta rum och enbart 

detta rum. Deltagarna hade med andra ord eventuellt svårt att minnas rummet då dess 
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placering är i närheten av mitten av det totala antalet rum som ska hållas i deltagarnas 

minne. Förslagsvis kan denna ljussättningsteknik alltså både konstrueras på ett annorlunda 

sätt och på en annan tidsplats i själva spelmiljön för att dubbelkolla resultaten. 

Observationen visade dock att endast en deltagare blev förvirrad och gick åt fel håll. De 

övriga åtta deltagarna navigerade sig framåt utan problem. Ett flertal deltagare såg ut att 

fästa blicken i ljusets riktning men de kunde inte säga något särskilt om det i efterhand. Ett 

mer störande beteendemönster och framför allt placering i världen kan vara värt att tänka på 

till framtiden då det nuvarande ljuset inte lyser upp den tänkta passagen utan en trappa och 

en tom vägg, ett misstag i konstruktionen. Deltagarnas spridda men ändå uppenbara 

intresse för trappan tyder dock på att ljuset gjorde att de uppmärksammade just det objektet, 

en indirekt vinst i sig självt som visar att ljus kan locka spelare att fästa blicken på objekten 

som syns. 

Mer än hälften av deltagarna i novisgruppen tyckte att ljuskällan i Rum 4 hade hjälpt deras 

navigering, ännu en stor skillnad från core-spelarnas en av nio. Fem deltagare tyckte alltså 

att ljuset hade varit till deras fördel och de övriga kom antingen inte ihåg rummet alls eller 

hade inte noterat att lampan fanns. Däremot lyckades nästan alla deltagare att navigera sig 

genom dörren utan svårigheter. Endast en deltagare blev förvirrad och gick åt fel håll, precis 

som i core-testet. Medan core-spelarna funderade mycket kring lampans syfte som något 

eventuellt farligt sa inte noviserna någonting alls i den stilen. De vanare deltagarna hade mer 

långtgående tankegångar kring olika objekts syften i allmänhet. 

Närmare en tredjedel i nätundersökningen tyckte att lampan i Rum 4 var till deras fördel. 

Det resultatet hamnar mellan de två testmiljöundersökningarna. Ett svar som stack ut 

ordentligt var en deltagare som tyckte ljuset gjorde det alldeles för enkelt att navigera genom 

rummet och att ljuset borde ha varit svagare. Med tanke på hur de övriga resultaten såg ut är 

nog detta ingen bra idé, särskilt inte när även motsatsen sades, att denna guidningsteknik 

var mycket dåligt implementerad. Även ett stort antal deltagare i denna grupp sa också att de 

inte kom ihåg varken ljuset eller rummet i sig. Intressant nog nämndes det att medan de inte 

kunde komma ihåg ljuset så kanske de uppmärksammat det omedvetet, detta till trots att det 

inte nämnts tidigare innan undersökningen vad testet handlade om. Ett annat konsekvent 

klagomål från alla tre tester var som sagt att just placeringen av ljuset inte bidrog tillräckligt 

mycket till guidningen framåt samt att hastigheten spelkaraktären rör sig med är för snabb 

för att detaljer ska hinna uppfattas ordentligt. 

6.5 Rum 5 

Tabell 5 Antalet deltagare som gick åt det förväntade hållet, den övre högra passagen. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

11 % (1 av 9) 33 % (3 av 9) 44 % (15 av 34) 

 

Även Rum 5 var ett misslyckande bland samtliga tester jämfört med det förväntade 

resultatet. Men framförallt var det core-spelarna som förvånade. Även deltagarnas 

motiveringar lämnade mycket att önska ur ett utvärderingssyfte. Vänstersidan av rummet 

dominerade nästan helt bland hur deltagarna valde att gå med dörren direkt till vänster om 
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statyn som allra mest populär. Den enda deltagare som gick åt det tänkta hållet hade ingen 

bra förklaring till det utöver att det var första bästa vägen den kunde hitta efter ha nått 

statyn. En deltagare sa att den gått åt vänster enbart för den känt att det varit många 

högerval hittills och ville därför variera sig. Ljuset i rummet hade alltså ingen som helst 

effekt på någon av dessa deltagares beslutsfattande. 

En annan deltagare utmärkte sig genom att inte våga gå framåt överhuvudtaget. Deltagaren 

ville undvika lamporna helt i tron om att något skulle attackera där framme vilket förklarade 

varför den nedre vänstra passagen valdes. En annan motivering var att en riktning var 

tvungen att väljas och slumpen avgjorde att det blev vänster. Bara två deltagare kom ihåg det 

blinkande ljuset men de trodde det bara var en immersionsdetalj och inte något särskilt de 

skulle utforska närmre. Det tyder på att ljusets beteende var det som orsakade resultatet. Ett 

modifierat beteende skulle eventuellt kommas ihåg av fler deltagare och därmed ge ett annat 

resultat. Förslagsvis behöver beteendet sticka ut mer ur sin omgivning. Detta i sig går det 

säkerligen att göra vidareforskning kring. 

Fler noviser än core-spelare gick åt det tänkta hållet. De som gick till någon annan passage 

sa att de letade efter första bästa vägen, att de inte hade någon särskild anledning eller att de 

ville bort från statyn så fort som möjligt. Ingen av de som gick fel kunde säga att de noterat 

det blinkande ljuset. Men det kunde å andra sidan inte de som gick rätt heller. En som gick 

nästan rätt, bara en passage ifrån den tänkta, tyckte att ljuset hade hjälpt vilket kan förklaras 

med att ljuset sitter mellan två passager så den kan tyvärr antyda om båda två. Ljusets syfte 

var dock oavsett som tänkt. Enbart två deltagare var uppmärksamma nog att få se statyn 

överhuvudtaget oavsett vilket passage de valde. För core-spelarna var siffrorna tvärtom. 

Nästan hälften i nätundersökningen gick åt det tänkta hållet vilket gav det allra bästa 

resultatet jämfört med det hur det var tänkt. Konstigt nog verkade upptäckarglädjen och 

nyfikenheten hos deltagarna avta dramatiskt i detta rum. Här tolkades ibland ljuset som 

något farligt att undvikas, eller som tidigare, något som deltagarna skulle gå till senare. Eller 

så såg de bara en eller två passager av de åtta möjliga och tog första bästa de kunde se eller 

den som var närmast, ett beteende i stil med noviserna. Huruvida deltagarna gick tillbaka 

och testade flera passager framgick tyvärr inte av resultaten och enkätens formulering 

(förutom hos en deltagare som beskrev att den tog nedre vänstra passagen först och sedan 

den tänkta) men det var å andra sidan inte testets syfte. 

Åtta deltagare av de 15 som gick åt det tänkta hållet förklarade det med att ljuset i sig hade 

varit lockande på ett sätt eller annat. Möjligen var det likadant för övriga också, några gav 

tyvärr inget svar alls, dels för att någon enstaka nämnde att de kanske blivit omedvetet 

påverkade eller för de ”alltid” drog sig åt den högra sidan (där ljuset råkade vara). Men det är 

omöjligt att avgöra med dessa resultat. Något konsekvent beteende varför vissa deltagare 

inte gick åt höger verkar inte gå att utläsa då det är betydligt mer slumpartat bland 

motiveringarna, utöver tidigare förklaringar ovan. 
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6.6 Rum 6 

Tabell 6 Antalet deltagare som gick åt höger i korridoren, det förväntade resultatet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

67 % (6 av 9) 44 % (4 av 9) 59 % (20 av 34) 

 

Rum 6 bygger på samma princip som Rum 2 och resultaten är mycket snarlika mellan de två 

hos core-spelarna. Medan endast två deltagare förklarade i efterhand att de förstod områdets 

syfte med ljuset, var det ändå sex stycken som totalt gick åt det förväntade hållet, en 

majoritet av deltagarna. En valde dock att utforska den andra vägen trots att deltagaren 

förstod syftet. Övriga deltagare noterade inte ljusets rörelsebeteende alls (troligen på grund 

av spelkaraktärens snabba hastighet). Bara en deltagare noterade i efterhand att de vita 

lamporna rörde sig mot deltagaren på vänstersidan. En annan deltagare sa att den brukar 

välja höger automatiskt (trots att personen inte valt höger i Rum 5), men ville utforska 

omgivningen och gick därför åt båda hållen. 

Trots att en majoritet valde den tänkta vägen framåt var det alltså bara två deltagare som 

kunde ge en konkret motivering till de beslut som tagits. Detta överensstämmer med 

resultaten från Rum 2 där effekten var stark men få deltagare kunde sätta ord på varför de 

fattat sitt beslut. Det kan eventuellt finnas behov av vidareforskning kring vägvalen här med. 

I vissa fall i undersökningens helhet nämns det att deltagarna valt det närmaste alternativet 

från där de kom från. Om de kom från höger valdes ibland höger igen för att undvika den 

längre gångsträckan till andra sidan rummet, eventuellt av lathet. Forskning kring antalet 

vägval, transportsträckor och hur konsekvent detta beteende uppstår kan vara något att 

fundera på i framtiden. Samma beteende kunde ses mellan Rum 6 och 7. 

Endast fyra noviser gick den tänkta vägen i Rum 6, alltså färre än 50 %, klart sämre 

procentuellt jämfört med core-spelarnas sex deltagare. Ingen deltagare, inte ens de som gick 

åt det tänkta hållet, tänkte medvetet på ljusets beteendemönster och medan alla kom ihåg de 

blåa lamporna var det bara två som öppet nämnde färgen som något som stack ut. 

Beslutsfattningen verkade dels bero på två faktorer: slumpen och bekvämlighet. I några fall 

var det bara ett val på måfå (eller som i tidigare fall, ingen särskild anledning) medan tre 

deltagare sa att det var bekvämt att bara gå rakt framåt istället för att svänga av åt ena hållet 

för att ta den andra vägen. I alla tre fall valdes den sida som var närmast beroende på vilken 

sida de valt i Rum 5 (de som valt högersidan i Rum 5 fortsatte åt höger i Rum 6 och tvärtom). 

Återigen så är det troligen på grund av hur snabbt spelkaraktären rör sig som gjorde att 

ingen deltagare märkte något särskilt om ljusets förvisso långsamma rörelsebeteende. 

Förslagsvis skulle ett annat beteende och lägre rörelsehastighet hos spelaren ge ett 

annorlunda resultat, något som kan vara klart värt att testa i och med de positiva resultaten 

från Rum 2. 

59 % i nätundersökningen valde den högre passagen i Rum 6. Intressant nog sa en deltagare 

att den valde den vänstra passagen just för att ljuset rörde sig mot personen. Ljuset var i just 

det fallet alltså inte alls avskräckande som det var tänkt. Å andra sidan sa en från 

högerpassagen att ljuset rört sig bortåt och att personen då följde efter. Även här är det 

troligt att spelkaraktärens rörelsehastighet påverkat resultaten delvis för att antalet som 

medvetet påpekat ljusets rörelsemönster är mycket låg. Många verkar alltså inte ha stannat 
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upp tillräckligt länge för att tydligt märka detta. En deltagare nämnde just detta dessutom 

som förklaring plus att personen kände att ”det var dags för variation” och valde motsatt håll 

mot hur den gjort i Rum 5 bara för att (det sistnämnda var personen inte ensam om att ge 

som motivering heller). Många deltagare tog dessutom samma riktning framåt som passade 

in med den sida de valt i Rum 5 för att det antagligen var mest straight-forward att göra så. 

Faktum är att hela 19 deltagare av totalt 34 stycken gjorde på detta viset, oavsett om de gått 

åt det tänkta hållet i Rum 6 eller inte, nästan samma siffra som de som gick åt det tänkta 

hållet. Alltså var det då 15 stycken som valde tvärtom av någon anledning. 

6.7 Rum 7 

Tabell 7 Antalet deltagare som valde mittenpassagen, det förväntade resultatet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

33 % (3 av 9) 22 % (2 av 9) 26 % (9 av 34) 

 

Endast en tredjedel av core-spelarna följde det förväntade beteendet i Rum 7. Deras 

motiveringar var dock oftast positiva för utvärderingen. De som gick till mitten gjorde det 

antingen av den tänkta anledningen (att mörkret skulle väcka nyfikenhet), för att medvetet 

undvika ljuset eller för att bryta sitt eget beteendemönster enligt dem själva. En deltagare 

blev misstänksam av den mörka passagen och undvek den därmed medan en annan inte 

uppmärksammade den alls. Samma deltagare som blev misstänksam gick åt höger men 

ändrade sig när den insåg att det var rätt väg framåt (vilket är fel) samtidigt som en annan 

deltagare trodde att den vänstra passagen var en återvändsgränd (fast det var den rätta 

vägen framåt). De enda motiveringar som kunde ges till att deltagarna valt vänster eller 

höger istället för mitten var antingen för att det var den närmaste vägen från där de kom 

(som tidigare nämnts om Rum 6) eller för att objekten i den vänstra korridoren såg 

intressanta ut. Resten av deltagarna kunde inte besvara frågan alls vilket är olyckligt. 

Resultaten antyder här om att avsaknaden av ljus inte alls lockar till sig uppmärksamheten 

lika starkt som ljusets närvaro. Eftersom så pass många deltagare inte kunde förklara sitt 

beteende mer konkret går det troligen att dra slutsatsen att dragningskraften hos ett ljus 

närvaro är betydligt större än motsatsen. Möjligtvis går denna teori om avsaknaden av ljus 

att testa på flera olika sätt då detta var bara en specifik situation. Det är alltså inte alls säkert 

att resultaten är konsekventa mellan olika genomföranden av teorin. Just denna 

konstruktion av ljuset i just denna genre kan dock också ses som något positivt. Det låga 

antalet deltagare som utforskade den mörka passagen tyder på att det är ett optimalt ställe 

att gömma något intressant på som bara vissa spelare upptäcker. Det i sig kan vara väldigt 

intressant för alla spelgenrer egentligen, inte bara inom skräck. Här finns det med andra ord 

potential till ett helt annat slags forskningsområde till framtiden. 

Novisernas resultat i Rum 7 var det sämsta mellan de tre grupperna. De två noviser som gick 

till mitten förklarade det med att de var nyfikna och ville utforska området. Andra deltagare 

sa att de inte ens märkt att det fanns en mittenpassage att gå till medan några valde vänster 

eller höger på måfå eller för att ljuset lockade dem dit eller för att det var bekvämt. Två 

deltagare sa också både vid flera tidigare tillfällen och här att mörkret var skrämmande och 

de ville därför hålla sig till ljuset vilket förklarade varför de inte upptäckte passagen. Även 
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bland noviser kan resultaten alltså tydas som att ljusets närvaro väger tyngre 

uppmärksamhetsmässigt än vad frånvaron av ljus gör och det är endast i enstaka fall som 

nyfikenheten tar överhand. 

Nio av 34 deltagare i nätundersökningen valde mittenpassagen av olika anledningar. Samma 

antal deltagare valde den högra passagen och de övriga 16 gick åt vänster, en klar majoritet 

på ungefär 47 % jämfört med de andra två på runt 26 % vardera. Två av de nio som gick åt 

höger nämnde ett träd i närheten som intressefångande vilket speglar tidigare resultat från 

till exempel Rum 3, att ett objekt fångat uppmärksamheten mer än ljuset. Flera deltagare 

som valt vänsterpassagen motiverade det med att de föredrar vänster eller för att det var den 

närmaste vägen från hållet de kom från, vilket deras statistik från tidigare rum styrker. Den 

närmaste vägen framåt nämndes dock även av de som gick åt höger. Det är återigen 

uppenbart att ljusets uppmärksamhetsstyrka är större än vad bristen på ljus är. 

Endast tre deltagare sa att mörkret stack ut som något intressant trots att nio valt den 

passagen. De andra kunde antingen inte svara alls eller så verkade ljusen påvisa sidospår 

eller återvändsgränder. Ingen av de som valde höger eller vänster nämnde ens att mitten 

existerade vilket kan tyda på att de inte märkte att den fanns överhuvudtaget, något som 

hände framförallt i novisgruppen. Möjligen spelar spelarens rörelsehastighet in även här och 

påverkade deltagarnas betänketid. 

6.8 Rum 8 

Tabell 8 Antalet deltagare som uppfattade ett ljusmönster, det förväntade resultatet. 

Core-spelare Novis-spelare NeoGAF 

0 % (0 av 9) 11 % (1 av 9) 21 % (7 av 34) 

 

Rum 8 gav undersökningens klart sämsta resultat bland core-spelarna jämfört med vad som 

förväntades. Precis som i Rum 3 uppmärksammade alla deltagare först ett sido-objekt, i det 

här fallet den stora gula virvelrörelsen på väggen. Att detta objekt skulle uppmärksammas 

var dock planerat. Alla deltagare gick därefter fram till ljuset och hörde slutsignalen. Men 

ingen noterade ljusmönstret i sig och bara två deltagare jämförde ljuset med Musse Pigg i 

efterhand när de fick se ljuset igen. Övriga deltagare höll med när det exemplet gavs. Ett 

flertal deltagare noterade istället ljusstyrkan i sig som utmärkande och uppfattade därmed 

objektet på väggen som lystes upp. Slutsatser kan vara att ljusets form inte var särdragande 

nog eller att virvelrörelsen stulit för mycket uppmärksamhet tidigare. En annan form på 

mönstret, alternativt kombinerat med rörelser eller färger hade nog gett ett annorlunda 

resultat. Möjligen var denna mönsterform alldeles för diskret för att sticka ut som något 

särskilt som det är värt att uppmärksamma. En annan förklaring kan vara, och som också är 

väldigt trolig, är att ju närmre spelaren rör sig mot ljuset, desto sämre syns ljuset över lag då 

spelarens ficklampa lyser så starkt att allt ljus smälter ihop. Men på det avstånd spelaren står 

på när ljuset först kan upptäckas, därifrån är inte ficklampans räckvidd så pass lång att 

mönstret kan förstöras. 
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Som guidningsmetod var dock resultatet det som uppfyllde förväntningarna allra bäst då 

samtliga deltagare konsekvent blev nyfikna på ljuset och objektet som lystes upp och gick 

därefter mot det. Flera deltagare sa dessutom att de trodde de kunde interagera med objektet 

för att förslagsvis göra något med virvelrörelsen i närheten (genom att trycka på E på 

tangentbordet, en sedvanlig interaktionsknapp i first person shooters). Detta var dessutom 

tanken bakom designen av rummet från första början, bara att mekaniken inte hann 

implementeras (och var överflödig för testet). På det sättet var det enbart Rum 8 som 

faktiskt uppfyllde ett indirekt syfte med testet till 100 %. 

Tre noviser missade den gula virvelrörelsen helt till en början men det påverkade inte bristen 

på uppmärksamhet kring rummets syfte. Endast en deltagare sa att den kunde se ett 

mönster men kopplade det till ett nyckelhål snarare än just Musse Pigg. Men det räknas som 

mönsteruppfattning ändå. Med endast en deltagare av totalt 18 som kunde se ett mönster 

utan hjälp är det tydligt att det är något fel någonstans. Att kunna uppfatta mönster är något 

av det mest grundläggande vi människor kan göra. Det är dessutom något som sker bottom-

up så det är definitivt inte hos deltagarna felet ligger. Istället måste det ligga i ett allt för 

diskret mönster och författarens praktiska konstruktion av undersökningens produkt. 

Tyvärr framgår det inte vad för slags mönster som nätdeltagarna såg i Rum 8. Men sju av 34 

deltagare, eller 20 %, kunde uppfatta ett mönster i slutänden. Med tanke på att enbart 0 % 

och 11 % av de andra grupperna kunde uppfatta ett mönster, får detta ses som en markant 

skillnad även om den är långt under förväntan. De låga resultaten oavsett grupp visar 

återigen ett tydligt mönster i sig självt, att det är något uppenbart fel någonstans. 

Vidareforskning kring ljusmönster skulle kunna göras i framtiden. Det är också värt att 

notera att de olika ljusmönstren i nätundersökningen och i testmiljön inte är identiska. 

Skillnaden är dock minimal. 
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7 Analys av huvudexperiment 

Kapitel tre, problemformuleringen, lade grunden för vad undersökningen ämnar besvara 

med en huvudfråga: Utan att spelarens immersion bryts, går det att guida spelaren genom en 

spelmiljö med hjälp av ljussättning? För att kunna besvara denna huvudfråga finns det tre 

underfrågor: 

 Finns det ljussättningstekniker som fångar uppmärksamheten? 

 Om så är fallet, vilka tekniker är effektivast för att guida spelaren? 

 Accepteras teknikerna av spelaren som en naturlig del av spelvärlden? 
 
För att besvara dessa underfrågor och därmed huvudfrågan, skapades det ett antal rum med 
olika ljussättningstekniker, som förklaras närmre i kapitel 4.2. 

 
De praktiska frågor som ska hjälpa till att besvara ovanstående underfrågor är följande:  

 

 Fångar pulserande och blinkade ljuskällor i en mörk korridor uppmärksamheten 

bättre hos spelaren än om ljuset inte har något särskilt beteende alls? (Rum 4 och 5) 

 Spelar ljusets färg någon roll? (Rum 1, 3 och 6) 

 Rörliga ljuskällor, hur uppfattas dem om de rör sig bort från spelaren jämfört med 

mot denne? (Rum 2 och 6) 

 Går det att locka en spelare åt ett visst håll med ett särskilt ljusbeteende och i så fall 

fungerar då även motsatsen? (Rum 4 och 5) 

 Väcker avsaknaden av ljus uppmärksamheten likadant som närvaron av ljus? (Rum 

7) 

 Är ljusets form eller mönster något som bidrar till att uppmärksamheten fästs vid 

ljuset? (Rum 8) 

 

Samtliga frågor blev besvarade på ett eller annat sätt genom undersökningen. Svaren på 

frågorna blev dock olika från grupp till grupp. 

7.1 Core-spelare 

Som tidigare förklarats i kapitel 6 var deltagarnas beteenden ofta mycket olika varandras när 

de olika testgrupperna jämfördes. Oavsett vilken grupp som det tittas på går det att säga att 

samtliga frågor i problemformuleringen besvaras genom den data som samlats in. Ljusets 

färg i Rum 1, 3 och 6 har haft en effekt på core-spelarna även om deras motiveringar var 

oväntade. Endast en tredjedel gjorde dock som förväntat i Rum 1 medan procenten för Rum 

3 och 6 var 22 % och 67 %. Den kulturella betydelsen i rött och grönt går att urskilja i 

deltagarnas beteenden vilket var förutsett på förhand. Huruvida den blåa färgen spelade in i 

vägvalsbeslutet i Rum 6 går inte att svara på men deltagarna noterade den vilket tyder på att 

den stack ut tillräckligt mycket ur omgivningen för att uppmärksammas på något plan. 

Resultaten i Rum 4 och 5 ligger dock båda två på 11 % vilket tyder på att ljuskällor som 

pulserar eller blinkar inte påverkar spelarens uppmärksamhet något särskilt. Åtminstone 

inte mer än bara ljusets närvaro i allmänhet. Om detta beror på för liten deltagarmängd eller 

om det är de specifika ljusen felet ligger hos är svårt att avgöra. Huruvida ljusen i Rum 4 och 

5 lyckades locka deltagarna åt ett visst håll eller inte är däremot inte diskuterbart. Det 

fungerade inte alls bra. Inte nog med att ljusens blinkande beteende ibland inte fångade 
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uppmärksamheten alls och därmed inte noterades, vissa deltagare fick ibland helt fel intryck 

av dem som enbart dekoration eller som något farligt, något som inte alls var syftet. Visst 

uppmärksammade därmed ett antal deltagare ljuset men då deras agerande gick emot 

förväntningarna är det ändå ett misslyckande. Nu kan dock en antydan synas här, att ljus 

även fungerar i andra ändamål än som guidningsmetoder. Frågan är därför delvis positivt 

besvarad, ja det går att få spelarna att gå åt motsatt håll, om än av fel anledning och med fel 

motivering jämfört med förväntningarna. Men det är ett intressant resultat i sig självt. 

Förväntningen var att rörliga ljuskällor skulle fånga uppmärksamheten mer än stillastående 

ljus vilket Rum 2 och 6 ämnade undersöka närmre. Resultaten för dessa rum ligger på 78 % 

och 67 % vilket är hela undersökningens klart överlägset bästa resultat för denna grupp 

deltagare. Det är möjligt att resultaten fortfarande inte går att lita på, på grund av den låga 

deltagarmängden men siffrorna får ändå anses vara höga. Svaret på frågan är alltså ja, en 

majoritet av deltagarna följde förväntningarna, att ljuset kommer att följas efter. 

Rum 7 ämnade undersöka frågeställningen om avsaknaden av ljus kunde vara lika intressant 

eller ännu mer intressant än ljusets närvaro. I core-spelarnas fall var det endast en tredjedel 

som tyckte mörkret var spännande nog att utforska och därmed väckte deltagarnas 

nyfikenhet. Att det fungerade överhuvudtaget är spännande för skräckgenren eftersom 

mörker anses vara något farligt (till och med öppet erkänt av ett antal deltagare). Den låga 

procenten som faktiskt följde förväntningarna antyder dock om att nej, mörker är över lag 

inte alls lika spännande som ljuset, sett ur ett uppmärksamhetsperspektiv. Närvaron av ljus 

verkar vara något som uppmärksammas starkare än avsaknaden av sådan. Dock är det 

fortfarande möjligt att det är hos författarens specifika konstruktion av spelmiljön och 

ljussättningstekniken som felet ligger, det behöver vidareforskning undersöka närmre för det 

täcks inte in i denna rapports omfattning. 

Då ingen core-spelare kunde säga att de noterat ljuset form i Rum 8 får slutsatsen dras att 

det är något som är fel med ljussättningsteknikens konstruktion snarare än hypotesen i 

frågeställningen. Objekts mönster och/eller form är något som mycket snabbt och enkelt 

uppfattas av människor medan dessa resultat helt talar emot det. Det faktum att resultaten 

inte översteg till och med 0% tyder på att något gått fel. Som det ser ut nu är dock svaret på 

frågeställningen nej, ljusmönster bidrar inte till uppmärksamheten men det svaret är 

troligen samtidigt inte hela svaret. 

Frågeställningens huvudfråga om huruvida det finns ljussättningstekniker som fångar 

uppmärksamheten får i vilket fall svaret, att ja det finns det. Resultaten från Rum 1 och 3 

tyder starkt på detta medan Rum 2 och 6 mer eller mindre i det närmaste bevisar det 

statistiskt om den låga deltagarmängden bortses från. Procentuellt är det också Rum 2 och 6 

som bevisligen är mest effektiva när det kommer till att uppfylla förväntningarna i denna 

specifika deltagargrupp. Rum 4 och 5 råkade förvisso illa ut med att antingen glömmas bort 

helt eller uppfattas felaktigt vilket tyder på att det konstruktionen inte var effektiv nog. 

Svaret på första underfrågan är inte helt hundraprocentigt men över lag kan frågan besvaras 

positivt. 
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Rum 3 och 7 har förhållandevis låga procent som följt förväntningarna men visar ändå att en 

viss mängd deltagare ändå gjort det som var syftet med ljussättningsteknikerna. Den sista 

frågan om huruvida deltagarna accepterat teknikerna som en naturlig del av spelvärlden kan 

endast besvaras indirekt. Detta är för att ingen deltagare sa något negativt om något ljus och 

något tillfälle där immersionen bröts varken nämndes av deltagarna eller noterades av 

författaren under observationen. Så ja, deltagarna verkade ha accepterat alla 

ljussättningstekniker som en naturlig del av spelvärlden oavsett vad resultaten av ljusen 

blev. 

Endast en deltagare lyckades förklara helt rätt på vad undersökningens syfte var i efterhand. 

Tre andra var i närheten men fortfarande osäkra. Dessa deltagares resultat verkade dock inte 

bli påverkade av detta då ingen av dem, eller någon annan, gjorde precis som förväntat i alla 

rum. Det oftast återkommande temat bland core-spelare var deras upptäckarglädje. I flera 

fall valde de att utforska miljön på egen hand fast de förstod var de skulle gå för att komma 

vidare framåt. Hjälpmedlen ignorerades alltså helt för stunden tills de själva var nöjda eller 

hade råkat hitta rätt väg framåt på eget bevåg. Alla deltagare fick gradera deras upplevelse 

när det gällde spelets stämning och atmosfär och deras egen immersion i spelvärlden. 

Genomsnittsbetyget i core-gruppen blev 6,5 med ett median- och typvärde på 7. Bristen på 

spelmekanik var den huvudsakliga anledningen till att betyget inte blev högre. Andra 

förklaringar var karaktärens rörelsehastighet, stora vapen och tillhörande ljudeffekter som 

inte passade in i spelets tema. Nästan inga deltagare noterade hur ficklampan fungerade. 

Endast en deltagare sa att den var dålig redan under spelsessionen medan en annan märkte 

det i efterhand. En tredje sa att den var helt okej. 

7.2 Novis-spelare 

Svaren på problemformuleringens frågor är aningen annorlunda om det är noviserna det 

utgås från. Finns det ljussättningstekniker som fångar uppmärksamheten? Ja det gör det, 

Rum 2, 3 och 4 gav de bästa resultaten procentmässigt, där Rum 4 helt går emot core-

spelarnas resultat och uppfattning av rummet. Men att notera ljusen och följa 

förväntningarna är inte nödvändigtvis samma sak. Det är svårt att avgöra om novisernas 

resultat var bättre eller sämre än core-spelarnas, de var bara väldigt annorlunda. Alla ljus 

uppmärksammades i någon utsträckning även om de inte uppmärksammades tillräckligt för 

att förväntan skulle uppfyllas. De rum som var effektivast var återigen 2, 3 och 4. Samtliga 

rum underpresterade i båda undersökningar jämfört med förväntningarna men dessa rum 

stack ändå ut ur novisernas resultat. Precis som med core-spelarna nämndes det inget 

negativt om ljusen eller deras immersion i spelet. Därför kan det indirekt tolkas som att 

ljussättningsteknikerna accepteras av även denna grupp. 

Mer specifikt verkade blinkande ljus uppmärksammas klart bättre av noviser än core-spelare 

så kanske fungerar sådana ljus bättre som ledsagare för ovana spelare än för mer insatta. Så 

frågan om huruvida ljus kan användas för att guida spelare kan besvaras med ett ja. 

Noviserna visade även aningen bättre resultat i Rum 1 och 3 än core-spelarna vilket antyder 

att färgen på ljusen hade en större effekt på de deltagarna. Core-spelarna motiverade 

förvisso sitt beteende ofta med att de ville utforska miljön och det var viktigare än spelets 

”regler”. Noviserna verkade istället gå mer på autopilot. Angående rörliga ljus var resultaten 

från Rum 2 och 6 sämre än för core-spelarna vilket kan antyda att sådant ljus inte fungerar 

för noviser. Detta går helt emot förväntningarna. Förväntningen var snarare att noviser 

skulle vara enklare att guida åt ett visst håll, inte tvärtom. 
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Att använda ljus för att locka en spelare åt ett visst håll bör siffrorna från Rum 4 och 5 (56 % 

och 33 %) tyda på fungerar sådär. De är för låga för att klassificeras som effektiva. Förvisso 

bättre resultat än för core-spelarna men de är fortfarande under all kritik. Dock är det mer 

troligt att det är återigen i konstruktionen som felet ligger än hos teknikerna i sig. 

Avsaknaden av ljus i Rum 7 lockade visserligen uppmärksamheten en aning med 22 % men 

resultatet är sämre än för core-spelarna, antagligen för noviserna var mer lättskrämda och 

vågade inte utforska miljön mer. De flesta märkte dock inte ens passagen alls vilket tyder på 

att ljuset var mer lockande, vilket går hand i hand med core-spelarnas resultat. I Rum 8 var 

det dock en deltagare som noterade ett ljusmönster på väggen. Core-spelarna presterade 

bättre på ett annat plan, nämligen att de gick hela vägen fram och hörde ljudet som 

signalerar att spelet är över. Bara runt hälften av noviserna visade så pass mycket nyfikenhet 

att de gick så långt framåt. Så medan en deltagare såg ett mönster får ändå frågan besvaras 

med ett nej även här. En av 18 deltagare är för lågt för att kunna svara ja på frågan om 

ljusmönster med ett gott samvete. Exakt vad som är fel på konstruktionen går inte att svara 

på med dessa resultat. Det ligger tyvärr utanför rapportens omfattning att ta reda på den 

underliggande orsaken. 

Ingen novis kunde gissa rätt på vad undersökningen handlade om så risken för att de blivit 

påverkade av den kunskapen är liten. Skillnaden mellan noviser och core-spelare verkar 

dock främst ligga i att noviser inte i någon större utsträckning pratat om utforskning som 

motivering till att kolla sig omkring i världen. Motiveringarna har inte heller varit lika 

uttömmande eller argumenterande vilket gör utvärderingen mer komplicerad då det främsta 

beteendemönstret som går att se är att det inte finns något konkret mönster utöver att vissa 

saker ”känns rätt”, något som i sig inte heller varit konsekvent. Vissa beteenden tyder också 

på ett bristande engagemang, exempelvis bekvämlighetsbesluten mellan Rum 5 och 6. 

Genomsnittsbetyget och medianen för novisernas immersion var 7 med ett typvärde på 8. 

Deltagarmängden är förvisso mycket låg ur ett utvärderingsperspektiv men siffran visar en 

tendens till en marginellt bättre inlevelse i spelmiljön hos noviser än hos core-spelare. Det 

går förstås lite emot den tidigare nämnda tendensen att göra bekvämlighetsbeslut eller 

beslut baserade på slump. Precis som med core-spelarna var det ingen deltagare som 

konsekvent spelade som förväntat genom hela testet. 
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7.3 Nätundersökning 

Som väntat svarade 100 % av deltagarna i nätundersökningen att de var core-spelare. Ändå 

ser resultaten ofta väldigt annorlunda ut jämfört med testmiljöundersökningen av core-

spelare och i många fall mer överensstämmande med novisernas resultat. Medlemmarna på 

NeoGAF fick spela i sina egna hem utan författarens närvaro. Genomsnittsbetyget för 

deltagarnas immersion var 5,8 med både ett median- och typvärde på 6. Dessa värden är 

lägre än i de andra testerna vilket delvis beror på ett större betygsspännvidd. 

Nätundersökningen varierade kraftigt mellan 2/10 upp till 9/10 medan 

testmiljöundersökningarna aldrig gick över 8/10 eller under 4/10. Nätundersökningen 

innehåller förvisso närmare fyra gånger så många deltagare vilket definitivt har en påverkan 

på betygen men troligen har de även varit mer kritiska i sin bedömning då författaren inte 

känner deltagarna personligen (lägre minimum-betyg indikerar detta). En viss risk för 

glädjebedömningar finns det alltid när testdeltagarna sitter i samma rum som författaren 

under testets gång. Å andra sidan är siffrorna väldigt snarlika varandra i slutänden. 

Svaret på om det finns ljus som fångar uppmärksamheten blir även här ett ja. Färgen på ljus 

verkar spela en roll, ibland i en större utsträckning än för de andra grupperna och ibland 

hamnar nätundersökningen i mitten procentuellt. Den kulturella betydelsen av rött och 

grönt nämns i en mycket större grad bland nätundersökningens svar, alltså har deltagarna 

tänkt efter och funderat på detta under deras testning. Huruvida detta har brutit 

immersionen eller inte går tyvärr inte att svara på. Förvisso gavs det flest låga betyg i denna 

undersökning än de andra vilket kan antyda att immersionen var lägre där. 

Nätundersökningens deltagare har dock nämnt utforskning som motivering till att följa en 

viss färg och ignorera en annan i större utsträckning än de andra två grupperna. Detta var 

något som borde ha varit uppenbart från början men det missades när tankarna kring 

förväntningarna sattes på papper. Det var i slutänden Rum 1 och 6 som uppfyllde 

förväntningarna bäst procentuellt vilket tyder på att färgen har en stark påverkan. 

Resultaten i Rum 3 hamnade på 44 %, mellan de andra två grupperna. Om 

ljussättningsteknikerna accepterades eller inte av nätdeltagarna är svårt att säga. 

Genomsnittsbetyget är visserligen lägst men samtidigt är skillnaden marginell. Det var dock 

inte någon deltagare som specifikt nämnde att deras immersion brutits, särskilt inte av 

någon ljussättningsteknik vilket är positivt. 

De allra mest effektiva rummen var alltså 1, 3 och 6 men även 2 och 5 hade procent i 

närheten av hälften av deltagarna. Rum 5 gav det bästa resultatet mellan alla tre grupper 

vilket antyder att core-spelarnas 11 % jämfört med nätundersökningens 44 % inte riktigt går 

att lita på, återigen troligen på grund av det låga deltagarantalet som inte ger en rättvis 

helhetsbild. I Rum 6 presterade dock alla core-spelare oavsett grupp så gott som identiskt 

procentuellt vilket är intressant. Kanske hade testmiljöundersökningen bara otur i Rum 5? 

Tekniken i Rum 2 gav dock här det sämsta resultatet bland grupperna med en ganska 

markant skillnad procentuellt. Det lite udda resultatet med Rum 4 och 5 jämfört med de 

andra grupperna gör det tyvärr svårt att säga om det går att locka spelare med ljusbeteenden 

eller inte. Precis som med core-spelarna var det många i nätundersökningen som inte kom 

ihåg rummet särskilt väl alls så i det fallet gick det varken att locka eller avskräcka deltagarna 

med den specifika lösningen. Samtidigt fungerade som sagt Rum 5 allra bäst i denna grupp. 

Så svaret på den frågan blir ett ”vet ej”. Det kräver mer forskning för att med säkerhet kunna 

besvara den med pålitlighet. 
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Nätundersökningen hamnade i mitten igen när det kommer till avsaknaden av ljus. 26 % 

undersökte mittenpassagen framför de andra två alternativen vilket är under det förväntade. 

Men som tidigare nämnt kan detta ändå vara bra resultat för skräckgenren då det tyder på 

att mörker är ett bra ställe att gömma intressanta saker i som bara vissa spelare hittar. Så på 

det sättet får ändå alla tre resultat ses som något positivt. Samma sak gäller egentligen alla 

resultat då det helt och hållet beror på vad ens spel har för syfte. I Rum 8 var det 21 % som 

såg ett mönster. Tyvärr är det omöjligt att veta vad för mönster som sågs men det är 

samtidigt inte helt relevant för detta test. 21 % är dock det bästa resultatet över lag även om 

det fortfarande är förvånansvärt lågt. Så nej, mörker väcker inte samma uppmärksamhet 

som ljus och ljusmönster uppfattas inte alls av lika många som förväntat, oavsett hur insatta 

de är i spel eller inte. 

Tyvärr missades det att fråga i nätundersökningen vad de deltagarna tyckte om musiken och 

ljudeffekterna. Men med tanke på den överväldigande positiva responsen från testmiljön 

kanske det inte gör så mycket. Det gavs heller ingen negativ kritik angående ljudbilden. De 

ofta väldigt uttömmande svaren och förklaringarna i nätundersökningen var även de 

förvånande och positiva. Att vana spelare ofta tänker efter ordentligt och har inpräntade 

beteenden var intressant att få på papper. Att det skulle vara en skillnad i resultaten mellan 

de tre grupperna var väntat. Det som inte var väntat var sättet det visade sig på (så gott som 

samtliga procentresultat var förvånande på någon nivå) och hur pass välartikulerade 

tankarna kring skillnaderna var. Engagemanget och expertisen gjorde sig påmind genom 

detta och det i sig var intressant att se. 

Gemensamt för alla tre grupper är dock att det fanns ljussättningstekniker som fångade 

deltagarnas uppmärksamhet, även om de specifika varierade mellan grupperna. Det kan vara 

värt att ha i åtanke när ens spel designas för en viss målgrupp. De som var mest effektiva var 

även de varierade. Acceptansnivån verkade åtminstone i denna testmiljö ligga mycket högt 

vilket får anses vara något positivt. 

Har problemformuleringens huvudfråga därmed besvarats? Svaret på det är ja. Ett mer 

exakt och detaljerat svar beror på vilken deltagargrupp det syftas på. 
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8 Slutsatser 

Efter att undersökningens produkt använts i testerna har deltagarnas faktiskt beteende 

jämförts med de förväntade beteendena. En analys av detta har gjorts och sammanställts. I 

detta kapitel sammanfattas den data som insamlats i en överskådlig tabell. Viktiga skillnader 

mellan de tre olika deltagargrupperna förklaras också tillsammans med underkapitel som 

diskuterar faktorer som eventuellt påverkat undersökningens slutresultat. Slutligen 

diskuteras olika sorters framtida arbeten som undersökningen öppnat möjligheter kring. 

8.1 Resultatsammanfattning 

I Tabell 9 kan resultaten för de tre grupperna ses sammanställda och jämföras med 

varandra. De spridda resultaten bland core-spelarna är intressanta då det inte alls var väntat 

skulle ske. De andra grupperna är mer jämna över lag trots att inga ljussättningstekniker 

uppnådde förväntningarna procentuellt. Spridda motiveringar eller en total brist på 

utvärderingsbara motiveringar var inte heller det väntat. Att olika spelares egna 

förväntningar på testet skulle variera, inte minst mellan de olika grupperna, var dock 

förväntat. I slutänden kunde samtliga huvudfrågor i problemformuleringen besvaras 

adekvat. De olika grupperna besvarade dock frågorna med olika resultat vilket visas genom 

tabellen. 

Det var aldrig förväntat att alla ljussättningstekniker skulle prestera helt perfekt. Några 

deltagare som inte följer strömmen måste det alltid räknas med. Men inget rum alls i 

spelmiljön uppfyllde förväntningarna och de flesta resultat var direkt överraskande och ofta 

raka motsatsen mot vad som var planerat. Det är förstås varken positivt eller negativt i sig 

självt, det var bara något som inte riktigt funnits i åtanke under processens gång. Rum 2 och 

6 närmar sig visserligen en mycket hög procent som följt förväntningarna men varken dessa 

rum eller de övriga var konsekventa nog i sina prestationer. Fler deltagare och/eller andra 

konstruktioner av ljussättningsteknikerna vore önskvärt i framtiden. 

Alla tre undersökningar visar att det fanns ljussättningstekniker som fångade 

uppmärksamheten hos deltagarna. För core-spelare var det Rum 2 och 6 som presterade 

bäst, nämligen de rum som undersökte rörliga ljuskällor. Det är en klar skillnad mellan de 

resultaten och övriga rum. Noviserna å andra sidan blev mer fängslade av Rum 2, 3 och 4, 

där det sistnämnda inte alls fick samma respons hos de andra deltagargrupperna. Noviserna 

håller i övrigt en jämnare procentbalans resultatmässigt mellan rummen. 

Nätundersökningen är även den mycket jämn resultatmässigt. Rum 1 och 6 presterade bäst 

trots att dessa deltagare till 100 % också klassificerat sig själva som core-spelare. Eftersom 

Rum 6 förekommer till viss del i alla undersökningar är den kulturella betydelsen i färgval 

något att ha i åtanke i framtiden. Hur det appliceras får dock bedömas från fall till fall. 
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Tabell 9 Antalet deltagare, i procent och jämfört med den totala mängden deltagare per grupp, som 

uppmärksammade ljussättningsteknikerna och agerade utefter de förväntade beteendena i varje 

enskilt rum, i de tre olika kategorierna. 

 Core-spelare Noviser NeoGAF 

Rum 1 33 % (3 av 9) 44 % (4 av 9) 59 % (20 av 34) 

Rum 2 78 % (7 av 9) 56 % (5 av 9) 41 % (14 av 34) 

Rum 3 22 % (2 av 9) 67 % (6 av 9) 44 % (15 av 34) 

Rum 4 11 % (1 av 9) 56 % (5 av 9) 29 % (10 av 34) 

Rum 5 11 % (1 av 9) 33 % (3 av 9) 44 % (15 av 34) 

Rum 6 67 % (6 av 9) 44 % (4 av 9) 59 % (20 av 34) 

Rum 7 33 % (3 av 9) 22 % (2 av 9) 26 % (9 av 34) 

Rum 8 0 % (0 av 9) 11 % (1 av 9) 21 % (7 av 34) 

Immersion (0 - 10)    

Genomsnitt 6,5 7 5,8 

Medianvärde 7 7 6 

Typvärde 7 8 6 

 

Huruvida ljussättningen accepteras som en naturlig del av spelvärlden av deltagarna är svårt 

att svara konkret på. Genomsnittsbetygen varierar mellan 5,8 och 7. Det är förhållandevis 

högt på en 0-10-skala men det är svårt att bedöma varför en siffra valdes framför en annan. 

Det framkom dock inte några mer specifika klagomål på immersionen vilket är positivt. Det 

verkar indirekt som att spelvärlden och dess ljussättning accepterades men svaret är osäkert 

på grund av för många okända faktorer som kan ha påverkat deltagarnas bedömning. Ett 

annat tecken på att ljusen accepterades är dock att så gott som ingen deltagare i någon av 

undersökningarna kunde specificera exakt vad undersökningens syfte var trots att de spelat 

genom hela spelmiljön. Det tyder på en så pass stark immersion ändå att deltagarna inte 

aktivt tänkte på detta under tiden de spelade vilket är ett mycket gott betyg. 

Oavsett vilken deltagargrupp det utgås från är problemformuleringens huvudfråga besvarad: 

Utan att spelarens immersion bryts, går det att guida spelaren genom en spelmiljö med hjälp 

av ljussättning? Svaret är ja. Svaret varierar dock i både exempel och utsträckning beroende 

på deltagargruppen frågan besvaras från. 
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8.2 Diskussion 

Diskussionen är indelad i sex underkapitel där resultatens pålitlighet diskuteras utifrån 

deltagarmängden i undersökningen. Undersökningsmetoden i sig och relevansen hos de 

olika deltagargruppen är något som också tas upp. I en jämförelse med tidigare 

undersökningar sätts rapporten ien kontext som visar att undersökningen täcker upp ett 

tidigare outforskat uppmärksamhetsområde inom spel. Slutligen diskuteras hur deltagarnas 

medvetande kan ha påverkat deras beteende under undersökningens gång, tillsammans med 

vilka effekter spelmiljöns ljudbild kan ha haft på resultaten. 

8.2.1 Resultatpålitlighet 

Deltagarantalet i testmiljöundersökningarna var lågt, nio per grupp med en summa på 18 

personer och nästan det dubbla i nätundersökningen med 34 personer. Det har definitivt 

haft en påverkan på resultaten då det låga antalet deltagare gör det svårt att dra mer 

konkreta slutsatser som samtidigt har en god validitet och reliabilitet. Resultaten ger mer en 

antydan om var saker kan vara på väg snarare än något som är så pass tillförlitligt att det går 

att direktapplicera i skarpa projekt. Att använda sig av en mer trovärdig spelmiljö för att 

testa deltagarna i var ett bra drag då spelarnas immersion spelar in i beslutsfattandet. Hade 

spelmiljön inte liknat ett riktigt spel hade troligen resultaten sett annorlunda ut och därmed 

varit ännu svårare att applicera i verkligheten. Men samtidigt som deltagarna tyckte det var 

synd att spelet inte var mer spel-likt än det var, skulle nog ett mer komplett spel som 

upplevelse också påverka resultaten åt andra hållet och göra dem ännu mer otydliga. Bristen 

på konkreta motiveringar är redan ett orosmoln för utvärderingens reliabilitet utan att 

spelmekanik blandas in och tunnar ut deltagarnas minne av upplevelsen. En större 

deltagarbas att utgå från via analysen hade därför varit att föredra. Det låga deltagarantalet 

är antagligen det som påverkar rapportens pålitlighet allra mest, det som också är det mest 

kritiska. Det går inte att mäta rapportens validitet eller reliabilitet och det vore potentiellt 

vanskligt att försöka direktapplicera dessa resultat i ett spelprojekt. Vidare studier med fler 

deltagare är essentiellt, om än bara för att antingen bekräfta eller falsifiera den data som 

insamlats. 

8.2.2 Undersökningsmetod 

Det kan också diskuteras i efterhand hur pass nödvändigt det var att ha intervjuer på plats 

och faktiskt sitta med i rummet när deltagaren spelar. Några extra detaljer eller djupare 

intervjufrågor uppstod inte som konsekvens av det. Med det i åtanke hade det troligen räckt 

med en nätundersökning med större omfång. Flest svar kom ändå in den vägen från frivilliga 

i slutänden. Att författaren dessutom var personligen bekant med samtliga deltagare i core- 

och novis-gruppen kan också ha påverkat deras beteende och framför allt betygssättning av 

spelet. Betygen kan med andra ord vara glädjesiffror, en risk som troligen är mindre i 

nätundersökningen på grund av anonymiteten. Tiden som lagts på att styra upp alla 

intervjuer kunde också ha spenderats på annat håll, dels på att göra en bättre testprodukt 

men också på att formulera nätundersökningens enkät bättre och se till att sprida enkäten 

till fler potentiella deltagare, förslagsvis över Facebook. Facebook innebär fortfarande en risk 

glädjeresultatmässigt men den risken skulle troligen kunna minimeras genom att främlingar 

deltar i undersökningen. Andra spelforum är ytterligare något som kunde ha tittats på. 
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8.2.3 Deltagargrupper 

Det var också tänkt i början att både noviser (som inte spelar spel) och casual-spelare (som 

spelar lite) skulle vara med i undersökningen för att jämföra deras beteenden mot de som 

spelar mycket spel. Noviserna var i slutänden en del av undersökningen men casual-spelare 

fick klippas bort helt dels på grund av tidsbrist och för att dessa deltagare var för svåra att 

hitta. Men också för att vad som klassificeras som ”lite” inte var satt i sten från första början. 

Det blev alltså för svårt att definiera även om sådana deltagare skulle ha hittats i tid. Det går 

också att diskutera om det verkligen var viktigt att ha med noviser i undersökningen 

överhuvudtaget. Visserligen visar resultaten en mycket tydlig skillnad i spelarbeteenden 

mellan grupperna vilket är intressant i sig men eftersom skräckspel ändå inte inriktar sig 

mot den målgruppen så kan eventuellt informationen vara överflödig och något som ändå 

inte är intressant att veta i praktiken. Dock har förvisso testmiljön visat att de nuvarande 

skräckmomenten fungerar bättre för noviser än för core-spelare (hur skrämda deltagarna i 

nätundersökningen blev är omöjligt att svara på tyvärr). Det kan vara nyttig information till 

framtiden. Olika beteendemönster mellan grupper med olika mycket erfarenhet kan vara 

relevant för framtiden på det sätt att informationen eventuellt kan vara ett hjälpmedel vid 

försök att bredda ens målgrupp till nya spelare. 

Det blev tyvärr en skev könsfördelning mellan de två grupperna (nätundersökningen 

samlade inte in sådan information eller ålder). Även deltagarnas ålder ansågs från början 

vara oviktig men i efterhand hade det nog varit klokt att anteckna det för att se om 

personerna stämmer in på genrens målgrupp. Sex av nio noviser var kvinnor medan enbart 

en core-spelare var kvinnlig. En jämnare fördelning hade varit att föredra.Troligtvis är det 

dock så att hade varken noviser eller casual-spelare varit med i testet hade antalet core-

spelare som kunnat delta varit mycket högre vilket hade gett mer givande resultat över lag. 

Det är inte deltagarnas kön som är problemet här, utan deltagarnas olika mängd spelvana 

som eventuellt gör resultaten mindre pålitliga ur ett praktiskt perspektiv då som tidigare 

nämnt att noviser inte är den tänkta målgruppen för genren. Att det fanns skillnader i 

deltagarnas beteenden mellan grupperna är dock som sagt intressant i sig och något som var 

väntat. En egen undersökning kring vad detta kan bero på är något som vidareforskning 

skulle kunna titta närmre på. Men just uppmärksamhet och den kognitiva processen hos 

människor tycks vara likadan hos båda kön. 

8.2.4 Rapportens särskiljning 

Både Sennersten (2008) och El-Nasr m.fl. (2009) använde sig av eye-tracking-teknologi för 

att titta på var deras deltagare fäste blicken på skärmen. Deras undersökningar fokuserade 

på att undersöka uppmärksamheten i sig, inte uppmärksamhetens effekt på deltagarna. Det 

är skillnaden mellan de undersökningarna och denna då denna är intresserad av 

uppmärksamhetens konsekvenser på deltagarnas beteenden. Det hade inte skadat denna 

undersökning att också använda eye-tracking-teknologi (förutom ur ett 

immersionsperspektiv) men troligen hade det å andra sidan inte heller hjälpt något särskilt 

då en exakt ögonfixeringspunkt på skärmen inte är relevant här. Med andra ord, det är hur 

deltagarna reagerar och agerar som resultat av den oftast bottom-up-styrda 

uppmärksamheten som denna undersökning försöker ge mer information om. De fall där en 

ljussättningsteknik inte fångar uppmärksamheten starkare än att den bara uppmärksammas 

omedvetet är inte intressanta och behöver inte mätas mer exakt än att en konsekvens inte 

uppstår. Möjligen skulle det gå att se om deltagarna fäster sin blick vid andra objekt i 
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närheten vid de händelserna men i de flesta fall skulle det nog gå att märka genom spelarens 

beteende i sig vilket gör eye-tracking-teknologi överflödig. 

Däremot är det intressant att se forskning (El-Nasr m.fl., 2009) där färgens påverkan på 

uppmärksamhet påvisas och bekräftar dess effekt på spelaren. I det fallet var dock objektet 

rött och det fångade ändå uppmärksamheten hos spelaren som något positivt trots den 

kulturella betydelsen om fara, troligen på grund av speciella förväntningar kring spelet som 

testades där. I denna rapport kastades deltagarna in i en främmande miljö och där fanns det 

inga förväntningar kring färgers betydelse sen innan då de inte visste att färg skulle vara 

inblandat. Då antogs rött betyda fara eller fel väg per automatik hos de flesta. 

I sin tidigare studie visar Yan och El-Nasr (2006) att det går att dynamiskt ändra en 

spelmiljös ljussättning för att tydliggöra exempelvis objekts positionering. Dynamiken som 

Yan och El-Nasr använts sig av har dock inte varit relevant här men det går att se en 

koppling mellan hur de valt att göra andra spelkaraktärer extra tydliga med ljussättning och 

till exempel Rum 8 i denna undersökning. I denna undersökning var det aldrig riktigt syftet 

att lysa upp något objekt med ljusmönster (eller med någon annan ljussättningsteknik) men 

effekten blev den samma ändå. Möjligen är det just det som påverkat samtliga resultat från 

det rummet, att fokus har fastnat på objektet i sig. Några deltagare nämnde också att de 

trodde att till exempel ljuset i Rum 4 var menat som ett ljus som skulle lysa upp ett objekt av 

intresse eller att något skulle hända om spelaren ställde sig i cirkeln. Dessa påståenden går 

det att dra paralleller mellan och Yans och El-Nasrs tidigare undersökning. Den 

undersökningen visade dock positiva resultat för samma sorts kategoriserade deltagare 

vilket det inte går att säga att denna undersökning gör. 

Ingen av dessa två undersökningar använder sig dock av ljussättning på samma sätt som 

denna undersökning gör. Studien från 2006 handlar om att använda ljus för att förbättra 

olika sorters spelares prestationer på, mätt exempelvis med hjälp av hur ofta spelarna 

förlorar ett liv i deras testspel. Den senare studien undersöker spelarnas visuella 

beteendemönster för att hjälpa speldesigners med geometrisk bandesign, föremålsplacering, 

färgval och textureringsarbete. Detta är också metoder för att guida en spelare genom en 

spelvärld men studien använder inte ljuset som primär källa för guidning. Denna 

undersökning täcker därför upp ett område som det saknats information om tidigare och 

rapporten har sammanställt en grund som det går att vidareforska kring inom en rad olika 

intresseområden. 

8.2.5 Ljudbildens påverkan 

Spelmiljöns ljudeffekter och musik var ständigt återkommande saker som höjde betyget hos 

nästan samtliga deltagare i core-gruppen. Ljudbilden var en starkt bidragande faktor till 

immersionen och spelets atmosfär. Endast en deltagare hade en negativ åsikt och det var att 

musiken var för högljudd och enformig. Alla deltagare var överens om att ljudbildens 

närvaro var väsentlig för upplevelsens helhet. Det tyder på att deltagarna höll med om 

författarens åsikt att ljudets påverkan och närvaro i spelsammanhang är mycket viktigt. Det 

går inte att svara på om deltagarnas resultat skulle se annorlunda ut utan ljudbilden men det 

vore svårt att med gott samvete försöka applicera de resultaten i ett spelprojekt som 

innehåller ljud om testerna varit helt ljudfria. 
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Alla noviser var återigen mycket positivt inställda till musiken och ljudeffekterna i spelet. 

Ljudeffekterna beskrevs som effektfulla och uppfyllde därför sitt syfte med vissa deltagare 

som blev riktigt uppskrämda, något som måste ses som något positivt i detta ändamål. 

Musiken var passande till genren och bidrog till spelets stämning. Alla deltagare var överens 

om att det hade blivit tråkigare och mindre inlevelsefullt om ljudbilden inte fanns. 

Atmosfären höjdes tack vare musiken och det ökade känslan av att vilja ta sig ut ur miljön. 

Möjligen kan det tolkas som att ljuden var stressande och det var därför deltagarna inte hann 

tänka över sina beslut ordentligt. Men det var inget som nämndes under intervjuerna och 

ljuden hade enbart en positiv effekt enligt deltagarna själva. 

Samtidigt är ljudbildens närvaro ett orosmoln ur ett reliabilitetsperspektiv då ljudbilden kan 

ha påverkat deltagarnas beslutsfattande och beteenden i olika skeenden. Det övervägdes 

under projektets konstruktionsfas hur pass mycket ljud och musik det skulle finnas i spelet. 

Beslutet blev att musik skulle finnas i bakgrunden medan ljudeffekter bara skulle finnas på 

platser där ljussättningstekniker inte befann sig. Det går dock att diskutera om detta faktiskt 

genomfördes korrekt. I Rum 1 kan ett alarm höras efter deltagaren bestämt sig att gå så pass 

långt åt fel håll att den hamnar i en återvändsgränd. Det ljudet bör därmed inte påverka 

beslutsfattandet men i Rum 3 är läget aningen annorlunda. De första ljuden hörs kort efter 

ett beslut tagits om vägval i Rum 2 och medan de kan få spelaren att ändra sitt beslut, kan de 

inte påverka det första valet. Men de skrämselljud som finns längre in kan aktiveras oavsett 

om deltagaren gått åt rätt eller fel håll och kan eventuellt påverka beslutsfattandet. I denna 

undersökning har detta troligen inte skett utifrån observationerna men risken finns där 

fortfarande. Samma sak gäller i Rum 4 där maskiner brummar om deltagaren går tillräckligt 

nära dem. Däremot har spelaren där också gått för långt som i Rum 1 om ljuden väl hörs 

(kan även anses stämma i Rum 3). I Rum 5 är läget lite annorlunda. Här kan dörrarnas 

ljudeffekter troligen ha påverkat spelarbeteendet i vissa fall då ljuden hörs i samband med 

att deltagaren är i närheten av dörrarna, samtidigt som ljussättningstekniken syns på 

skärmen. I något fall valde deltagaren att gå mot den dörr som nyss öppnats framför dem. 

Men exakt varför det hände går inte att besvara. Det tekniska genomförandet av 

ljudplaceringen kan troligen ha gjorts på annat sätt för att minimera risken med ljuden. 

Samtliga nästföljande rum i undersökningen har inte några specifika ljud som kan ha 

påverkat resultaten. 

Samtidigt behövdes det göra en övervägning mellan världens trovärdighet som naturlig plats 

att befinna sig på som spelare och ljudens påverkan på resultaten. I slutänden ansågs det 

viktigare att världen var trovärdig för immersionens skull och ljudens placeringar gjordes 

med båda detta och deras inneboende risk i åtanke. I denna undersökning var det som sagt 

viktigt med immersion och en trovärdig spel- och testmiljö men en undersökning utan ljud 

vore intressant att se som jämförelse för att antingen bekräfta eller falsifiera hypotesen att 

bristen på ljud påverkar immersion. 
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8.2.6 Medvetandets påverkan 

Många resultat kunde bara motiveras av deltagarna med ”det kändes rätt” och liknande 

kommentarer. Det kan indikera att många ljussättningstekniker bara uppmärksammades 

omedvetet och därför bara hade en påverkan som inte är riktigt mätbar utan eye-tracking-

teknologi eller annan utrustning. Detta är något som påverkar resultatens trovärdighet i den 

grad att motiveringarna inte går att säkerställa och jämföra på något konkret sätt eftersom 

deltagarna själva inte kan svara på varför de gjort ett val över ett annat. 

Detta var något som återkom allra mest hos noviserna och det är svårt att säga med säkerhet 

vad det beror på. Det skulle kunna bero på både ointresse för undersökningen men mer 

troligen på att deltagarna i novisgruppen inte spenderade lika mycket tid som core-spelarna, 

varken under undersökningen eller efteråt, på att resonera kring sitt spelarbeteende. Det är 

med andra ord större osäkerhet kring novisernas resultat än hos core-spelarna och 

nätundersökningen. 

En mer omedveten uppmärksamhet kring ljussättningsteknikerna gör det troligen svårare 

att detaljstyra spelarnas upplevelse eftersom det är mer osäkert att de då beter sig som 

förväntat på grund av fler osäkra faktorer. Å andra sidan har vi core-spelare som medvetet 

gått åt fel håll just för att de förstått vad som varit den rätta vägen framåt. Undersökningen 

visar därmed båda sidor av beteendespektrumet vilket kan tyda på att det är svårare än 

förväntat att manipulera spelare i allmänhet. Samtidigt är det värt att ha i åtanke att 

moderna spel använder sig av fler tekniker än just ljus, gärna i kombination med varandra, 

för att styra spelaren åt rätt håll. 

Ett annat område som är värt att diskutera är risken att deltagarna inte beter sig som väntat 

för de helt missat att uppmärksamma de ljussättningstekniker som undersökningen tittar 

på. Det kan mycket väl vara så att en del deltagare som inte betett sig som förväntat helt 

missat vissa ljuskällor. Undersökningen visar också att det blivit missförstånd kring vad 

specifika ljus har för syfte och därför har beteendet blivit annat än förväntat. Det är dock 

svårt att säkerställa detta med ett sådant litet deltagarantal. Det är också omöjligt att svara 

på huruvida någon överhuvudtaget missat en ljuskälla helt men det verkar inte som att det är 

fallet utifrån observationerna och intervjuerna. På en omedveten nivå är det dock så gott 

som omöjligt att ljusen inte noterats och registrerats mentalt hos samtliga deltagare oavsett 

grupp. Missförstånd är istället en mer trolig förklaring till vissa deltagares beteenden samt 

att utforskning känns viktigare för spelare än att följa reglerna till punkt och pricka.  
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8.3 Framtida arbete 

Det rapporten kan vara till nytta med i framtiden diskuteras här. Tankar kring hur 

undersökningens produkt kunde ha gjorts annorlunda och förbättras diskuteras också. 

Upptäckta forskningsområden som skulle det skulle kunna gå att titta på i framtiden 

förklaras också utifrån de resultat som diskuterats tidigare. Slutligen diskuteras rapporten i 

ett större sammanhang och vad den kan ha för nytta i spelindustrins verklighet. 

8.3.1 Annorlunda konstruktion och förbättringar 

Om undersökningens tidsram sett annorlunda ut hade fler deltagare i alla tre grupper varit 

önskvärt för resultatens trovärdighet. Även Rum 4 skulle åtminstone behöva flyttas till en 

annan position för att se om primacy/recency-effekten faktiskt är det som uppstår. Men 

medan en del geometriska förändringar i spelmiljön och ljusbeteenden behöver justeras 

skulle det kräva ett helt nytt test med nya deltagare. Spelmiljön behöver göras om relativt 

drastiskt med Rum 4, 5, 6 och 8 som huvudproblem. Med Rum 4 är det främst 

positioneringen av rummet i sig men också av ljusets placering/vinkel och beteende. 

Rum 5 skulle troligen behöva ha alla åtta passager stängda tills statyns lampor har tänts, för 

att säkerställa att spelaren upptäcker den. Egentligen finns det inte heller någon anledning 

till att ha så många möjliga passager när det bara är höger eller vänster som är det 

intressanta. Ljusbeteendet i Rum 5 behöver även det justeras. Likaså i Rum 6 med de blåa 

lamporna. Beteendet är för diskret och som tidigare nämnts behöver spelkaraktärens 

hastigheter sänkas dramatiskt för det ska kännas mer som ett skräckspel än ett vanligt 

actionspel. Det skulle också ge spelaren längre betänketid i alla situationer vilket skulle 

kunna hjälpa resultaten. 

I Rum 8 behöver ljusmönstret modifieras på något sätt. Troligen behöver färger och/eller 

ljusrörelser kombineras med mönstret för det ska bli tydligare. Men om alla dessa 

förändringar skulle omkonstrueras skulle spelmiljön bli väldigt annorlunda och det vore 

därför inte i rapportens bästa intresse att sammanställa dessa olika resultat tillsammans. En 

jämförelse mellan resultaten skulle kunna vara intressant men att slå ihop dem till en klump 

vore förödande för validiteten. Validiteten och reliabiliteten är som tidigare nämnt 

antagligen det största problemet i denna rapport. Som det är nu går det troligen inte med 

gott samvete att direktapplicera resultaten i arbetslivet. Större deltagarmängder för att få en 

bättre helhetsbild av spelarbeteenden är därför som tidigare nämnts något som önskas. 

Undersökningens resultat var tänkta att användas i framtiden till att strömlinjeforma 

spelupplevelsen hos spelare samtidigt som effektiva men ej immersionbrytande hjälpmedel 

används för att guida spelaren genom spelmiljön. Även om dessa resultat gick mot förväntan 

i de allra flesta fall kan nog resultaten ändå vara nyttiga att titta på om skräckspel ska 

effektiviseras. Resultaten går som sagt troligen inte att direktapplicera på grund av det låga 

deltagarantalet men de kan ändå potentiellt antyda om en viss riktning saker kan utvecklas 

åt. Bara en sådan sak som att flera deltagare uppfattade vissa ljus som enbart dekoration är 

ett tecken på att ljuset förvisso uppmärksammas men behöver justeras på olika sätt för att 

uppnå exakt den effekt som eftersträvas. Ett exempel på detta är det blinkande ljuset i Rum 5 

som tyvärr inte går att se ordentligt i bildform men som i en del fall uppfattas som bara en 

kul grej för att öka stämningen. Om immersion inte är något som eftersträvas hade det varit 

enkelt att anpassa ljuset efter detta och gjort det uppenbart för alla deltagare att det var 

något att undersöka närmre men det hade även gått att ändra beteendet till något helt annat 

men ändå diskret för att uppnå samma effekt. Exakt hur det beteendet skulle visa sig är 
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något varje bandesigner får avgöra på egen hand, eventuellt via vidareforskning i sin egen 

produktion. 

8.3.2 Andra forskningsområden 

Ett annat forskningsområde som det vore intressant att följa upp är som tidigare nämnt är 

att undersöka om det finns något samband mellan vägval och deltagarnas vänster- eller 

högerhänthet. I framförallt nätundersökningen, men även i de andra två, nämndes detta som 

en potentiell förklaring till många beslut, så deltagarna själva verkar åtminstone tro att ett 

samband finns där. Enligt pilottesterna fanns det ingen antydan till samband mellan detta 

men det går inte att dra någon slutsats från två deltagare. Varför många deltagare till slut 

verkade tröttna på att utforska miljön och bara tog första bästa vägen framåt av vad som 

verkade vara lathet kan även det vara intressant att undersöka närmre. Bristen på den 

stämningsbalans (Perron, 2004) som eftersträvades kan förvisso vara en förklaring till detta 

då mängden skrämselmoment var koncentrerad till den första hälften av rummen. En annan 

möjlighet kan vara frånvaron av spelmekanik och fiender men kan vara värt att undersöka 

hur som helst. 

Ljusmönster som Rum 8 ämnade undersöka är något som det också går att göra 

vidareforskning om, antagligen som ett helt skilt arbete. Det är dock svårt att säga varför 

deltagarna inte kunde uppmärksamma det skapade mönstret. Men det är just det som gör 

det till ett intressant sidospår att undersöka närmre. 

Statistiken visar också att främst core-spelare förstår vad syftet med rött och grönt kan vara 

på grund av den samhälleliga kulturella betydelsen (men också hur den betydelsen vanligtvis 

representeras i spel). Dessa förväntningar som dessa spelare har går därför antagligen lätt 

att leka med som speldesigner, till skillnad mot om det är noviser som spelar ens spel. Med 

rätt målgrupp går därför resultaten att applicera på vissa sätt och ibland även på motsatt vis 

än vad det var tänkt här, just för att många deltagare gjorde medvetet tvärtom så 

konsekvent. Så resultaten går definitivt att ta med som experimentgrund i främst bandesign. 

Huruvida andra färger också har en effekt på spelarnas förväntan och beteenden skulle även 

det gå att göra vidareforskning kring. 

8.3.3 Forskningen i ett större sammanhang 

Det är tydligt att enbart ljus som guidningsmetod sällan är tillräckligt, åtminstone inte om 

konsekvent effektivitet är det som guidningen vill uppnå. I moderna spel används ljus till 

detta i viss mån redan men inte i denna extrema utsträckning som denna spelmiljö gör. Det 

som moderna spel gör är alltså att kombinera andra metoder tillsammans med ljuset (och 

ljud). Förslagsvis används föremål i världen för att antyda om vad som är rätt och fel väg 

framåt men även saker som affischer och neonskyltar (Dead Space är ett modernt exempel 

där detaljrikedomen i miljön är extra hög där utvecklarna vill att spelaren ska utforska just 

för det är något annat än ljus som fångar intresse). Att enbart använda sig av ljus är alltså 

inte det mest optimala tillvägagångssättet utan en symbios mellan olika tekniker är troligen 

det enda sättet om kombinationen av effektivitet och immersion är det som eftersträvas. 

Tanken med undersökningen var att fastställa huruvida det går att guida spelare genom en 

spelmiljö med hjälp av endast ljus. Förhoppningen var att information kring detta ämne 

skulle kunna gå att applicera i en skarp produktion i verklighetens vardag. Författarens 

förhoppning var därför att kunna bidra med konkret fakta till spelindustrin i stort genom 

denna undersökning. Resultaten visar dock att de fastställda förväntningarna kring 
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spelarnas beteenden sällan stämmer överens med verkligheten vilket gör att resultaten 

kräver en viss försiktighet vid dess tolkning och användning. Å andra sidan ger resultaten en 

stark antydan om vad som kan ske och vad chansen för ett visst beteende är rent 

procentuellt. Men om liknande ljussättningstekniker vill användas i utomstående produkter 

bör det nog göras mer ingående egna tester i den produkten och bara använda dessa resultat 

som en utgångspunkt för sitt eget arbete. Resultaten visar dock att framför allt core-spelare 

ofta har vissa förväntningar kring hur spel är konstruerade idag. Oavsett vad resultaten säger 

är det tydligt att dessa förväntningar är något som går att manipulera till sitt spels fördel om 

så önskas, något som bör vara till skräckgenrens intresse. 

Undersökningen visar även klara skillnader mellan de olika deltagargrupperna, något som 

kan vara intressant för spelindustrin och specifika utvecklare om de vill bredda sin 

målgrupp. Då undersökningen även visar att olika skrämseltekniker fungerar olika bra på 

olika grupper kan det också vara värt att ha ens målgrupp i åtanke när ens bandesign skapas. 

Olika uppfattningar kring ljusen i sig och dess syfte är även det något som kan utnyttjas och 

bör hållas i åtanke vid bandesign. 
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 I 

 Frågeformulär Appendix A - 

1. Vad tror du att testet handlade om? 

2. I första rummet gick du mot röda/gröna lampan. Vad baserade du ditt val på? 

3. I T-korsningen efter första gröna lampan gick du åt vänster/höger. Vad baserade du 

ditt val på?  

4. I det större rummet med den gröna slime-klumpen gick du mot den gröna 

lampan/undvek lampan. Varför gjorde du som du gjorde? 

5. I nästa rum, noterade du det vitt blinkande ljuset på marken? Var hjälpte det din 

navigering? 

6. I statyrummet, vilken passage framåt tog du och varför? 

7. Du kom till en korridor med blåa lampor på sidorna. Vilken sida valde du och varför? 

8. I nästa rum fanns det tre passager, varav två var upplysta. Vilken gick du till först och 

varför? 

9. Noterade du något särskilt med ljuset i det sista rummet? Om ja, vad? 

10. Har du någon åsikt om spelets ljudeffekter och musik? 

11. Hur skulle du beskriva miljön? 

12. Hur skulle du gradera din upplevelse immersionsmässigt? (0-10) 



 II 

 Questionnaire Appendix B - 

This is a short survey connected to a graduation thesis about attention guidance in horror 

games. The game is a first person shooter made in UDK. The purpose of the survey is to 

gather data regarding your experience with the game and the decisions you made during 

your playthrough. The methods used for guiding the player's attention are based on different 

lighting techniques to see how the player reacts to them. 

If there's demand for it, the results will be published in the NeoGAF thread when the data 

has been analyzed. This survey is entirely voluntary and no compensation will be given. Any 

participant will be completely anonymous. The thesis will be on public record at a later date. 

It will be available in Swedish only. 

 

1. How would you classify your level of gaming experience? 

2. In the very first room there are two lights, one red in the front and a green one at the 

back. Which direction did you go towards first? 

3. Do you know why you made your particular decision? 

4. After passing through the green lighted corridor, you found yourself at a T-junction. 

Which direction did you choose? 

5. Any particular reason for your decision? 

6. After the corridor you found yourself in a dark room with broken tanks and a lonely 

green light in the distance ahead of you. How did you proceed? 

7. Can you describe why you played in your certain way? 

8. After discovering the "hidden" passage forward, was the blinking white light to any 

advantage? 

9. Why / why not? Could anything be done better or differently? 

10. As you passed through the dark corridor, bright lights started shining on the floor 

ahead. Which doorway did you go through? Why? 

11. Why did you pick your specific alternative? 

12. No matter what prior passage you took, you soon ended up in a split corridor with 

blue lights blinking on the walls. Which path did you choose? 

13. Why did you pick your specific path? 

14. After the blue lighted corridor, you found yourself in a garden with three dark 

passageways. Two of them had lights shining down from above. Which passage did 

you go through *first*? 

15. What compelled you to choose your specific path? 

16. In the last room of the level, a yellow vortex could be seen ahead. Did you notice the 

specific light pattern shining on the web URL? 

17. On a scale from 0 - 10, how immersive would you describe the level? Immersion is a 

common term meant to describe a player's engagement level, with regard to 

suspension of disbelief and shutting out the real world around you. 


