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Sammanfattning 
Denna undersökning syftar till att undersöka om koncept baserade på konceptuella 
studier till skillnad från perceptuella studier av objekt från en specifik genre påverkar 
en persons uppfattning om objektet. För att ge en bakgrund till arbetet kommer 
arbetet gå igenom vad konceptuella studier är, begreppet perception och förklara 
James J. Gibsons (1986) teori om perception och affordance som detta arbete 
använde  i teorin och praktiskt. 
 
Till undersökningen har fyra koncept skapas, i detta fall på skjutvapen. Två versioner 
har skapats, två som följer studier av vapen som används av människor och två som 
baserats på vapen som används av aliens, båda utifrån ett science  fiction-perspektiv.  
 
Undersökningen har utförts med hjälp av två diskussionsgrupper som i kvalitativa 
intervjuer diskuterat hur de har uppfattat koncepten, båda grupperna hade olika 
erfarenhet av spel. Resultatet visade att grupperna uppfattade de genrespecifika 
elementen och att de påverkade deras uppfattning om objektets användning. 

 
Nyckelord: koncept, perceptuella studier, science fiction, affordance, konceptuella 

studier 
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1 Introduktion 

Idén till detta arbete uppstod när jag såg och upplevde ett mönster under skapandet av 

grafiska koncept. Koncept till spel är ofta representationer av karaktärer eller objekt som tas 

fram för att testa olika ideer om hur dessa ska se ut i spel. Mönstret som uppstår när man 

skapar koncept är att vid en uppgift för att skapa koncept på exempelvis ett svärd så ägnar en 

grafiker en stor del av tiden åt att göra en efterforskning på svärd. Hur svärd är uppbyggda, 

vilka olika sorters svärd finns det, finns det liknande spel som också har svärd och hur har de 

designat sina svärd. Detta steg ingår under processen av alla objekt i spelet när de ska skapas 

och ibland kunde det ta en hel arbetsdag av efterforskning innan arbetet med att skapa 

koncepten kom igång. Enligt Fleming och Honour i A World History of Art (2009, s.9) finns 

det två sätt att teckna och måla, det perceptuella och konceptuella. Det konceptuella är det vi 

vet, vad våra hjärnor vet, vår kunskap som vi besitter. Det perceptuella är vad ögat tar in och 

ser just i det ögonblicket. Fleming och Honour (2009, s.9) skriver att det visuella utseendet, 

det vi ser påverkas och influeras direkt av det vi redan vet. Inte bara den fysiska formen av 

objektet men också hur det har avbildats tidigare. För en konceptgrafiker påverkar det 

konceptuella vårt perceptuella samtidigt som vi har lärt oss det konceptuella genom det 

perceptuella. Perception påverkar en grafiker precis som vilken människa som helst. En 

människa har förmodligen varseblivit och påverkats av sin omgivning hela sin vakna tid 

under hela sitt liv. Det människan varseblir genom perception stannar kvar hos personen 

som minnen och kunskap, alltså konceptuell kunskap. Som exemplet med svärdet som 

tidigare har beskrivits i texten, en koncept grafiker vet hur ett svärd ser ut tack vare sina 

konceptuella kunskaper men måste kanske göra en perceptuell studie för att kunna skapa ett 

svärd som är trovärdigt för det syfte den ska uppfylla i ett spel. I detta projekt kommer 

samma metod användas, utföra en konceptuell studie som bygger på delvis perceptuella 

studier. Jag har kopplat mitt arbete till James J. Gibsons (1986) teorier om visuell 

perception och affordances från hans bok The Ecological Approach to Visual Perception.  

Vad som har undersökts är hur koncept på vapen för mänskliga användare i en science 

fiction miljö och vapen för icke-mänskliga användare, s.k. aliens i en science fiction tolkas 

och placeras i en kontext. 

Målet med arbetet var att undersöka om en person kan placera och uppfatta genrespecifika 

element och placera dem i en kontext. De genrespecifika elementen har valts genom 

konceptuella studier objekt från science fiction med fokus på mänskliga vapen och alien-

vapen. 



 2 

2 Bakgrund 

Perception är en grundläggande funktion hos människor. Genom perception håller sig 

människan informerad om sin omgivning. Perception är synonymt med varseblivning, att 

människan är medveten om vad som händer omkring henne och hur hon tolkar och 

använder informationen från omgivningen (Nationalencyklopedin, 2014).  Informationen 

samlas med hjälp av sinnena, denna information lagras sedan som bilder i hjärnan, detta 

kallar vi minnen. Minnen använder människan sedan i andra situationer för att förstå vad 

som händer. Det sinne som är kopplat till begreppet visuell perception är synen. Människan 

varseblir information via synen om sin omgivning, enligt Nationalencyklopedin (2014) 

tenderar information från visuell perception att dominera över annan information. Dessa två 

är grundstenar i konceptuella studier, termen som beskrevs  i introduktionen. När grafiska 

koncept utvecklas till spel är det ofta man som grafiker gör en efterforskning, man gör en 

perceptuell studie eller en konceptuell studie eller en blanding av båda. Man varseblir 

information genom att man studerar olika material, exempelvis andra spel eller böcker. 

Efterforskningen resulterar ofta i en moodboard eller i referenser som grafikern sedan 

använder under produktionen av koncept. En moodboard är först och främst en 

inspirationskälla och referenser är mallar som en grafiker försöker följa. Varför man gör 

denna efterforskning är för att kunna skapa trogna föremål. Skillnaden mellan perceptuell 

studie och konceptuell studie är att när man utför en perceptuell studie målar man av från 

verkligheten eller ett fysiskt objekt. Fleming och Honour beskriver (2009, s.9) att perceptuell 

är vad ögat ser just då i det ögonblicket, då är perceptuell studie exempelvis att måla 

stilleben, att man målar av ett fysiskt objekt i just det ögonblicket. Konceptuell menar 

Fleming och Honour (2009, s.9) är den kunskap personen redan besitter, en grafiker målar 

ett träd för hon vet redan hur trädet ser ut för hon har sett träd i verkligheten tidigare. För en 

konceptgrafiker så innebär inte bara konceptuella studier att måla från minnet och kunskap 

men efterforskningsarbetet är ofta konceptuell, man studerar referenser och andra bilder på 

föremål man ska skapa. Den perceptuella studien handlar mer om att man som grafiker ska 

skapa en specifik textur som metall och observerar och målar av ett objekt av samma metall. 

Detta projekt har fokuserat på att utföra konceptuella studier. 

Det finns en tendens i genrespecifika spel att gemensamma nämnare används i grafiken. 

Exempelvis i spelet Dragon Age: Origins (2009) av Bioware som är ett fantasy rollspel som 

utspelar sig i ett fiktivt land som heter Ferelden. I Ferelden finns dvärgarnas huvudstad, 

Orzammar (se figur 1). De geometriska formerna och de raka linjer i Orzammars arkitektur 

är inte valda av en slump. I fantasy-filmen Sagan om Ringen:Härskarringen (2001) av 

Peter Jackson så finns det en plats som heter Moria vilket tidigare har varit befolkat av 

dvärgar. De båda platserna uppvisar likheter när det kommer till arkitekturen, rak och 

robust arkitektur som inkorporerar geometriska former. I en annan film av Peter Jackson 

som heter Hobbit: En Oväntad Resa (2012) som utspelar sig i samma universum som Sagan 

om Ringen:Härskarringen (2001) fortsätter vidare på samma ideer om porträttering av 

dvärgars arkitektur. Här kan man tydligare se likheter i arkitekturen mellan Orzammar och 

Erebor (se figur 3) som är en dvärgstad i Hobbit: En Oväntad Resa (2012), även om de är 

två olika medium, film och spel. 
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Figur 1 Orzammar från Dragon Age:Origins (2009, Bioware 
Edmonton) är ett spelexempel på arkitektur kopplat till dvärgar i fantasy-

genren. 

 

Figur 2 Moria från filmen Sagan om Ringen: Härskarringen (2001) av 
Peter Jackson uppvisar likheter i sitt designval av arkitektur dvärgarnas 

arkitektur, vilket antyder att Bioware Edmonton kan ha använt filmen som en 
referens till Orzammar. 
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Figur 3 Erebor från Hobbit: En Oväntad Resa (2012) av Peter Jackson 
är en annan stad befolkad av dvärgar där man kan tydligare se hur arkitekturens 

geometriska former återkommer precis som i Orzammar och Moria. 

Detta fenomen är inte unikt för fantasy-genren men frågan är varför det uppstår? En 

anledning kan vara att det används för att skapa en igenkänning hos spelaren/tittaren. En 

person som är intresserad av fantasy och spelar Dragon Age: Origins (2009) kommer känna 

igen sig när den träffar på Orzammar i spelet om denna i detta fall har sett på någon av Peter 

Jacksons filmer. Dessa gemensamma element har blivit karaktäristiska för dvärgar och 

underlättar för person som spelar spelet, personen vet vad hon kan förvänta sig när hon 

kommer till Orzammar. Varför detta fenomen uppstår är nog att konceptgrafiker för både 

filmer och spel använder samma referenser. Det underlättar också för en grafiker när det 

finns gemensamma element som kommit till att definiera en genre så starkt. 

Problematiseringen kring detta är att det kan hämma en grafikers konstnärliga frihet, om 

grafikern tar för stora friheter kanske hon riskerar att stöta bort människor som är vana vid 

hur genren har skildrats tidigare. De kommer inte känner igen sig samtidigt som gruppen 

som inte är vana vid de genrespecifika elementen kanske inte tycker det är något konstigt. 

Det kan också vara att ingen av dessa två grupper lägger märket till det. Det är därför detta 

arbete har valt att jobba med genrespecfika element för att undersöka om betraktaren kan 

hitta och placera elementen. 

2.1 The Ecological Approach to Visual Perception av Gibson 

Gibsons The Ecological Approach to Visual Perception (1979) beskriver hans teori om den 

visuella perceptionen. Gibsons teori betonar att människan är en varelse i rörelse, att 

människan går runt eller närmare ett objekt för att observera det närmare och hur detta är 

en del i processesen när människan varseblir någonting. Den teori som Gibson har lagt fram 

förkastade äldre teorier om perception (Goldstein, 1981, s.193) men teorin är i stort sett bara 

en teori som blivit accepterad av omgivningen. Gibson har inga referenser till tidigare 

undersökningar eller experiment som förstärker hans teori om perception. Enligt Goldstein 

(1981, s.195) så lägger Gibson fram ett ramverk till att förstå perception och inte forskning 

om perception. Därför har jag valt att välja delar ur Gibsons teorier att basera mitt arbete på 

eftersom hela teorin inte är relevant för detta projekt. De teorier jag har valt att basera 

arbetet på är hans teorier om miljön och vad den är uppbyggd av, han har tre uttryck för 

detta: medium, substances och surfaces. Sist använder mitt arbete hans teori om 

affordances, till detta har jag även använt mig av Ulf Wilhelmssons avhandling Enacting the 
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Point of Being – Computer games, interaction and film theory (2001) där han applicerar 

Gibsons affordance på spel. Jag har utgått ifrån Gibsons medium, substances, surfaces och 

affordances när jag formulerade frågorna till mina diskussionsgrupper men jag har även 

använt dem under det praktiska arbetet när koncepten skulle skapas. 

2.1.1 Medium (Miljö) 

För att beskriva miljö så använder Gibson tre uttryck. Det första är medium. Gibson började 

med att konstatera att jorden är uppbyggd av jord som är solid, vatten som är flytande och 

luft som är en gas (1979, s.16). Dessa delar bygger upp omgivningen som människan 

varseblir och blir så kallade medium. Medium är både omgivningen som människan och 

objekt förflyttar sig i men  är också saker som människa varseblir: ljuset, dofter och ljud 

(Gibson, 1979, s.17). Dessa medium kan människan varsebli närsomhelst med sina sinnen 

alltså synen, lukten, hörseln. Rummet personen befinner sig i är ett medium, där kan 

personen varseblir olika saker med sina sinnen, hon kan se färgen på väggen, lukta på doften 

i rummet och höra olika ljud som uppstår i rummet. Varför medium har valts att ta med är 

för att vapenkoncepten bär spår av eller utgår från ett medium. Diskussionsgruppen blev 

tillfrågade om de kan placera vapnen i en kontext, alltså i ett medium som vad de tolkade att 

objektet var, vilken användare den hade och vilken miljö den passade in i. 

2.1.2 Substances (Material) 

Substances eller substanser finns i många olika former och kan skilja sig på många olika sätt, 

hårdhet, viskositet, elastistitet osv. Substanser är uppbyggda av flera olika delar, exempelvis 

så beskriver Gibson (1979, s.19) hur luften vi andas är en blandning av olika substanser, 

vatten är exempelvis en substans uppbyggd av syre och väte. Den finns substanser som 

människan hittar i ett kemilabb menar Gibson (1979, s.19) men det existerar också 

miljöbetingade substanser som jord, lera, metall osv. Detta är det andra uttrycket som 

Gibson använder för att beskriva miljön vi vistas i. Teorin om substanser har använts under 

detta projekt, under intervjuerna var materialegenskaper en viktig fråga och hur grupperna 

tolkade och kopplade dessa material eller substanser. 

2.1.3 Surfaces (Yta) 

Surfaces eller ytor är det sista uttrycket. Ytor är stället där allting händer hävdar Gibson 

(1979, s.23) för att ytor är den del människan kommer i kontakt med, där substanser blandas 

och blir medium. Gibson formulerar upp en lista som han kallar the ecological law of 

surfaces (1979, s.23) för att förklara vad ytor är. Några av dessa är att ytor har alltid en 

layout och en karaktäristisk textur. Texturen varierar på substansen och dess komposition, 

texturen kan vara ytan på en sten eller metall (Gibson, 1979, s.24). Förändrar substansen sin 

form eller komposition så förändras texturen. Den karaktäristiska texturen som Gibson 

beskriver den är att texturen specifierar vad substansen är som bygger upp ytan och 

kompositionen (Gibson, 1979, s.28). Exempelvis har is en karaktäristisk layout i detta fall 

form och textur, den är hård och är delvis genomskinlig. När is smälter så förändras 

substansen till vatten och får en helt annan form och layout, den blir flytande och helt 

genomskinlig, detta kan bero på ljus och andra faktorer. Den karaktäristiska texturen som 

Gibson beskriver den är att texturen specifierar vad substansen är som bygger upp ytan och 

kompositionen, därför har denna teori använts under den praktiska delen av arbetet för att 

försöka kommunicera med observatören vad koncepten föreställer. Om texturen inte kan 

förmedla vad exempelvis den är skapad i så blir det svårt att förstå vilken affordance den har. 
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2.1.4 Affordances 

En annan term Gibson lägger fram i sin teori om perception är affordances. Omgivningen 

som människan varsebliver erbjuder människan olika interaktioner. Det omgivningen 

erbjuder och förser människan med är vad Gibson kallar affordances (1979, s.127). Med 

omgivningen menar Gibson de tre tidigare termerna som nämnts: medium, substanser och 

ytor. Alla tre erbjuder affordances till människan på gott och ont. Det är upp till människan 

att upfatta vad och vilken sorts affordance de erbjuder. Exempelvis en stol erbjuder 

(affordance) en person att sitta på den, den kan erbjuda många andra saker också men tack 

vare tidigare erfarenheter så förstår ofta personen att stolen är till att sittas på. Wilhelmsson 

(2001) kopplar Gibsons teorier om affordances till spel i sin avhandling Enacting the Point 

of Being – Computer games, interaction and film theory. Wilhelmsson inleder (2001, s.53) 

med att säga att det vi människor vet och antar om datorspel presenterar olika affordances 

och constraints för oss. Affordances beskriver han är saker vi kan utföra i spelet och 

constraints saker som vi inte kan göra samtidigt som i spelet finns det saker spelaren 

troligtvis kommer utföra och inte utföra(Wilhelmsson, 2001, s.53).  

Wilhelmsson beskriver de tre uttryck som förklarats tidigare i bakgrundskaptilet: Medium, 

substances, surfaces. Dessa tre är de element som bygger upp en miljö och att objekten som 

ryms i denna miljö ska kunna uppnå affordance måste de vara i en jämnförbar storlek med 

den som interagerar i miljön (Wilhelmsson, 2001, s.54). Objekten kan antingen vara 

attached eller detached. Enligt Gibson (1979, s. 39) så är exempelvis ett attached object en 

gren på ett träd och ett detached object är ett objekt som inte sitter fast i något, det kan vara 

en pinne och om pinnen är i rätt storlek så erbjuder den en affordance till människan att 

plocka upp och bära den. Redskap är speciella detached objects. När redskap används så blir 

det en förlängning av kroppen och då är redskapet inte en del av miljön (Gibson, 1979, s.41), 

ett exempel är att en hammare blir en förlängning av spelarens kropp men stolen förblir en 

del av miljön även om spelaren sitter på den. Det blir ett detached object om spelaren 

plockar upp stolen i sina händer men detta är vanligtvis inte den affordance en stol erbjuder 

spelaren i ett spel. En spelare använder sina erfarenheter som hon har lärt sig under sitt liv 

på spelmiljön när hon spelar. Wilhelmsson fortsätter med att konstatera att man inte 

behöver acceptera hela teorin om affordances men att det är värt att tänka på att miljön, i 

detta fall spelmiljön erbjuder en spelare n något(2001, s.56).  

Detta arbete har fokuserar endast på stillbilder men teorin om affordances från de perspektiv 

både Gibson och Wilhelmsson lägger fram dem var fortfarande relevanta för projektet. Den 

praktiska delen byggde på att skapa koncept genom genrespecifika konceptuella studier, där 

affordances tolkades och skapades. När de konceptuella studierna hade utförts skulle de 

affordances som de genrespecifika vapnen erbjöd tolkas. De hade plockades ut som 

utmärkande element för sin inriktigt, detta fall människa och icke-människa. Dessa element 

och affordances skulle sedan appliceras på nya koncept som sedan visades upp för personer 

som skulle tolka dessa affordances. För det första skulle kommer de nya koncepten lyckas 

förmedla en affordance? Vad tycker personen som tittar att den erbjuder för affordance? 

Eftersom vapnen skapades från ett spelperspektiv var det viktigt att det erbjöd en 

affordance, att det erbjöd en person att interagera med den, om detta inte lyckas och 

spelaren misstolkar konceptet misslyckas arbetet från ett spelperspektiv. Då var det viktigt 

att undersöka varför personen upplever att konceptet inte håller. 
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2.2 Människor, aliens och vapen i Science Fiction.  

Mass Effect 3 (2012) av Bioware är det tredje spelet i science fiction-spelserien Mass Effect. 

Det har tjänat in över 200 miljoner amerikanska dollar och är ett av det mest populära 

moderna spelen. Mass Effect 3 (2012) som är ett action rollspel i tredjeperson utspelar sig i  

framtiden där spelaren tar sig an rollen som Commander Shepard som utforskar rymden och 

löser konflikter mellan aliens och människor ute i galaxen, Commander Shepard själv är en 

människa men har oftast med sig sidkaraktärer av olika alienraser. De vapen som finns 

tillgänglig för spelaren kan man observera att Bioware har tagit inspiration från riktiga 

moderna vapen. M-55 Argus (se figur 4) som är ett av vapnen i Mass Effect 3 (2012) ser ut 

som en science fiction-version av en riktig automatkarbin, om man jämför den med en IMI 

Tavor TAR-21 (se figur 5) som är en riktig automatkarbin kan man se hur de har liknande 

silhuett och egenskaper, bara att M-55 Argus passar in i sitt kontext som sciene fiction-

vapen. Om  vi tittar på dem från Gibsons perspektiv så har de liknande ytor, inte exakt 

samma substans men substanserna ligger nära varandra och de har en karaktäristisk textur. 

 

Figur 4 M-55 Argus från Mass Effect 3 (2012) av Bioware är ett exempel 

på ett science fiction-vapen som kopplas till mänskliga användare. 

 

Figur 5 IMI Tavor TAR-21 automatkarbin. 
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Ett annat exempel är ett krypskyttegevär i Mass Effect 3 (2012) som heter M-97 Viper (se 

figur 6) detta gevär liknar det riktiga PSG 90 repeter geväret (se figur 7). 

 

Figur 6 M-97 Viper från Mass Effect 3(2012) av Bioware är ett 

krypskyttegev är som används av människor. 

 

Figur 7 PSG 90 repeter gevär. 

M-55 Argus och M-97 Viper är bara två exempel på vapen från Mass Effect 3 (2012) som bär 

tydliga inspirationer från riktiga moderna vapen och båda är i spelet skapade av 

människorasen och används ofta av människor. De bär liknande egenskaper i form av ytor: 

siluett och layout. Texturerna är olika men en person skulle ändå kunna dra slutsatsen att 

substanserna är lika, att de båda är en sorts metall. En annat sorts vapen är Collectors 

Assault Rifle (se figur 8) som är skapade av alien-rasen Collectors. 

 

Figur 8 Collectors Assault Rifle från Mass Effect 3 (2012) av Bioware är 

ett vapen som används av alien-rasen Collectors. 
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Detta vapen har en helt annan karaktär än de tidigare vapnen. En person som spelar spelet 

kan tydligt se hur detta vapen inte är först och främst ämnat för karaktärer från 

människorasen. Collectors Assault Rifle har en karaktäristisk textur som är mer organisk än 

vad vi människor är vana att se på vapen. Det vanligaste material en person är van att se på 

vapen är metall vilket gäller båda tidigare vapnen. Denna substans är dock inte metall utan 

liknar mer som den är skapad ifrån organiska substanser som kött och hud. Med sin 

karaktäristiska textur och silhuett så särskiljer sig Collectors Assault Rifle från M-55 Argus 

och erbjuder en annan sorts affordance. Varför har Bioware valt dessa olika design uttryck? 

En teori är att vapnen är ämnade för två olika sorters raser och det ska synas tydligt i 

designen, en alien kan till utseendet se helt annorlunda ut jämfört med en människa. Har de 

händer och fingrar? Har de utvecklat en annan teknologi än vad människorna har? Sådana 

frågor kan ett vapen delvis besvara med sitt utseende. 

Half-Life: Opposing Force (1999) av Gearbox Software är ett äldre science fiction-spel vars 

vapen varierar i substans och ytor. Spelet har vanliga vapen, exempel är 9mm Pistol eller 

Glock 17 (se figur 9) som är en helt vanlig pistol som spelaren kan använda men spelet 

presenterar också vapen som inte går att hitta i verkligheten. Barnacle Grapple (se figur 10) 

är ett vapen som spelaren kan använda både som ett vapen och ett redskap. Barnacle 

Grapple är egentligen en del av en alien som forskare lyckades avdela från resten av kroppen 

och sedan göra om till ett portabelt vapen. Barnacle Grapple i jämförelse med 9mm Pistol är 

av en helt annan karaktär. Istället för en form eller layout som liknar ett skjutvapen liknar 

den mer en havsanemon, med vassa taggar istället för tentakler vid mynningen, texturen är 

organisk istället för metallisk och vi kan anta att taggarna som liknar klor är av samma 

substans som klor eller ben. Om vi observerar Barnacle Grapple är det uppenbart att den 

erbjuder en annan sorts affordance än vad 9mm Pistol erbjuder. I spelet kan spelaren 

använda Barnacle Grapple som ett redskap för att nå platser hon inte kunnat förut. Från 

mynningen  skjuts en lång sträng som är en tunga, den kan fästa sig vid platser i spelet. 

Därefter kan spelaren dra sig till platsen med hjälp av Barnacle Grapple. Detta skulle 

spelaren aldrig kunna utföra med 9mm Pistol i spelet som erbjuder bara vad en vanlig pistol 

kan göra.   

 

Figur 9 9mm Pistol/Glock 17 från Half-Life: Opposing Force av Gearbox 

Software. 
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Figur 10 Barnacle Grapple från Half-Life: Opposing Force av Gearbox 
Software. 

Det sista exemplet är ett vapen från samma spel som heter Spore Launcher. Barnacle 

Grapple skapades från en del av en alien men Spore Launcher tar steget längre när den i 

spelet är en levande alien. Spore Launcher är avkomman av en a fienderna i spelet Half-Life: 

Opposing Force (1999) som kallas Shock Trooper men spelare kan använda Spore Launcher 

som ett effektivt vapen. Om vi gör samma analys där vi jämför Spore Launcher med 9mm 

Pistol så har Spore Launcher en helt annan layout och form. Den liknar ett grodyngel vilket 

passar i det sammanhang att det är en barn. Spore Launcher har två framben vilket fungerar 

som handtag som spelaren håller i för att hålla i vapnet, det ger den en mer känsla av att vara 

ett skjutvapen från ett affordance perspektiv. Den har också en karaktäristisk textur som kan 

antyda dess ursprung som barn till Shock Trooper (se figur 12) De har samma sorts gröna 

textur och man kan observera att Spore Launcher och Shock Trooper har ett par taggar på 

ryggen. Om spelaren använder Spore Launcher blir det mer tydligt att det faktiskt är ett 

levande objekt och inte ett vanligt vapen, man matar den med skott och spelaren har en 

animation som klappar Spore Launcher när den inte skjuter.  

 

 

Figur 11 Spore Launcher från Half-Life: Opposing Force av Gearbox 

Software. 



 11 

 

Figur 12 Shock Trooper från Half-Life: Opposing Force av Gearbox 

Software. 

Dessa exempel har analyserats för att förklara skillnaden mellan mänskliga och icke-

mänskliga vapen i science fiction-spel vilket detta arbete fokuserar på. Exempel som tagits 

upp har använts under den praktiska delen av arbetet när de konceptuella studierna har 

utförts och det har analyserats med hjälp av Gibsons termer för att förklara för läsaren hur 

termerna har använts under projektet. 
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3 Problemformulering  

Det har tidigare förklarats att det finns en tendens att i genrespecifika spel används det 

gemensamma element. Dator- och TV-spel är medium i ständing utveckling och det är även 

ett relativt nytt medium. Det är därför det lånar inspiration från andra medium än spel, som 

sett i Orzammar ur Dragon Age: Origins (2009) och Moria från Sagan om 

Ringen:Härskarringen (2001). En orsak till detta kan vara för att skapa en känsla av 

bekantskap hos spelaren. Problematiseringen kring detta är att det kan hämma en grafikers 

konstnärliga frihet när det kommer till att uttrycka sig konstnärligt i designen. En annan risk 

kan vara att om grafikern tar för stora friheter kanske hon riskerar att stöta bort människor 

som är bekant med genren och göra så att de inte känner igen sig i de nya elementen som 

hon implementerar samtidigt som människor som inte är bekant med genren kanske 

uppskattar valet av design, självklart kan den som är bekant med genren också uppskatta 

förändring eftersom dator- och TV-spel är under ständing utveckling och spelarna omfamnar 

förändring. En annan teori kan vara att egentligen spelar det ingen roll hur grafikern väljer 

att porträttera vapen i genren, i detta fall science fiction som dessutom inte har facit som 

säger vad som är rätt eller fel. Om man skapar ett historieinriktat spel som utspelar sig i 

antiken så finns det regler för en grafiker som de borde följa för att vara historiskt korrekta 

och upplevas som trogna.  

Med utgångspunkt i detta så var syftet med arbetet att undersöka om två olika grupper av 

personer kan placera och uppfatta genrespecifika element i koncept av objekt från science 

fiction-genren. De genrespecifika elementen har valts genom konceptuella studier med 

utgångspunkt i Gibsons teorier om medium, substanser, ytor och affordances, de kommer 

även appliceras på det praktiska arbetet när koncepten skapas. Den första av de två 

grupperna är spelare med erfarenhet av science fiction-spel och spel med skjutvapen och den 

andra är människor utan spelerfarenhet. 

 Min hypotes är att personer med spelvana har en större förmåga att kontextualisera 

och specifiera genrespecifika element utifrån Gibsons teorier om medium, 

substances, surfaces och affordances än personer som inte har spelvana. 

Arbetet har använt Gibsons teorier om medium, substance, surfaces och affordance, speciellt 

för att plocka ut de genrespecifika elementen som används i koncepten. Frågan är om någon 

av grupperna kommer uppmärksamma dessa element och hur de kommer tolka dem. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Material till undersökningen 

För undersökningen har fyra olika koncept av vapen skapats. Två stycken gevär och två 

stycken handpistoler. Ett gevär och en pistol har baserats och skapats utifrån konceptuella 

studier gjorda på science fiction-vapen som kopplas till människor och det andra geväret och 

pistolen har baserats på vapen som kopplas till icke-människor, så kallade aliens. Eftersom 

genren är science-fiction fanns det en frihet i skapandet av skjutvapnen. Först gjordes det en 

efterforskning på vapen från science fiction-spel som normalt associeras till människor, de 

har analyseras med hjälp av Gibsons teorier om medium, substances, surfaces och 

affordances. Samma efterforskning och analys har gjorts på vapen från science fiction-spel 

som associeras till aliens. När de genrespecifika elementen plockats ut kom koncept skapas 
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baserade på informationen från efterforskningen. När koncepten blev klara kom 

diskussionsfrågor att skapas till de två fokusgrupperna. Frågorna var baserade på Gibsons 

teorier och termer för att de är de teorier jag utgått ifrån vid skapadet av koncepten. 

3.1.2 Kvalitativa Intervjuer som Undersökningsmetod 

För denna undersökning har det valts att göra kvalitativa intervjuer med två olika 

diskussionsgrupper. Den första av de två diskussionsgrupperna är spelare med erfarenhet av 

science fiction-spel och spel med skjutvapen och den andra är människor utan 

spelerfarenhet. Ålder har inte spelat någon roll i denna undersökning endast deras 

erfarenheter av science fiction. Därför har en förundersökning utförts på båda 

diskussionsgrupperna vad de har för erfarenheter av science fiction. Gruppen med spelare 

har undersökts för att skapa en förståelse vad de har för uppfattning om science fiction och 

skjutvapen i spel och gruppen med icke-spelare för att undersöka om de har någon 

erfarenhet av science fiction och någon förståelse för genren. Varför dessa två grupper valdes 

var för att kunna generera två olika diskussioner från två olika perspektiv som 

förhoppningsvis genererar två olika svar som ska kunnas problematiseras kring, om hur de 

tolkat koncepten. Varför kvalitativa intervjuer valts är för undersökningen söker efter hur 

personen uppfattar koncepten och upplever deras användning vilket inte är mätbart i en 

kvantitativ undersökning. En annan anledning att använda kvalitativa intervjuer är att man 

kan ställa följdfrågor och problematisera kring svaren till frågorna och få igång en diskussion 

kring koncepten. Østbye m.fl. (2003, s.101-102) säger att när man utför kvalitativa intervjuer 

så hämtar man information istället för att mäta variabler. Denna undersökning ämnar inte 

att mäta koncepten. Vad de kvalitativa intervjuerna ämnar att generera är insikter, 

värderinger och reflexioner kring koncepten (Østbye m.fl., 2003, s.102). I kvanitativa 

undersökningar är det svårare att få tillgång till denna information, exempelvis i 

enkätundersökningar som är en kvantitativ metod är det svårare att ställa följdfrågor när det 

behövs och man kan inte få tillgång till informantens begreppsapparat eller samtalssätt 

vilket Østbye m.fl. (2003, s. 101) skriver är en fördel med kvalitativa intervjuer. Som tidigare 

skrivet ämnar inte undersökningen att mäta koncepten i någon form vilket talar för 

kvalitativa intervjuer när kvantitativa undersökningar oftas används för att mäta exempelvis 

storleken på sin publik eller hur många som tittar på tv (Østbye m.fl., 2003, s. 131). 

Kvalitativa intervjuerna kommer vara uppbyggda för att mer generera en diskussion än för 

att få ett svar. Därför kommer intervjun vara semistrukturerad. En semistrukturerad intervju 

går ut på att man på förhand har definierat de teman utfrågningen bygger på vilket ger 

intervjun stor flexiblitet så man kan ställa följdfrågor och jag som intervjuare kan observera 

fokusgruppen i diskussion ( Østbye m.fl., 2003, s. 103). För att underlätta undersökningen 

kom intervjuerna spelas in digitalt, så man kan gå tillbaka och lyssna vad som faktiskt sagts, 

deltagarna frågades i förundersökningen om de tillät att diskussionen spelas in.  

Frågorna som ställdes kom i stor del fokuseras kring Gibsons teorier om medium, 

substances, surfaces och affordances eftersom dessa användes under den praktiska delen, 

skapadet av koncepten. En annan anledning är för att det är ett bra ramverk att ha som 

grund, man har exakta termer som det går att koppla svaren till. Deltagarna kom att ta del av 

koncepten via utskrifter på papper eller digitala kopior skickade via e-mail. 

Hantering av personliga uppgifter kom att undvikas då deltagarna fick få vara anonyma 

eftersom det finns lagstiftning kring detta (Østbye m.fl. 2003, s.126- 127).  
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4 Genomförande  

Projektets första del började med att utföra de studier som koncepten baserats på. Processen 

började med att göra ett urval av spel där det finns objekt som det gick att utföra studier på 

och som passade projektets kriterier. Efter detta så började en annan urvalsprocess för att 

välja objekt, i detta fall vapen som de konceptuella studierna skulle utföras på. Två 

moodboards skapades som resultat av denna process, en moodboard som representerade 

vapen associerade till människor och den andra representerade science fiction-vapen 

associerade till aliens. Dessa två moodboards och de konceptuella studierna som utförts har 

varit ett redskap som använts för projektets koncept. Under konceptfasen har fyra koncept 

skapas på vapen. Under genomförandet så tacklades uppgiften med två olika metoder. Den 

första var att börja skissa fram olika förslag på de olika vapnen med hjälp av moodboardsen. 

Den andra metoden kallas att göra thumbnails vilket blev också den arbetsmetod som 

slutligen valdes, den resulterade i en mängd designförslag. Ett nytt urval gjordes på förslagen 

och fyra stycken valdes för fortsatt genomarbetning inför undersökningen. 

4.1 Urval av spel och konceptuella studier 

I bakgrundskapitlet började urvalet av spel när skillnaden mellan vapen som associerades till 

människor respektive aliens exemplifierades. Mass Effect 3 (2012) av Bioware och Half-Life: 

Opposing Force (1999) av Gearbox Software var två av de första spelen som valdes eftersom 

de innehåller vapen som passar de kriterier som projektet letar efter. En annan motivering är 

att de representerar science fiction-genren ”då” och ”nu”. Half-Life: Opposing Force (1999) 

var vid Mass Effect 3s (2012) release redan tretton år gammalt. Det är relevant för att kunna 

analysera hur genren har utvecklats och i sin tur har utvecklat vapnen, men också för de 

likheter mellan objekten som finns trots åldersskillnaden. Exempelvis Collectors Assault 

Rifle från Mass Effect 3 (2012) (se figur 8) har en textur som liknar Barnacle Grapple från 

Half-Life: Opposing Force (1999) (se figur 10), de har samma rödliknande organiska textur 

som liknar hud och kött. Tre andra spel som studerats är Dead Space (2008) av EA 

Redwood Shores, Aliens: Colonial Marines (2013) av Gearbox Software och Halo: Reach 

(2010) av Bungie. Motivering till varför dessa spel var värda att utföra konceptuella studier 

på är vapnen som associeras till aliens.  Halo: Reach (2010) har vapen som associeras till 

aliens går utanför de tidigare exemplen i frågan om karaktäristisk textur. Plasmarifle (se 

figur 13) ser ut att vara skapad i metall som många av vapnen som människor bär men den 

är värd att ta med här ändå för sin unika siluett. Siluetten liknar inte ett vanlig traditionellt 

gevär eller pistol och även namnet antyder att den använder annan teknologi. 
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Figur 13 Plasmarifle från Halo: Reach (2010) av Bungie taget som ett 
exempel på annorlunda siluett och design som normalt inte hittas hos vapen.  

Dead Space (2008) och Aliens: Colonial Marines (2013) är två science fiction-spel som 

studerats för sin design av aliens och deras vapen. Slasher är en alien från Dead Space 

(2008) som inte bär ett vapen som separat objekt (se figur 14), Slashers vapen är istället en 

del av dess egna kropp, utväxter från axlarna eller armarna som har muterats. En 

modifiering av kroppen som ska kunna skada spelarens avatar. Underarmarna uppfyller 

samma funktion som ett vapen.  

 

Figur 14 Slasher från Dead Space (2008) av EA Redwood Shores är ett 
exempel på ett alienvapen som i sin design påminner något om frambenen på en 

bönsyrsa. Slasher ett exempel på attached object. 
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Gibson (1979, s. 39)  förklarar att objekt kan vara attached eller detached och hans kriterier 

för att ett objekt ska vara attached är att det ska sitta fast eller vara del av något annat. 

Handtaget på en dörr är exempelvis ett objekt som sitter fast på en yta eller surface. För att 

ett objekt ska vara detached ska det vara separat från andra objekt eller ytor, som exempelvis 

en fotboll. Jag har valt att översätta attached som fastsittande och detached som separat. 

Problemet med ett vapen som är fastsittande är när science fictionvarelsen blir vapnet. På en 

Slasher ser man tydligt att muteringarna från axlarna och armarna är menade att skada och 

inte uppfyller någon annan funktion för varelsen. Vi jämför sedan Slasher med Xeno Boiler 

från Aliens: Colonial Marines (2013). 

 

Figur 15 Xeno Boiler från Aliens: Colonial Marines (2013) av Gearbox 
Studios är när vapnet övergår till att bli en hel varelse. 

Xeno Boiler är en fiende som inte bär något objekt som vapen eller ser ut att ha ett 

fastsittande på kroppen. Xeno Boilers vapen är dess egna kropp som nära spelarens avatar 

sprängs och stänker ner den med syra. Därför räknas aliens som Xeno Boiler bort från de 

källor som ska studeras. Jag har ändå valt att ta med Xeno Boiler i moodboarden som 

inspiration för alienvapen för likheten med Spore Launcher och Shock Trooper från Half-

Life: Opposing Force (1999), där alienavkomman från Shock Trooper blir vapnet Spore 

Launcher. Xeno Boiler är därför undantaget för detta projekt eftersom det finns en unik 

affordance och karaktäristisk design och textur som man kan arbeta vidare med som 

inspiration i en konceptfas. 

Den andra moodboarden vilket fokuserar på vapen som associeras till människor bygger på 

vapen från Mass Effect 3 (2012) av Bioware, Crysis 2 (2011) och Crysis 3 (2013) av Crytek 

Frankfurt. I moodboarden kan man se att vapnen bygger vidare på moderna vapen. 

Exempelvis Hammer från Crysis 2 (se figur 16). 
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Figur 16 En offciell kampanj-bild som visar 3D-modellen av Hammer 
pistolen från Crysis 2 (2011) av Crytek visar att det är ett science fiction-vapen 

men faller inte långt ifrån riktiga moderna vapen. 

 

Figur 17 Ett foto på en modern M92 pistol. Hammern från Crysis 2 
(2011) bär likheter med denna pistol. 

Man kan tydligt se hur Crytek har tagit inspiration av en M92 (se figur 17) i både design och 

siluett. Materialet i vapnet är också av samma karaktär, blåmerat stål eller metall som 
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genomgått svärtning. De erbjuder samma sorters affordance. En pistol som Hammer skulle 

kunna existera som ett modernt vapen eftersom tekniken och materialen finns tillgängliga 

redan används. 

Spelurvalet var ingen kort process utan en vital del av de konceptuella studierna. När urvalet 

var klart och det var fastställt vilka spel och objekt som skulle fokuseras på, så började jag 

studera de gemensamma och utmärkande dragen för de två olika grupperna av vapen. För 

människor (se figur 18) var det tydligt att de delade texturegenskaper, de var alla byggda på 

samma substanser och de olika ytorna liknade varandra. Alla vapen såg ut att bara byggda i 

samma material,  som metall, plast och kolfiber. Siluetterna liknade också varandra och 

moderna vapen. För affordances finns det avtryckare och pistolgrepp anpassade för en 

människa. Även om man inte kan se det på moodboarden kan man se att samtliga vapen 

använder vanlig ammunition som kulor eftersom det framgår var spelaren laddar om sitt 

vapen med ett magasin och mynningarna ser också ut att vara anpassade för sådana 

projektiler. 

 

Figur 18 Moodboard för vapen som kopplas till människor. I 
moodboarden finns det bilder på vapen ifrån spelen Crysis 2 (2011),  Crysis 3 

(2013) av Crytek och Mass Effect 3  (2012) av Bioware. 

I den andra moodboarden (se figur 19) ser man en annan sorts tanke kring affordance. Först 

när man observerar de olika vapnen så har alla varierande siluetter både i jämförelse med 

varandra och med vapnen som associeras till människor. Texturerna varierar också men de 

flesta har en mer organisk karaktär och på de flesta vapnen kan man inte direkt ana vilken 

sorts ammunition eller skott som används i vapnet. Gibson (1979, s.28) nämner att ytor som 

har en karaktäristisk textur berättar för observatören vad den är uppbyggd av. Den 

karaktäristiska texturen visar också vad den bär för egenskaper. Man börjar med en annan 

infallsvinkel när man studerar alienvapens textur och vilken affordance den förmedlar till 

spelaren. Var håller man, är den byggd för en människohand som med fem fingrar kan hålla 

den? Några av vapnen ser man tydligt var man ska hålla men hos andra är det mer oklart. 

Vad är det för material och är vapnet en levande organism? Tack vare det tidigare 

researcharbetet vet vi att några av dessa vapen är levande. En annan affordance-tanke är vad 

den förmedlar, vilken sorts skada den kommer göra och om man kan förstå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

det via observation av bilderna. En slutsats som kan dras är att inget av dessa vapen skjuter 
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traditionella kulor, inte heller de vapen som ser ut att vara skapade av metall visar något 

magasin för eller plats till sådan ammunition.  

 

Figur 19 Moodboard för vapen som kopplas till aliens. Bilder ifrån Aliens: 
Colonial Marines (2013) av Gearbox Studios, Half Life: Opposing Force (1999) 

av Gearbox Software, Halo: Reach (2012) av Bungie, Dead Space (2008) EA 
Redwood Shores och Mass Effect 3 (2012) av Bioware. 

4.1.1 Summering av konceptuella studier 

Science fiction-vapen som vanligen associeras till människor bygger vidare på moderna 

vapen som fiktivt har utvecklats i framtiden av och för männsikor. De bär ofta en liknande 

siluett och design. Man får en känsla av att de har fått en naturlig och trovärdig utveckling 

med tekniken. De använder material som används för moderna vapen idag och att de är 

anpassade för att användas av en människa. Erbjuder också liknande egenskaper som ett 

modernt vapen, vanlig ammunition och användarvändlighet, en avtryckare. Den affordance-

tanke som ligger bakom dessa vapen är att de är utvecklade av och används av människor 

därav de familjära substanserna som bygger upp vapnen och den karaktäristiska textur de 

får (Gibson, 1979, s.28). Samtidigt som de mänskligavapnen erbjuder en affordance har de 

också synliga constrains vilka Wilhelmsson (2001, s.53) beskriver som saker man inte kan 

utföra med ett objekt eller göra i ett spel.  I kontrast till detta har vi alienvapen som varierar i 

siluett, design och i textur. De har en annan affordance och helt andra constrains. Här börjar 

man med att funderat på vad för sorts affordance vapnet har och vad siluetten och texturen 

försöker säga. Silhuetterna ser annorlunda ut jämfört med människo-vapen och via texturen 

försöker man antyda vilken affordance vapnet har eller vilken sorts ras det ska knytas till. 

Alla har gemensamt att de vill förmedla en annorlunda affordance med siluett, design och 

textur och vapnen skiljer sig dessutom mer mellan varandra när man jämför dem än  vad 

människornas vapen gör.  
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4.1.2 Summering av genrespecifika element för alienvapen 

 Siluett – Varierande annorlunda siluetter, bland alienvapen men också annorlunda 

genemot människovapen. Har ofta inte de klassiska siluetterna som människovapnen 

bär. 

 Textur – I vissa vapen var de byggade av material som metall men det var mer 

förekommande  att materialet var mer organiskt, även här varierade det mellan de 

olika alienvapnen men ofta var det material som liknade kött, hud och ben. Texturen 

är ett stort hjälpmedel för att förmedla den uttänkta affordance eftersom den 

specifierar vad objektet är byggt av för material. 

 Design – Från ett affordance perspektiv så förmedlade alienvapnen en helt annan 

affordance än de människovapen förmedlar. De följer inte den traditionella historien 

av vapnets utveckling i designen utan skapar sin egen affordance som inte behöver 

följa verklighetens lagar. Därför kan vapnen ha egenskaper som inte moderna vapen 

har, exempelvis skjuta plasma. 

4.1.3 Summering av genrespecifika element för människovapen 

 Likande siluetter – Vapnens siluett och form  varierade inte för mycket emellan 

varandra och man kan se att de liknar morderna vapen på siluetten.  

 Familjär textur – Materialen vapnen var byggda höll sig inom samma ramar, metall, 

plast, kolfiber. Vilket är ofta de material som normalt kopplas till moderna vapen och 

deras affordance. 

 Naturlig design – Vad som menas med naturlig desing är att de vapnen som normalt 

kopplas till människor ser ut att höra hemma i familjen moderna vapen, de skulle 

kunna inom en framtidexistera i våran värld. De har byggt vidare på den utveckling 

vapen har gjort med tekniken idag. De ser ut att vara byggda för människor och ser ut 

att användas av människor.  

4.2 Arbetsprocess för konceptgrafiken 

Konceptfasen började med att skissa fram olika vapen som förslag med moodboarden som 

inspiration. De konceptuella studierna och moodboarden blev som en mall att följa och det 

kändes som ett hinder för konceptfasen. Varför det blev så var för att moodboarden i början 

användes mer som en direkt referens istället för inspiration. Det jag såg, ritade jag av istället 

för att bygga vidare på konceptuella studier. Det slutade med att projektet hade några få 

koncept som skrotades (se figur 20). Koncepten hade inte fått en naturlig arbetsprocess, som 

att först ha en ide eller en tanke om ett vapen tack vare konceptuella studier, sedan försöker 

man förverkliga idén i koncept.  
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Figur 20 Skrotade första utkast på koncept för vapen.  

Därför valdes ett annan metod för att börja skapandet av koncepten. Metoden kallas 

thumbnails och bygger på att man gör  många små siluetter och sedan väljer en eller flera att 

bygga vidare på. Det kändes som ett bra tillvägagångssätt eftersom efterforskningen redan 

gett kunskap om vilken sorters former som kunde användas. Tolv stycken thumbnails var 

skapades för utveckling i konceptfasen (se figur 21). 

 

Figur 21 Thumbnails för koncepten, alien-inspirerade till vänster och 
människo-inspirerade till höger. 
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Det som strävades efter i thumbnailen var unika silhuetter för alien-vapnen och en mer 

familjär silhuett hos människo-vapnen. Thumbnailsprocessen passade projektet eftersom 

det började med många små ideer som sedan kunde utvecklas. Dock var arbetsprocessen 

olika mellan thumbnailsen för aliens respektive människor. För människo-vapnen  användes 

en kantig pensel utan textur eftersom det förekommer mer raka geometriska former hos de 

vapnen. För alien-vapnen användes flera olika penslar och några av dem hade textur 

inbyggd. Detta för att jag redan i thumbnail-skissandet började fundera på vad för sorts 

affordance vapnet skulle ha. För människo-vapnen var det redan klart vad för sorts 

affordance som skulle visas vilket gjorde den processen mer direkt. För alien-vapnet började 

med att fundera kring vad den skulle ha för affordance för spelaren istället för hur en design 

på vapnet skulle se ut. De som är markerade med rött var thumbnails jag var intresserade att 

jobba vidare med. 

4.3 Konceptförslag 

Fyra stycken thumbnails valdes ut med motivering att de hade en bra grund för att förmedla 

affordance och dessa byggdes sedan vidare på vid de konceptuella studier som gjordes (se 

figur 22).  

 

Figur 22 De fyra thumbnails som valdes för vidare utveckling. Pistoler på 
första raden och gevär på andra raden. 

Jag valde att prioritera alien-vapnen eftersom de krävde en helt annan arbetsprocess, att 

först tänka ut vilken sorts affordance de skulle ge, och vilken den bästa metoden är för att 

förmedla detta. De ideer kring affordance som utvecklades med hjälp av thumbnails-

metoden var den om fastsittande och separat. Det ena vapnet skulle vara en levande 

organism som likt Spore Launcher var en avkomma av en större varelse som kan användas 

som ett vapen. Samtidigt skulle den inte vara för lik Spore launcher och den skulle utmana 
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mina diskussionsgrupper i hur de tolkade koncepten. Slutresultatet blev att den till siluetten 

påminner om en räka (se figur 23). Detta på grund av att eftersom både Spore launcher 

påminner till utseendet om ett grodyngel i jämförelse med sin vuxna variant och att Barnacle 

grapple liknar en havsanemon. Därav skapades samma idé kring alien-pistolen som skulle 

vara en levande organisk avkomma av någon större varelse. En idé kring ammunitionen som 

kopplas till pistolen började också ta form, eftersom det är en organisk levande varelse kan 

den inte skjuta vanliga kulor. 

 

Figur 23 Första utkastet på alien-pistolen. 

Alien-geväret fokuserade kring teorin om separat objekt. Likt Barnacle grapple som en gång 

varit en del av en alien som ett fastsittande objekt men nu är ett autonomt vapen. Därför 

skulle alien-geväret förmedla en affordance om att det tidigare varit en del av något större.  
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Figur 24 Första utkastet på alien-geväret. 

Alien-geväret fick ett helt annat val av textur eftersom beslutet togs att det skulle användas 

för att skjuta syra eller gift (se figur 24). Normalt kopplas färgen grönt till attribut som gift 

eller syra i spel, det kan vi se redan på Xeno Boilern som bär en nyans av grönt i sin design 

(se figur 15). Tack vare den förförståelse många redan besitter antog jag att observatörer 

skulle förstå att det gröna slemmet i koncepten ska uppfattas som gift eller syra. I första 

utkastet valdes det att rendera koncepten i gröna nyanser för att förstärka den känslan. Det 

visade sig dock att det var bättre att inte rendera den i så starkt grönt och mer desaturerat 

för att undersöka om grupperna ändå förstår att det är antingen gift eller syra. 

Vapnen som fokuserar på mänskliga användare hade som tidigare nämnts en mer direkt 

konceptfas. Eftersom det redan fanns en affordance som upptäckts i efterforskningsfasen så 

spenderades tid med att skapa trovärdiga pistolgrepp och avtryckare vilket visade sig vara en 

utmaning. Det första utkastet på pistolen (se figur 25) hade en tveksam avtryckare och grepp 

som behövde bearbetas mera för en mer trovärdig affordance. Samma problem fanns hos 

första utkastet på geväret (se figur 26). Geväret hade från sin thumbnail fått ett helt annat 

grepp och på vägen förlorat sin avtryckare. 
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Figur 25 Första utkastet på människo-pistolen. 

 

Figur 26 Första utkastet på människo-geväret. 

Här märktes det att det behövdes mer konceptuella studier för att hitta trovärdiga grepp och 

ställen att placera avtryckare där det kändes naturligt. Här ställdes jag för val att göra mer 
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efterforskning på vapen om avtryckare och grepp eller välja att utgå från mina studier som 

jag redan hade och sedan lägga ner mer tid på rendering. 

 

4.4 Bilderna till undersökningen 

 

Figur 27 De slutgiltiga koncepten för undersökningen. 

Jag valde att göra koncept som inte genomgått kritik, alltså koncept som inte genomgått 

iterationsarbete med exempelvis en leadgrafiker eller art director vilka i en konceptfas ger 

kritik och har det slutgiltiga ordet om hur konceptet håller eller inte. Varför jag valde att göra 

detta är för att undersöka hur det påverkar testgruppernas uppfattning om koncepten. 

Koncept som inte genomgått kritik kan anses vara ”lösa” och att de inte håller en trovärdig 

standard. Därför är det intressant om någon av testgrupperna reagerar på detta eller köper 

det som en del av koncepten och speciellt med testgruppen som spelar mycket reagerar på 
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dessa vapen. Syftet med konceptet är att generera en intressant diskussion om hur 

grupperna upplever och tolkar koncepten. Rendering gjordes i färg för alla koncepten för att 

enklare kunna förmedla vapnets material och för att kunna skapa en karaktäriskt textur för 

alien-vapnen. För båda människovapnen så gjordes det även perceptuella studier på metall 

för att kunna förmedla känslan av materialet vapnet var skapat i. Fast fortfarande inte för 

övertydligt för att kunna undersöka hur diskussionsgrupperna tolkar de olika texturena. Om 

jag överförtydligade att det är metall så blev det uppenbart att det är metall och då förlorar 

jag en diskussionsfråga om hur de uppfattar texturen. Jag valde även att lägga till detaljer av 

slitage i metallen för att förstärka en känsla av användbarhet. Vapnen har även målats i olika 

vinklar för att ge en förståelse för objektets form. Alien-vapnen är dock målade i olika poser 

för att förtydliga konceptet och dess affordance. Människo-vapnen är bara målade i två 

vinklar eftersom det är tänkt att de ser likadana ut på höger som vänster sida. Det gjordes 

även ett val att inte förtydliga skalan för vapnen i jämförelse med en människa för att 

undersöka hur testgrupperna uppfattade skalan hos koncepten. 

Färgvalet för människo-vapnen baserades på de bilder som fanns i moodboarden men också 

med tanke på de material och substanser de är skapade i. Båda fick samma färgschema för 

att skapa en enhetlig känsla som ofta är en egenskap som förkommer hos dessa vapen. Så 

människo-vapnen fick en karaktäristisk gemensam textur för sin science fiction-kontext.  

För undersökningen kom koncepten först visas för var och en av grupperna för att undersöka 

vad de tyckte om koncepten var för sig utan att ett koncept påverkade uppfattningen av det 

andra. 
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Figur 28 Koncept på pistolen baserat på männskliga användare. 

Tidigare skrev jag om att jag ställdes inför ett val om att göra mer efterforskning på grepp 

och avtryckare eller fortsätta med de studier jag redan utfört. Jag valde en kompromiss med 

att använda min moodboard som referensmaterial istället för att göra mer efterforskning 

eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för mer researcharbete, om det funnits mer tid 

hade jag gjort mer efterforskning för ett trovärdigare koncept. Pistolen baserades på vapnen 

i min moodboard som kom ifrån Mass Effect 3  (2012) eftersom det passade den bild jag ville 

förmedla med mina science fiction-vapen. Ett vapen från en urban science fiction-stad där 

tekniken har utvecklats och allting ersätts av energi som drivkraft, exempelvis elektricitet 

och plasma. Jag valde att försöka förmedla detta med att göra det mindre tydligt var 

magasinet skulle sitta, i jämförelse med ett modernt vapen. Här har jag utgått ifrån ett 

medium som enligt Gibson (1979, s.17) är omgivningen som objektet finns i och skapat en 

affordance som ska kunnas koppla till detta medium. Vapenet skulle ha en mänsklig 

användare och skulle framhäva en ”officiell” känsla, att den inte är tillgänglig för det vanliga 
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folket vilket jag försökte framhäva med texturen som är vit och steril i sin design. För både 

pistolen och geväret baserade på människo-vapnen försökte jag skapa en karaktäristisk 

textur för att skapa en ide kring affordance för observeraren, en annan tanke hur kommer 

personer skulle uppleva de olika konceptena med liknande texturer. 

 

Figur 29 Koncept på geväret baserat på mänskliga användare. 

Det var tänkt att tillsammans skulle pistolen och geväret (se figur 28 och figur 29) vara 

designade för samma användare och den karaktäristiska texturen skulle hjälpa att förmedla 

denna affordance, för att de matrial eller substanser som kännetecknar människo-vapen är 

ofta samma mellan vapen (Gibson, 1979, s.28). Geväret var från grunden tänkt att vara 

modulär, att man som spelare skulle kunna byta ut alla delar och montera dit egna delar 

samt att den skulle kunna monteras på ett fordon av någotslag. Denna affordance framgår 

inte så tydligt i konceptet och jag valde en mer avskalad design för att kunna generera 

diskussion kring användbarhet. Jag var ute efter om de kunde acceptera de ”fel” som vapnet 

bar för sin science fiction-kontext, att det utspelar sig i framtiden och därför kan vapenen se 

annorlunda ut men fortfarande fungera. Detta förstås om de kan komma fram till att vapnet 

ska kopplas till genren science fiction. 
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Figur 30 Koncept på pistolen baserat på alien användare. 

Som tidigare nämnts så baserades konceptet för alienpistolen på en räka och eftersom räkor 

lever i vattnet valde jag att försöka förmedla en affordance som skulle kunna kopplas till  

mediumet vatten och grotta. Vapnets textur fick därför vara i blåa toner för att förstärka 

denna känsla om en vattenvarelse och jag valde att inte måla några ögon för att förstärka 
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känslan av en varelse som lever i en grotta utan ljus. Huden på varelsen skulle antyda 

fiskfjäll utan att vara övertydlig eftersom det är en viktig tolkningsfråga för undersökningen 

om hur testgrupperna tolkar texturen. Jag bestämde mig för att använda en pensel i 

photoshop som bestod av många små circlar för att vagt förstärka känslan av fjäll och skapa 

en karaktäristisk textur. Min tanke kring detta vapen var att spelaren skulle möta denna 

varelse levande i spelet exempelvis i fosterstadiet när den är liten och fortfarande under 

utveckling (se figur 30). Sedan kan spelaren möta den som en fiende i spelet när den är mer 

fullvuxen och kunna göra valet att döda den och ta med den som ett vapen eller låta den leva 

och använda den som ett vapen.  

 

Figur 31 Koncept på geväret baserat på alien användare. 

Koncepten på aliengeväret baserades på att skapa ett vapen som bygger på att det först skulle 

vara en fastsittande del av en alien som sedan separerats och kan plockas med av spelaren 

och användas som ett vapen. Jag försökte förmedla en affordance som baseras på Gibsons, 

fastsittande och separat (1979, s. 39). För att förmedla den känslan så målade jag den 
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vänstra delen av vapnet (se figur 31) mer ojämn i kanten som att något skurit av objektet 

från ett större objekt. I den mörkgröna texturen försökte jag framhäva senor och lite 

muskelvävnad.  Jag valde att rendera den i gröna toner för att jag ville kopple vapnets 

egenskaper till syra och gift, normalt så kopplas som nämnts färgen grön till sådana 

egenskaper i spel vilket vi kan se på Xeno Boilern (se figur 15) från Aliens: Colonial Marines 

(2013) av Gearbox Studios. 
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5 Analys 

5.1 Frågor till diskussionsgrupperna 

De fyra koncepten användes som grund för tre intervjuer. En pilotstudie, och två intervjuer 

med diskussionsgrupperna var för sig. Intervjuerna var semistrukturerade eftersom det var 

viktigare att undersöka hur grupperna uppfattade koncepten utan min inblandning i 

diskussionen. Men intervjuerna inleddes med en fråga som inte var ledande utifrån mina 

ideer kring konceptet. Den var  ”Kan du/ni beskriva vad ni ser?” Redan här hoppades jag 

inte behöva ställa fler frågor utan bara följdfrågor kring hur de tänkte. Det fanns också en 

chans att efter första frågan ingen av grupperna kom igång med en diskussion och därför 

skrevs det som allt åtta stycken frågor med följdfrågor. Frågorna baserades på tanken kring 

medium, substance,  surfaces och affordance. Den första frågan börjar med att försöka få 

grupperna att lista ut vilken affordance konceptet har och om det behöves så kunde flera 

frågor ställas om hur grupperna trodde att objektet används och vad objektet hade för 

egenskaper. Alla dessa frågor kan kopplas till teorin om affordance, som är att omgivningen 

erbjuder en person att interagera med den (Gibson, 1979, s.127). Det hade även formulerats 

frågor kring de andra termerna som nämdes tidigare, exempelvis en fråga kring vad objektet 

är byggt/skapat i som kopplas till substances och surfaces. Tanken var att förhoppningsvis 

skulle det inte behöva ställas så många av dessa frågor i intervjun utan att grupperna skulle 

besvara dem i sin diskussion. 

5.2 Pilotundersökning 

Jag utförde en pilotundersökning innan de riktiga intervjuerna för att testa och försäkra att 

det gick att utvärdera koncepten men också om det gick att få igång en diskussion. 

Pilotgruppen bestod av två personer som kände varandra sedan tidigare med erfarenhet av 

båda science fiction och spel. I pilotundersökningen fick personerna samtidigt se koncepten 

en och en och svara på frågorna för diskussionen. Visningsordningen för koncepten var 

alien-pistolen, alien-geväret, människo-pistolen och människo-geväret. Redan vid första 

frågan vid första konceptet började testgruppen att diskutera, en bidragande faktor till detta 

var att de båda deltagarna kände varandra och var bekväma med att diskutera med 

varandra. Under pilotundersökningen kom drogs slutsatsen att frågorna måste omarbetas 

eftersom de var utformade efter förutsättningen att grupperna skulle komma fram till att 

konceptet är ett objekt/vapen och inte en varelse. Detta fick skrivas om eftersom under 

pilotundersökningen råkade informanternas uppfattning påverkas om det första konceptet 

på alien-pistolen när en fråga ställdes om konceptet som ett objekt och ett vapen istället för 

varelse eller monster som de kommit fram till. Ordningen på vissa av frågorna var ändrades 

för att i första diskussionen svarade på många av frågorna innan de hade ställts och under 

pilotintervjun. Det sista som blev var tvungen att ändras före de riktiga intervjuerna var 

ordningen koncepten visades för gruppen. Eftersom intervjuen börjades med att visa alien-

koncepten och sedan människo-koncepten så upplevdes det enformigt av gruppen. Därför 

valde jag att visa dem i en annan ordning för de två senare diskussionsgrupperna. Resultatet 

av pilotundersökningen gynnade arbetet eftersom tidigt fick man en uppfattning om vad som 

fungerade och inte fungerade, i detta fall frågeformuleringarna, frågeföljden och konceptens 

visningsordning.  
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En annan gynnande faktor med pilotundersökningen var att intervjuerna visade sig vara 

genomförbara och det gick att starta en diskussion kring konceptena. Det behövdes inte 

ställa alla frågor som skrivits för att båda personerna pratade fritt kring konceptena. 

5.3 Genomförandet av undersökning 

För undersökningen behövde jag två diskussionsgrupper vilka valts att kallas Grupp 1 och 

Grupp 2. Grupp 1 bestod av personer med erfarna spelare och Grupp 2 med icke-spelare. 

Grupp 1 hade tidigare i projektet tagits kontakt med och bokat möte. Grupp 2 var jag 

tvungen att gå ut och leta efter. Att hitta personer som var villiga att i en grupp på minst 3 

personer sitta och diskutera ett par bilder i minst 30 minuter tog längre tid än beräknat. Det 

slutade med att tre sjuksköterskeelever som var villiga att delta i en diskussion. Intervjun tog 

ca 41 minuter där jag visade koncepten en och en från en läsplatta där det var fritt att zooma 

in och ut som de behagade. 

Grupp 1 utförde intervjun via internet eftersom en person inte kunde närvara och det blev 

slutligen 3 personer i Grupp 1. Det var jämt med deltagare mellan de olika grupperna. 

Bilderna skickades individuellt till varje person. Problemet med förvirring kring vilken bild 

man skulle diskutera undveks genom att skicka den som skulle diskuteras förnuvarande. 

Grupp 1 diskuterade i ca 58 minuter. 

Grupperna fick även se koncepten i samma ordning för att eventuellt kunna se likheter eller 

skillnader mellan diskussionerna. 

5.4 Enkät om tidigare erfarenheter 

Innan varje intervju så fick deltagarna fylla i en kort enkät om erfarenheter av spel och 

science fiction, för att få en förståelse för hur de konsumerar detta. I denna enkät fick de 

även fylla i kontaktuppgifter om det hade behövts kontakta dem senare, personuppgifter 

fanns bara tillgänglig för mig och alla deltagare var anonyma. 

Det visade sig att pilotgruppens deltagare  hade spelerfarenhet och spenderade mycket tid 

med att spela. En av dem hade lite erfarenhet av science-fiction och den andra mycket, båda 

konsumerade lite science fiction och hade hade kommit i kontakt med genren i spel, tv-serier 

och film. 

Grupp 1 hade alla mycket erfarenhet av och konsumerade mycket spel. Alla hade mycket 

erfarenhet av science fiction i många olika media typer och två av dem konsumerade ofta 

science fiction. 

Grupp 2 hade ingen av dem spelerfarenhet. En hade mycket erfarenhet av science fiction 

men i tv-serier och film. De andra två hade lite erfarenhet av science  fiction. Två av dem 

konsumerade lite science fiction och den sista ingen alls. 

 

5.5 Resultatpresentation 

Resultatet från de båda intervjuerna och även pilotundersökningen. 

Pilotundersökningsgruppen har kortas ner till Grupp P. Resultatet kommer presenteras 
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uppdelat efter varje koncept i den ordning som diskussionsgrupperna fick diskutera 

bilderna. 

 

Figur 32 Konceptet som visades först för deltagarna, döpt Koncept A. 

5.5.1 Koncept A 

Pilotundersökningsgruppen fick inte se bilderna i samma ordning som Grupp 1 och 2, och 

det kan ha påverkat deltagarnas uppfattning om koncepten när bilderna inte har visats i 

samma ordningsföljd. 

5.5.2 Pilotstudie Koncept A 

Grupp ps deltagare som jag har valt att kalla P1 och P2. De kom tidigt överrens om att de 

båda ansåg att objektet var en pistol på kanske 20-30cm. När jag frågade varför så 

motiverade P1 att ”Baserat på siluett och vad den tycks vara gjord av känns det som man 

kopplar den starkt till moderna vapen och dess siluetter” vilket P2 instämde med. P2 

observerade att det verkade sitta en skruv på vapnet och drog slutsatsen att det måste vara 

metall. P1 sa att vapenet verkade vara maskinskapt och P2 instämd att den verkade vara 

mekaniskt framtagen. Angående konceptets materialegenskaper började de placera ut 

material på konceptet där färgerna skillde sig åt. De kopplade färgen vit till sterilt och att det 

vita måste vara plast. De kom både överrens om att det var metall och plast, plast för att den 

kändes lätt och metall för att den inte skulle gå sönder. P2 konstaterade att ”Avtryckaren 

skulle jag säga är metall men själva greppet är nog plast för komfort”. När jag ställde 
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frågan om vad de trodde att objektet hade för egenskaper så konstaterade båda att man 

dödade och sköt saker med objektet. P1 sade dock att i ett spel skulle pistolen också 

användas till att slå någon i ansiktet, P2 var inte övertygad om och kontrade att objektet inte 

var byggt för det. P1 svarade genast med att ”Det har jag sett på Mass Effect, går hur bra 

som helst!”. P2 fortsatte att tolka objektets affordance med konstatera att den måste skjuta 

laser och inte kulor eftersom hon kopplade laser till science fiction, P1 tyckte att 

ammunitionen kunde bytas ut i vapnet men P2 kontrade att det fanns inte någon plats för ett 

magasin och därför måste det vara en laser pistol. Nästa fråga var vad de trodde att syftet var 

med detaljerna i konceptet och de tolkade att syftet var att skjuta och skydda sig själv och att 

vapnet hade nog mänsklig användare. De sa att pistolen var anpassad för mer traditionella 

händer och motiverade med att säga att den var så lik våra pistoler. När de skulle placera 

objektet i en miljö och genre så hade de tidigare kommit överrens om att det handlade om 

science fiction. P1 tyckte att det gav en science fiction känsla som inte var så olikt vårt 

samhälle, att allting var bara lite mer tekniskt och sterilt.  

5.5.3 Grupp 1 Koncept A 

Grupp 1s deltagare  har jag valt att kalla deltagarna 1a, 1b och 1c. De började diskussionen 

med att komma överrens om att Koncept A föreställde en pistol. 1b trodde den var lika stor 

som en modern pistol fast ungefär dubbel så hög, 1c höll med om att den verkade topptung. 

1a funderade om den var lika stor som pistolen i Blade Runner (1982) och 1c tyckte att den 

var nog lite större än den pistolen vilket alla höll med om. 1c konstaterade att det inte fanns 

något sikte. 1a hade en åsikt om att det kanske fanns ett uppfällbart sikte vilket 1c svarade 

med att frontsikten brukar inte vara uppfällbara på pistoler men 1a tyckte att det kunde 

fungera eftersom det var science fiction. 1b hade en åsikt ”eller så kanske den är smart 

linkad till någons ögon eller hjälm” 1b tolkade det som att personer med lägre status kan 

inte använda vapnet då och att vapnets användare är exempelvis en cyberpolis. 1b sa att det 

måste vara ett laser vapen eftersom det inte får plats med ett magasin  vilket 1c höll med om, 

de fortsatte med att prata om greppet och hur man skulle hålla den eftersom den verkade 

oergonomisk, vilket alla höll med om, 1a funderade eventuellt om den skulle kunnas fästas 

på robotar. 1b som tolkade konceptet som ett energibaserat vapen tyckte det kunde vara 

sorts stungun. 1a sa att den kunde använda någon sorts bedövningspil. 1b sa att båda 

alternativen, stungun och pilar kunde fungera eftersom om den inte har något sorts sikte alls 

är det nog ett närstridsvapen och då måste den vara lätt vilket den ser ut att vara. 1c sa i ett 

spelsammanhang skulle den användas som en laserpistol. 1b tyckte dock att om han fick 

använda vapnet i ett spel skulle det vara en stungun eller som ett vapen i Syndicate (1993) 

vars primär funktion är inte att döda men att övertala folk. 1a skulle använda den som ett 

stealth vapen som skjuter pilar på sina fiender så man kan smyga förbi. När de pratade om 

materialegenskaper tyckte 1b att om vapnet ska vara lätt så var den nog tillverkad i plast, 

metall och gummi. 1c sa att det måste vara kompositmaterial för vapnet såg ut att höra 

hemma i science fiction genren, vilket 1a höll med om. 1a sa också att ”jag får lite Remember 

Me vibbar om pistolen, samma tema på färgerna” 1c hade uppfattningen om att objektet 

massproducerades vilket 1a höll med om. Vapnet hade enkla linjer och hade inte många små 

delar så att det skulle inte vara några problem med att sätta ihop den i en fabrik. De som 

förmodligen använder detta vapen trodde 1b och 1a var poliser eftersom den uppfattade att 

vapnet var gjord för att synas med den vita och oranga färgen och att en militär aldrig skulle 

använda detta vapen. Poliser bär vapen som är gjorda för att synas och militärer bär vapen 

som inte ska synas. 1c hade en teori om att det kan vara ett vapen menat för en militär och 

ingen kamouflage hade applicerats på vapnet. De tidigt kommit fram till vilken genre de ville 
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placera vapnet i vilket var science fiction och jag frågade om de kunde placera det i en miljö. 

1a tyckte det passade en klinisk miljö, exempelvis ett shoppingcenter där det patrulerade 

poliser, 1b placerade den i en stadsmiljö eller någon sorts miljö som är bebodd och 1c 

svarade ”framtids,sci-fi,clean,urban”. 

5.5.4 Grupp 2 Koncept A 

Grupp 2s deltagare har jag valt att kalla deltagarna, 2a, 2b och 2c. De började med att 

konstatera att de alla såg att det var ett vapen i olika vinklar. Om vapnets skala svarade 2a att 

det kändes som den var lika stor som en vanlig pistol, 2b instämde men att den kändes 

högre. 2c som varit ganska tyst sa då att den inte förstod varför den skulle vara så hög. När 

frågan om objektets egenskaper kom upp så svarade 2a ”att den kändes lite som en star 

wars grej”, 2b tyckte att den såg ut att skjuta skott i hög frekvens. 2a fortsatte med att säga 

att skotten måste vara laser skott precis som i Star Wars (1977). 2c tyckte att greppet inte 

kändes stabilt eftersom det var så smalt och 2b tyckte att den skulle vara framtung och alla 

tyckte att man måste nog hålla det med två händer när man använde den. När det kom till 

materialegenskaper så hade 2a ingen aning och ville inte ens gissa och 2c sa att om vapenet 

skulle vara lätt skulle det nog vara aluminium men sa senare att det nog var kromat stål och 

att det svarta var plast. 2b sa tillslut att det var nog plast för det var det material hon kände 

till. Nästa fråga var vilken eller vilka använder detta vapen och 2b svarade action hjälte och 

2c instämde genast att det måste vara de ”good guys” som använder vapnet, som poliser. 2a 

sa att de onda skulle bära mer fula vapen och baserade detta på formerna på mitt koncept, 

att formen kändes inte ond men mer professionell, att det var ett vapen som ingen vanlig 

person kan få tag på. Jag ställde frågan om de skulle placera det i en genre skulle de placera 

det i science fiction genren eftersom de pratat om Star Wars (1977), 2a stod stark fast vid att 

det måste vara science fiction och 2c sa att det inte kunde vara nutid utan någon sorts 

framtid men 2b var osäker men sa att ”den känns som en pistol som nån har för att kunna 

ta fast zombies eller någonting”, 2c instämde och sa ”det är ingen verklighet” och då stämde 

alla in. Jag avslutade med att fråga om de skulle använda detta vapen i ett spel. Alla svarade 

att det berodde på vilka andra vapen det fanns. 2c sa att hon fick än känsla av att detta kan 

var det första vapnet man får i spelet och att det finns andra vapen man ska vinna som är 

bättre, jag frågade varför så sa hon att hon hade bröder som spelade spel som hade liknande 

funktioner.  

5.5.5 Sammanfattning Koncept A 

Om vi sammanfattar vad alla tre grupper sagt om Koncept A är att alla grupper kommer 

slutligen fram till liknande slutsatser. Alla kommer de fram till att det är en pistol som 

skjuter någon form av energi eller projektil och de flesta kopplar objektet till genren science 

fiction. Det har en mänsklig användare som slåss för det goda, exempelvis en polis och skulle 

de placera objektet i en miljö skulle de placera den i ett science fiction-samhälle som är 

sterilt.  

Koncept A lyckades i stort sett förmedla den tänkta affordancen. Detta objekt var menat att 

försöka förmedla ett medium till spelaren med hjälp äv de genrespecifika elementen. 

Medium är enligt Gibson (1979, s.17) omgivningen som objektet finns i. Mediumet var en 

teknologisk urban science fiction-stad och användaren var en auktoritet så vapnet fanns inte 

tillgänglig för den vanliga allmänheten. Alla kom fram till att objektet föreställde en pistol 

vilket grupp P motiverade med att säga ”Baserat på siluett och vad den tycks vara gjord av 

känns det som man kopplar den starkt till moderna vapen och dess siluetter” vilket var en 
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av de genrespecifika elementen för människovapnen, siluetter som liknar moderna vapen. 

grupp 1 motiverade inte varför de uppfattade  det som en pistol men i diskussionen så pratar 

de om objektets egenskaper så utgår de från att det är ett pistol vilket blir deras motivering . 

1c sa att den kan inte ha ett uppfällbart frontsikte för att pistoler har inte sådana sikten. 1a 

kopplade även objektets storlek till en pistol i filmen Blade Runner (1982). Wilhelmsson 

säger (2001, s.53) att våra förkunskaper definierar hur vi tolkar affordances och contraints 

vilket stärker Gibsons teori om affordances. Detta kan vi se att alla informanter gör i 

intervjuerna. 1a tolkade pistolens skala genom att koppla den till ett annat objekt som han 

stött på tidigare. 2a sa att vapnet kändes som ett objekt från Star Wars (1977) och P1 tyckte 

att den skulle ha liknande egenskaper som vapen i Mass Effect 3 (2012). De tolkade även i 

designen att pistolen förmodligen inte använde vanlig ammunition, grupp P och 1 

motiverade detta för det fanns ingen magasin och 2a sa att det måste vara laserskott 

eftersom designen påminde om Star Wars (1977). Detta är en detalj som skulle kunna 

förtydligas eftersom det var menat det skulle vara ett plasma-elektrisitet-vapen och 

grupperna var nära men de generella uppfattningen var laserskott eller en stungun. Texturen 

hjälpte grupperna att tolka den tänkta användaren för pistolen. Grupp 1 och 2 uppfattade att 

vapnet var menat för de goda i spelet, 1a och 1b tolkade att texturen sa att poliser använde 

nog detta vapen för den är skapad för att synas och det syns tack vare texturen. Grupp 2 

tolkade  texturen och siluetten att vapnet var menat för de goda i spelet, det kändes att det 

inte var ett ont vapen eftersom den kändes professionell. Texturen hjälpte dem att tolka 

materialegenskaperna där alla grupperna nämnde liknande svar: metall, plast, gummi och 

kompositmaterial.  



 39 

 

Figur 33 Andra konceptet som visade sig för gruppena, döpt till Koncept 
B. 

5.5.6 Pilotgrupp Koncept B 

Pilotgruppen började beskriva att konceptet föreställde något ”fiskigt” och organiskt 

eftersom den hade fenor och fjäll längs kroppen. En vattenvarelse som inte finns i 

verkligheten. De tolkade varelsen som att det var en slags flexibel ål med vassa tänder och en 

gadd. Just gadden kopplade de till en skorpion så de tyckte att den var nog giftig också. De 

fick en känsla av varelsen var självlysande på grund av de ljusa fenorna och då kopplade de 

denna varelse till en grotta eftersom då kommer en egenskap som självlysande till 

använding. En annan sak som motiverade detta var att varelsen inte hade några ögon och att 

varelsen använde sina självlysande fenor till att locka till sig byte. Just materialegenskaper 

tyckte de att det måste  ha samma egenskaper som en orm eller ål på grund av designen, den 

skulle röra sig likt en orm i vattnet. Den skulle ha fjäll och vara slemming eftersom den lever 

i vattnet. Gadden skulle vara i ett hårdare material. Skalan på varelsen tolkade de olika, P1 

uppfattade den som liten och smal medans P2 tolkade den som stor och grov, vilket P2 
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motiverade med att den inte smalnade av lika mycket som en orm i kroppen. Just användare 

av denna varelse tyckte båda skulle vara de onda och inte människor. P1 beskrev dem som 

lite mer avancerade varelser, en sorts alienras och de båda kopplade varelsen till science 

fiction genren. Eventuellt en sorts fantasy som utspelade  sig under vatten, de ville koppla 

varelsen till fantasy på grund av att den var blå och att fenorna kändes som en finare 

utsmyckning. De avslutade med att säga att om de skulle träffa på varelsen i ett spel skulle de 

döda den eftersom de uppfattade den som hotfull. 

5.5.7 Grupp 1 Koncept B 

Grupp 1 var allas första uppfattning om att det var en skorpionål som var giftig. 1a sa”att den 

har säkert syra som blod också, som i alien.” och sedan konstaterade de att det måste vara 

något som lever i vattnet. Eftersom den inte hade några ben måste den simma fram. 1b 

tolkade den stora fenan på ryggen som en sorts kamoflage den skulle lägga över sig för att 

gömma sig själv. 1c tolkade varelsen som att den simmade fram som en ål och använder 

fenorna för att styra. 1b sa även att den måste vara en alienorganism eftersom det ser inte ut 

som ett vanligt djur. I ett spelsammanhang, vilken roll varelsen skulle ha sa 1c ”slaughterfish 

från morrowind är vad den får mig att tänka på.” men sa att det berodde på storleken, om 

den var stor skulle det nog vara en lite jobbigare fiende för spelaren. 1a och 1b tänkte sig att 

den var mindre och simmade runt i ett stim och anföll spelaren. 1c sa att den då förmodligen 

simmade fram till spelaren och biter sig fast i spelaren och sedan börjar hugga med gadden. 

Skalan tolkade de alla lika, runt 20-40cm och 1b motiverade att det verkade mest logiskt om 

man tittade på designen, fenorna skulle inte vara till mycket användning om den var mycket 

större. 1c tyckte att designen passade mer ett mindre flockdjur och att om den skulle låta 

kanske den använde sig av ekolod för att navigera. Materialegenskaper så föreställde de sig 

att eftersom den hade fjäll och levde i vatten var den nog slemmig. 1c tyckte att ljusa fenorna 

på kroppen kunde utsöndra slem som höll den varm och att det var giftigt för att skydda sig 

ifrån fiender. 1a tyckte mer att det var en orm så den uppfattade den som mindre slemmig 

och att delar på ryggen kändes hårda. När de skulle placera varelsen i en genre sa 1c att 

antigen en slags fantasy eller en slags science fiction, 1a och 1b sa att de tänkte mer fantasy. 

1b sa att den inte kan vara från vår mänskliga ålder, oavsett om det var medeltid eller nutid 

utan den måste komma ifrån en annan planet med sin egen utveckling, exempelvis science 

fiction. När de skulle de placera varelsen i en miljö sa 1b att den skulle finnas i grundare 

vatten, 1a trodde att den skulle finnas i vattendrag som var kemiskt förorenade och 1c tyckte 

att den levde i sjöar,  kustvatten och floder. 

5.5.8 Grupp 2 Koncept B 

Grupp 2 kom fram till att det var ett slags djur, 2a tyckte att det var ett sorts vatten djur. De 

noterade att det inte fanns något öga eller att ögat var gömt. De tolkade poserna i konceptet 

som olika stadier för varelsen, en process från födelse till död. Skalan tolkde 2a som att den 

hade storleken av en räka, 2b och 2c sa att antigen kunde den vara liten eller stor eftersom de 

hade ingen referens att gå efter. 2a sa om det handlade om spel trodde hon att den nog var 

stor vilket de andra instämde med, 2b sa att den är nog stor för att vara skräckinjagade.  2c 

sa då att det skulle lika gärna kunna vara en liten del av ett större monster eftersom hon 

tolkade gadden som en nagel på ett finger. 2c sa att även om det bara är ett finger så måste 

det vara stort eftersom varelsen som fingret satt på var förmodligen stor exempelvis en 

drake. De slutade med att 2c sa att den var sjöodjurs-stort, 2a instämde med att säga 

Godzilla stort. Varelsensegenskaper tolkade 2b som att den självklart måste använda taggen 

och att den skulle kunna bitas. 2c höll med om det och sa att om det handlade om en 
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vattenvarelse så kunde den inte skjuta eld utan den fick lita på sina kroppsliga-vapen, tänder 

och taggen. Hon ska också att den kanske använder elektriska stötar vilket de andra tyckte 

var en intressant teori. 2b sa att om den simmade skulle den vara snabb och smidig eftersom 

den liknade en ål. De tolkade de ljusa partierna som körtlar som utsöndrar något slags slem. 

När jag frågade om de kunde beskriva den omgivingen varelsen bor i sa de vatten och en 

slags grotta, 2c sa då att då kunde den vara självlysande vilket 2b instämde och det var därför 

den inte hade några ögon eftersom den levde så djupt ner. Efter detta så kom de då fram till 

att den då måste använda sina fenor till att känna sig fram och den var en tyst varelse som 

dyker upp från havets djup. Materialegenskaperna var organiska, de kopplade texturen till 

fjäll som på en orm och ålar där det kändes som en levande varelse. De trodde att mörka 

delen av huden skulle kännas mer som läder och det ljusa mer som en manet.  

5.5.9 Sammanfattning av Koncept B 

Alla grupper tolkade detta koncept som en sorts varelse som lever i vattnet och att i ett spel 

skulle det vara en fiende. Den levde  en grotta och var självlysande. Alla ville likna det med 

en ål eller en sorts orm. Grupperna tolkade som att den passade in i antingen fantasy eller 

science fiction-genren och i så fall skulle det vara en slags alien. 

Detta koncept är ett misslyckande från sitt affordance perspektiv. Ingen av grupperna 

tolkade konceptet som ett vapen. Både grupp P och 2 sa att de kunde tänka sig att man som 

spelare kunde efter man dödat varelsen bära med sig den och använda den som ett vapen 

eftersom taggen på varelsen såg ut att kunnas använda som ett vapen. Detta koncept hade 

behövt förtydligas mera och eventuellt helt omarbetas för att få informanterna att se att det 

är ett vapen eftersom det var grundtanken. Konceptet baserades på iden från Spore 

Launcher (se figur 11) vilket är en levande  alien som används som ett vapen. Detta koncept 

var det som innehöll mest grafiskfrihet vilket kan nog a bidragit till att affordancen 

misslyckades. Siluetten och formen liknar inte ett vapen vilket var ett av de genrespecifika 

elementen  men eftersom i många spel så kan spelaren möta fiender som liknar Koncept B 

exempelvis som 1c konstaterade att den fick han att tänka på Slaughterfish som är en fiende 

från The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) av Bethesda Game Studios. Gibson skriver 

(1979, s.40) att objekt som redskap är portabla och personen kan använda eller manipulera 

redskapet, den ska också bara gripbar samt är den ofta oflexibel alltså stel i formen. Samtliga 

av dessa faktorer bryter Koncept B emot, den är svårt att tolka skala så betraktaren vet inte 

om den är portabel och det är otydligt om man kan manipluera den. Den skulle kunna vara 

gripbar men det beror på skalan vilket grupp P nämnde, att om den är liten kan man bära 

med sig den och göra ett vapen av gadden. Koncept B är heller inte stel eller oflexibel, den 

tolkades av alla grupper som en varelse som rör sig snabbt, konceptet menade att göra ett 

organiskt vapen som var levande men kunde  inte förmedla att det var ett vapen i sig. 

Konceptet hade behövt genomarbetas med de tidigare faktorerna som hjälp för att förtydliga 

att det är ett vapen. Undersökningen valde också bort att i koncepten skulle det inte synas 

vilken skala objektet är i, om det hade funnits en indikator om vilken skala Koncept B var i 

skulle det nog ha förstärk lite att det kanske inte bara var en fiende som alla grupperna 

uppfattade det som, för det syns inte att den är i rätt storlek för en spelare att hålla den i en 

hand. Alla andra affordances tolkade grupperna rätt. Surfaces eller ytor indikerar vad 

objektet är skapat i (Gibson, 1979, s.28) och grundiden till vapnet var ett det var en blind 

varelse som lever i vattengrottor och är självlysande. Det som gjorde det möjligt att se detta 

var designen och texturen, den hade inga ögon så den måste vara blind kom grupperna 

överrens om och texturen tolkad de som fiskfjäll och då levde den i vatten och de ljusa 
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partierna såg ut att vara självlysande. De flesta informanter ville placera objektet i en science 

fiction-genre eller i fantasy-genren vilket är ett annat misslyckande. Eftersom det såg ut mer 

som ett monster uppfattades det mer som en fiende som skulle kunna både finnas i en 

fantasy-värld och en science fiction-värld. Hade konceptet en mer tydlig affordance för ett 

vapen hade kanske informanterna kopplat det starkare till science fiction eftersom det är där 

sådana vapen förekommer.  

 

Figur 34 Det tredje konceptet i visningsordningen, döpt till Koncept C. 

5.5.10 Pilotgrupp Koncept C 

P1 sa att konceptet såg ut att vara spetsen på ett spjut med gift på som var kring 20-30cm 

och P2 var mer kluven, hon tyckte att den kunde vara ett svärd eller en klo som kanske var 

en halvmeter, men de båda kom överrens att det måste vara ett slags vapen. De fick känslan 

av att det var ett sorts vapen på grund av formen. På grund av den gröna färgen och slemmet 

drog de slutsatsen att den använder gift och att när man använder den så sticker man ner 

fiender med den eftersom den är så spetsig. P1 fick också uppfattningen att man kanske 
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kunde använda den som en slags klo som kunde knipsa av fiender. P2 sa om hon skulle stöta 

på detta objekt i ett spel skulle de först vara en del av ett större alien som hon skulle hugga av 

och ta med sig och göra det till ett vapen. När de skulle placera objektet till en miljö tyckte P2 

att hon uppfattade det som en del av en alien som såg ut som en insekt som hörde hemma i 

en grotta. P1 föreställde sig också insekter men kopplade det mer till en miljö som hade en 

skog. P2 sa att”Siluetten bidrar till insekts uppfattningen.” och att formerna bidrog till att 

man kopplade konceptet till mer organiska teman. P1 instämde och sa att de ljusa partierna 

gav känslan att vara mer hård än de mörka partierna som hon uppfattade var mjukare. P2 

instämde med att de ljusa partierna såg ut att vara typ sten eller kristall, hon tyckte att det 

mörka partierna skulle kännas mattare och grovare att ta på. P2 sa att slemmet måste 

komma någonstans i mitten och nu uppfattade det mer som frätade syra och sa ”Säkert 

giftig men också frätande.” för att det kändes som de hårda delarna på konceptet passade 

ihop med frätande. När de tittande på helheten så fick de uppfattingen att detta objekt måste 

användas av aliens och att det måste vara ett science  fiction objekt.  

5.5.11 Grupp 1 Koncept C 

1c upfattade koncept C som en organisk klo av något slag. 1b sa att det måste vara ett slags 

alienvapen eftersom han tyckte formen på vänster sida antyde att man kunde hålla den som 

en som ett pistolgrepp och sedan kunda använda det som ett skjutvapen utsöndrar giftigt 

slem. Att vapnet genererar giftiga slembollar och slungar iväg dem på fienden. 1a höll med 

om det och beskrev den som ett biokemiskt alien-vapen. 1c tänkte sig mer att det var ett 

vapen som genetiskt modifierade aliens kan använda, att spelaren får i uppdrag att hitta två 

stycken sådana objekt till dessa krigare. 1b höll med om det eftersom den vänstra delen 

påminner också om en stump, som den bliviti avsågad. 1c sa också att den kanske var mer ett 

redskap eller ett närstridsvapen för spelaren att avancera med, eftersom det påminner om en 

klo i formen skulle spelaren kunna gripa tag i föremål som han vill smälta med syran från 

vapnet. 1a och 1c höll med som att det var mer frätande syra än gift. Materialegenskaper så 

tyckte alla att det ljusa kändes som en organisk hårdvävnad exempelvis hornvävnad eller ett 

skal och det mörka var med som kött fast inte för mjukt, 1c trodde inte att en vanlig kniv 

kunde skära igenom det. 1b kände mer att de ljusa partierna skyddade de viktigare delarna 

på vapnet. De alla ville placera konceptet i en science fiction, 1a sa ”jag tänker halo.” vilket 1c 

höll med om, just den relationen mellan varelsena i världen kändes som där människor slåss 

mot aliens och att det var mer monsterösa aliens än humanoida.  

5.5.12 Grupp 2 Koncept C 

2c kopplade koncept C till de andra vapnen och sa ”detta är det nya vapnet man vinner.” 

vilket de andra höll med om att det måste vara ett vapen. 2b kopplade vapnet till vatten och 

att det måste vara något slags svärd, 2c trodde den skulle kunna skjuta under vatten men 2a 

tyckte mer att det kändes som att den hade elektriska egenskaper. Antigen kunde spelaren 

sticka in handen och bära den som en sorts förlängning av armen eller så bar man runt den i 

armarna. De hade olika uppfattningar om vad den hade för egenskaper, 2a tolkade koncept C 

att den var i olika vinklar men 2b och 2c tolkade att det var ett vapen som ändrade form. 

Första formen var en sorts pil, den andra formen kastade slem som var giftig och den sista 

formed var en gripklo. De tyckte att detta vapnen var mer ont, om de jämnförde det med 

koncept A så var detta det onda vapnet eftersom de tänkte på orcer. 2a sa att om man dödade 

en ond kanske man kunde ta med detta som ett vapen eftersom det kändes som en del av 

något vilket 2b instämde att det kändes som en arm. När de skulle tolka vad objektet var 

gjort i så trodde 2c att det var träd för hon såg ådror i texturen, 2a och 2b trodde mer på att 
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det skulle vara gummi. Det mörka var mer som gummi exempelvis grodhud och det ljusa var 

mer hårt  ungefär som ben. När de skulle koppla det till ne miljö ville de säga att den skulle 

finnas i en skogsmiljö eller ett träsk, en miljö som var nära vatten och inte i våran tid, om det 

skulle vara en genre skulle den finnas i science fiction. Om de skulle stöta på detta objekt i ett 

spel tolkade 2a och 2b som att det skulle vara något farligt, ett monster. 2c sa ”att funktionen 

är så oklar att jag skulle hellre ta det andra vapnet.” och syftade på koncept A. 

5.5.13 Sammanfattning av Koncept C 

Summeringen av koncept var att alla kom fram till att det var ett slags vapen, båda 

skjutvapen och ett sorts svärd. De alla ville ge det egenskaper som kopplas till gift och syra. 

Grupp p och grupp 2 placerade den i en miljö med skog och en träskliknande miljö och 

Grupp 1 sa inte direkt en miljö men tyckte det var ett vapen som passade en värld där 

människor slogs mot aliens. De alla uppfattade att det hade varit en del an något större 

tidigare. Användaren av detta vapen var aliens och de onda i spelet. Alla placerade konceptet 

i science fiction genren.  

Den affordance som vapnet baseras på är den om fastsittande och separat (Gibson, 1979, s. 

39) tanken var att detta vapen skulle först varit en del av en större alien alltså fastsittande, 

detta försökte konceptet förmedla men siluetten och formen, att till vänster på bilden (se 

figur34) så kan man antyda att den blivit avskuren från något. Detta noterade informanterna 

och både grupp P och 2 höll med om, pågrund av formen och designen kändes det som om 

det varit en del av något större. Gibson skriver (1979, s.39) att ett separat objekt erbjuder 

människan att bära det och använda det som ett redskap. Grupperna uppfattade detta objekt 

som ett vapen men skalan varierade P1 uppfattade att det var en spets på ett spjut och P2 

tänkte sig den större för det var ett svärd, både grupp 1 och 2 var mer ening om skalan och 

att det var ett skjutvapen som bars omkring. Två informanter i grupp 2 tolkade att Koncept 

Cs olika vinklar var istället olika former på vapnet, detta är en miss i affordancen och skulle 

ha förtydligats med text som sa exempelvis ”framifrån” och ”från vänster”. Grupp 2s 

informanter tolkade fortfarande affordances rätt även om de tolkade vinklarna som 

individuella vapen. Konceptets textur var grönt för att visa att det var tänkt att utsöndra gift 

och syra. Normalt i spel så kopplas färgen grön till sådana attribut det kan vi se på Xeno 

Boilers textur (se figur 15) vars primär funktion är att attackera spelaren med syra vilket var 

en stor del av vapnets inspiration. Texturen kopplade alla till syra eller gift eftersom den var 

grön och att i designen såg de att det fanns något slemmigt som de kopplade till syra och gift. 

Materialegenskaperna som de ville koppla till vapnet var alla grupper också överrens om, de 

alla uppfattade materialen som mer organiska pågrund av att det ljusa gröna såg mer ut som 

hård hornvävnad eller sten och de mörka partierna uppfattades som mer köttiga och 

gummiaktiga. De kopplade dessa attribut stark till aliens och science fiction, grupp 2 sa att 

detta är ett vapen som de onda använder vilket för dem var aliens pågrund av vapnets 

utseende. Grupp 1 kopplade också vapnets användare till aliens, onda aliens som slåss mot 

människor eftersom de uppfattade designen mer som en del av en monster alien och inte en 

alien som är humanoid. 
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Figur 35 Sista konceptet, döpt till Koncept D. 

5.5.14 Pilotgrupp Koncept D 

P2 beskrev det som en framtids version av en automatkarbin vilket P1 höll med om. P2 sa att 

formen påminner väldigt mycket om de moderna automatkarbinerna som finns så därför 

måste detta vara en science fiction version och där dem har bytt ut skotten mot laserskott. P2 

ändrade dock sig och sa att det var nog ett sorts projektil vapen på grund av designen, men 

slutade med att säga att projektilvapen kunde nog också skjuta laserskott. P2 sa också att 

denna måste kunna skjuta fiender på länge avstånd än koncept A vilket P1 instämde med och 

tänkte att den hade nog mindre kapacitet och snabbhet än pistolen. P2 sa också att pågrund 

av designen fick hon uppfattningen att den kunde monteras fast på ett fordon eller liknande, 

P1 tyckte om den skulle kunna monteras på ett fordon måste den vara stor. De enades om att 

en var nog runt 90cm. Båda anmärkte att det inte fanns något sikte vilket P2 sa att det måste 

vara för att det är science fiction och den som använder vapnet måste ha speciella glasögon 

som hjälper spelaren att sikta. De sa att den var byggd i samma material som koncept A, 

metall och plast fast eftersom den är större än pistolen måste den vara tyngre och att 

personen som bär vapnet måste ha mera muskler. De trodde att de som använda dessa 

vapen är människor och robotar, P1 sa att eventuellt avancerade humanoida aliens skulle 

också kunna använda detta vapen.  

5.5.15 Grupp 1 Koncept D 

1bs första tanke var en framtids crossbow och 1a tolkade konceptet som ett semiautomatiskt 

hagelgevär. 1c tyckte att den var för svår att hålla i och då sa 1b att den säkert fästas vid ett 

torn, fordon eller liknande. 1c tyckte fortfarande den var oergonomisk och 1b trodde nog att 
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den användes av robotar och att den såg ut så för modularitet mellan olika robotar. 1c 

tolkade den som ett första utkast som behövde bearbetas. Pågrund av designen på gick 1b 

tillbaka till crossbow teorin eftersom den tyckte att den inte kunde ha skott som gav stor 

rekyl. 1c sa då att meningen med vapnet var nog att det var skapat så det hade ingen rekyl 

alls och att det förmodligen var en tranqulizier. 1c sa pågrund av färgerna och estetiken så 

var vapnet nog skapat och menat för människor och inte aliens. 1a höll med omdet och sa att 

den bar samma textur egenskaper som koncept A. De tolkade att materialegenskaperna var 

exakt som pistolen fast mera metall eftersom pipan såg och måste vara metall för att hålla. 

Skalan på vapnet tänkte de sig runt 30-45cm. De placera vapnet i ett science fiction genre 

och mer shooter inriktat. 1a sa att det var nog poliser som var utrustade för assault som 

använda dessa vapen och att den används i en stadsmiljö.  

5.5.16 Grupp 2 Koncept D 

Grupp 2 kom alla överrens om att det var ett vapen, 2c sa att det måste vara ett 

automatvapen. 2b sa att den måste vara längre än pistolen. De tolkade att den var ungefär 

40cm lång. 2c tolkade designen som att det var ett vapen med hög kapacitet och hastighet. 

2b uppfattade det mer som ett kraftfullare vapen som skjöt starkare skott men hade mindre 

kapacitet. 2c kände att detta vapen var ett vapen som spelaren vinner sig till och är bättre än 

pistolen, 2b tyckte bättre om pistolen för att den kände sig sportigare och smidigare. 2a sa 

att vapnet var skapad för överlevnad och att det kändes mer som en sniper men ångrade sig 

eftersom det inte fanns ett sikte. 2c tyckte att vapnet var skapat kromat stål efter som vapnet 

är vitt och att de mörka delarna var plast. 2a sa igen att hon inte hade någon aning. 2b 

trodde att det var samma material som på pistolen, stål och plast. De som skulle använda 

vapnet var de goda i spelet vilket de motiverade var samma som för pistolen, färgerna och 

formen visade att det var ett gott vapen. 2b sa att hon fick känslan av att de som använde 

vapnet befanns i en stadsdel med mycket betong och mycket var grått, ”som en stad som 

liknar GTA.”. 2c tyckte att det kändes som vapnet passade in i ett shooterspel, exempelvis 

Counter Strike (1999) vilket 2a och 2b tyckte att vapnet var för tungt för, det skulle vara för 

jobbigat att springa omkring med vapnet. 2a och 2c tyckte att vapnet var ett uppgraderings 

vapen och när skotten tar slut får spelaren sin pistol och när pistolens skott tar slut har 

spelaren bara en kniv.  

5.5.17 Sammanfattning av Koncept D 

Om vi summerar vad informanterna sagt om koncept D var att det var ett slags vapen, 

pilotgruppen tyckte det var en automatkarbin, grupp 1 sa ett slags hagel eller en crossbow 

och grupp 2 sa aldrig rakt ut vad de trodde det var för slags vapen utan ett sorts 

automatvapen som var större än en pistol. Alla grupperna kopplade vapnet till mänskliga 

användare samt robotar. P1 sa även en avancerad alienras. Grupp 1 och 2 tolkade att vapnet 

var menat för de goda i spelet. Grupp p och grupp 1 kopplade vapnet till science  fiction och 

grupp 2 placerade det mer i en spelgenre som var FPS.  

Koncept C hade samma textur som Koncept A för att skapa em familjäritet hos betraktaren, 

eftersom det var en av de genrespecifika elementen för människo-vapen. De var ofta skapade 

i samma material som indikerade att den är skapad av och för samma användare. Alla 

grupper höll med om att den var byggd i samma material som Koncept A fast grupp 1 sa att 

pipan på vapnet var helt i metall för det skulle hålla. Pågrund av designen uppfattade vissa 

informanter i grupp P och 1 vapnet som modulärt och skulle kunna fästas vid torn eller ett 

fordon. Grupperna var inte helt överrens om detta och det är något som koncepten skulle 
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kunna jobbat hårdare på. Precis som för Koncept B så ska ett redskap visa man att kan 

manipulera vapnet och använda den (Gibson, 1979, s.40) i detta fall att den är modulär och 

kan monteras fast. Just grupp 1 hade många olika teorier om hur vapnet skulle användas 

därför är detta koncepts affordance tvetydlig. De uppfattade rätt affordance men köpte inte 

den riktigt, samtidigt la de fram många andra ideer som jag som grafiker inte tänkt på. De 

uppfattade dock att vapnet var menat för samma användare som för Koncept A vilket var 

tack vare texturen. Användaren var de goda människorna i spelet vilket grupp 2 motiverade 

var för att formen och färgerna visade att det var ett gott vapen. De kände att vapnet hörde 

hemma i science fiction-genren dels på grund av Koncept A att de hörde samman. För miljö 

så uppfattade några i grupp 1 och 2 att den passade in i en stadsmiljö på grund av utseendet. 

5.5.18 Sammanfattning Koncept A-D 

Den stora skillnaden i gruppdiskussionen var att grupp p och grupp 1 tolkade koncept direkt 

ur ett spelperspektiv. Grupp 2 tolkade också utifrån att konceptet var menat för ett spel men 

hade inte erfarenheten att kunna diskutera utifrån ett spelperspektiv. De placerade vissa 

egenskaper och teorier som om objekten fanns i ett spel men de diskuterade inte från början 

direkt ur ett spelperspektiv. De hade inte kunskaperna att kunna sätta in dem i ett spel utan 

använda deras uppfattning om hur de trodde spel var för att kunna tolka koncepten. Jag fick 

ofta uppfattningen att grupp 2 sökte efter svar hos mig för att jag var den som hade skapat 

koncepten och att jag hade mer spelkunskap än dem. Det visade sig att en person i grupp 2 

hade bröder som spelade spel och refererade ofta till hur hon hade sett dem spela spel. Det 

uppfattades som att grupp 2s deltagare påverkade varandras åsikter enklare, när 2a i slutet 

beskrev hur hon tolkade koncept D så instämde 2a och 2b utbrast ”jaha är det så” som att 

det var självklart det rätta svaret till alla frågor. Vilket kan bero på att de inte hade så mycket 

spelerfarenhet. Grupp 1 påverkade också varandras åsikter men inte i samma sträckning 

utan ofta så accepterade de varandras åsikter men deras egna åsikter kvarstod. Grupp 2 var 

också ofta mer osäker på hur de skulle svara på frågorna vilket kan vara att de saknade 

erfarenhet, det kändes som de ofta ville undvika att säga något som verkade dumt eller 

konstigt. Detta kan också bero på att de inte kände mig väl, diskussionen kring första 

konceptet färgades mycket av detta, att de inte ville säga så mycket men det släppte på de tre 

senare koncepten speciellt när de diskuterade koncept B och C. 2b sa att det blev ”så sjukt 

intressant när det blir så långt ifrån våran värld” och jag uppfattade att alla använde 

fantasin mer när de diskuterade alienkoncepten vilket anlednigen kan vara för att de inte har 

en riktigt mänsklig förlaga, alltså blir det mindre risk att de säger något fel. Människo-

vapnen bygger på moderna vapen och där finns det en affordance.  

5.6 Resultatsammanfattning av gruppdiskussionerna kring 
koncepten. 

Detta arbete syftade till att undersöka om två olika diskussionsgrupper kan placera och 

uppfatta genrespecifika element i koncept av objekt från science fiction-genren. De 

genrespecifika elementen har valts genom konceptuella studier med utgångspunkt i Gibsons 

teorier om medium, substanser, ytor och affordances. 

Min hypotes var att det skulle vara enklare för grupp 1 att diskutera koncepten utifrån 

Gibsons teorier och kunna placera dem i en kontext än vad grupp 2 skulle ha som inte hade 

någon spelerfarenhet.  
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Till undersökningen skapades det fyra koncept som skulle diskuteras i två olika 

diskussionsgrupper, en grupp med spelvana personer och en grupp utan spelvana. 

Undersökningens resultat visar att hypotesen falsifieras. Ingen av grupperna hade problem 

med att diskutera vad konceptet föreställde eller att placera det i en kontext. De hade heller 

inte problem med att diskutera utifrån Gibsons teorier, medium, substances, surfaces och 

ytor. Diskussionerna bär ungefär samma resultat men har olika upplägg i diskussion. Grupp 

1 som har erfarenhet av science fiction och spel hade enklare att diskutera utifrån ett 

spelperspektiv. De hade inte alla några problem med att få igång en diskussion och själva 

spekulera fram egna teorier om funktion och placera konceptet i en miljö. Grupp 2 hade i 

början svårare att få igång en diskussion men det gick över snabbt när de blev bekväma i 

situationen. De hade dock svårare att tolka koncepten utifrån ett spelperspektiv men det 

hindrade dem inte att försöka. Pilotgruppens diskussion liknar Grupp 1s vilket är förväntat 

eftersom båda har ungefär samma erfarenher när det kommer till spel. Det som alla 

grupperna gjorde gemensamt var att tolka konceptet utifrån sina kunskaper vilket stärker 

Gibsons teori om affordances. Världen erbjuder människan en mängd olika saker och det är 

upp till människan att tolka dem (Gibson, 1979, s.127) och tack vare människans tidigare 

erfarenheter, vet människan hur man ska använda ett föremål, exempelvis att hon vet att 

hon ska sitta på stolen och inte kasta iväg den.  

Slutigen kunde de alla placera koncepten i en genre utifrån att observera dem. Ofta 

uppmärksammades de genrespecifika elementen och blev tolkade. Vilket bevisar att de 

genrespecifika elementen inte bara uppfattades men också påverkade gruppernas 

uppfattning om konceptet. Eftersom denna undersökning inte var menad till att mäta 

konceptens trovärdighet eller generera ett rätt svar så är det svårt att summera intervjuerna 

och komma fram till ett ”svar”. Det jag kommer fram till är att hypotesen förkastas och att 

det var möjligt att generera en diskussion om användbarhet kring koncepten.  
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6 Analyserande diskussion 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Diskussion kring gruppintervjuerna. 

Informanterna i grupperna kände varandra sedan tidigare vilket underlättade arbetet 

eftersom undersökningen var ute efter en diskussion och det kunde ha varit svårare att få 

igång en bra diskussion med personer som var helt främmade för varandra. Vilket kan ha 

påverkat diskussionernas resultat. Ofta uppfattades det som att grupp 2 sökte efter svar hos 

intervjuaren för att hon var den som hade skapat koncepten och hon hade mer spelkunskap 

än dem. Det uppfattades också att grupp 2s deltagare enklare påverkade varandras åsikter, 

när 2a i slutet beskrev hur hon tolkade koncept D så instämde 2a och 2b utbrast ” jaha är det 

så” som det var självklart att det var rätta svaret. Det visade sig att en person i grupp 2 hade 

bröder som spelade spel och refererade ofta till hur hon hade sett dem spela spel vilket kan 

uppfattas som en av dem hade mer erfarenhet och därför låter den åsikten mer rätt. Grupp 1 

påverkade också varandras åsikter men inte i samma sträckning utan ofta så accepterade de 

varandras åsikter men deras egna åsikter kvarstod vilket kan tros bero på att alla hade 

kunskaper om spel och science fiction och förstod de andras åsikt men behövde inte ta den 

som sin egen, eftersom de hade kunskap och visste att deras åsikt också fungerade. Grupp 2 

var ofta mer osäker på hur de skulle svara på frågorna vilket jag också tror beror på att de 

saknade erfarenhet, det kändes som de ofta ville undvika att säga något som verkade ”dumt” 

eller ”konstigt”. Detta kan också bero på att de inte kände mig, diskussionen kring första 

konceptet färgades mycket av detta, att de inte ville säga så mycket men det släppte på de tre 

senare koncepten speciellt när de diskuterade koncept B och C. 2b sa att det blev ”så sjukt 

intressant när det blir så långt ifrån våran värld” och jag uppfattade att alla använde 

fantasin mer när de diskuterade alienkoncepten vilket kan bero på att de inte har en riktigt 

mänsklig förlaga, alltså mindre risk att de säger något ”fel”. Grupp 1 refererade oftare till  

spel som källor för sina teorier, de hade en tydlig bild över hur de uppfattade konceptet och 

refererade till film eller spel som de tyckte var passande. Grupp 2 refererade också till spel 

och film men var mer osäker, de använde ordet ”känns” i samband med att de refererade 

vilket uppfattades mer övergripande medans grupp 1 använde ”tänker” och hade ofta redan 

ett förutbestämt objekt i tanken när de refererade. Exempelvis sa 2a att ”det känns lite som 

en star wars grej” om koncept A och 1c sa att koncept B fick informanten att tänka 

”slaughterfish från morrowind är vad den får mig att tänka på”. 1cs konstaterande är mer 

säkert och precist än 2as vilket möjligen visar att han har mer erfarenhet om genren.  

6.1.2 Genusuppdelning i grupperna. 

Deltagarnas kön spelade ingen roll i min undersökning eftersom undersökningen var ute 

efter deras personliga åsikter och erfarenheter men det är värt att ta i åtanke då det blev en 

stor uppdelning mellan könen i undersökningen. Grupp 1 bestod bara av män mellan 20-26, 

grupp 2 bara av kvinnor mellan 20-27 och pilotgruppen bestod av kvinnor mellan 20-23. Det 

uppfattades som att könen inte skulle ha någon inverkan på undersökningens resultat men 

eftersom det blev så uppdelat så skulle det behövts en grupp med män utan spelerfarenhet 

för att jämna ut skillnaden mellan könen eftersom det fanns ingen grupp med män utan 

spelerfarenhet.  
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6.1.3 Diskussion kring användbarhet av Gibsons teorier. 

Gibsons teorier som använts teoretisk och praktiskt i detta arbete. Först så användes det som 

grund för att analysera olika vapen som de fyra koncept bilderna skulle bygga på. Sedan 

användes de i genomförande delen för att hjälpa skapa koncept som skulle förmedla olika 

egenskaper till betraktaren och slutligen i undersökningsdelen som frågor men också som 

hjälp att analysera datan från intervjuerna. Just att de praktiska arbetet gick ut på att följa de 

genrespecifika elementen som plockades ut kan liknas vid att man får direktiv av en art 

director speciellt för människo-vapnen eftersom de elementen bygger vidare på års historia 

av utveckling och teknik. Man analyserade vapnen på ett annat sätt och projektet hade 

egentligen behövt gå tillbaka och göra forskning på fler vapen än de som existerar i science 

fiction-spel efter som det är en stor bakgrund bakom varför dessa vapen är utformade som 

de är. Just att människo-vapnen hade en ”bestämd” affordance är vad jag som grafiker 

upplevde hämmade min konstnärliga frihet. Koncepten A och D tog ändå friheter i uttrycket 

vilket noterades av informanterna både positivt och negativt. Den andra delen som var alien-

vapen upplevdes inte lika hämmande med det genrespecifika elementen som plockades ut 

med Gibsons teorier. Alien-vapen följde inte en gemensam mall eller hade en lång historia av 

utveckling som liknar den för moderna vapen utan skapade sina egna affordances. Koncept B 

som var ett misslyckande eftersom ingen av grupperna uppfattade det som ett vapen skulle 

behöva gå tillbaka till affordance tanken och just den tanken på hur redskap/vapen ska se ut 

för att erbjuda spelaren att använda den. Det ger insikt hur viktigt det är att tänka på 

affordance i skapadet av alien-vapen och egentligen vilket objekt som helst som en spelare 

kan interagera med. Att använda Gibsons teorier i en efterforskning för att skapadet föremål 

som redan existerar i verkligheten som exempelvis människo-vapen bidrar till konceptets 

trovärdighet. Använding av det för skapandet av objekt som inte finns i detta fall alien-vapen 

är inte densamma för dessa objekt finns inte i verkligheten. Detta projekt har använt 

Gibsons teorier i efterforskningen av alien-vapnen men i skapadet så använde man 

affordance teorin till att skapa nya affordances som inte existerade. Det som var intressant 

var att grupperna förstod Koncept B och C med hjälp av hur jag hade använt Gibsons teorier 

i skapadet av koncepten. Vilket ger insikt hur viktigt det är att tänka på affordance i skapadet 

av alien-vapen och egentligen vilket objekt som helst. Just att det kan användas som ett 

redskap för en grafiker som behöver hjälp med att förmedla vissa egenskaper i ett koncept 

eftersom en konceptgrafiker har ett visst ansvar för att se till att rätt affordance förmedlas. 

Nu har koncepten för detta projekt inte haft kritiv av en art director eller lead artist men i ett 

liknande scenario för ett spelföretag skulle det vara fler personer inblandade i processen. Då 

är det fler personer som har åsikter om affordance och det kan bli en mer demokratiskt 

process men ofta som en konceptgrafiker om art director säger till dig att konceptet inte 

håller så måste man arbeta om det till de blir nöjda. Just för science fiction-spel kanske inte 

ett exakt gränssnitt behöver skapas för hur man skapar vapen i spelet, då riskerar man att 

grafiken kommer upplevas enformig och  icke-nyskapade. Men det är värt att ha i åtanke att 

det finns element som skapar igenkänning hos spelaren och kan både förhöja och försämra 

upplevelsen av dessa vapen, man kan locka in vana spelare med nya och gamla vapen. Även 

dem som inte spelar spel kan känna att de har en förståelse för vapnen om de börjar spela 

spel eftersom det är fortfarande en marknad för ett spelföretag att locka in folk som inte 

spelar spel. Ett spelsgrafik har i uppgift att kommunicera med spelaren och om den inte 

effektivt kan kommunicera med spelaren riskerar spelet att förvirra och kanske stöta bort 

spelaren. Om man nu kan underlätta det arbetet med hjälp av Gibsons teorier kan det 

effektivisera arbetet och underlätta för grafiker. Wilhelmsson har redan börjat applicera 

denna teori i spel när han analyserar dem. Affordances beskriver han är saker vi kan utföra i 
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spelet och constraints som saker som vi inte kan göra (Wilhelmsson, 2001, s.53) och en stor 

del av spelet som spelaren kommer interagera med i spelet är spelets grafik. Alla grafiker 

anställda på ett spelföretag har ett ansvar för att grafiken är användbar i det syfte den är 

skapad till och grafiken påverkar en stor del av hur spelaren uppfattar spelet. Detta gäller 

inte bara för vapen utan för all spelgrafik. Gibson är användbar men för att skapa koncept på 

föremål som inte finns är kan det vara gynnande att kolla vad som finns ute på marknaden 

som liknar det grafikern vill skapa och sedan använda det till sin fördel eller bryta mot det 

helt. Att kopiera design och grafik i sådant syfte är fel både etiskt och i lag, alltså när man 

plagierar något. Där går gränsen på hur man kan använda konceptuella studier för föremål 

som inte kan studeras perceptuellt. Om ett spelföretag inte har liscensen för att göra ett  Star 

Wars (1977) spel ska man inte använda deras designs rakt av i sitt eget science fiction-spel. 

6.2 Framtida arbete. 

Om projketet hade mer tid att utvecklas skulle den fortsätta att arbeta på koncepen och 

grupperna hade blivit fokusgrupper som fortsatt skulle intervjuas. Kritiken och resultatet 

från första intervjuerna hade använts för att arbeta om de fyra konceptena och sedan visat 

dem igen för samma grupper i en till intervju. Speciellt för Koncept B som inte uppfattades 

som ett vapen. Det skulle också vara intressant för projektet att fokusera på ett annat sorts 

objekt än vapen och se om Gibsons teorier är lika användbara för exempelvis 

karaktärsutveckling av aliens eller fordon. Både för föremål som existerar och inte existerar, 

eftersom grupperna förstod och tolkade alien-vapnena tack vare användandet av 

affordances, om man bortser från Koncept B och hur den inte upplevdes som ett vapen. Att 

fortsätta arbeta med Gibsons teorier skulle vara intressant för att se hur långt man kan 

sträcka det och hur användbart det är för mer än bara science fiction-vapen.  
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Appendix A -  Enkätundersökning 
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Resultat från Pilotgruppen 
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Resultat från Grupp 1 
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Resultat från Grupp 2 
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Appendix B -  Koncept och Intervjufrågor 

Koncept A 
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Koncept B 
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Koncept C 
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Koncept D 

 

  



 IX 

Intervjufrågor - Examensarbete 

Konceptuella Studier av Science Fiction Vapen 

 

Frågor 

 

1. Kan du/ni beskriva vad ni ser? 

 

2. Kan du/ni beskriva vad det är för sorts objekt?  

Vad tror ni det är för något? 

(Är det ett redskap? Är det ett vapen?) 

Varför? 

Hur stor ni att objektet är? 

 

3. Vad tror du/ni objektet har för egenskaper? 

Varför? 

Hur tror du/ni objektet används? 

Varför? 

Hur skulle du/ni använda objektet i ett spelsammanhang? 

Varför? 

 

4. Kan du/ni beskriva detaljerna i konceptet? 

Hur tolkar/vad säger detaljerna i konceptet om objektet? 

Varför då? 

Vad tror du/ni syftet är med dessa detaljer? 

Varför då? 

 

5. Vad tror du/ni objektet är byggt av? 

Varför? 

Vem tror du/ni använder objektet? 



 X 

Varför? 

Vad förknippar du/ni dessa material med? 

Varför? 

 

6. Hur tror du/ni skulle uppleva objektet med dina sinnen? 

Hur tror du/ni vapnet låter? Varför? 

Hur tror du/ni vapnet känns att hålla? Varför? 

Tror du/ni att vapnet har någon lukt? Varför? 

 

7. Skulle du/ni kunna koppla dessa objekt till en miljö och en genre? 

Varför denna genre? 

Varför denna miljö? 

Varför passar objekten in denna genre? 

Varför passar objekten in i denna miljö? 

Vad är det för sorts miljö? 
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Appendix C -  Moodboards 

Moodboard – Alien 
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Moodboard – Människa 

 


