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Sammanfattning 
 
Gestaltteoretikern Rudolf Arnheims arbete är inflytelserikt inom visuella medier. Denna 

undersökning prövar om gestaltteorier applicerade på en bilds komposition påverkar val av 

navigering, som i en spelmiljö.  

Frågeställningen är vilka korrelationer man kan finna mellan en abstrakt bilds ”visuella 

viktfördelning” och en deltagares val mellan vänster och höger, och hur detta kan användas 

vid utformning av bildkomposition för design av navigering inom spelmiljöer, samt hur denna 

korrelation kan se ut för olika bildgestaltningar och varför. 

Undersökningen gjordes med bilder presenterade för deltagare i en enkät. Bilderna var 

konstruerade med visuell vikt som huvudsaklig faktor. 

Resultatet tyder på att gestatlteoretiska teorier som helhet påverkar sannolikheten för en 

deltagare att välja en riktning över en annan, speciellt i denna undersökning med betoning 

på hur blickens avläsning av bilden rör sig genom det som Arnheim beskriver som bildens 

gömda struktur. 

 

  Nyckelord: [Gestaltteori, Arnheim, Komposition] 
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1 Introduktion 

Gestaltteori växte fram från psykologin under början av 1900-talet och har idag blivit ett 

influerande område för forskning och studier kring perception och visuell kommunikation. 

Gestaltteori är ett holistiskt perspektiv som undersöker hur visuell information blir organiserad 

och tolkas av hjärnan. Gestaltteorin beskriver helheten som större än dess beståndsdelar. 

Arnheim (1954 och 1982) är en influerande författare för Gestaltteorin i visuella medieformer 

och har skrivit ett antal texter kring ämnet. Han beskrev hur olika element interagerade och 

vilken typ av uttryck som uppstod vid kombinationer av olika egenskaper. Bildobjekts visuella 

vikt är ett fenomen som han beskrev. Perceptuella ”krafter” drar och repellerar varandra på 

bildytan och ger intryck av att vara vilande, dynamiska, nertyngda och upplyfta former och 

objekt. 

Forskning kring gestaltteorin har fortsatt och är applicerbart vid undersökningar kring 

levererande av visuell kommunikation som grafer, design, typografi, osv. 

Denna undersökning testar huruvida visuell vikt, eller viktbalans, kan användas för att influera 

navigering av en bild eller virtuell miljö. Detta är applicerbart på digitala spel och påvisar 

huruvida gestaltteori kan användas som ett verktyg inom speldesign och interaktiva medier. 

Undersökningens metod är insamling av data via enkäter. Enkäten innehåller bilder samt val 

mellan höger och vänster; det som skall mätas är om det finns en korrelation mellan 

förskjutningen av bildens visuella vikt och deltagarens val av riktning. Enkätens bilder 

producerades med influenser från gestaltteoreti, speciellt med fokus på visuell vikt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Terminologi 

En distinktion bör göras mellan visuell information och perception. Perception är inte bara 

precis det som ögat ser, det är det som uppfattas efter att hjärnan har bearbetat den visuella 

informationen. Gestaltteori handlar främst om helhetsbilden som uppkommer när visuell 

information bearbetas av hjärnan och hur den tenderar att ändra på och skapa ny information 

från visuella intryck. 

Gestaltteoretikern Rudolf Arnheim (1954 och 1982) använder flera Gestaltteoretiska termer i 

sina texter. Många är uppenbart lånade från fysiken; krafter är ett exempel på detta. Krafter 

används återkommande för att beskriva en effekt som visuella element utövar i en bild i 

förhållande till andra element och bilden som helhet. Somliga tendenser återspeglar fysiska 

lagar, så som gravitation, men gravitering uppfattas också ske mellan objekt som det inte gör i 

naturen; perceptuella relationer mellan former och objekt uppkommer efter de många 

gestaltlagar som söker definiera tendenser för hur perceptionen behandlar information. 

Krafter delar egenskaper med termer som kontrast och tekniker för att leda ögat genom en bild 

(Cupchik, 2007). Samtliga termer är svåra att definiera och de är alla mer eller mindre 

godtyckligt beskrivande i olika sammanhang. 

Bildens komposition inkluderar information så som uppfattad viktfördelning, bland andra sätt 

att skapa kontrast i bildinnehållets fördelning. 

McManus (2011) använde termen masscentrum för att beskriva ett matematiskt uträknat 

centrum för bilders valör-värde (svart mot vitt) i pixlarna. Hans undersökning försökte göra en 

fysikalisk undersökning av Arnheims teorier kring god komposition genom att tolka den rena 

visuella, mekaniska informationen och jämföra med respondenters perception av bilden. 

Ovan är det tydligt hur termer lånas från fysiken för att beskriva gestaltteoretiska principer, 

något som kritiseras av till exempel Cupchik (2007). 

I denna text används utrycket Viktfördelning för att beskriva hur de perceptuella krafternas 

sammanlagda förskjutning i bilden; hur dess visuella vikt är fördelad. Denna visuella vikt 

upkommer från olika interaktion mellan Gestaltlagar (Graham, 2008). 

2.2 Gestaltteori 

Psykologer började forska kring Gestaltteori vid början av 1900-talet. Sedan dess har området 

influerat många andra discipliner, bland andra forskning kring konst och visuell 

kommunikation (Lisa Graham, 2008, s. 1). 

Gestaltteori ger en vetenskaplig metod för forskning kring perception och de tendenser 

människan uppvisar vid tolkning av visuell information. Det ger rationella förklaringar till hur 

olika sammanställningar av information uppfattas på olika sätt. Helheten ses inom gestaltteori 

som större än summan av dess beståndsdelar och individuella element ges egenskaper från dess 

relation till helheten (Lisa Graham, 2008, s. 1). Gestaltteori är viktigt för att leverera 

information på ett sätt som kommer avläsas på ett avsiktligt sätt (Se Figur 1). 
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Konstruktionen av text från bokstäver kan användas för att beskriva gestaltteori. Varje bokstav 

har en egen begränsad betydelse. Kombinerade till ord skapar dessa bokstäver ny information 

och innebörd. Kombinationer av ord till grammatiska meningar skapar ytterligare ny mening. 

Slumpmässiga kombinationer av bokstäver och ord får inte automatiskt en betydelse, men 

människan kan hitta ord som på måfå bildat en kombination som innehar någon betydelse; 

uttryck från gestaltlagarna behöver inte nödvändigtvis uppkomma avsiktligt. 

Kombinerade på rätt sätt bildar visuella element ny mening som delger mer än dess 

beståndsdelar. Kombineras samma uppsättning element på ett nytt sätt bildas det en annan 

mening; det krävs ofta inte mer än väldigt små förändringar för att helt ändra helhetens 

innebörd. Kombinationer av element sett holistiskt kallas för en gestalt, och det är studerandet 

av människans perception utifrån ett holistiskt synsätt som ligger Gestaltteorins kärna.  

De element som kan kombineras till nya gestalter kan vara tecken, visuella egenskaper, ljud, 

rörelser och så vidare. För denna undersökning ligger kompositioner av visuella former och 

deras visuella vikt i fokus. 

Figur 1 Exempel på hur enkla ändringar i textens fördelning ändrar dess mening. 
Influerad av Grahams exempel. (2008, s. 2, Figur 1.) 

2.3 Arnheim och Gestaltteori 

Gestaltteori är intressant för visuella medier i en strävan att förklara människans tendens att 

”söka mönster”. Rudolf Arnheim (1904-2007), professor inom Konstpsykologi på Harvards 

Universitet, applicerade gestaltteori till de sätt som människan bearbetar perception och visuell 

information och har skrivit en mängd böcker kring ämnet. Gestaltteori är fortfarande en vital 

del av utbildning inom konst och design (Graham, 2008, s. 1-2). 

Arnheims perspektiv på konstkritik och konstuppskattning var ett distinkt psykologiskt sådant 

format av gestaltteori. Han undersökte närmare hur åskådaren upplever film och konst, snarare 
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än att tolka de kulturella kontext som verken skapades i, som generellt var normen (Cupchik, 

2007, s. 16). 

Perceptuella ”krafter” och dess påverkan på bildkomposition är myntat av Arnheim (1954 och 

1982). Arnheim skriver om människans inneboende intuitioner att avläsa god estetisk balans i 

komposition efter en gömd struktur (1974, s.10-41). Relationen mellan bildens dimensioner 

och innehåll ger positioner på en yta varierande ”rörelseenergi”, attraktion och repellering, 

oftast beskrivet som krafter. Exempelvis kommer en svart cirkel placerad nära hörnet av en 

fyrkant gravitera mot hörnet. Fler exempel på olika positioners kraft-tendenser visas på bilden 

från Goudes och Hjortzbergs (1967) undersökning (Se Figur 2).  

Figur 2 Olika placeringars tendenser till uppfattade krafter för en disk i en ruta. Från 
Goudes och Hjortzbergs En experimentell prövning, etc, Stockholms Universitet, 1967. Som 

exemplifierats av Arnheim (1954). 
 

Uppfattad energi påverkas enligt Arnheim av en mängd egenskaper utöver position. Form, 

storlek och avstånd sinsemellan påverkar också den utövade kraften som ett bildelement 

innehar. 

Även gester och semiotik avger krafter som interagerar med krafterna som visuell vikt avger. 

Ofta beskrivs detta som att leda ögat genom bilden, men termerna är till viss del besläktade och 

utbytbara för olika sammanhang. Blickar och gester så som pekande med handen skapar riktad 
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kraft som ett intryck av intentioner. Exempelvis tycks blickarna i Adams Skapelse 

(Michelangelo, c. 1512; se Figur 3) få dem att röra sig samman genom att förstärka deras gester 

och skapa en riktning för deras uppmärksamhet. 

Å andra sidan tycks Adam och Gud hållas på ett visst avstånd av sina utsträckta händer, som 

håller dem isär. Arnheim skulle kanske beskriva detta med de komplexa relationer som 

uppkommer mellan visuell vikt, avstånd och var iakttagarens blick vilar (1982, s. 23-24); Adam 

och Guds individuella, visuella vikt ökar av deras avstånd, och vilar blicken på Adam tycks 

Gud utöva en dragningskraft på Adam, och vise versa. De lutar och riktar sig båda mot 

varandra, men kompositionen tycks vilsam då kraft riktas åt båda håll och tar ut varandra; Gud 

flyger framåt och gestikulerar med mer energi, men detta motverkas av att Adams vilande 

intryck på en solid form.  

Figur 3 Adams Skapelse av Michelangelo, cirka 1512. Ett exempel på riktade “krafter” 
genom användandet av gester. 

 

Ett objekts position på en yta upplevs att dras åt olika håll, och somliga lägen är mer vilsamma 

eller stabila genom att krafterna tar ut varandra; kanterna tenderar att dra i innehållet vilket 

skapar vilsammare placeringar i centrum och längsmed diagonalerna (Arnheim, 1954, s. 3). 

Gravitationens dragningskraft har också en roll för tolkning av bilder. Perceptuellt appliceras 

ett intryck av högre ”vikt” för objekt högre upp än de längre ner, en kontrast lik den mellan ett 

lågt, vilsamt liggande objekt och ett objekt med högre potentiell energi, som efter fysikens 

lagar. Detta får bland annat en symmetrisk form som ligger ner att upplevas annorlunda efter 

att den ställts upp (1982, s. 10-12). 

Perceptionen applicerar per intuition olika egenskaper till det som ses. När en form ritas ut ges 

den automatiskt intrycket av ett centrum även om inget sådant är markerat. Arnheim gav en 

diskus-form som exempel. Intuitionen åstadkommer detta kognitivt likt hur diskusens 

geometriska centrum kan mätas fram, eller som dess mekaniska centrum kan hittas genom att 

balansera diskusen på ett finger (Arnheim, 1982, s. 1-2). 
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Trots att en forms centrum inte fysiskt existerar på pappret kommer detta centrum dra, repellera 

och tyckas interagera med andra former som gestaltteorin dikterar (1982, s. 3). 

Ett centrum uppfattas ofta per automatik som en vilsam och ”säker” position. Alternativt kan 

ett ”centrum” ritas ut i en ny, av Arnheim beskrivet som ”excentrisk”, position; är formens 

”centrum” utritad i en position som inte är den intuitiva skapas intrycket av dynamik istället 

för vilsamhet (1954, s. 78). 

2.4 Tidigare Forskning inom Gestaltteori 

Lisa Grahams Gestalt Theory in Interactive Media Design från 2008 gör en grundläggande 

analys av några gestaltlagar för användning inom interaktiv media, som hemsidor. Hon nämner 

(2008, s. 3) och utforskar (2008, s. 3-11) några av de vanligare lagarna som används inom konst 

och visuell kommunikation, som Närhetslagen/Proximity, att närliggande objekt hör ihop; 

Slutenhetslagen/Closure, att stängda former bildar ytor; och likhetslagen/Similarity, att 

likartade objekt tycks höra ihop. Graham nämner också att det finns många fler gestaltlagar, 

enligt vissa räkningar över etthundrafjorton sådana. 

Caroline Ziemkiewicz och Robert Kosaras ”Laws of Attraction: From Percieved Forces to 

Conceptual Similarity” från 2010 undersöker olika grupperingsteknikers tendens att 

perceptuellt ”föra samman” objekt. 

Undersökningen påvisade att bilder på objekt i kombination med olika grupperingstekniker, 

som anslutande linje, konturlinje, opak kontur, liknande färg eller liknande storlek, fick 

försökspersoner att minnas objekts placering som närmare varandra än vad som var fallet. Det 

fanns även ett samband mellan den ovannämnda attraktionen och hur betydelsefulla 

grupperingstyperna var; objekt inom en konturlinje mindes som att ha varit närmare varandra 

och ansågs närmare relaterade än, till exempel, en anslutande linje. 
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Arnheim diskuterar både i Art and Visual Perception (1954) och The Power of the Center 

(1982) hur avbildad volym och antydan till gravitation påverkar vår perception av bildens 

dynamik. Ett exempel är relationerna mellan massorna i Palazzo Vecchio diskuterat i The 

Power of the Center (1982, Figure 14., s. 26 ; s. 26-27). 

Figur 4 Figur 4: Palazzo Vecchio, Florens, Italien. 

 

Byggnaden tolkas som en helhet och efter dess beståndsdelar; båda av byggnadens 

huvudmassor tas i åtanke; med utgång från basen dras tornets volym neråt och vilar mer stabilt; 

med tornets volym som centra tycks basen dras uppåt med tornet; volymerna emanerar krafter, 

efter Arnheims modell, som får vår perception av volymerna att interagera med varandra. 

Kompositionens olika delar har komplexa relationer sinsemellan och skapar en ny dynamik 

som helhet. 

2.4.1 Problematisering 

Cupchik kritiserar vissa termer som Arnheim använder och avråder en allt för bokstavlig 

tolkning av de ”krafter” som Arheim talar om, då Arnheim själv tycks ha använt dem 

bokstavligt. 

(Forces) carries some of the conceptual baggage associated with mechanics and the idea 

of change caused by physical contact between one object and another (Cupchik, 2007, 

s. 19). 

Han menar att en mer passande och mer neutral beskrivning vore användandet av kontraster 

för att skapa en upplevelse av dynamik, applicerat på bildens tredimensionella illusoriska rymd 

respektive tvådimensionella yta (2007, s. 20-21). Vissa av Arnheims termer bär bagage från 

fysiken, som de är lånade från, och otillräcklig kunskap inom ämnen som neurovetenskap under 

tidigt 1900-tal då Gestaltteorin började (2007, s. 19). 

McManus (2011) gjorde en undersökning där han testade en fysikalisk tolkning av Arnheims 

arbete, med resultat som talar både för och mot en så kallad Arnheim-Ross modell för en bilds 
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optimala ”Center of Mass”, eller masscentrum. Försöken påvisar att deltagarna har gjort ett 

urval, men att, till exempel, effekten av enskilda egenskaper så som storlek och ”gråhet” tycktes 

vara mindre påtaglig än Arnheim antytt. 

Testet bestod av att räkna ut bildens gamma-ramp, där ”Center of Mass” alltså togs fram 

matematiskt utefter pixlarnas värde mellan svart och vitt. Testpersoner fick sedan bland annat 

tolka det estetiska värdet och detta jämfördes mot fördelningen av pixel-värden på bilden. 

En rent fysikalisk undersökning som denna gav inte fullt stöd för en fysikalisk Arnheim-Ross 

modell. Det är därmed inte helt klart vad estetiska intuitioner kring komposition baseras på, 

även om ett urval tycks ske. 

Därmed bör troligen en viss försiktighet antas att inte tolka Arnheims teorier allt för bokstavligt 

eller i isolation. Gestaltteori utgår trots allt från att perception är ett komplicerat system som 

bör tolkas holistiskt. Ett allt för reduktionistiskt synsätt skulle motsätta sig det Gestaltteoretiska 

synsättet. McManus undersökning försökte kanske reducera gestaltteori till en allt för enkel 

form i sitt försök att mäta den fysikaliskt. De gestaltteoretiska termer som används av Arnheim 

bör tolkas med en viss nivå av metaforisk mening, oavsett ursprunglig intention. 

Ser man dock på till exempel Ziemkiewiczs undersökning (2010) kan förstås en viss likhet till 

mekaniska krafter och möjligen tendenser för perception till att försöka ”förutse” bland andra 

mekaniska orsakssamband, i alla fall från perspektivet av visuell perception, även för relativt 

enkla gestaltningar. En applicering av gravitation (Arnheim, 1982, s. 10-12) är till exempel ett 

starkt typiskt element inom gestaltteorin. 

För undersökningens ändamål används Arnheims term krafter, och specifikt för 

undersökningen även viktbalans. Då det avbildade är en miljö, vilket efterliknar den fysiska 

rymden, passar dessa bättre som beskrivande termer än kontrast vilket Cupchik skulle ha 

föredragit. 
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3 Problemformulering 

Likt Grahams undersökning om Gestaltteori i interaktiv media (2008) är försök att undersöka 

gestaltteori och hur den bör appliceras på nya medier av betydelse. Ziemkiewiczs (2010) 

undersökning påvisade hur objekts gruppering överdriver försökspersoners minne av hur nära 

varandra objekten var än vad som var fallet; en sådan tendens för det växande spelmediet i 

åtanke.  

Det finns mycket oprövat inom domänen av speldesign att undersöka för applicering av 

gestaltteori. Denna undersökning är menad att utforska Arnheims gestaltteoretiska ”vikt” och 

”krafter” applicerat i sammanhang av spelmediet. Det som prövas är huruvida en vänster-eller 

höger-förskjuten komposition påverkar spelarens val av navigering. 

Kompositionell balans åstadkoms enligt Arnheim (1974, s. 10-41) med jämvikt av olika 

egenskaper mot bildens centrum; så som relativ position, form och storlek; samt de krafter 

åstadkomna av bildens avbildade innehåll. 

Det som provas är om det finns en korrelation mellan förskjutning i en bildmiljös 

kompositionella viktpunkt och deltagarens beslut i navigering mot eller motsatt till denna. 

Varierande tendenser i förhållande till på olika sätt konstruerade kompositioner är ett möjligt 

resultat. 

För denna frågeställnings ändamål är en obalans i en riktning önskvärt för att undersöka dess 

effekt på deltagarens beslut. Huruvida spelarens val överensstämmer med eller motsätter sig 

bildens figurativt tyngre sida i ”viktfördelningen”, om en korrelation hittas, är något som 

kommer framgå vid analys av resultatet. 

3.1 Frågeställning 

Vilka korrelationer kan man finna mellan en abstrakt bilds ”visuella viktfördelning” 

och en deltagares val mellan vänster och höger, som kan användas vid utformning 

av bildkomposition för design av navigering inom spelmiljöer? 

Hur ser denna korrelation ut för olika bildgestaltningar och varför? 

3.2 Syfte 

Målet med undersökningen är ett resultat som visar tendenser för hur gestaltteori påverkar en 

deltagare och huruvida viktfördelning i komposition kan användas för att påverka en 

deltagares val av navigering, alternativt avsaknaden av sådanna tendenser och sådan 

påverkan. Om miljöns avbildade komposition påvisas påverka spelarens val av navigering vore 

det ett verktyg som kan användas för speldesign. Till exempel skulle det kunna användas som 

ett verktyg inom Level Design för att leda spelaren den önskade vägen genom en spelmiljö. 

Vidare forskning skulle därefter kunna undersöka denna och andra av gestaltteorins och 

Arnheims teorier för applikation inom gestaltning och analys av spelmiljöer ur ett 

gestaltpsykologiskt perspektiv. Med ytterligare forskning kan gestaltteori bli ett värdefullt 

verktyg för konstruktion av virtuella miljöer, och gestaltteorin kan utvidgas inom den nya 

medieformen. 
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3.3 Teorianknytning 

McManus resultat antyder att ett fullt fysikaliskt tillvägagångssätt som testar härledningar av 

Arnheims teorier inte nödvändigtvis ger resultat som stämmer överens med Arnheims arbete, 

men mer överskådliga tester ger ändå positiva resultat. Detta antyder att en matematisk analys 

av bildens gamma-egenskaper, som McManus gjorde, inte på ett tillfredsställande sätt 

undersöker perception efter ett gestaltpsykologiskt perspektiv. McManus test är allt för 

generaliserat i kontrast mot gestaltteorins holistiska synsätt. 

3.4 Metod 

I denna undersökning användes huvudsakligen fördelning av visuell vikt (1974, s. 23-25) för 

kompositionen och fördelning av perceptuella krafter. 

Cupchik beskriver krafter som att de används i komposition, uttryck och stil för att förmedla 

och förstärka uttrycket i en bild på flera olika perceptionsnivåer. Gestaltlagar används för att 

förstärka det avbildade holistiskt, på flera symboliska plan (2007, s. 17-18). 

För att testa den visuella viktens påverkan var det viktigt att skala bort en del av de första och 

mest uppenbara ”lagren”: semiotiska element. Dessa var en distraktion då upplevelsen av 

kompositionen är det centrala i undersökningen och detta är mycket subtilare än semiotik. 

Ziemkieqiczs undersökning (2010, s. 1013) antyder att färg inte har speciellt stark 

”dragningskraft” som använd i enkla kompositioner. Den kan därtill också antas ha 

komplicerande semiotiska betydelser. Färg i bilderna rationaliserades därför bort i denna 

undersökning, fast det kan vara intressant för framtida arbete. 

För undersökningen utformades bilderna från enkla geometriska former, utan färg och med ett 

diffust atmosfäriskt ljus (Ambient Occlusion). Tio bilder producerades, med något skilda 

metoder för viktbalans. Två för varandra spegelvända versioner av var bild användes sedan i 

enkäterna; en med visuell vikt förskjuten åt vänster och en med visuell vikt förskjuten åt höger. 

Då en kvantitativ metod för datainsamling används för att påvisa samband mellan variabler 

(Östbye, 2003, s. 156) passade det för undersökningens ändamål att påvisa en korrelation 

mellan förskjuten ”viktbalans” i kompositionen med val av navigering. 

Projektets begränsade omfattning dikterade en liten okomplicerad undersökning. 

Problemformuleringen formades till en lätt testad form.Varje bild i enkäterna presenterades 

med alternativen Vänster och Höger för att testa vilken som flest deltagare valde.  

Enkelt utformade bilder underlättade produktionen och tolkningen av undersökningen och 

eliminerade en del distraherande eller komplicerande variabler som kunde uppkommit vid 

användande av mer komplexa bilder eller en dynamisk spelvärld. Stillbilderna baserade sin 

konstruktion på förhållanden inom spelgenren point-and-click adventure, där miljöer är av 

centrala vikt och ofta visas på ett okomplicerat sätt för att underlätta navigering. 

Undersökningen lät av praktiska skäl dessa bilder representera spelmediets ofta betydligt mer 

komplexa virtuella miljöer.  

En liten uppsättning frågor användes också i enkäten för att få svar på några kompletterande 

frågeställningar av relevans för undersökningen. Kön och vänster- eller högerhänthet var två 
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av dessa. Hänthet, till exempel, kan vara av intresse för att kompensera för dess eventuella 

påverkan på resultatet. 

Ett problem med Gestaltteorins holistiska perspektiv är att det per definition motsätter sig en 

reduktionistisk syn på sinnet och perceptionen. 

(Gestalt psychologists) reacted against the disposition of mechanical physics and 

empiricist epistemology to microanalyze events, both physical and experiential, and 

thereby lose a sense for the whole. 

(Cupchik, 2007, s. 16) 

För ändamålen analys och diskussion var det alltså viktigt att analysera resultatet av 

undersökning som en del av ett bredare sammanhang och inte försöka dra slutsatser endast 

utefter visuell vikt som isolerad faktor. Tolkning och teoribildning kring perceptuella 

tendenser görs med andra faktorer och det holistiska perspektivet i åtanke. En liten mängd 

data av något mer kvalitativ kvalité ficks in genom de korta extra-frågorna i enkäten för att 

stödja diskussionen och analysen. 

Av praktiska skäl gorde undersökningen ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2009, s. 194) av 

deltagare. Detta gör resultatet omöjligt att generalisera då det inte är representativt. 

Reliabiliteten försämras på liknande sätt då en bekvämlighetsgrupp inte bygger på något 

systematiskt urval och kan vara svårt att återkalla för att göra om samma studie. 

Arbetet är dock ändå av värde som en pilotstudie inom området även om det inte kan användas 

som bas för någon bredare slutsats. Oavsett det icke-representativa urvalet så är en påvisad 

korrelation mellan gestaltlagar och ”viktbalans” med navigeringsval av intresse för eventuellt 

framtida arbete. Resultatet ger belägg för att eventuellt investera eller inte investera i fortsatt 

forskning. 

Undersökningens validitet är huruvida insamlad data för undersökningen betyder vad den 

påstås (Bryman, 2009, s. 163). Eftersom själva undersökningen handlar om en korrelation 

mellan perception och aktion mellan två enkla variabler är validiteten av mer intresse för 

diskussionen än för själva undersökningen. Korrelationen testas på relativt isolerade variabler 

snarare än komplexa system. Det som undersöks är om det finns en korrelation, inte vad 

korrelationen innebär; andra härledningar, så som ifall korrelationen tyder på kausalitet, görs 

inga antaganden om före undersökningen, utan tas istället upp i diskussionen. Undersökningen 

är i sig en validitetsprövning för framtida undersökningar inom området. 

Den kvantitativa datainsamlingen gjordes med fysiska enkäter och var inte begränsade till 

bokade tider eller lokaler. De delades ut av mig personligen och fylldes i på plats, vilket satte 

en gräns för för hur många som var realistiskt att tillfråga under en viss period, men 

svarsfrekvensen var omedelbart synlig och lätt att kompensera för. Enkäten tog endast några 

minuter att fylla i. För en detaljerad presentation av enkäten, se sida 18. Inom den begränsade 

tidsramen fyllde sexton deltagare i enkäter. 
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4 Produktion 

4.1 Förarbete för produktion 

Figur 5 Skisser för bilderna 
 

För produktionsfasen i undersökningen producerades och itererades miljöbilder för 

användning i den efterföljande undersökningen. Till en början skedde arbetet fritt, utan 

referenser, för att komma igång med produktionen snabbt. Bilderna behövde vara enkla och 

avskalade till sin utformning med fokus på visuell vikt och komposition, vilka var de element 

som främst skulle testas. Bildgestaltningens första steg blev därmed att göra skisser för vilket 

uttryck bilderna skulle ha; ett som var enkelt och som kunde användas konsekvent på samtliga 

bilder. A1-A8 är första utkastet av skisser och B1-B12 är andra utkastet av skisser (Se Figur 5). 

I skiss-stadiet utforskas också olika viktfördelning. Exempelvis så använder bilderna B8 och 

B11 i stort samma komposition, men sättet som kullarna överlappar varandra skapar olika 

uttryck i viktfördelningen. 

Bilderna A3 och A4 testar ett facetterat utseende och var till en början ett starkt alternativ som 

bilduttryck. Fördelarna med dessa är en mycket tydlig formgivning då texturen både tydligt 

visar ytor och ytornas orientering samt avstånd i djupled. Anledningen till att det inte valdes 

är att facettering ”bryter upp” formerna på ett sätt som påverkar den visuella vikten. Linjer 

och hörn som i de facetterade bilderna kan även vara oavsiktligt influerande genom att leda 

blicken längsmed linjer eller dit hörnen pekar. Organiska former är därutöver mer ambiguösa 

och kan därmed vara mindre benägna att tolkas som om de representerar ett eller annat 

objekt. Bild A6 är uppbyggd av rektanglar vilket leder till ett uttryck som på det sättet gör dem 

för lika byggnader eller andra konstgjorda föremål. Organiska former ger också upphov till 

mindre linjer, mindre raka linjer och mindre hörn. Att begränsa dessa faktorer sänker 

benägenheten för ledande av blicken. 

De bilder ur första utkastet som var närmast det önskade uttrycket var A1, A2 och A5, som alla 

har till formen organiska ”kullar” och rundade objekt placerade uti dem. Bilder B1-B12 
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utforskar vidare mot denna riktning, men med en plattare miljö, något som också ingår i vissa 

bilder framöver tillsammans med de ”rullande kullarna” från A-serien. B1-B6 och B8-B11 

tillsammans med A1-A2 var de som reflekterade det uttryck som arbetades vidare med till 

nästa steg. 

4.1.1 Komposition av bilder 

Då valen i den undersökningen är vänster och höger bör alternativet rakt fram inte vara ett 

alternativ uppmuntrat av kompositionen. Genom att objekt i bilden eller en bakomliggande 

”vägg” blockerar rakt fram som alternativ undviks en ”öppen” komposition som skulle leda 

betraktarens blick inåt eller rakt fram i bilden snarare än åt vänster och höger. Därför 

placerades någonting i mitten av bilden på många av de producerade bilderna, till skillnad 

från hur många av skisserna var mer öppna i kompositionen. Delningen av kompositionen 

skapar nya centra i bilden som den visuella vikten relaterar till. som som Arnheim (1982, s. 

87) säger: ”As soon as we split the compositional space down the middle, its structure changes. 

It now consists of two halves, each organized around its own center.” Ett exempel på detta är 

Bild G, som på detta sätt beter sig som två bilder i ett. 

Vänster och höger är oblockerade så att de tydligt uppfattas som alternativ; om en väg är 

”avstängd” kan man anta att den uppfattas som ett mycket mindre attraktivt alternativ än en 

”öppen” väg skulle vara. 

Med målet att undvika distraherande element i åtanke, som semiotiska sådana, så var en plan 

yta med enkla objekt ett utgångssätt att hantera bilderna på; objekten placeras metodiskt 

vilket gav kontroll över fördelningen av den visuella vikten. Då visuell vikt är komplicerat är 

det bäst att utforska den med så enkla medel som möjligt. 

För att skapa ett intryck av djup användes olika tekniker, så som överlapp och storleksskillnad. 

Storlek var något att se över eftersom objekt uppfattade som längre bort har mer visuell vikt; 

därför kan, exempelvis, två lika stora objekt på annat sätt markerade som olika långt bort 

uppfattas ha väldigt olika visuell tyngd. Placerades objekten tydligt och synligt på ett plan 

försvinner dock denna tvetydighet. Viktigt för att bilderna skulle vara läsbara var förhållandet 

mellan figur och grund; det måste finnas en kontrast för att objekten i bilden lätt skall kunna 

urskiljas från bakgrunden. (Spokane Falls Community College, 2015) 

För att miljöerna inte skulle bli så pass abstrakta att de inte längre lästes tydligt som miljöer 

användes en skuggning lik ambient occlusion för att definiera ytor och markera former. Likt 

dess användning i 3D-motorer skapade denna skuggning här också ett intryck av 3D-rymd. 

Skuggningen visades kring veck, vrån och när objekt ligger nära varandra, men inkluderade 

inte fallande skuggor. 

Bilderna utformades för att passa på ett halvt A4 med 20 mm marginaler: 126 x 190 mm. Varje 

bild kunde då skrivas ut självt på ett A4-blad i stående orientering med plats för enkätens text 

nedanför. Nio bilder, visade ovan, producerades som testklara inför den preliminära 

pilotstudien. Efter pilotstudien modifierades bilderna ytterligare för att betone deras 

viktfördelning och tredimensionalitet. (Se Bilagor) 

Produktionen skedde i Photoshop CC (Adobe Systems, 2015) på en Cintiq Companion. Dessa 

bilder skissades upp i olika lager i ett dokument och producerades i vars ett lager under större 

delen av produktionen för att hålla en matchande stil på samtliga bilder. 
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4.2 Progressionsexempel 

 

Figur 6 Första utkastet av bilder som används I testundersökningen. 
 

Nedan beskrivs bilderna som användes till testundersökningen (Se Figur 6) och hur de 

ytterligare modifierades innan slutundersökningen. 

Bild A. Har ojämn viktfördelning genom två massor med olika storlek. Här är fördelningen 

enkel och tydligt vägd åt ena sidan. Den negativa, vita utrymmet ovanför är noterbart stort och 

väger spegelvänt mot kullarna vilket skulle kunna vara ett element som arbetar emot 

viktfördelningen. I den vidareutvecklade versionen har kullarna modifierats på så sätt att en 

bit av kullarna mot betraktaren har skurits av, vilket bildar en tydligare ”vägg” som blockerar 

betraktaren att ”röra sig inåt” bilden. (Bilaga 1) 

Bild B. Första versionen liknar en ”trappa av pelare” med olika höjd men samma tjocklek. 

Pelarens huvuden är densamma på samtliga snarare än olika utsträckta för att betona deras 

samhörighet och att inte försvaga tyngdskillnaden. Här utgör trappan en blockerande vägg 

framåt snarare än att vara färdvägen, vilket i teorin skulle göra en tendens att vilja färdas uppåt 

eller neråt svagare. I den vidareutvecklade versionen är objekten mer sfäriska än pelar-lika 

och mer placerade i 3D-rymd än pelarna. En anledning till att inte använda pelare var att skilja 

bilden något från Bild C. Ett ”dike” framför fyller samma funktion som ändringen i Bild A, och 

leder betraktaren tydligare åt sidorna. (Bilaga 2) 

Bild C. Första versionen bildar av pelarstrukturer en volym som liknar en bilateralsymmetrisk 

pyramid samt två par pelare på var sida, en stor och en liten. Här är det negativa utrymmet 

försumbart ojämn och relativt symmetrisk, till skillnad från A och B, utan att vara uppenbart 

lik dem i komposition. Här är storleksskillnaden mer subtil kompositionellt men mer 
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markerad närmast som ett symboliskt val; den ”lilla” eller ”trånga” vägen eller den ”stora” och 

”breda” vägen. Den symmetriska pyramiden i bakgrunden tar upp mycket av den totala 

visuella vikten men förgundsobjekten sticker ut som de enda ojämna objekten i bilden. I den 

vidareutvecklade versionen är bakgrunden fortfarande bilateralsymmetrisk men fyller ut mer 

av bilden och fyller ut mer yta i djupled. Portarna är mer tydligt skalade och är lättare att 

urskilja från bakgrunden. (Bilaga 3) 

Bild D. Är först en trappa av sfärer. Här är höjdskillnaden den huvusakliga viktskillnaden, då 

objektets höjd ger den olika visuell vikt. Sfärerna är placerade mitt i luften på ett onaturligt 

sätt vilket försummar den visuella vikt som deras storlek skulle ge dem. I den vidareutvecklade 

versionen har sfärerna bytts ut helt av delade cylindrar i en trappa, delad ytterligare för att 

skapa ett utrymme som bildar en trappa. Tanken är här att den vertikala position där cylindern 

delas ändrar dess visuella vikt; där den är skuren högt upp ger den undre delen intrycket av 

att pressa uppåt i förhållande till den mindre övre massan, och det motsatta på motsatt sida 

då visuell vikt ökar när den är placerad högre upp i bilden. (Arnheim, 1982, s. 11) (Bilaga 4) 

Bild E. är en lutande Elipsoid på en hög mindre elipsoider. Bildens objekt är i stort jämnt 

fördelade men lutningen på det stora objektet ger ett intryck av att viktfördelningen är ojämn, 

vilket skapar en kontrast som betonar den ojämna fördelningen. Objektet kan uppfattas som 

om det tyngs ner åt ett håll, eller alternativt att den kommer gunga tillbaks från den potentiella 

energi som lutningen lägger på objektet. Här vidareutvecklades inte bilden till nästa steg då 

den redan var tillräckligt tredimensionell och tydlig i sin viktfördelning. (Bilaga 5) 

Bild F. är ett rum som öppnar sig åt båda håll, där ena öppningen är närmare betraktaren och 

den andra längre bort från betraktaren. Här tyder inte miljön på en tydlig viktskillnad. Ena 

riktningen är närmare observatören och den andra längre bort. Kompositionen skulle 

uppfattas som tyngre åt den närmare vägen, men det är mycket möjligt att en tendens för 

observatören att dras inåt gör den vägen längre bort mer attraktiv. Den vidareutvecklade 

versionen gör ändast lätta ändringar i dess valör-värden. (Bilaga 6) 

Bild G. har en avskiljande form i mitten och en samling av sfärer på var sida, där den ena är 

tätare och den andra är mindre tät. Teorin är att de sfärer som ligger tätare därmed har högre 

visuell vikt än de utspridda, även om de tar upp mindre yta på bilden. Den vidareutvecklade 

versionen ändrar valör-värden och förstärker det tredimensionella uttrycket för miljön och 

sfär-samlingarna. Eftersom de är separat grupperade skapas diskreta viktcentrum, som i 

Ziemkiewicz (2010) undersökning och avståndet inom respektive grupp bör ha olika upfattad 

massa. (Bilaga 7) 

Bild H. Är ett rum med en rund öppning på var sida, den ena större än den andra. Tanken är 

att den större dörren har större visuell vikt än den lilla dörren. Den vidareutvecklade versionen 

förstärker valör-värdena och lade till en vertikal skåra ovanför var dörr. Dessa ökar den 

visuella vikten genom att ge dörrarna ett ”bottentungt” uttryck, som en pendel på ett snöre. 

(Bilaga 8) 

Bild I. Är en större och en mindre kulle på ena sidan av bilden med en mer öppen yta på andra 

sidan av bilden. Sidan med kullarna har definitivt högre visuell vikt. Kullarna tycks dock 

”blockera” den vägen, vilket kan göra den sidan en mindre attraktiv ”färdväg”. Den 

vidareutvecklade versionen försöker att åtgärda ett eventuellt intryck av att ena sidan skulle 

vara blockerad. (Bilaga 9) 
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4.3 Förstudie 

  

Tabell 1 Resultat från förstudien 

 

Fem testpersoner fyllde i en grov version av enkäten med bilderna för att testa bilderna som 

undersökningsmaterial. Då skrivaren som var tillgänglig var ur funktion fick 

provundersökningen göras digitalt. Testpersonerna satte sig framför en Cintiq Companion. 

Bilderna var uppradade efter varandra i en kolumn. Testpersonerna fyllde sedan i ”enkäten” 

genom att markera en vänster- eller högerpekande pil med en digital penna, scrolla ner till 

nästa bild med handen, och repetera för de arton bilderna. 

82% av valen mellan höger och vänster för bilderna överensstämde med den spegelvända 

versionen av bilden. För valen av de första nio bilderna var fördelningen 51% vänster och 49% 

höger. För de nio spegelvända bilderna var fördelningen 47% vänster och 53% höger. Totalt 

var fördelningen mellan valen 48% vänster och 52% höger. (Se Tabell 1) 

Den första deltagaren kommenterade att hon valde det mest “dramatiska” eller “äventyrliga” 

alternativet. Deltagare två kommenterade att han valde det alternativ som såg ”störst” ut. 

Deltagare tre kommenterade att hon valde ”efter höjdrädsla”, vilket då skulle vara det lägre 

liggande alternativet. Deltagare fyra kommenterade att han till en början valde det “största” 

alternativet, men sedan bytte till det “minsta” alternativet. Deltagare fem kommenterade att 

han valde det mest ”spännande” alternativet, men ibland istället den väg som var ”lättast att 

färdas”. 

4.3.1 Användning av spegelvända bilder 

I provundersökningen användes även spegelvända versioner av var bild. Användandet av 

spegelvända bilder gav delvis mer data, delvis en kontroll för tendenser skiljt från visuell vikt 

och delvis data för hur konsekventa valen var. Hur dessa inkluderas i enkäten var något som 

sågs över innan den slutgiltiga undersökningen. Efter provundersökningen beslutades det att 
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skilja på bilderna med sin spegelvända ”tvilling” så att enkäternba hade olika kombinationer 

av bilder i slumpmässig ordning, där antingen den vanliga eller spegelvända versionen 

användes för var bild. 

4.3.2 Provundersökningsresultat 

Provundersökningen ledde till en del ändringar inför den slutgiltiga undersökningen. Ett 

beslut togs efter provundersökningen att ytterligare arbeta på bilderna innan den slutgiltiga 

undersökningen för att betona de olika typerna av visuell vikt och i allmänhet bearbeta 

bilderna, vilket ledde till bilderna i Bilagor. Provundersökningen ledde också till att konstruera 

enkäten anurlunda. Bilderna blandades till olika ordningsföljd till var enkät och var bild 

användes bara en gång, antingen med vänstertung komposition eller högertung sådan. En bild 

med symmetrisk komposition, en modifierad version av Bild H, lades också till i enkäten. 

Resultatet av förundersökningen skulle om något dock tyda på att bildkompositionen inte 

påverkar valet, då statistiken visar att Vänster och Höger är nära femtio-femtio. Kommentarer 

från deltagare tydde på att det finns någon typ av rationalisering som tycks leda beslut mellan 

höger och vänster, men olika deltagare hade olika rationalitet bakom. Somliga bilder visade 

dock mer lutad statistik. I stort fanns det dock för lite data för att göra några antaganden; en 

större undersökning kan påvisa en helt annan slutsats. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen gjordes med en enkät innehållande tio bilder som i Figur 7. Hos nio av 

bilderna var den visuella vikten förskjuten åt ett håll; var och en av de nio bilderna hade en 

version med vänsterförskjuten visuell vikt och en version med högerförskjuten visuell vikt. En 

identisk tionde bild ingick som var symmetrisk mellan vänster och höger.  

Figur 7 Bilderna som användes i undersökningen med visuell vikt åt höger. Bilder 
med visuell vikt åt vänster var spegelvända versioner av samma bilder. “Sym.” användes I 

alla enkäter. 
 

Alla bilderna var blandade så att de inte låg i samma ordning från enkät till enkät. Varje bild 

inkluderades totalt åtta gånger med visuell vikt förskjuten åt vänster i en enkät och åtta gånger 

med visuell vikt förskjuten åt höger. Bilden med symmetrisk komposition inkluderades sexton 

gånger, en gång i varje enkät. 

Under var bild fanns två rutor att kryssa i för valet mellan vänster och höger. Utöver de tio 

sidorna med bilder hade enkäten ett titelblad med korta instruktioner för iskrivande av enkäten. 

”Enkäten innehåller X orelaterade bilder som representerar olika vägskäl. För var bild, 

som representerar en virtuell miljö, väljer du att färdas åt vänster eller höger, och 

repeterar därefter för nästa bild. Den valda riktningen markeras med ett kryss eller 

dylikt i den motsvarande rutan. I slutet av enkäten tillkommer ett fåtal frågor. 

Deltagande är helt anonymt.” 

 

Efter bilderna fanns ett blad med ytterligare kompletterande frågor som komplement till 

analysen av undersökningen. 
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 Kön, 

 Vänster- eller Högerhänthet, 

 ”När du valde riktning, vad baserade du främst dina val på?”, 

 ”Spelar du spel? Om så, vilken typ av spel?”, 

 ”För vilka bilder var riktningen lättast att välja?” och 

 ”För vilka bilder var riktningen svårast att välja?”. 

Med tanke på tidsramen och undersökningens omfattning är sexton ett tillräckligt antal 

deltagare för att få ett hum om vilka tendenser som uppvisas för riktningsval. Deltagare söktes 

upp vid ett antal olika platser och blev en mångfaldig uppsättning med tanke på ålder och 

sysselsättning. De flesta deltagarna spelade inte spel regelbundet. Detta är dock inte något som 

är av största vikt för undersökningen; tvärt om pekar det mot att resultatet inte visar på de 

konventioner som redan finns för miljödesign inom spelutveckling.  

Vistelseort för deltagare inkluderade minst tre kommuner i Skåne Län. Ifyllnad av enkäten tog 

ca fem till sju minuter och gjordes på plats av dem som gått med på att delta i undersökningen. 

Då frågor ställdes om vad valen skulle baseras på gavs svaren ”Det finns inget rätt och fel”. 

Efter att enkäten lämnats in matades resultatet in i ett kalkylblad för uppställning i förberedelse 

inför analys. 
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5.2 Resultat 

Resultatet redovisas i Tabell 2. Röd representerar den andel av deltagarna som valde vänster 

när de presenterades med bilden, och blå den andel som valde höger när de presenterades med 

bilden. Till vänster (Vis. Vikt åt Vänster”) presenteras de åtta bladen där respektive bild var 

vänd så att den visuella vikten låg till vänster. Till höger (Vis. Vikt åt Höger”) presenteras de 

åtta bladen där respektive bild var vänd så att den visuella vikten låg till höger. Bild ”Sym.” 

presenterar de sexton gånger som bilden med symmetrisk komposition var med i enkäterna. 

Tabell 2 Resultat för undersökningen 

5.2.1 Övrig Data 

Totalt valdes Vänster 54 gånger och Höger 58 gånger; 48,21% Vänster och 51,79% Höger. 

Då den visuella vikten låg åt Vänster var chansen för vänster att väljas 42%. Då den visuella 

vikten låg åt Höger var chansen för höger att väljas ca 56%. 

Fem kvinnor och elva män deltog. Alla deltagare var högerhänta utom en av de manliga 

deltagarna. 

I de kompletterande frågorna angavs bilderna B, C, D, F, H, och I flest gånger som lätta att 

göra val utefter. De bilderna som angavs att vara associerade med svåra val var bilderna A, D 

och H. Det var fler bilder som beskrevs som lätta val än svåra. 
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5.3 Analys 

Som helhet var fördelningen av val mellan vänster och höger relativt jämn. Den Symmetriska 

Bilden har också en relativt jämn fördelning mellan vänster och höger. Några kraftiga 

avvikelser, som Bilder B och C, förvränger dock datan så att den totala fördelningen ser 

jämnare fördelad ut än den annars skulle vara. För de flesta bilderna var höger den 

favoriserade riktningen oavsätt bildens orientering, och när den visuell vikten låg åt höger 

hade höger något större chans att bli vald än vad vänster hade när den visuella vikten låg åt 

vänster i bilden. Detta kan eventuellt bero på att de flesta deltagarna var högerhänta. Det är 

dock svårt att bekräfta då endast en deltagare var vänsterhänt. En annan förklaring kunde vara 

en allmän tendens att röra sig mot höger, då höger i västvärlden är läsriktningen av text.  

Figur 8 Bild A med visuell vikt åt vänster. 

Bild A (Figur 8) har tydlig visuell viktförskjutning åt ena hållet; den ena kullen är större än den 

andra. Resultatet från undersökningen visar inte på en tendens att välja samma riktning som 

den visuella vikten är förskjuten åt. För bilden med vikten förskjuten åt vänster tycks det 

motsatta vara fallet, då höger var ett vanligare val. Då vikten var förskjuten åt höger tycktes 

viktfördelningen inte ha någon notisvärd påverkan på valet. 

Figur 9 Bild D med visuell vikt åt vänster. 
Bild D (Figur 9) konstruerades med storleksskillnad för att skapa förskjutning av visuell vikt, 

men också genom höjdskillnad. Som Arnheim beskriver (1954, s. 26-27) ökar massor i visuell 

vikt högre upp, likt potentiell energi i fysiken. De större pelar-formerna som hänger från taket 

skulle därmed ha större visuell vikt än dem som reser sig nerifrån i bilden. Att formerna bildar 

en trappa i kombination med detta gör att man skulle förvänta sig vägen nerför trappan som 

den ”tyngsta” sidan. En annan faktor är en eventuell tendens att röra sig uppför eller nerför 

sluttningar eller trappor. 

Resultatet visar mot förväntan att höger sida föredrogs i båda orientationerna av Bild D, vilket 

ytterligare stödjer en favorisering av höger riktning. 
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Figur 10 Bild E med visuell vikt åt vänster. 
Bild E (Figur 10), som liknar en vilande monolit, skiljer på sidornas viktfördelning genom hur 

den lutar åt ena eller andra hållet. Hållet som pekar neråt skulle intuitivt vara ett val på grund 

av att den sidan ”tynges ner”. Alternativt skulle den upphöjda sidan ha mer visuell vikt efter 

Arnheims teorier (1954, s. 26-27). Resultatet återspeglar istället det från Bild D. Höger är, åter 

igen, den föredragna riktningen oavsätt bildens orientering. 

Figur 11 Bild F med visuell vikt åt vänster. 
Bild F (Figur 11) delar upp den visuella vikten på ett mindre konvitionellt sätt; här skapas 

skillnaden mellan sidorna av att placera den ena riktningens färdväg betydligt längre in i bilden. 

Resultatet tyder på att deltagare tenderar att välja att följa bilden innåt då orienteringen placerar 

den visuella vikten åt höger. När den befinner sig åt vänster finner man dock ingen korrelation. 

Figur 12 Bild G med visuell vikt åt vänster. 
Bild G (Figur 12) är kanske den bild med abstraktast representation av visuell vikt. Här är två 

samlingar av svärer olika tätt placerade på respektive sida av bilden. Visuell vikt påverkas 

visserligen utav dess vertikala position (Arnheim, 1954, s. 26-27) men blir troligt svagare då 

objekten svävar i luften på ett onaturligt sätt. En antydan till att föredra höger vid Bild Gs 
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vänster-tunga komposition kan finnas, men det skulle kunna bero på att samlingen av sfärer då 

är ”mindre ivägen” på denna bild. Den högertunga bilden medgav ingen föredragen riktning. 

Figur 13 Bild H med visuell vikt åt vänster. 
Intuitivt skulle man kunna anta att storleksskillnaderna för de portliknande öppningarna i Bild 

H (Figur 13) skulle göra den större öppningen ett mer attraktivt val. Resultatet tyder dock inte 

på att så är fallet. Höger var för båda av denna bilds orientationer den föredragna riktningen.  

Figur 14 Bild I med visuell vikt åt vänster. 
Bild I (Figur 14), som är relativt simpel i sin konstruktion, visar som många andra bilder i 

undersökningen en tendens att välja höger. 

Både Bild B och C visade resultat som stack ut från resterande bilder.  

Figur 15 Bild B med visuell vikt åt vänster. 
Uppradningen av former i Bild B (Figur 15) ökar eller minskar i storlek längsmed bilden, 

beroende på från vilken sida och vilken riktning man väljer att följa serien av former. Valen i 

enkäten tycks antyda en tendens att röra sig bort från den sida av bilden som har högst visuell 

vikt. Formerna följs då eventuellt från störst till minst. 
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Ett bildelement som eventuellt kan påverka är dess placering av formerna längsmed en båge, 

så att var sida av formernas rad befinner sig längre bort från betraktaren. Den minsta formen 

kan därför i kombination med detta tolkas som att ligga längre bort i miljön än dess motsatta, 

större motsvarande. Trots att så inte faktiskt skulle vara fallet kanske perceptionen associerar 

storleksskillnaden med större avstånd. Detta kan ge den större visuell vikt när bilden avläses, 

eller eventuellt betyda att enkätresultatet antyder en tendens att röra sig innåt i bilden när detta 

är ett alternativ. Resultatet liknar det funnet i Bild F, som testade djupledens dragningskraft. 

 

Figur 16 Bild C med visuell vikt åt vänster. 
Bild C (Figur 16) har många repeterande former som går i bildens djupled, med utstickande 

former som skiljer vänster och höger, här närmare symboliskt då volymskillnaden är relativt 

mindre påtaglig i kontext av bildens övriga former. Där negativt utrymme i Bilderna A och B 

kan ha varit en faktor finns knappt någon sådan faktor i Bild C. Resultatet från enkäten 

favoriserar vänster sida som val utefter Bild C i båda orientationerna av den. Trots att 

undersökningen som helhet antyder höger riktning som något föredragen tycks vänster riktning 

på någon bild vara att föredra. Detta skulle antyda någon form av asymmetri i bildernas 

avläsning som skapar olika resultat från bild till bild. Avvikelserna där vänster blev valt blir 

därför desto mer intressanta. 

5.3.1 Deltagares rationaliering av riktningsval 

De vanligaste svaren på frågan När du valde riktning, vad baserade du främst dina val på? kan 

summeras som ”intuition” och ”storlek”. Deltagare verkade inte i stort lägga mycket tanke vid 

hur de gjorde sina val. Detta beror delvis på att det inte fanns någon indikation i enkäten att 

någon av riktningarna var det ”rätta” svaret. Deltagarna behandlade troligen undersökningen 

som fri association, vilket också var tanken. Ett antal tog upp ”storlek” eller liknande 

”större/högre”-termer som indikator på vilken riktning de valde, vilket stämmer överens med 

vad undersökningen studerar. Enkätens statistik tyder dock på att detta inte är den enda eller 

för den delen den mest påtagliga faktorn vid valet. Höger verkar, till exempel, vara en starkare 

trend. 

5.3.2 Blickens väg efter bildens gömda struktur 

Det tycks finnas en tendens att röra sig mot höger i bilderna men med starka utstickare som går 

emot trenden. Arnheim skriver om fyrkantents gömda struktur (1954, s.1-26), och hur bildens 

perceptuella krafter dras mot centrum i bilden och dess hörn. Detta i kombination med en 

tendens att läsa en bild från vänster till höger skapar förutsättningar som antyder att bilden 
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börjar avläsas från vänster sida, troligast dess övre vänstra hörn, likt en sida med text skulle ha 

lästs. Slutenhetslagen (Graham, 2008, s. 7-8) beskriver en tendens att sluta samman former och 

linjer även över avbrott. Sinnet ”fyller i” ofullständiga former och linjer. Arnheim pratar även 

om hur perceptionen på ett mer abstrakt sett ser ”centrum” i former där inget faktiskt finns 

visuellt (1982, s. 3). Detta kombinerat skapar strukturer som perceptionen kan följa när det 

”läser” en bild. Med start i det övre vänstra hörnet skulle då bilden läsas efter dessa tendenser. 

Ifall bilden lästes från, säg, dess mitt skulle man troligen se andra resultat än de som uppkom 

vid enkätundersökningen. 

Följande analys är trots ovanstående rationalisering baserade på mina personliga intryck av hur 

bilderna lättast läses på en intuitiv nivå, och stämmer kanske inte överens med andras 

upplevelse av hur bilderna läses. 

Bild A påvisar ingen stark preferens mellan vänster eller höger då den visuella vikten är 

placerad åt höger. I den version av Bild A där den visuella vikten istället är fördelad till vänster 

tycks preferensen snarare gå åt höger. Om detta inte bara är en fördelning uppkommen av 

slumpen, som är gällande för samtliga bilder i undersökningen, så skulle detta tyda på att 

visuell vikt på vänster sida ökar chansen för en deltagare att välja höger som riktning. 

Det motsatta resultatet mot Bild A finner man i Bild B, som dessutom har den påtagligaste 

fördelningsstatistiken av samtliga bilder. Alla utom en respondent valde vänster då den 

visuella vikten befann sig åt höger. Då den visuella vikten befann sig åt vänster var 

korrelationen dock svagare. 

Mellan Bild A och Bild B skulle antydan vara att det finns en tendens att röra sig bort från 

visuell vikt. Oförklarat är dock varför detta, med spegelvända versioner av samma bild, är 

betydligt påtagligare då den visuella vikten befinner sig på ena sidan än på andra. Den 

uppenbaraste förklaringen skulle vara att det gällde då vikten befann sig till vänster, men så 

är inte fallet enligt Bild A och Bild B. 

Om man försöker utforska problemet med Bild A och Bild B med resultatet från Bild C (Se 

Figur 17) kan man forma en teori: i Bild C finns en viss tendens för deltagare att välja höger 

oavsätt den visuella viktens placering, vilket skulle kunna förklaras av dess komposition. 

Bilder tenderas att läsas från vänster till höger. Blicken leds från det övre vänstra hörnet och 

rör sig åt höger. Via ”linjerna” i bildens komposition leds blicken lättast först till höger, där 

blicken landar på en ny ”linje”, som leder blicken tillbaks snett ner åt vänster. Därmed ”landar” 

blicken oftast på vänster sida då den rör sig igenom bilden, vilket då därmed skulle göra den 

till det troligaste valet. 
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Figur 17 Bild C med blickens väg genom bilden utritad. 

  
Provar man att applicera detta på Bild A (Figur 18) med visuell vikt åt vänster, där deltagare 

huvudsakligen valde höger, märker man att blicken med start i det övre vänstra hörnet först 

landar på den stora kullens ”hjässa”. Blicken leds sedan längsmed kullarnas rygg ner mot 

höger, där man inte finner någon linje som leder blicken tillbaks mot vänster, och där större 

delen av bilden dessutom redan fångats av blicken. 

Figur 18 Bild A med blickens väg genom bilden utritad. 

 
I Bild B (Figur 19) med visuell vikt å t hö ger å r det ö vre vå nstrå hö rnet tömt. Den förm 
söm å r mest iö gönfållånde å r den stö rstå till hö ger, vilket då  blir nå stå stöpp fö r blicken. 
Då  blicken inte hår gå tt igenöm en stör del åv bilden å n leds den vidåre ner å t vå nster 
lå ngsmed förmernås gemensåmmå ”rygg”, öch låndår tillslut nere till vå nster. 

Figur 19 Bild B med blickens väg genom bilden utritad. 
 

För Bild A kan man tolka den vänstertunga versionen av bilden som mer flertydiga i hur 

blicken leds. Båda kullar i Bild A ligger nära bildens överdel och lämnar mindre tomt utrymme 

än i Bild B. Då den visuell vikten är placerad åt höger i Bild A går blicken från övre vänstra 

hörnet till den stora kullen och landar närmast i bildens mitt, med linjer som kan leda blicken 

antingen åt vänster och höger. Bild B med visuell vikt åt vänster leder blicken i en ark från övre 

vänstra hörnet till höger kant, men det finns flera punkter på vägen där blicken kan falla in på 

en väg tillbaks till vänster. 
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Fallet skulle efter ovanstående analys vara att valet mellan vänster och höger korrelerar med 

var blicken är mest trolig att landa efter att den ”läst” bilden, och att den visuella vikten är en 

faktor i att leda blicken genom denna struktur, likt den  Arnheim pratar om (1954, s. 3). Denna 

tolkning tycks bäst förklara det man ser i resultatet efter ett gestaltteoretiskt perspektiv. En 

liknande trend kan finnas vid analys av resterande bilder i undersökningen. 

I den vå nstertungå våriånten åv Bild D (Figur 11) trycks blickens vå g ner i bilden åv 
innehå llet i det ö vre vå nstrå hö rnet; mån kån tölkå det söm ått blicken leds ner åv 
linjernå, förmernås völym eller dess visuellå vikt. Bild D å r å ven ett exempel på  hur 
utbytbårå termernå kån vårå beröende på  perspektivet mån utgå r frå n. Likhetslågen 
(Gråhåm, 2008, s. 9) spelår in i dennå bild genöm ått grupperå de likårtåde pelårnå öch 
ledå blicken lå ngsmed dem frå n förm till förm. 
Den vänstertunga är blickens väg lätt att avläsa då formerna och det negativa utrymmet tydligt 

leder blicken direkt från det övre vänstra hörnet till höger sida hela vägen genom bilden. 

Figur 20 Bild D med blickens väg genom bilden utritad. 
 

För Bild E (Figur 12) leds blicken till monolit-formen, den dominerande figuren i bilden. 

Blicken leds sedan vidare till närmaste form som faller i blickens färdväg. I bildens 

vänstertunga orientation är den andra formen tydligare, i den högertunga orientationen pekar 

hela monoliten i riktningen som blicken faller; båda varianter understyrker blickens riktning. 

Figur 21 Bild E med blickens väg genom bilden utritad. 
 

Med Bild F (Figur 13) utforskas en annan tendens: huruvida blicken tenderar att ledas ”inåt” 

i bilden. Resultatet tyder på att så är fallet då vägen ”inåt” befinner sig på höger sida av bilden. 

Detta tycks dock inte gälla för Bild F då vägen inåt är på bildens vänstra sida. I de fall då vägen 

”inåt” ligger på vänster sida hade vänster och höger samma chans att väljas. 

Följande samma resonemang som med tidigare bilder så färdas blicken mycket lättare från 

vänster till höger än det motsatta då vägen ”inåt” är åt höger. Blicken har inte någon lika tydlig 

”väg att ta” då vägen ”inåt” är åt vänster; blicken färdas från vänster till höger, men har inget 
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tydligt stopp och kan lika lätt färdas tillbaks till vänster igen. I och med detta resonemang 

skulle då tendensen att dras ”inåt” i bilden vara kompatibelt med resultatet från Bild F. 

Figur 22 Bild F med blickens väg genom bilden utritad. 
 

Någon slutsats från Bild G (Figur 14) är svårare att hitta då dess visuella vikt tar en något 

abstrakt form, och dessutom har mindre uppenbara linjer för blicken att ledas längsmed. Då 

sfärerna tar upp mer utrymme på bildens vänstra sida tycks höger vara ett vanligare val, vilket 

skulle kunna förklaras med att blicken tycks landa naturligt i det nedre högra hörnet efter att 

ha ledats fram- och tillbaks över bilden. 

Figur 23 Bild G med blickens väg genom bilden utritad. 
 

Höger var det vanligaste valet för Bild H (Figur 15), med den visuella vikten åt vänster eller 

höger, men speciellt då den visuella vikten var placerad åt höger. Efter resonemanget kring 

blickens väg genom bilden skulle blicken troligen välja att följa linjen ner till öppningen och 

därefter röra sig mot höger till nästa form i bilden. Den Symmetriska Bilden, som är en 

modifierad version av Bild H, påvisar inte starkt samma tendens att välja höger. Förklaringen 

skulle här kunna vara att på grund av att dess symmetri leds blicken lättare tillbaks till bildens 

mitt. 

Figur 24 Bild H med blickens väg genom bilden utritad. 
 

Det vänster-favoriserande resultatet för båda versionerna av Bild I (Figur 16) skulle antyda, 

när den tolkas likt de andra, att blicken leds tillbaks till vänster sida av bilden. Ser man på 
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kullarna så tycks deras linjer leda blicken kring bilden på ett sätt som stämmer överense med 

detta. 

Figur 25 Bild I med blickens väg genom bilden utritad. 

 

Den Symmetriska bilden visade en relativt jämn fördelning mellan vänster och höger. 

Eftersom det är uppenbart omedelbart att bilden är helt symmetrisk är valet troligen inte 

baserad på blickens väg genom den på samma sätt. Här spelar förmodligen slumpen eller 

personliga preferenser mer in än någon intuition eller tankegång, då det genast är uppenbart 

att det inte finns något i bilden att basera ett icke-arbiträrt val på. 

5.3.3 Bilder associerade med lätta eller svåra val 

Bilderna B, C, D, F, H, och I togs upp ett antal gånger som lätta val. Bild B med visuell vikt åt 

höger och Bild C med visuell vikt åt vänster var två bilder som oftast togs upp som lätta val. 

Det mest iögonfallande är att båda dessa också i statistiken har fått de mest enhetliga svaren åt 

samma riktning; för båda röstade nästan alla vänster för Bild B (höger orientering) och Bild C 

(vänster orientering). Det är svårt att förklara varför detta skulle vara fallet. Det finns många 

olikheter med dessa bilders komposition. En notisvärd likhet mellan bilderna är hur blicken 

leds genom bilden; med start från det övre vänstra hörnet, längsmed bildens övre halva, nedåt 

längsmed dess högra kant och tillbaks mot vänster längsmed bildens undre halva; se Figur 8 

och 10. Det är möjligt att denna ”väg” för blicken att läsa bilden känns som en naturlig sådan 

och leder en betraktare till att naturligt följa och välja utefter den. 

A, B, C och D togs upp ett antal gånger som svårare val. Det var färre bilder som togs upp 

som associerade med svåra val, och fördelningen var relativt jämn mellan dem. Nästan alla 

bilder togs upp minst en gång som lätta eller svåra i båda tav dess orienteringar. 

Att färre bilder sågs som svåra val kan tolkas som en indikator på att valen verkligen baserades 

på intuition snarare än övervägande. Då valen inte baseras på att jämföra några för- och 

nackdelar, och det inte finns någon anledning för deltagaren att tro att valet blir ”fel” ifall man 

”gissar”, blir de ”svårare” valen endast valda mer lämnat åt slumpen, och lättare val är baserade 

på ett mer omedelbart svar efter en känsla av att en riktning är mer intuitiv.  
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5.4 Slutsatser 

Visuell vikt som ensam faktor visar viss antydan till att påverka val av navigering, men med 

undantag; resultatet från somliga av undersökningens bilder visar på att visuell vikt inte kan 

vara den huvudsakliga faktorn och inte är definitivt starkast. Efter att ha analyserat bilderna 

och resultatet efter ett mer holistiskt perspektiv tycks blickens väg genom bilden vara en 

indikator för vilken riktning som är troligaste valet. Visuell vikt drar blicken till sig, men 

blicken kan röra sig vidare om det andra faktorer influerar bildens läsning och eventuellt om 

det finns mycket kvar av bilden att gå igenom. 

Fördelningen mellan vänster och höger är relativt jämn. Höger tycks ha favoriserats något som 

val över lag. Statistiken vägdes tillbaks till vänsters fördel på grund några statistiska avstickare: 

B och C. Anledningen till att höger var vanligare är troligt en tendens att läsa bilder som man 

gör med text, från vänster till höger. Alternativt kan favoriseringen av höger bero på att de flesta 

deltagarna var högerhänta. 

En”U-sväng från övre vänstra hörnet, längs med höger sida och tillbaks till nedre vänster sida, 

som man ser i Bild B och C, tycks bland deltagarna associeras med ett ”lättare” val och ledde 

till en tydligare favorisering av vänster riktning vid valet, i kontrast mot att höger var det 

vanligare valet i de flesta andra fall. 

Visuell vikt och andra sätt att påverka krafter i bilden tycks påverka navigeringsvalet i bilden, 

men är endast några delar i perceptionens komplicerade system. Visuell vikt påverkar blickens 

väg genom bilden då den bidrar till att skapa ”strukturer” likt dem Arnheim beskrev (1954, s. 

3) som blicken färdas längs med. Andra gestaltlagar påverkar denna struktur på samma sätt. 

Själva blickens väg därefter, på en mer holistisk nivå, tycks i sin tur vara en tydligare indikator 

på vilken riktning som kommer väljas. 
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Frågeställningens mål var att hitta tendenser som tyder på hur gestaltteoretiska principer 

påverkar val av navigering. För att testa detta i en enkät fokuserade bilderna som producerades 

främst på användandet av visuell vikt och avskalande av semiotiska faktorer. Undersökningens 

resultat tyder på att visuell vikt påverkar till viss del när det analyseras som en isolerad faktor, 

men också att det visar på betydligt tydligare resultat och samband när det analyseras 

tillsammans med andra gestaltteoretiska faktorer och ett mer holistiskt perspektiv. 

6.2 Diskussion 

Sedd som en pilotundersökning av gestaltteorins användande i bildkomposition för att 

uppmuntra val av navigering, som kan användas i spelproduktion, har arbetet lett till ett par 

trender i resultatet som antytt tendenser utefter perception och med stöd av gestaltlagar. 

Tolkningar har gjorts efter dessa resultat, men är långt ifrån definitiva resultat då 

undersökningens omfattning var begränsad.  

Blickens ”väg” genom bilden tycks vara en central faktor för valet mellan vänster och höger. 

Visuell vikt som använts i denna undersökning tycks vara en viktig del i att styra hur blicken 

rör sig genom bilden, men den är också en av många andra faktorer som kan inverka, vilket 

återspeglas i att resultatet ibland inte stämmer överens med vad som skulle förväntas om visuell 

vikt var den enda eller dominerande faktorn. De olika gestaltlagarna påverkar hur bilden 

upfattas. Alla olika faktorer skapar gemensamt en sorts vektorer, både synliga och intuitiva, 

likt hur Arnheim beskriver en bilds gömda struktur (1952, s. 1-26).  

Somliga tendenser tycks finnas på grund av konventioner, så som en tendens att ”läsa” bilden 

från vänster till höger, som en bok. Besluten av försökspersonerna tycks främst vara intuitiva. 

För undersökningen gjordes ett försök till att fokusera in på ett smalare område inom 

gestaltteorin. Som beskrivet i bakgrunden är gestaltteori dock ett holistiskt perspektiv och ett 

komplicerat system som påverkas av en mängd olika faktorer. I analysen fördes därför den 

avsmalnade undersökningen tillbaks till att tolkas efter en bredare uppsättning av 

gestaltteoretiska element. 

En analys av undersökningens resultat endast efter visuell vikt som attraktor eller repellator 

skulle troligen leda till slutsatsen att ingen stark korrelation går att hitta. Om man å andra sidan 

tolkar visuell vikt som en av de många olika egenskaper som tillsammans med objekt i bilden 

och kompositionen påverkar vad gäller val av navigering kan man se antydan till visuell vikts 

påverkan och effekt på valet, som en faktor i en större uppsättning faktorer, utefter resultatet 

av undersökningen. 

Angående vad resultatet skulle betyda för dess användande i sammanhang av en 

spelproduktion, om vidare undersökningar ger ytterligare belägg för det, är att spelmiljöer kan 

designas för mer intuitiv navigering genom att forma den utefter hur ögat läser miljön. Ett sätt 

att leda ögat, det som legat i centrum för denna undersökning, är visuell vikt. 
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Spel använder redan grundläggande gestaltteoretiska metoder för att leda spelare; de sätter 

kanske en lampa över en dörr, eller pekar mot rätt väg med en skylt. En djupare förståelse för 

gestaltteori kan dock utöka dess användning från en rudimentär förståelse till en bred 

uppsättning verktyg för att forma en spelares väg genom en virtuell värld. 

Undersökningens slutsats tyder på att det kan vara av intresse att medvetet konstruera hur 

blicken leds genom bilden innan beslut av navigering görs, speciellt med blickens start tänkt 

som bildens övre vänstra hörn. En tendens att välja höger något oftare bör också tas i åtanke, 

men att ett fullt symmetriskt vägval leder till en relativt jämn fördelning mellan valen vänster 

och höger. Med tanke på denna undersöknings begränsade omfattning skulle vidare studier  

också rekommenderas, exempelvis med bilder på stora skärmar och med virtuella glasögon. 

Tendenser som observerades i enkäten, exempelvis hur höger var något populärare som 

färdväg, återspeglar också de konventioner vi ser i spel redan idag. En tendens att röra sig 

”inåt” i bilden stämmer även det överens med spel så som dem från First Person Shooter-

genren. En djupare förståelse av dessa tendenser och varför vi har dem skulle i framtiden 

kunna användas för att skräddarsy nya spelupplevelser, i takt med hur spels potential som 

konstform breder ut sig. 

Var kommer gestaltlagar från, och varför fungerar de som de gör? Perspektiv som är intressant 

att fundera på i relation till undersökningen är ett ekologiskt perspektiv och ett kulturellt 

perspektiv. Perceptionens tendenser för behandling av information bör ha sin härkomst från 

evolutionär anpassning till miljön hos människan och dess förfäder, och modern kultur formar 

våran syn på världen.  

Arbetets resultat leder till några observationer. Den tendens att verka läsa bilden från vänster 

till höger, exempelvis, kommer troligast från västerländska kulturers tendens att läsa från 

vänster till höger. Inom spelmediet kan genre-konventioner ha stor påverkan på förväntningar 

och därmed beslutsfatande av en spelare. 

Undersökningen hade få etiska hinder då den utfördes anonymt och inte inehöll material eller 

frågor som skulle kunna tolkas som stötande. Inom kontextet utav spelutveckling finns inte 

heller uppenbara etiska hinder. Inom andra sammanhang, som exempelvis marknadsföring, går 

det att se hur utnyttjandet av gestaltteoretiska principer skulle kunna ses som manipulativt i 

viss utsträckning. I sammanhang av något som utbildning i kombination med spelutveckling 

går det dock att föreställa sig ett  mer positivt användande av samma principer. Sammhällsnytta 

utav resultatet går alltså att föreställa sig utanför spelutveckling i sig, och även genom 

användandet av spel inom områden så som utbildning. 

6.3 Framtida Arbete 

Undersökningen fokuserade på en smal bit av gestaltteori testat på ett förenklat sätt. Analysen 

gick ändå tillbaks till ett bredare perspektiv. En framtida undersökning med mål att undersöka 

gestaltteorins användning i spel grundligt med mer definitiva resultat skulle behöva testa fler 

gestlatlagar var för sig och i ett mer holistiskt sammanhang. Denna undersökning behandlades 

som en pilotstudie med en liten uppsättning deltagare; en fortsatt undersökning skulle behöva 

betydligt fler deltagare. 
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I analysen tolkades resultatet som att blickens avläsning av bilden var en essentiell faktor som 

visade vilket navigeringsval som var troligast att väljas därefter. I ett framtida arbete skulle 

detta vara ett intressant område att undersöka ytterligare. Finns en tydlig korrelation med hur 

blicken rör sig genom bilden och vilken riktning spelaren väljer att gå sedan? För att testa detta 

på ett definitivt sätt vore eyetracker-teknologi de bästa verktygen. 

En större undersökning skulle också kunna testa förhållanden mellan olika gestaltteoretiska 

lagar och faktorer. Exempelvis, blir blicken ledd statistiskt mer konsekvent med mycket visuell 

vikt som betoning jämfört med motsatsen? Kan man använda så mycket ledande komposition 

att det överskrider vart en semiotisk faktor, som en skylt, leder spelaren? 

I denna undersökning drogs generaliserande slutsatser utefter resultatet icke interaktiva, 

abstrakta stillbilder. I vidare arbete borde undersökningen ske i ett spelsammanhang vilket är 

av stort intresse för undersökningens syfte. Här kan olika genrer av spel, som First Person, 

Sidescroller, Top-Down och så vidare, vara intressanta att testa. Läses miljöer på samma sätt i 

olika genrer, och hur överensstämmer eller ändrar genre-konventioner resultaten? Kontextet 

som bilden presenteras i är också något som kan tänkas påverka mycket. En liten bild, en stor 

bild eller en miljö presenterad med virtuella glasögon kanske tolkas på olika sätt. Spelarens 

nivå av kontroll och hur denne rör sig inom ett spel kan också tänkas påverka. Kulturell 

bakgrund är ytterligare en faktor som skulle vara av nytta att kontrollera för, så som att 

inkludera kulturer där text läses i vänster riktning. 

Validiteten av undersökningens resultat och analys är inte vattentät med tanke på dess 

begränsade omfattning. En större undersökning skulle ge ett mer exakt resultat som tydliggör 

fler tendenser och ger statistik som är precis nog för att jämföra den relativa styrkan av olika 

gestaltlagar eller andra faktorer.  

Efter vad som blev följden av denna undersöknings analys borde framtida arbete undersöka 

frågan på ett bredare sätt. Innan en stor undersökning görs kan det eventuellt vara lämpligt att 

utföra några fler pilotstudier med en mer holistisk infallsvinkel. Därefter vore troligen en stor 

studie som utnyttjar eyetrackern det tillvägagångsätt med mest potential. I kombination med 

en spelmotor skulle då blickens avläsning och spelarens navigering av spelmiljön kunna 

jämföras i detalj. Jag förutser att flera tendenser som observerades i denna undersökning 

kommer få ytterligare belägg av framtida studier. 
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Bildförteckning 

Figur 1, Privat bild (2015) Exempel på hur enkla ändringar i textens fördelning ändrar dess 

mening. Influerad av Grahams exempel. (2008, s. 2, Figur 1.) Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 2, Olika placeringars tendenser till uppfattade krafter för en disk i en ruta. Från 

Goudes och Hjortzbergs En experimentell prövning, etc, Stockholms Universitet, 1967. 

Som exemplifierat av Arnheim (1954). [Hämtad 15.04.09] 

Figur 3, Adams Skapelse av Michelangelo, cirka 1512. Ett exempel på riktade “krafter” 

genom användandet av gester. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%

A1n_%28Miguel_%C3%81ngel%29.jpg Vatikanstaten: Sixtinska Kapellet. [Hämtad 

15.04.09] 

Figur 4, Palazzo Vecchio, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Firenze.PalVecchio05.JPG 

Florens, Italien. [Hämtad 15.04.09] 

Figur 5, privat bild (2015) Skisser för bildgestaltning. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 6, privat bild (2015) Första utkastet av testklara bilder. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 7, privat bild (2015) Bilderna som användes i undersökningen med visuell vikt åt 

höger. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 8, privat bild (2015) Undersökningens Bild A med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 9, privat bild (2015) Undersökningens Bild D med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 10, privat bild (2015) Undersökningens Bild E med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 11, privat bild (2015) Undersökningens Bild F med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 12, privat bild (2015) Undersökningens Bild G med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 13, privat bild (2015) Undersökningens Bild H med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 14, privat bild (2015) Undersökningens Bild I med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 15, privat bild (2015) Undersökningens Bild B med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 16, privat bild (2015) Undersökningens Bild C med visuell vikt åt vänster. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 17, privat bild (2015) Undersökningens Bild C med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 18, privat bild (2015) Undersökningens Bild A med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 19, privat bild (2015) Undersökningens Bild B med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 20, privat bild (2015) Undersökningens Bild D med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 21, privat bild (2015) Undersökningens Bild E med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Creación_de_Adán_%28Miguel_Ángel%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Creación_de_Adán_%28Miguel_Ángel%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Firenze.PalVecchio05.JPG
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Figur 22, privat bild (2015) Undersökningens Bild F med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 23, privat bild (2015) Undersökningens Bild G med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 24, privat bild (2015) Undersökningens Bild H med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 25, privat bild (2015) Undersökningens Bild I med blickens väg markerad. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 
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