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Sammanfattning 
 

Den här rapporten undersöker om ljussättningen av ett motiv kan påverka en 

betraktares eller spelares beslutsfattande och intryck av motivet. Detta undersöktes 

genom att sex informanter en och en fick se sex stycken bilder bestående av två 

linjeteckningar, två valörteckningar med hög kontrast och två valörteckningar med låg 

kontrast. Informanterna fick sedan svara på några frågor om varje bild om deras 

intryck av bilden och, om bilden hade föreställt en plats i ett spel, på vilket sätt de 

skulle ha spelat och vilka beslut de skulle ha fattat. 

Resultatet av undersökningen visar att ljussättningen påverkade både informanternas 

intryck av motivet samt deras beslut som tänkt spelare oberoende av motiv. 

Ljussättningarna med hög kontrast gjorde informanterna mer vaksamma och mindre 

benägna att utforska sin omgivning samtidigt som de lättare kunde upptäcka platser 

de trodde var viktiga. Ljussättningarna med kontrast gjorde informanterna lugnare 

och mindre benägna att skynda sig igenom banan mot målet. 

Nyckelord: Ljussättning, intryck, kontrast 
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1 Introduktion 

 
Ljus och skuggor är en stor del av berättartekniken i många visuella konstformer. Det kan 

användas för att leda betraktarens ögon till rätt plats, beskriva i vilken ordning saker händer 

och ge objekt mer eller mindre vikt i berättelsen. Det kan dessutom användas för att skapa 

stämning och dramatik. 

I denna rapport har teorier om ljus med fokus på skillnaden mellan kontrastrika och 

kontrastfattiga ljussättningar applicerats i syfte att undersöka tendenser till om olika 

ljussättningar kan påverka betraktarens uppfattning av ett motiv. 

Teorier om ljus med fokus på kontrast inom film, spel och bilder har använts vid skapandet 

av sex stycken konceptbilder, två olika motiv gjorda i tre olika varianter: en linjeteckning och 

två valörstudier med en kontrastrik och en kontrastfattig ljussättning. 

Undersökningen är delvis baserad på Igor Knez och Simon Niedenthals (2008) 

undersökning om hur kallt och varmt färgat ljus påverkar spelarens förmåga. Istället för färg 

jämför den här undersökningen en kontrastrik ljussättning mot en kontrastfattig ljussättning 

och använder linjeteckningarna som utgångspunkt då de kan sägas sakna ljussättning. 

Informanterna har fått beskriva sina intryck av bilderna i en individuell semistrukturerad 

intervju och fokus har legat på om intrycket av bilden ändras beroende på ljussättningen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ljus och kontrast 

2.1.1 Kontrast 

Inom synperception betyder kontrast skillnaden mellan antingen ljusstyrka eller färg. Ju 

högre kontrast desto större skillnad mellan, till exempel, ljus och skugga eller två olika färger 

i en bild. Kontrast innefattar alltså både valör (en färgs ljus- eller mörkhet) och mättnad 

(färgens intensitet). 

 

Figur 1 Bild från The legend of Zelda: Majora’s mask (Nintendo, 2000). 

Figur 1 visar ett exempel på en kontrastrik bild. Skuggorna ligger nära svart medan de 

ljusaste punkterna i bilden ligger närmare vitt. Månen kontrasterar dessutom även i både 

nyans och mättnad då den starka gula färgen kontrasterar mot den blå himlen. 
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Figur 2 Charing cross bridge av Claude Monet (1899). 

I Monets målning (figur 2) ligger skuggorna och ljuset valörmässigt nära varandra och har 

därför en låg kontrast. Färgerna i bilden är monokroma och ligger nära varandra och har 

också låg kontrast mellan sig. 

Eftersom kontrast är en egenskap inom både spel, film och bilder kan teorier om hur de kan 

användas överföras mellan de olika medierna även om det praktiska utförandet är olika 

(Ronen Barzel, 1997; Magy Seif El-Nasr, Niedenthal, S., Knez, I., Priya Almeida & Joseph 

Almeida, 2006). 

2.1.2 Lågkontrastbilder 

Lågkontrastbilder är som namnet antyder kontrastfattiga bilder där ljus och skugga ligger 

valörmässigt nära varandra och som saknar mörka toner. Ofta används ett starkt huvudljus 

som mjukar upp alla skarpa skuggor (John Alton, 1995). Dessa scener innehåller dessutom 

sällan någon dramatik och är ofta lugna utan någon spänning (Zeeshan Rasheed & Mubarak 

Shah, 2002). Monets Charing cross bridge (figur 2) är även ett exempel på en bild med låg 

ljuskontrast. 

2.1.3 Högkontrastbilder 

Som motsats till lågkontrastbilder används ofta hög kontrast när skaparen vill gestalta 

dramatik och dynamik (Ba Tu Truong & Svetha Venkatesh, 2001; Rasheed & Shah, 2002;El-

Nasr, 2005). 
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Figur 3 Snickaren Josef av George de La Tour (1642) 

Figur 3 visar ett exempel på en kontrastrik bild. Skillnaden mellan den ljusaste punkten och 

den mörkaste är stor och har alltså en valörmässigt hög kontrast. Färgerna i bilden har 

däremot låg kontrast, både till nyans och mättnad, och håller sig mestadels inom de röda 

färgtonerna. 

2.2 Konceptgrafik 

Konceptbilder eller concept art är en term för bilder som ofta är gjorda i ett tidigt stadium av 

spelproduktionen. Syftet med bilderna är att snabbt ge en visuell bild av hur en viss scen, 

karaktär eller objekt kan se ut (figur 4). Om idén är bra kan bilden användas som referens 

när idén sedan förs in i spelet. 
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Figur 4 Konceptgrafik från spelet The last of us (Naughty dog, 2014) 

 

2.3 Ljussättning som berättarmetod 

“The composition can create not only emotional effects but also rythm and dynamics in the 

picture” (Tanaka, Kurumizawa, Inokuchi & Iwadate, 2000). En bra komposition kan göra en 

enkel bild intressant och leda betraktaren dit konstnären vill. Barzel (1997) skriver att, bland 

annat i datoranimerad film, realism inte är målet vid ljussättningen av en scen utan ett 

verktyg att förstärka scenens narrativ. 

Art fundamentals (Jenny Newell (red.), 2013) är skriven av konstnärer som har många års 

praktisk erfarenhet inom konceptgrafik för spel och traditionell målning. I kapitel ett skriver 

Gilles Beloeil om hur ljus påverkar en bild. Enligt hans erfarenhet ger högre kontrast mellan 

ljus och skugga mer dynamiska bilder med större spänning (Newell, 2013). 

En kontrastrik bild ger en mer mystisk, oklar bild medan en kontrastfattig ger betraktaren 

känslan av en mer öppen scen. Beloeil visar detta med två konceptbilder från spelet 

Assassin's creed (Ubisoft, 2007), den ena föreställande en mörk nattscen med delvis 

brinnande byggnader och människor med facklor (kontrastrik ljussättning) och en scen med 

en trädgård i dagsljus (kontrastfattig ljussättning). Av Beloeils tidigare nämnda erfarenheter 

och åsikter att döma är det tydligt att de olika ljussättningarna är valda utifrån efter tid på 

dagen, scenens innehåll och vilken stämning konstnären vill skapa. 

El-Nasr m.fl. (2006) beskriver hur ljus kan skapa stämning i film, spel och bilder och visar 

att många metodiska likheter finns mellan dem. Både kvalitativa studier och praktiska 

erfarenheter inom ljusdesign används för att analysera olika filmer och hur de påverkar 

betraktaren. 

De flesta av de ljussättningsmetoder analysens resultat visade baserades på förändringen av 

ljus eller kontrast över tid. Exempelvis skapade låg kontrast följt av hög kontrast spänning 

hos betraktaren medan den motsatta ordningen sänkte spänningen och lugnade ner 

betraktaren. Många av dessa metoder kommer inte att gå att använda i den här 

undersökningens artefakt då den består av separata bilder och inte en bildserie. Det kan 

däremot fortfarande påverka resultatet i undersökningen då betraktaren kan se bilderna 

olika beroende på vilken bild som föregått dem. Beroende på vilka bilder informanterna kan 
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jämföra och i vilken ordning de ser dem skulle de kunna påverkas på samma sätt som i El-

Nasr M.fl. undersökning. 

2.4 Ljussättning ur ett historiskt perspektiv 

Att ljus kan användas som ett narrativt verktyg i bilder har varit känt i flera hundra år. 

Under 1600- och 1700-talet användes skarpa kontraser för att få betraktaren att direkt se det 

konstnären valt. Oviktiga detaljer kunde döljas i mörka skuggor som gjorde det sparsmakade 

ljuset ännu tydligare. 

Under barockeran började klärobskyr, av italienska chiaroscuro som betyder ljus-mörk, 

användas. Tekniken innebär att en kontrastrik ljussättning med skarpa skuggor används för 

att skapa stämning. Bildens fokuspunkt är ofta starkt ljussatt och omslutet av mörker (figur 

3) (Michael Duffy, Anna Kruger & Hugo Wilkinson, 2011). 

Till skillnad mot målningar skapade under barockens föregångare, renässansen, skapade de 

skarpa kontrasterna och den ibland helt svarta bakgrunden dynamik. Renässanskonst 

använde däremot ofta symmetriska kompositioner och ett jämnt ljus med låg kontrast över 

hela scenen vilket gav ett lugnt och öppet intryck (Duffy m.fl., 2011). 

 

Figur 5 Nattvakten av Rembrandt van Rijn (1642) 

Ett exempel på hur ljus kan användas för att leda betraktarens blick är Rembrandts 

Nattvakten (figur 5). Eftersom två av karaktärernas kläder är betydligt ljusare än 
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omgivningen kan det antas att konstnären har använt sig av skillnaden i valör för att 

framhäva dem. 

 

Figur 6 Medusas flotte av Théodore Géricault (1819) 

Ett senare exempel är Théodore Géricaults målning Medusas flotte (figur 6) från 1819. 

Bilden använder sig av en kontrastrik ljussättning och har hög kontrast mellan de ljusa och 

mörka valörerna i bilden på ett liknande sätt som figur 1. Enligt Newells teorier om high key-

ljussättning (2013) och dess vanliga användningsområden (Rasheed & Shah, 2002) har 

konstnären troligtvis försökt att skapa en dramatisk spänning i bilden. Detta stämmer 

överens med målningens motiv enligt Hugh Honour och John Fleming: 

The senior officers took the only seaworthy lifeboats and cast 150 passengers 

and crew adrift on a makeshift raft on which only 15 survived a horrifying 

ordeal of 13 days 

Honour & Fleming, 2009, s. 646 

2.4.1 Färg och dess psykiska påverkan 

Ljusets färg har visat sig kunna påverka kognitiva förmågor. Knez (2001) utförde en 

undersökning på 108 studenter (hälften män och hälften kvinnor) i en kontrollerad miljö 

som beskrivs som neutralt designad. Rummets storlek, inredning, färg och temperatur är 

beskrivna i texten (Knez, 2001). Studien skulle undersöka ifall informanterna påverkades av 

rummets ljussättning när de utförde olika tester. De ljussättningar som testades var varmt 

vitt ljus, kallt vitt ljus och artificiellt dagsljus. 

Informanterna fick genomgå tre tester för att undersöka humör, uppfattning av rummets 

ljus samt kognitiva förmågor och minne. Till humörundersökningen användes 
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självskattningsformuläret Positive and negative affect schedule (PANAS). Uppfattningen om 

ljuset i rummet undersöktes genom ett flertal femtaliga skalor som beskrev olika egenskaper 

hos ljuset såsom intensitet och värme “glaring, intensity, bright, dim, soft, warm and cold" 

(Knez, 2001). 

Till sist testades kort- och långtidsminnet samt informanternas problemlösningsförmåga. 

Kortidsminnet testades genom att ord dök upp var för sig på en datorskärm och sedan 

försvann varefter informanten uppmanades att skriva ner de ord hen kunde minnas utan 

någon specifik ordning efter att 16 ord hade visats. Långtidsminnet testades genom att en 7 

sidor lång text om antik kultur lästes upp för informanten som sedan efter cirka 90 minuter 

fick svara på 6 stycken frågor om ämnet (Knez, 2001). 

Informantens problemlösningsförmåga testades genom ett test från Andrew P. Smith och 

Donald E. Broadbents (1980) undersökning. Testet går ut på att informanten ska finna en 

form i en mer komplex mönster och fylla i figuren med en penna (Smith & Broadbent, 1980; 

Knez, 2001). Undersökningens resultat visade på att de olika ljussättningarna inte påverkade 

informanternas humör. Däremot hade många informanter lättare att lösa problem i det 

varma vita ljuset. Knez och Niedenthals (2008) undersökning om hur färg påverkar en 

spelares förmåga i digitala spel visar även den på att varma (rödaktiga) färger gjorde att 

spelaren presterade samt trivdes bättre i spelvärlden oberoende av spelvana eller skicklighet. 

I Knez och Niedenthals (2008) undersökning fick informanterna spela ett spel där de kunde 

röra sig runt i olika labyrinter. Varje labyrint var gjord så att dem var likvärdigt svåra att ta 

sig igenom samt av samma storlek. Skillnaden mellan dem var att de var upplysta i olika 

färger (neutralt grå, kallt blå och varmt röd). 

Detta kan delvis ses gå emot Knezs (2001) undersökning som inte resulterade i någon 

humörförändring på grund av ljuset medan Knez och Niedenthals (2008) undersökning 

tydligt visade att spelarna var gladare och mer motiverade i det röda ljuset. Eftersom 

labyrinterna inte var likadana kan utformningen av dem samt ordningen de spelades i 

eventuellt ha påverkat resultatet. Undersökningen testade dessutom endast skicklighet i hur 

snabbt de kunde komma igenom labyrinten och tog inte upp andra problemlösarförmågor. 

Många artiklar inom området färg och ljus är skrivna av ett fåtal författare där bland annat 

El-Nasr och Knez är två av författarna bakom texterna. Deras studier är ofta utförligt 

beskrivna, men det kan ändå uppstå problem om all fakta kommer från samma källa. 

2.5 Spel från skräckgenren 

Skräckgenren innehåller spel som bygger på skrämselelement och är menade att få spelaren 

att känna obehag eller rädsla. 

2.5.1 Ljussättning i spel från skräckgenren 
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Figur 7 Bilder från Alien: Isolation (Creative assembly, 2014), Amnesia: The 
dark descent (Frictional games, 2010) och Silent Hill 2 (Konami, 2001). 

Figur 7 visar exempel på olika spel från skräckgenren. De har alla gemensamt att de 

använder sig av en kontrastrik ljussättning. I Alien: Isolation är större delen av bilden lagd i 

mörker och de två ljuskällorna ger en skarp kontrast. Tekniken kan liknas med klärobskyr 

från barockeran. 

I Amnesia: The dark descent är det spelkaraktärens lyckta som får ljuset att studsa från 

stenväggarna och i Silent hill 2 ger ficklampan ifrån sig ett, kallt, skarpt ljus som ger skarpa 

skuggor. Utifrån figur 7 kan alla dessa bilder sägas ha en kontrastrik ljussättning med hög 

valörkontrast vilket enligt El-Nasr ofta ses i spel ur skräckgenren såsom Resident evil och 

Silent hill och kan användas för att skapa dramatisk spänning (2005). 

Många av dessa tekniker att med ljus skapa spänning kan sägas likna tekniken klärobskyr (se 

kapitel 2.) då båda använder sig av skarpa skuggor med hög kontrast och starkt ljus som 

lyser upp bildens fokuspunkt och lägger resten av bilden i mörker. 
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3 Problemformulering  

Kontrastrik och kontrastfattiga ljussättningar kan sägas vara varandras motsatser, både i 

effekt som användningsområde. Exempelvis kan en kontrastrik ljussättning ge ett hotfullt 

och otäckt intryck medan en kontrastfattig kan ge ett glatt och öppet intryck. Ljuset är 

däremot inte det enda som påverkar betraktarens intryck. Motiv, färg och symbolik bidrar 

till att ge betraktaren en känsla för bilden. Spetsiga former och ett motiv som kopplas till 

något skrämmande kan exempelvis påverka betraktarens intryck och eventuella tolkning.  

Att bilders ljussättning kan ha en påverkan på betraktaren har varit känt sedan länge och har 

utövats och studerats av konstnärer sedan barockeran (El-Nasr, 2006). Majoriteten av 

vetenskapliga undersökningar inom detta område fokuserar däremot på färg (Knez, 2001; 

Knez & Niedenthal, 2008) och inte på kontrast mellan ljus och skugga. 

Dessa frågor kommer att undersökas i denna rapport: 

 Kan ett i förhand utvalt motivs olika ljussättningar skapa olika intryck hos 

betraktaren? 

 Kan studien påvisa tendenser till att ljussättning med hög- eller låg kontrast kan 

användas för att påverka beslutsfattande hos enspelaren i en fiktiv spelsituation? 

De ljussättningar som kommer att undersökas är en kontrastfattig ljussättning och en 

kontrastrik ljussättning. Syftet med denna undersökning är främst att söka efter olika 

indikatorer som kan bidra med information angående ljussättning och en betraktares 

uppfattning av en bild.  

Med en fiktiv spelsituation menas att informanten betraktar motivet och föreställer sig att 

hen är en spelare i miljön motivet föreställer. 

3.1 Metodbeskrivning 

Detta kapitel kommer att beskriva hur undersökningen kommer att utföras och den skapade 

artefakten. 

3.1.1 Artefakt 

För att testa problemformuleringen skapades en artefakt bestående av sex stycken 

konceptbilder. Dessa föreställer två olika motiv avbildade i tre olika varianter: en 

linjeteckning (med linjeteckning menas en bild gjord med skarpa och tydliga linjer) och två 

olika valörstudier där en har en kontrastrik och den andra har en kontrastfattig ljussättning. 

Vid skapandet av artefakten kommer linjeteckningarna först att gå igenom ett skisstadium 

för att sedan förfinas. Linjeteckningarna kan ses som de icke ljussatta bilderna på samma 

sätt som den gråa labyrinten i Knez och Niedenthals undersökning (2008) (se kapitel 2.4.1). 

Valörstudierna kommer att utgå från linjeteckningarna och kommer att ha de två 

ljussättningarna: En kontrastrik- och en kontrastfattig ljussättning. Bilderna kommer att 

föreställa två olika miljöer och dessa bilder ska ses som konceptgrafik för ett fiktivt spel. 

3.1.2 Kvalitativ metod 
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Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod och kommer att utgå ifrån 

semistrukturerade individuella intervjuer. Inledningsvis kommer informanterna att få se en 

av linjeteckningarna och beskriva hur de tolkar linjeteckningen. Sedan kommer 

informanterna få se de två ljussatta varianterna av samma linjeteckning. Därefter får 

informanterna fortsätta att deskriva de nya bilderna och deras intryck. Under hela denna 

process kommer jag att ställa frågor och leda intervjun framåt för att i så stor utsträckning 

som möjligt få fram deras tolkning av undersökningsmaterialet. Detta innebär att följdfrågor 

kommer att ställas för att få informanterna att utveckla sina svar. Processen ser likadan ut 

för båda linjeteckningar och dess ljussättningsvarianter. 

Eftersom problemet är kopplat till ljus och skugga kommer denna undersökning att avgränsa 

sig till svartvita bilder, de eventuella indikatorerna och svaren från intervjuerna kommer 

således endast kunna tolkas utifrån dessa. Några generella slutsatser kommer inte att kunna 

dras. Kvalitativa intervjuer kan, enligt Østbye m.fl., sägas vara en fördelaktig metod då den 

kan användas för att få information av informanterna utan att låta följa en på förhand gjord 

enkät (2008). 

Tidigare studier har visat på att färg har en tydlig påverkan på intrycket av ett motiv (Knez, 

2001; Knez & Niedenthal; 2008, El-Nasr, 2006), därav kan det vara intressant att se i vilken 

utsträckning ljussättningen påverkar uppfattningen av en bilds motiv då bilden är helt 

svartvitt.  

3.1.3 Urval 

Undersökningens målgrupp kommer att vara studenter på Högskolan i Skövde och bör ha en 

grundläggande kunskap inom spel så att de ska kunna ge exempel på spel som artefakten 

påminner dem om. Deras spelförmåga behöver inte vara hög då de inte kommer att spela 

utan endast granska bilder som ska ses som konceptgrafik för ett spel. 

Informanterna behöver inte ha någon kunskap om ljussättning och komposition utan 

behöver bara förmedla sina egna personliga åsikter om hur de anser att de olika 

ljussättningarna påverkar bilderna. 

Målgruppen har valts för att kunna fokusera undersökningen mot spel. Även personer som 

inte är insatta i spel hade varit en intressant att använda som målgrupp då de inte kunde 

koppla bilderna till ett visst spel, men för att göra resultaten lättare att tolka med så få 

parametrar som möjligt har dessa valts bort. 

Ett problem som kan uppstå är att antalet informanter är så få att det inte kan leda till ett 

generaliserande resultat. Därför kan den här undersökningen ses som en förstudie till en 

större undersökning för att undersöka tendenser på ifall ljussättning påverkar i större 

omfattning än motivet. 
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3.1.4 Motivering av metodval 

Ett möjligt problem är att svaren kan vara svåra att mäta då intryck kan vara svårt att 

omvandla till relevanta lutsatser och jämföra. Samtidigt är intervjuformen att föredra 

framför en enbart kvantitativ metod då infomanterna kan förtydliga sina åsikter (Østbye 

m.fl., 2008). 

En semistrukturerad intervju har valts då frågorna inte får leda informanterna till ett 

specifikt svar utan istället låta dem framföra och utveckla sina egna åsikter. Samtidigt kan 

inledande frågor och följdfrågor ställas för att kunna förtydliga svaren. 
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4 Genomförande 

Det här kapitlet beskriver processen bakom genomförandet av sex stycken konceptbilder 

(artefakten). Bilderna skapades i programmet Photoshop CS6 (Adobe, 2012) med hjälp av en 

Intuos 4-ritplatta (Wacom, 2009). 

Bilderna ska efterlikna concept art för ett spel med 3D-grafik och ska därför skapa känslan 

av rumslighet. Teorier om ljussättning (Honour & Fleming, 2009; Rasheed & Shah, 2002) 

har därför appliceras på artefakten. 

El-Nasrs m.fl. (2006) analys av filmer har även den används. Eftersom analysen undersöker 

filmers bildrutor kan analysen även sägas fungera på stillbilder. El-Nasr m.fl. drar även de 

paralleller italienska klärobskyrmålningar när de beskriver olika typer av ljussättningar. 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Val av motiv 

Jag valde att avgränsa studien till motiv som ofta förekommer inom fantasy-genren då det 

är en genre många är bekanta med samtidigt som den omfattar många olika typer av spel 

och därför inte gör en allt för snäv avgränsning. 

Motivet för linjeteckning 1 och valörteckning 1.1 och 1.2 ska föreställa en slottsgård omgiven 

av stenväggar. Motivet för linjetekning 2 och valörteckning 2.1 och 2.2 ska föreställa en skog 

och en bäck. Motiven för bilderna valdes då de är vanligt förekommande i konceptbilder för 

spel och då de två motiven utseendemässigt tydligt skiljer sig från varandra. För att kunna 

undersöka om ljussättningen kan ha en påverkan på betraktaren designades borggården så 

att det skulle finnas flera olika vägar att välja mellan i en fiktiv spelsituation. Genom att 

ljussätta olika delar av motivet och ge dem mer eller mindre kontrast mot omgivning kan 

dem få mer eller mindre vikt för informanten (Barzel, 1997; Duffy m.fl., 2011). 

Båda motiven förekommer dessutom med många olika ljussättningar. Både spelen Ico 

(Team Ico, 2011) och Dark souls (From, 2011) innehåller exempelvis banor där spelaren 

befinner sig i ett slott (figur 8) och The legend of Zelda: Skyward sword (Skyward 

sword)(Nintendo, 2011) och The forest (Endnight, 2014) innehåller skogsmiljöer (figur 9). 

De olika spelens nivåer skiljer sig däremot från varandra när det kommer till ljussättning och 

därför ansågs motivet passa väl till att undersöka om intrycket av motivet kan förändras 

beroende på ljussättningen. 

 

Figur 8 Bilder på slottsmiljöer från Ico och Dark souls 
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Figur 9 Bilder på skogsmiljöer från The legend of Zelda: Twilight princess 
(2006) och The forest (2014) 

Bilderna kommer att innehålla narrativa aspekter som betraktare kan tolka såsom dörrar 

och tydliga vägar genom bilderna. Eftersom undersökning är menad att testa om 

ljuskontrast påverkar en spelares beslutsfattande ansåg jag att motiven behövde innehålla 

många olika vägar en spelare skulle kunna välja om motivet var i en spelvärld. Det är 

informanternas resonemang kring vilken väg hen väljer att gå beroende på de olika 

ljussättningarna som är intressant att undersöka och ska användas till att besvara 

problemformuleringens fråga. Undersökningen kommer att undersöka informantens intryck 

av hela bilden, hur hen skulle ha känt sig i den miljön och om intrycket ändras när hen ser 

valörteckningarna. 

4.2 Arbetsprocess 

4.2.1 Linjeteckning 

Först skapade jag de två linjeteckningarna för att senare använda som grund till 

valörteckningarna. Linjeteckningarna började som skisser (figur 10) och förfinades allt 

eftersom till de färdiga linjeteckningarna. 

För att skapa rymd i linjeteckningarna utan att använda valörer innehåller bilderna 

förgrund, mellangrund och bakgrund. Förgrundens linjer gjordes dessutom tjockare och 

med mer detaljer än linjerna i mellangrunden och bakgrunden för att förstärka känslan av 

djup (Newell, 2013). 

Denna del har ansetts viktig då det inte ska vara svårt för informanten i undersökningen att 

förstå vad bilden föreställer. Undersökningens fokus kommer att ligga på om ljussättningen i 

valörbilderna kan påverka beslut hos betraktaren, Därför behöver linjeteckningen, som 

används som en grund för valörteckningarna vara tydlig för att låta informanten fokusera på 

ljussättningen. 

Jag valde att låta bilderna innehålla många föremål som senare kunde skapa skuggor i 

valörteckningarna. Detta gjordes både för att kunna jämföra kontrasten mellan skugga och 

ljus i de olika ljussättningarna och skapa en intressant komposition i bilderna (Newell, 

2013). 

Alla viktiga detaljer i bilden behövde vara tydliga i linjeteckningen så att inte detaljnivån 

skulle skilja sig mellan linjeteckningen och valörteckningarna. 
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Figur 10 Tidiga linjeskisser på linjeteckning 1 och 2 

4.2.2 Valörteckning 

Som grund för valörbilderna använde jag Newells niovalörsskala (2013) (figur 11). I boken 

använder Beloeil mestadels valörer mellan 1 0ch 5 på skalan vid skapandet av en kontrastrik 

bild och valörer mellan 5 och 9 för en kontrastfattig bild. 

 

 

Figur 11 En skala med nio olika valörer 

Valörteckningarna gjordes på ett liknande sätt som de två linjeteckningarna. Först skapades 

en förenklad skiss där alla valörer målades ut, men där detaljerna fortfarande saknades 

(figur 12 och 13). 

 

Figur 12 Tidiga valörskisser på valörteckning 1.1 och 1.2 
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Figur 13 Tidiga valörskisser på valörteckning 2.1 och 2.2 

Baserat på valörskisserna ansåg jag att det inte var tillräckligt stor skillnad mellan de två 

olika ljussättningarna. För att tydliggöra skillnaden mellan de kontrastrika och de 

kontrastfattiga valörteckningarna valde jag att använda bilder från två olika spel som 

referens istället för den tidigare niovalörskalan. 

Jag valde en bild från The legend of Zelda: Skyward sword (2011) som referens till den 

kontrastfattiga bilden då spelet innehåller många platser som ofta har en sådan belysning 

(Newell, 2013). Som referens till den kontrastrika bilden valde jag en bild från spelet Dark 

souls (2011) då det spelet innehåller många mörka, kontrastrika miljöer. De två bilderna från 

spelen gjordes sedan svartvita för att lättare kunna analysera valörerna (figur 14). Dessa 

bilder användes sedan som grund för de fyra valörteckningarna. 

 

 

Figur 14 Bilderna från The legend of Zelda: Skyward sword (2011) och Dark 
souls (2011) användes som valörreferens till valörteckningarna. 

4.3 Resultat 

 

Figur 15 Linjeteckning 1 och linjeteckning 2 
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Linjeteckningarnas bakgrund har gjorts mörkare då linjerna var svåra att urskilja mot en 

helvit bakgrund. 

 

Figur 16 Valörteckning 1.1 och valörteckning 1.2 

För den färdiga valörteckningen mjukade jag upp skuggorna på den kontrastfattiga bildens 

stentorn för att ytterligare skilja på de olika ljussättningarna. De två trapporna kunde 

användas för att skapa skarpa ljuslinjer på samma sätt som stengolvets stenplattor viket gav 

bilden mer kontrast. 

 

Figur 17 Valörteckning 2.1 och valörteckning 2.2 

4.4 Sammanfattning av genomförande 

Artefakten består av sex bilder: två linjeteckningar, två kontrastfattiga valörteckningar samt 

två kontrastrika valörteckningar. De två motiven, en slottruin (linjeteckning 1 och 

valörteckningar 1.1 och 1.2) och en skog (linjeteckning 2 och valörteckningar 2.1 och 2.2), har 

valts då de utseendemässigt är olika varandra och därför lättare kunde svara på frågan en 

ljussättnings påverkan på olika motiv. 

Slottsruinen är designad att vara instängd utan några större öppna ytor och ha tydliga vägar 

som leder betraktarens. Om ruinen varit en plats i ett spel kan dörrarna och trapporna sägas 

vara ett tydligt budskap till spelaren om var hen kan gå vidare till en annan del av spelet. 

Genom att undersöka vilka av vägarna informanterna anser vara viktiga i olika ljussättningar 

kan fråga två undersökas 

Skogen designades som en motsats till detta med mer öppna ytor och en mer otydlig struktur 

utan tecken på mänsklig påverkan. Detta var för att undersöka om olika ljussättningar 

påverkade dessa miljöer på olika sätt oberoende av motivet. 
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Ett problem som kan uppkomma är att de kontrastrika valörteckningarna är mycket 

mörkare än de kontrastfattiga valörteckningarna. Detta kan leda till att bilderna kan ses som 

otäcka, inte för att de har hög kontrast (El-Nasr, 2005) utan för att själva mörkret gör dem 

otäcka. Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 6.2. 

4.5 Pilotstudie 

Som ett förstadium till undersökningen gjordes en pilotstudie och användes för att hitta 

brister i de tänkta frågorna och artefakten. Efter pilotstudien förändrades upplägget på 

intervjun så att de båda valörteckningarna visades en och en istället för båda samtidigt. För 

att förhindra att ordningen på valörteckningarna påverkade informanternas svar varierades 

ordningen de visades för informanterna i undersökningen. Frågorna blev dessutom tydligare 

och lade mer vikt på informanternas intryck av bilderna och även på hur de skulle känna sig 

som spelare om motivet föreställde en plats i ett spel. 

Under undersökningens gång visade sig att vissa frågor hade kunnat förtydligas ytterligare 

samt att de mörka kontrastrika bilderna kan ha varit missledande vid undersökningen om 

hög kontrast skapar dramatik och oroskänsla hos betraktaren. Detta kommer att diskuteras 

vidare i kapitel 6.2. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet kommer undersökningen först att presenteras, följt av en sammanfattning 

och analys av resultatet. 

5.1 Presentation av undersökning 

Samtliga undersökningar utfördes i samma rum och med samma utrustning. Rummet var 

väl upplyst med ett fönster och lysrör i taket. 

Undersökningen utfördes på sex olika personer vid olika tillfällen. Informanten fick sitta ner 

i en stol framför en datorskärm. De fick sedan veta att undersökningen ingick i ett 

examensarbete från Högskolan i Skövde, att undersökningen var helt anonym men att 

intervjun skulle spelas in som referens samt att informanten när som helst kunde avbryta 

undersökningen. Informanten fick även en kortfattad beskrivning av vad undersökningen 

gick ut på: de skulle få se sex stycken bilder medan de svarade på ett par frågor om varje bild. 

Att frågorna skulle handla om deras intryck som spelare undanhölls med avsikt för att ge så 

spontana svar som möjligt. 

Windows förhandsvisningsprogram användes för att visa och bläddra mellan de olika 

bilderna som visades en och en. Ordningen bilderna visades varierade mellan 

undersökningarna. Varannan bild visade den mörka valörbilden med hög kontrast före den 

ljusa med låg kontrast (figur 18). Detta gjordes för att undersöka ifall informanten 

påverkades av att se den ljusa valörbilden före den mörka och tvärtom. 

 

Figur 18 Den övre raden visar visningsalternativ 1 med den ljusa valörvarianten 
före den mörka och den undre raden visningsalternativ 2 med den mörka 

valörvarianten först. 

För varje bild som visades ställdes ett antal huvudfrågor. Informanten fick obegränsad på sig 

att svara och när hen ansåg sig klar med frågorna för en bild gick undersökningen vidare till 

nästa. Beroende på Informantens svar ställdes följdfrågor för att eventuellt förtydliga och få 

mer information. 

Här listas de huvudfrågor som ställdes under undersökningen: 

Linjeteckning 

 Hur skulle du beskriva motivet? 

 Om platsen var i ett spel, vad skulle du som spelare göra? 

Valörteckning 1 

 Vad får du för känsla av bilden? 
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 Skulle du bete dig annorlunda som spelare? 

Valörteckning 2 

 Har känslan förändrats från den förra bilden? 

 Skulle du bete dig annorlunda som spelare? 

Den första frågan om hur informanten skulle beskriva motiven valdes för att se om 

informanterna fokuserade och tolkade olika delar av bilderna olika redan vid 

linjeteckningen, alltså innan ljussättningen blivit implementerad. Det intressanta var om 

informanternas intryck förändrades eller om de trodde att de skulle agera annorlunda som 

spelare beroende på ljussättningen. Beroende på deras svar ställdes visa följdfrågor för att 

förtydliga deras svar eller för att få dem att bättre tänka sig in situationen som spelare. 

5.2 Undersökningsresultat 

Här presenteras resultaten av de semistrukturerade intervjuerna. Transkribering av 

intervjuerna finns i appendix A – F. 

5.2.1 Bild 1 

 

Figur 19 Bild 1: Linjeteckning 

Alla informanter beskrev motivet som en borggård. Ungefär hälften av informanterna 

nämnde att bildens mitt och högra sida var mindre detaljerad än resten av bilden, särskilt 

runt den vänstra dörren. 

Vid frågan om vad informanterna skulle göra om platsen var ett spel var svaren varierade. 

Vissa ville gå vänster medan andra ville gå rakt framåt. Då dörren längst bort är större och är 

mitt i bilden medan dörren till vänster var mer detaljerad. Det kan vara en anledning till att 

dörrarna kändes lika prioriterade. 

Ett tydligt mönster bland de informanter som var vana spelare var att alla ville vänta med att 

gå till platsen de trodde att spelet ville och istället undersöka alla gömda hemligheter innan 

de fortsätter vidare.  
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Figur 20 Bild 1: Valörteckning 1.1 

Informant 1 som vid linjeteckningen trodde att spelet ville att hen skulle gå igenom dörren 

längst bort i bilden trodde nu att det var dörren till vänster som skulle leda till nästa område 

eftersom den dörren var upplyst. 

Informant 1 tyckte inte att bilden kändes hotfull utan beskrev bilden som ”trevlig” och att 

ljuset antagligen var eftermiddagsljus (se bilaga A). Informant 3 ansåg däremot att hen 

skulle känna sig nervös som spelare då det kändes som om någonting kunde hända och att 

hen därför skulle röra sig mer försiktigt genom banan jämfört med den tidigare bilden. 

 

Figur 21 Bild 1: Valörteckning 1.2 

Alla informanter beskrev bilden som mörkare eller att det nu var natt.  De flesta av 

informanterna var mindre intresserade av att utforska än tidigare och många nämnde att 

fiender kunde gömma sig på de mörkaste platserna, något som inte nämnts tidigare. Alla 

informanter nämnde antingen att det blev otäckare eller att de kände sig mer osäkra. 



 22 

Informant 1 sade att eftersom hen inte kunde se lika mycket av miljön skulle hen vara mer 

försiktig men att hen dessutom inte ville vara kvar lika länge på samma plats vilket var 

stressande. 

Informant 2 ansåg dörren till vänster vara den mest intressanta. Informant 1 poängterade att 

det nu såg ut som om någon stod bakom muren till vänster med en lykta eller liknande då 

det kom ljus från den vänstra dörren trots att resten av bakgrunden var mörk. 

 

5.2.2 Bild 2 

 

Figur 22 Bild 2: Linjeteckning 

Informant 1 ville leta efter föremål vid floden och stenarna. Informant 2 trodde också att hen 

skulle utforska. Ingen av dem kände någon stress eller oro. Majoriteten av informanterna 

beskrev bilden som mysig och de flest trodde att de skulle gå rakt igenom den. Informant 6 

ville inte gå längre in i skogen och var mer intresserad av stenarna i den högra delen av 

bilden. Informant 5 ansåg också att stenarna var det mest intressanta då de skilde sig från 

resten av miljön. Detta stämmer överens med tidigare studier och ljusteorier om att kontrast 

drar betraktarens uppmärksamhet till sig (Duffy, 2011; Newell, 2013). 
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Figur 23 Bild 2: Valörteckning 2.1 

Informant 1 trodde att det nu var eftermiddag, men att det inte skulle förändra hens 

rörelsemönster i spelet. Hen trodde däremot att det nu kunde finnas fiender någonstans på 

banan. Informant 4, som hade sett valörteckning 2.2 före den här bilden, ansåg att ljuset var 

det som gjorde att bilden kändes farlig då ljuset verkade onaturligt. Hen trodde dessutom att 

det fortfarande var natt, men att ett starkt strålkastarljus var det som gjorde scenen ljusare. 

De informanter som såg denna bild direkt efter linjeteckningen ansåg inte att det var någon 

större skillnad mellan dem medan de som sett valörteckning 2.2 först ansåg att denna bild 

kändes ljusare och gladare. 

 

Figur 24 Bild 2: Valörteckning 2.2 

Informant 1 ansåg att bilden nu var mer hotfull då man inte kunde kan se hela banan längre. 

Både informant 1, 2 0ch 4 skulle istället för att utforska försöka stanna i ljuset så länge som 

möjligt. Informant 4 ville följa bäcken då den var väl upplyst och stack ut från resten av 

miljön. 
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5.3 Analys och slutsatser 

Fyra av informanterna sade att de trodde att bilden, om det hade varit en spelscen, ville leda 

spelaren till den vänstra dörren i de två valörbilderna, där detta var som mest tydligt vid 

valörbild 1.2. I valörteckningarna var den vänstra dörren däremot väl upplyst medan dörren 

längst bort låg i mörker vilket, enligt många informanter, var anledningen till att de valde 

den vägen. 

Ingen av informanterna såg någon av linjeteckningarna eller de kontrastfattiga 

valörteckningarna som hotfulla utan använde ord som ”glad, ”äventyr”, ”fantasy” och 

”utforska” för att beskriva dem. Informant 3 sade att hen skulle vara mer nervös och försiktig 

i valörteckning 1.1 än i linjeteckning 1, men alla andra informanter som fick se valörteckning 

1.1 direkt efter linjeteckning 1 såg den som mer inbjudande och tilltalande. 

Båda kontrastrika valörteckningarna såg alla informanter som obehagliga på något sätt.  De 

informanter som hade sett den kontrastfattiga bilden före ansåg speciellt att de inte längre 

ville utforska miljön och både informant 1 och 2 ville skynda sig igenom banan och hålla sig i 

ljuset. 

Resultatet av undersökningen visar att informanterna tydligt påverkades av de olika 

ljussättningarna. I de flesta fall förändrades deras svar när ljussättningen förändrades trots 

att motivet förblev detsamma. Majoriteten av informanterna beskrev dessutom samma 

känsla vid samma typ av ljussättning oberoende av motiv vilket tyder på att ljussättningen 

hade en stor påverkan. Informanterna ansåg dessutom att olika delar av motivet hade större 

och mindre vikt beroende på ljussättningen. Platserna med störst kontrast var de platser 

informanterna fäste störst vikt på (Duffy, 2011). Vid valörteckning 1.1 (se figur 20) trodde 

informant 1 att spelet ville att hen skulle gå in genom den vänstra dörren eftersom den var 

väl upplyst och hade mest detaljer. Därför valde hen att först gå till andra platser och leta 

efter gömda föremål och hemligheter innan hen fortsatte vidare. Informanten använde 

ljussättningen för att skapa ett narrativ i bilden (Barzel, 1997) och var medveten om att spel 

ofta använder ljussättning för att leda spelaren genom spelet. 

I de kontrastrika valörteckningarna kände sig informanterna mer osäkra och försiktiga och 

var mindre benägna att vika av från huvudmålet. Ofta ville de skynda sig igenom banan. 

Detta kan sägas visa på att ljussättningen av ett motiv eller i en scen kan påverka en spelare 

till ett visst beteende och till viss del påverka dennes beslut. Att informanterna kände sig mer 

osäkra kan även bero på att de kontrastrika bilderna var mycket mörkare än de andra 

bilderna vilket diskuteras vidare i kapitel 6.2. 

Informanterna kände som spelare störst lugn vid linjeteckningarna och de kontrastfattiga 

valörteckningarna. Många ville då utforska och leta efter hemligheter. Eftersom 

ljussättningen i de här fallen inte skapar ett tydligt mål för spelaren kan det vara 

anledningen till att många informanter valde att utforska scenen i lugn och ro. Detta 

stämmer även överens med Rasheed och Shahs åsikt om att kontrastfattiga bilder ofta är 

lugna och inte innehåller någon dramatik (2002). 

Linjeteckningarna var tänkta att användas som utgångspunkt då de kan sägas sakna 

ljussättning. Många informanter såg däremot linjeteckningarna och de kontrastfattiga 

bilderna som väldigt lika varandra, då båda hade ljusa färger. Det var de kontrastrika 

valörteckningarna som stack ut mest eftersom de var mycket mörkare. Många informanter 
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lade vikt på likheten mellan linjeteckningarna oh de kontrastfattiga valörteckingarna vilket 

kan ha gjort att de tappade fokus från den huvudsakliga undersökningen. Jämförelsen 

mellan hög och låg kontrast kan också ha blivit mindre tydlig på grund av detta. 

För att undersöka om ljussättningen kunde ge betraktaren ett annat intryck av motivet än 

vad som först var tänkt visades valörteckningarna upp i olika ordningar för olika 

informanter.  På detta sätt kunde det framgå om intrycket berodde på vilken valörteckning 

som visades först. Resultatet visade inte på någon tydlig skillnad mellan de som fick se den 

kontrastrika valörbilen först och de som fick se den kontrastfattiga. Vissa av de informanter 

som fick se den kontrastfattiga bilden först ansåg att det var väldigt liten skillnad mellan den 

och linjeteckningen då de såg dem direkt efter varandra. Eftersom undersökningsgruppen 

innehåller relativt få informanter kan några slutsatser om att ordningen påverkar dras. 

Tendenser till att detta är sant kan däremot styrkas av El-Nasr m.fl. (2006) undersökning 

om hur förändringar i ljussättningen påverkar en betraktare (se kapitel 2.3). Enligt deras 

undersökning skapar kontrastrika bilder mer spänning om dem företräds av kontrastfattiga 

bilder. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Den här rapporten har undersökt ifall ljussättning kan påverka en betraktare intryck av ett 

motiv och om ljussättning i spel kan påverka en spelares beslut. Informanterna i 

undersökningen fick både beskriva motivet i olika ljussättningar samt beskriva hur dem 

skulle bete sig om dem var en spelare och motivet var en bana i ett datorspel. 

 Undersökningen är delvis baserad på Knez & Niedenthals (2008) undersökning. Istället för 

att undersöka ljussättningar i olika färger undersöks skillnaden i kontrast. 

För att undersöka detta skapades sex stycken bilder föreställande två olika motiv. Varje 

motiv gjordes i tre olika utföranden: en linjeteckning, en kontrastfattig valörteckning och en 

kontrastrik valörteckning. Informanterna fick en och en betrakta bilderna för att sedan svara 

på ett antal frågor i en semistrukturerad intervju (Østbye m.fl., 2008). 

Resultaten visar att ljussättning har tydlig inverkan för betraktarens intryck och att motivet i 

det här fallet spelar mindre roll. Beroende på ljussättningens kontrast ansåg informanterna i 

undersökningen att olika delar av motivet hade mer eller mindre intresse. Ett tydligt 

mönster i undersökningen var att områden med hög kontrast sågs som viktigare och i ett 

spelsammanhang som banans tänkta mål. Kontrastfattig ljussättning gav å andra sidan den 

tänkta spelaren känslan av att ha mer tid att i lugn och ro leta igenom banan efter 

hemligheter (Duffy, 2011). 

6.2 Diskussion 

Linjeteckning 1 och dess valörbilder gav tydligast svar om var informanten först skulle gå om 

platsen hade varit i ett spel, då den innehöll två tydliga portar. Linjeteckning 2 och dess 

valörbilder hade inte ett lika tydligt mål och många informanter sade istället att de ville leta 

efter föremål som kunde var gömda någonstans. Det märktes tydligt i informanternas svar 

då de ofta beskrev var de ville gå när de såg bild 1 medan de pratade mer om själva miljön i 

bild 2 då den inte hade ett lika tydligt mål. Anledningen till att motiven var olika var för att 

undersöka om ljussättningen hade samma påverkan oberoende av motiv och därför 

användes tydligt olika motiv. 

Ju längre undersökningen fortskred desto tydligare blev det vissa frågor som gav intressanta 

svar och vilka frågor som var otydliga och ibland till och med förvirrade informanten. 

Eftersom frågorna skulle vara ungefär lika för alla informanter kunde inte frågorna 

förändras allt för mycket eller tas bort. En större pilotundersökning på ett större antal 

personer skulle förminska de problemen. Då hade det märkts tidigare att vissa frågor 

behövde förtydligas. 

Eftersom de kontrastrika bilderna var mycket mörkare än de kontrastfattiga bidrog troligtvis 

även detta till att motivet kändes skrämmande. Alla områden informanterna ansåg viktiga 

var kontrastrika, men det är mer osäkert om det är på grund av kontrasten eller mörkret som 

informanterna kände obehag och mindre lust att utforska. Enligt Rasheed och Shah är 

kontrastrika bilder ofta mer dramatiska och spännande (2002) och många informanter 

ansåg att det skarpa ljuset i de båda kontrastrika bilderna gav motivet en mer hotfull känsla. 

En metod att åtgärda de mörka kontrastrika valörteckningarna vore att använda verktyget 



 27 

nivåer eller kurvor i Photoshop (2012) på de kontrastfattiga bilderna för att öka kontrasten 

utan att göra hela bilden mörkare. 

Linjeteckningarna och valörteckningarna ansågs av många informanter vara lika varandra 

då båda var ljusa där linjerna syntes tydligt. Linjeteckningarna användes för att undersöka 

deltagarnas ursprungliga intryck av motivet och för att se om detta skiljde sig mellan 

informanterna redan innan de fick se motivet i olika ljussättningar. I dem fallen fungerade 

linjeteckningarna väl då det var tydligt att alla informanter tolkade motivet på liknande sätt. 

Däremot kan fokus ha försvunnit från själva jämförelsen av ljus mellan de båda 

valörteckningarna då det var de kontrastrika bilderna som stack ut från mängden. En 

lösning till detta kan vara att göra valörteckningarna utan linjer för att skilja dem från 

linjeteckningarna. Det är också möjligt att linjeteckningen inte är nödvändig då 

undersökningen endast är tänkt att jämföra skillnaden av informanternas intryck av motivet 

i olika ljussättningar. 

Miljön för undersökningen kan ha påverkat informanterna. Intervjun genomfördes i ett 

arbetsrum framför en dator. Informanten fick sitta ner framför datorskärmen medan jag 

stod bredvid och läste upp frågorna. Vid ett tillfälle stördes en intervju av att en annan 

person kom in i rummet och vid ett fåtal tillfällen var andra personer inne i rummet under 

intervjun. Detta kan ha varit störande för informanterna och lett till att det inte kunde 

koncentrera sig helt på frågorna. 

Då informanterna svarade på i förhand uttänkta frågor kan svaren påverkas av vilka frågorna 

är och även på vilket sätt de är ställda. Frågorna ställdes delvis olika vid varje 

undersökningstillfälle och varierade i formulering. Vid vissa tillfällen verkade vissa 

informanter osäkra på vad de skulle säga eller vad som egentligen menades med frågan och 

då gav jag några exempel på vad jag trodde att de menade. Detta kan ha påverkat deras svar. 

De bildreferenser som använts till undersökningen består nästan helt av västerländsk konst 

och västerländska spel och därmed västerländska teorier om ljussättning. Konst från andra 

kulturer kan ha ett helt annat system för narrativ inom konst och ett annat sätt att tolka olika 

ljussättningar. Referensurvalet till skapandet av artefakterna kunde ha gjorts större och mer 

varierat med fler typer av miljöer och motiv. Undersökningen hade då haft en bättre grund 

för anledningen till att de två artefaktsmotiven valdes och hur de används i spel.  

Ett större antal bilder med olika typer av miljöer hade också kunnat göra det tydligare på 

vilket sätt ljussättning påverkar intrycket av motiv. Informanternas åsikter kan ha påverkats 

av själva motivet och inte enbart av ljussättningen. Detta är svårt att upptäcka i en 

undersökning med ett litet antal bilder och hade blivit tydligare i en större undersökning. 

Informant 1 och 6 uppmärksammade att vissa delar av bilderna var mindre detaljerade än 

andra när de såg linjeteckningarna. Detta tycks inte ha varit något större problem då detta 

inte nämndes vid någon av valörteckningarna, men det kan vara så att bildernas kvalitet kan 

ha påverkat informanternas uppfattning av bilderna. Däremot beskrev alla informanter 

linjeteckningarna på ett liknande sätt vilket visar på att de alla tolkade motivet på ett 

liknande sätt vilket också var tanken med frågan. 

De flesta av informanterna studerade eller hade tidigare studerat vid något av Högskolan i 

Skövdes dataspelsutvecklingsprogram och var därför troligtvis väl bekanta med speltermer 

och spelsituationer vilket kan ha gjort det lättare för dem att se sig själva som spelare i en 

fiktiv spelmiljö. Den undersökningsgrupp som användes kan dessutom sägas ha en 
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någorlunda lik kulturell bakgrund och det kan därför vara intressant att i en större 

undersökning tillföra grupper med olika kulturell bakgrund. Undersökningsgruppen bestod 

dessutom mest utav manliga informanter och därför kan en framtida studie med en mer 

jämlik könsuppdelning vara at föredra. En större, slumpmässigt utvald urvalsgrupp med en 

mer varierad kulturell bakgrund och spelkunskap hade kunnat ge undersökningen ett mer 

övergripande resultat. 

Förutom att kunna användas till utformning av banor i spel skulle resultaten av en större 

studie inom det här området kunna användas till att bättre förstå och utnyttja ljussättning av 

offentliga platser. Då denna studie visade tendenser på att olika ljussättningar kan påverka 

en betraktarens intryck av ett motiv samt att ljus med hög och låg kontrast kan påverka en 

persons sinnestämning kan detta användas till att kunna välja rätt ljussättning. En 

kontrastfattig ljussättning kan exempelvis användas i ett sjukhus för att ha en lugnande, 

mjuk effekt medan kontrast kan användas för att uppmärksamma nödutgångar eller viktiga 

delar av omgivningen. 

6.3 Framtida arbete 

Eftersom undersökningen till stor del fokuserade på en spelares tänkta beslut borde en 

spelmiljö kunna göras som informanterna sedan kan spela i olika ljussättningar. Alla 

informanter i undersökningen var vana datorspelare och är vana vid att sätta sig in i en 

spelsituation, men det hade varit lättare att undersöka deras rörelsemönster och 

beslutsfattande om det hade gått att observera dem spela. 

Undersökningens resultat visar på att det finns tendenser till att en spelmiljö med en 

kontrastfattig ljussättning uppmuntrar spelaren till utforskande snarare än att snabbt ta sig 

igenom miljön mot målet. Flera av informanterna menade att de ville välja de vägar de såg 

som sidospår för att hitta hemligheter och gömda föremål innan de gick vidare till den väg de 

trodde ledde till nästa bana. 

Anledningen till detta kan vara att det kontrastfattiga ljuset inte visar upp någon del av 

motivet som viktigt och skapar en jämn ljussättning (Duffy, 2011). Eftersom ljuset inte ger 

kontrast åt någon specifik del av miljön kan detta ge intrycket av att hela miljön är lika viktig 

för spelaren och att denne därför vill undersöka allt. Ljussättningen ger dessutom spelaren 

ett lugnt och öppet intryck av miljön (Barzel, 1997; Duffy, 2011) vilket kan sägas göra 

spelaren mindre stressad vilket kan vara en anledning till att de vill stanna kvar på platsen.  

En framtida undersökning kan använda detta resultat som en förstudie och vidare 

undersöka ljussättning påverkar viljan av att utforska en spelmiljö och hur detta kan 

användas i speldesign. Istället för bilden skulle en spelmiljö kunna skapas som en spelare 

fritt kan röra sig i. Miljön kan sedan ljussättas på olika sätt för att undersöka hur 

målmedvetet spelaren rör sig genom banan och vilka föremål hen väljer att interagera med. 

Detta kan ha stor vikt i spel som fokuserar på utforskande eller har utforskande som ett 

delmål. Med rätt ljussättning kan detta förmedlas till spelaren på ett subtilt sätt och få 

spelaren att antingen vilja skynda sig genom banan eller ta det lugnt. 

Undersökningsresultatet skulle även kunna användas i verkliga miljöer såsom offentliga 

platser. Medan en miljö med låg ljuskontrast kan upplevas som lugn kan en kontrastrik 

ljussättning vara tröttsam och utmattande under en längre tid då den skapar större dramatik 

och stress hos betraktaren (El-Nasr m.fl., 2006; Newell, 2013) och därför kan val av 
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ljussättning göra en stor skillnad i hur den uppfattas, inte bara i spel eller bilder utan även 

fysiska platser. 
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 I 

Appendix A -  Transkribering av intervju 1 

UL = Undersökningsledare 

DT = Deltagare 

 

UL Eh, ja. 

DT All right. 

UL Då kommer du få se sex stycken bilder.  Och så kommer jag ställa dig några frågor, 

och det är mest upp till dig att säga det du, det du kommer att tänka på helt enkelt och när 

du är klar så går vi vidare, över till nästa bild. 

DT Mm. 

Bild 1 (Linjeteckning) 

UL Så. Eh, du kan börja med att beskriva vad du ser framför dig helt enkelt 

DT Jag ser en. Eh, en borggård i sten med två öppningar. Det ser ut att vara en ovanför 

trappan och en öppning till vänster med vinrankor. Det ser gammalt ut. Ehm, som att det är 

byggt för, liksom, när man använde den här typen av arkitektur. 

UL Om du var en spelare och det här var en plats i ett spel. 

DT Mhm. 

UL Vad tror du att du skulle göra då? Hur skulle du spela, hur skulle du bete dig? 

DT Ehm… Mina första tankar går väl faktiskt till Dark souls, för att det är den miljön jag 

tidigast var bekant med, [skratt]. 

UL Ja 

DT Spelmässigt, Dark souls är ett tredjepersonsspel och då… Ja, jag ser mig själv springa 

upp till trappan, men inte gå in dörren utan jag skulle springa upp och sen springa ner och 

sen springa till dörren närmast och då springa tillbaka igen, mest för att kolla. Och så titta 

bakom tornskanten, till exempel, efter gömda items och liknande 

UL Okej. Så mycket utforskning, lite även, utforskning. 

DT Mm. 

UL Mm. 

DT Och så, jag vill hitta alla gömda prylar, [skratt]. 

UL Mm. 

DT Innan jag går vidare 

UL Japp 



 II 

DT Sen skulle jag nog… Eh, den dörren närmast känns som att det var det spelet vill att 

jag ska gå, i och med att det ä den närmaste för där jag kommer ifrån. Så då skulle jag ha 

tagit till vänster. 

UL Mm. 

 Hur skulle du känna dig som spelare? Skulle du känna dig lugn och ta saker i god tid 

eller känner du dig stressad? 

DT Här ser jag inga hot i bilden, noll procent hotfullhet eller hotfull stämning, så jag 

skulle inte ha några problem med att strosa runt i lagom takt. Men jag är ju, å andra sidan, 

när jag spelar är jag ganska… Hetsig. Jag tycker om när det ska gå fort och ha bra flow. 

UL Mm. 

DT Så jag skulle nog springa runt, skulle aldrig stanna, men jag skulle titta runt mycket. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1. Valörteckning 1.1 

UL Här. Eh, tycker du att känslan har förändrats i bilden sedan tidigare? Är det 

någonting som du, som känns annorlunda i själva stämningen i bilden? 

DT Den känns mer färdig. Bilden känns ju liksom mer komplett, med ljussättningen. Det 

som, det är nu dörren till vänster, med vinrankorna. Den drar ju min uppmärksamhet nu för 

den är ljusare, den har mycket kontrast liksom. 

Så nu skulle jag nog. Dock så, jag är den som gillar att göra tvärtom mot vad spelet tycker att 

jag ska göra. 

UL Ja. 

DT Så i och med att det lyser i den här dörren skulle jag gå och titta i det mörka rummet 

först. 

UL Aha. 

DT För att jag var nyfiken. Åh, här vill dem inte att jag ska va nu, så då tänker jag gå hit 

och kika. 

UL Skulle du spela annorlunda nu jämfört med den tidigare? 

DT Ja, det blir ju tvärtom, i och med att förut trodde jag att jag skulle vidare till dörren 

där borta ovanför trappen. Därför skulle jag gå in i den vänstra dörren först medan nu när 

det ser ut som spelet vill att jag ska gå in där det lyser, så skulle jag gå in i det mörka rummet 

först då det känns som en avstickare. Jag vill titta på alla avstickande vägar, liksom. 

UL Jag förstår. 

DT Men… Ja, jag tycker att det känns fortfarande rätt trevligt, så där. Skymning, liksom 

det känns inte så hotfullt, det känns ara mest som att det är eftermiddag. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 



 III 

Bild: Bild 1: Valörteckning 1.2 

UL Samma fråga där, har känslan förändrats sen den tidigare bilden? Och på vilket sätt i 

så fall? 

DT Ja nu känns det definitivt mer som natt och månljus. Ehm, intressant tycker jag var 

dock att… I och med att det är mörkt bakom dörren till vänster nu… 

UL Mm. 

DT Så känns det som det är någonting bakom muren, liksom. 

UL Okej. 

DT Till vänster där om jag skulle titta ut där till vänster känns det som att det skulle 

kunna vara någonting med en lykta eller något som skiner in. 

UL Mhm. 

DT Som kastar lite ljus på dörren. Och det, det [upphöjer] ju hotfullhetsfaktorn ganska 

mycket. Jag skulle känna mig stressad i den här miljön. 

UL Okej. 

DT Just för att jag vet inte riktigt vad som händer, det är lite osäkert när det är så här 

mörkt. 

UL Skulle det medföra att du spelade annorlunda jämfört med tidigare? 

DT Ja, jag skulle inte vara lika pigg på att springa runt så här fritt som förut, utan jag 

skulle nog springa och gömma mig bakom det här, [skratt], bakom tornet. 

UL Okej. 

DT Och vänta och se om den här saken som jag tror är där ute kommer in, eller om jag är 

säker här inne liksom. 

UL Okej. 

DT Ehm, det skulle definitivt påverka mitt rörelsemönster. Jag skulle inte vilja stå kvar 

där jag var heller. Verkligen inte. Det är därför jag känner mig stressad. Just för att jag 

tänker mig att det kanske finns något där ute som skapar det här ljuset, om det inte bara är 

månen, det vill säga. 

UL Mm. Okej. Vi går vidare till nästa. 

Bild 2: Linjeteckning 

UL Här har vi en ny linjeteckning och du kan börja med att bara beskriva den kortfattat, 

vad du ser framför dig helt enkelt. 

DT Det ser ut som en liten skog. Brittisk skog, med mycket ekar. Framför allt känns det 

som en sån här sagoskog med ganska mjuka mysiga träd. Och stenbrott och en bäck, liksom. 

Det ser rätt pittoreskt ut och man skulle lätt kunna tänka sig att slå läger och picknicka. 
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UL Ja. Samma där, om du var en spelare på den här platsen, vad tror du att du skulle 

göra då? 

DT Eh, jag skulle nog… Kolla om det låg något i bäcken. Jag skulle försöka… Först och 

främst försöka tänka: Jag är i ett spel. Det kommer finnas, återigen, dolda items liksom. Så 

jag skulle gå runt och titta bland stenarna i stenbrottet, bakom några träd. Det är så att 

brukar försöka se, vart vill spelet… Typ en, i huvet. Oj […]. En i huvet, såhära, rödmarkerad 

linje som på en skattkarta, du vet. 

UL Ja. 

DT Här vill spelet att jag ska gå. Och så brukar jag inte gå där [skratt]. 

UL Jag förstår. 

DT Och titta, som sagt bakom alla grejer, vända upp och ner på grejer. 

UL Ja. Ser du en, ser du en tydlig linje i den här bilden, vart man ska? Så att du vet var 

du inte ska gå enligt din logik där. Känner man en sån? 

DT Jag tycker man känner det i och med att det är ganska tjockt med träd. 

UL Mm. 

DT Förutom den här spåret över bäcken och sen vidare upp mellan träden upp till 

vänster. Det känns liksom att här fortsätter vi. Och det känns som det kan finnas gömda 

saker i bäcken och i stenbrottet och därför skulle jag stanna där och titta lite grann. 

UL Jag förstår. Mm, då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Här. Har stämningen förändrats från den tidigare bilden? 

DT Eh, min tidsuppfattning om bilden har ju förändrats i och med att det känns återigen 

som eftermiddag-kväll liksom. 

UL Mm. 

DT Eh… Det har inte förändrat mitt rörelsemönster, dock. Det känns som att solen håller 

på att gå ner, men det skulle kunna vara… Det är lite som i Fable. För där har dem en natt-

och-dagcykel, har jag för mig. 

UL Ah, okej. 

DT Eh, och det är samma röda sträckade linje jag ser fortfarande fast det är lite senare på 

dagen. Förut var det liksom mid-day, nu är det afternoon liksom. Så, nä, ingen större 

skillnad i det väsentliga hur jag skulle röra mig. 

UL Så du skulle inte spela annorlunda heller då? 

DT Jag skulle nog… Jo, jag skulle nog bar ta det lite lugnare när det kommer till att 

spinga vidare för att det kanske finns stuff där det är mörkt liksom ute i skogen. Det kanske 

finns fiender eller andra spelare. 
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UL Okej. 

DT Men jag skulle fortfarande vara nyfiken på vad som finns i stenbrottet och i floden. 

Och sedan när jag kollat det gå vidare mellan träden. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.2 

DT Har känslan förändrats sedan de tidigare bilderna? 

DT Ja… 

[Kort avbrott då en annan person kommer in i rummet] 

UL Känner du annorlunda nu än du kände förut? 

DT Jo jo, det gör jag. Jag försöker bara hitta orden liksom. 

UL Förlåt, jag ska inte avbryta dig. 

DT Det är ingen fara. Jag tycker nu att en av stenarna känns som en döskalle faktiskt. 

[skratt] 

UL Just ja, just ja. 

DT Den närmst här [pekar på skärmen]. Jag vet inte, det är nog mest för att det är två 

stycken, så hära. 

UL Ja, jag tror jag ser det. 

DT Nu. Det känns mer hotfullt, eller det känns mer… Jag blir ju… Jag ser ju mindre av 

min miljö, vilket gör mig mer vaksam på min omgivning. Jag har inte lika stor koll längre, så 

jag måste vara skärpt liksom. 

UL Mm. 

DT Jämfört med på dagen på den första bilden och på den andra så skulle jag kunna 

förvänta mig att hitta lite, såhära, mysiga items i floden eller bland stenarna. Typ ett ekollon 

eller en fisk. Nu känns det lite mer som att nu kan man hitta lite mer… Nu är det mer gritty, 

nu är det så hära, du kan hitta en rostig kniv liksom, eller, ja, något annat liksom. En 

benknota [skratt]. 

UL Mm. 

DT Så det har definitivt gått från att ara tillmötesgående och mysigt med sån här 

flöjtmusik i huvudet till lite mer sån här cello [nynnar på melodi]. 

UL Aha, okej. 

DT [skratt] 

UL Skulle det medföra att du spelade annorlunda? 
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DT Ja, jag hade nog faktiskt hängt kvar här i ljuset en stund och försökt se. Liksom, vad 

är det där framme. Jag ser ju fortfarande samma sträckade linje som mitt öga följer den här 

vägen upp. 

UL Okej. 

DT Men jag skulle definitivt förvänta mig att bli anfallen liksom i den här mörka delen av 

skogen liksom. Här kommer det att finnas fiender jag ska slå ner, eller gömma mig från. Så 

jag hade nog, i huvudet, [skratt], stannat här, tänkt ut: Okej, om det finns fiender där och jag 

blir övermannad då har jag en escape route, vilket är att gömma mig bakom stenarna i 

bäcken. 

UL Okej. 

DT Och sen skulle jag gå vidare, snarare än, jag hade inte alls tänkt på det i början. Då 

var det bara så här, trallalalala, liksom. 

UL Då var det bara att springa på, men här så är man lite mer försiktig. 

DT Yes. 

UL Okej. 
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UL Ja, då är undersökning 2. Då kommer du få se sex stycken bilder och jag kommer att 

ställa några frågor om varje och då får du svara det du kan komma på, helt enkelt. Och när 

du är klar så går vi vidare till nästa bild. 

DT Jajemensan. 

Bild 1: Linjeteckning 

UL Då, bild nummer 1. Så får du börja med att beskriva vad du ser framför dig, beskriva 

bilden. 

DT Jag ser…  Jag skulle nästan säga ruin. Men ja, en beväxt borg, på något sätt. 

UL Mm. 

DT Jag ser sten och gräs. Jag ser en trappa upp mot en annan del av borgen, gissar jag 

på. Fast det här är fortfarande utomhus då. 

UL Mm. Om du var en spelare på den här platsen och om det var ett spel, vad tror du att 

du skulle göra då? Hur skulle du spela? 

DT Eh… Om jag skulle gått här skulle jag antagligen gått in i någon av öppningarna, men 

jag hade ändå gått ut till vänstra dörren i så fall för den ser finast ut. Det ser ut som om det 

är någonting där, kanske. 

UL Mm. Hur skulle du känna dig som spelare? Skulle du känna dig trygg eller orolig eller 

glad eller, ja, hur skulle din känsla vara? 

DT Här skulle jag nog känna mig ganska… Glad, skulle jag säga. Utforska, typ. Det ser ut 

som en sån miljö. Det ser inte dystert eller något ut, det ser bara ut som om naturen, lite 

bara, har växt över borgen lite. Så jag tycker att det är lite vackert. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.2 

UL Så. Har känslan som du hade från den tidigare bilden förändrats nu? 

DT Ja, det var ju inte lika mysigt längre [skratt]. 

UL Ja, okej. 

DT Det blev lite så här… Mer dramatiskt ljus. 

UL Mm. 

DT Och det blev mycket mörkare. Så det är typ nattid och då kanske det blev lite 

läskigare helt plötsligt, om man ska säga så. 

U Ja. Skulle du spela annorlunda jämfört med den tidigare bilden om du var på den här 

platsen? 
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DT Ehm… Ja, nu hade jag inte velat gått rakt fram i alla fall för det är jättemörkt där 

borta. Så jag kanske hade gått till där ljuset kommer ifrån. 

UL Okej. 

DT Som är åt vänster då. Även om jag sa det förut, då, men nu vill jag in där för det är 

ljust där [skratt]. 

UL Ja, okej. Skulle du också… Skulle du känna dig… Känslan när du spelar, är det 

väldigt, såhär, bara fram och utforska eller är det mer ta dig fram försiktigt? 

DT Ja, jag tror det fram mer försiktigt, faktiskt. 

UL Mm. 

DT Den forskningen… Den [ut]forskargrejen som jag hade förut, det är inte riktigt 

samma längre 

UL Men förut hade du snarare velat utforska? 

DT Ja. 

UL Okej. Mm, då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.1 

UL Då samma fråga igen, har känslan förändrats jämfört med de tidigare bilderna? 

DT Den här är mer lik den första, då. Fast den är… Den har skuggor och sånt, då. Nu är 

den mycket trevligare igen. 

UL Okej. Skulle du spela annorlunda jämfört med den tidigare bilden? 

DT Hm, kanske inte. Alltså, visst, det är ljust upp till den stora dörren där, men den 

portalen som jag vill gå in i hela tiden är fortfarande jätteljus så jag skulle vilja fortfarande gå 

in där, tror jag [skratt]. 

UL Mm. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Linjeteckning 

UL Du kan börja med att kortfattat beskriva vad du ser, själva motivet. 

DT Ehm, jag ser en skog, kan man säga. Och en liten bäck med stenar i, och så. 

UL Om det här var en plats i ett spel, vad skulle du göra som spelare då? 

DT Ja, jag skulle nog kolla på vyn lite, kanske gå igenom bilden över bäcken, gå vidare 

upp, utforska, kanske. Jag vet inte. 

UL Men det är mer… Du säger utforska och titta på vyn så det är ganska… Det är ingen 

stress, ganska lugnt. 

DT Ja, det är lugnt. Jag känner inte… Skyldig till någonting. 
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UL Nej, okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.2 

UL Har känslan du hade i den förra bilden förändrats i den här bilden? 

DT Ja, det är ju mörkt igen, då. Längst bort är väl inte lockande längre, men… Om ska 

spela det här så skulle man kanske vilja gå… Längs floden ser ju ganska upplyst ut [skratt], 

eller vid bäcken, vill säga. 

UL Mm. 

DT Men visst, det är inte lika… Det känns inte lika lugnt längre som det gjorde innan, 

liksom. 

UL Ja. Du sa tidigare i den förra bilden att du ville utforska och stanna och titta. Är det 

någonting du fortfarande vill göra här? 

DT Nej, inte direkt. Nej, det skulle jag inte säga. 

UL Så du… Så istället vill du… Vad vill du göra istället? 

DT Förflytta mig [skratt]. Komma därifrån, kanske. 

UL Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Här. Samma frågor. Har känslan från den tidigare bilden förändrats? 

DT Ja, nu är det ju mysigt. 

UL Mm, det är mysigt i jämförelse med den förra. 

DT Ja. Så den här exploring-känslan kom tillbaka igen, skulle jag säga, och… Ja. 

UL Skulle du… Medför det att du skulle spela annorlunda? Du säger att du skulle 

utforska mer? 

DT Ja [ohörbart]. Det skulle jag göra. 
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Bild 1: Linjeteckning 

UL Ja, då kör vi igång. Så, du kan börja med att beskriva vad du ser framför dig. Beskriv 

miljön kortfattat. 

DT Eh… Ja, jag ser en gångväg. Det liknar en gammal borg, kullenstenar så du kan gå, 

den leder en trappa upp. Du har… Väggar gjorda av stenar, eller vad man ska säga, på 

vänstra sidan som du har en gång till också. Så har du lite gräs också. 

UL Mm. Om det här var en plats i ett spel, vad tror du att du som spelare skulle göra då? 

Om du hamnade här, vad tror du att du skulle ha gjort då? 

DT Eh, ja… Jag skulle säga Skyrim-liknande, att det är på medeltiden eller någonting. 

Jag har ett svärd eller en pilbåge och ska söka igenom ruinen eller staden. 

UL Ja. Så du vill utforska, du vill leta efter någonting? 

DT Ja. 

UL Okej. Då går vi över till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.1 

UL Vad får du för känsla av den här bilden? Hur skulle du känna dig om du var här på 

platsen? 

DT Ja, jag skulle känna som att det var kväll [skratt]. 

UL Okej 

DT Det var min första tanke. Det är lite mörkare. 

UL Mm. Är du rädd, är du lycklig, är du liksom lugn? Hur skulle du känna dig på det 

sättet? 

DT Lite nervös, tror jag. 

UL Okej. 

DT Det kändes som det finns, fanns en känsla av att någonting kommer att hända. 

UL Mm. Som spelare, skulle du spela annorlunda nu jämfört med den första bilden? 

DT Eh… Jag skulle gå in lite försiktigare, tror jag, men annars likadant. 

Ul Mm. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.2 

UL Har känslan förändrats någonting från den förra bilden? 

DT Ja. Nu är det natt så nu verkar det mycket läskigare. 
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UL Mm, okej. Det känns läskigare, säger du. 

DT Japp. 

UL Mm. Medför det att du skulle bete dig annorlunda om du var här som spelare? 

DT Eh… Ja, jag skulle vara ännu försiktigare. Kanske inte vilja undersöka det utan gå 

runt det. 

UL Mm, precis. Du nämnde förut att du i den första bilden ville undersöka. Du känner 

inte så nu alltså? 

DT Nej, det känns som om någonting kommer hoppa fram och skrämma mig. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Linjeteckning 

UL Då börjar vi om som vi gjorde förra gången. DU kan börja med att beskriva miljön 

kortfattat och när du känner att du är klar så är det bara att… 

DT Ja, nu har vi kommit till en skog. Och i skogen finns det en bäck, som är hyfsat liten 

så du kan fortfarande gå over den. Fullt med träd och så finns det lite stenar också. 

UL Ja. Och vad skulle du, om du hamnade här som en spelare, vad skulle du göra då? 

DT Hoppa över bäcken, var det första jag kom att tänka på. 

UL Mm. 

DT Ja, komma vidare. Försöka gå vidare. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Vad får du för känsla av den här bilden nu? 

DT Nu fick jag känslan av att det var en disney. 

UL En Disney-film? Okej. 

DT Det var den första känslan jag fick, att det blev en Disney-skog. 

UL Och vad innebär det för dig? Vad får du för känsla av det? 

DT Ja, lite glad känsla, kan jag tänka mig. 

UL Okej. Skulle du bete dig annorlunda nu jämfört med den förra. Den här fick du en 

Disney-känsla, men inte från den andra. Skulle du påverkas av det på något sätt när du var 

här? 

DT Jag skulle kolla in omgivningen lite mer, tror jag. Den var lite finare att kolla på. 

UL Skulle du vara rädd eller lugn… 
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DT Jag skulle fortfarande vara lugn, än så länge. 

Bild 2: Valörteckning 2.2 

UL Har känslan förändrats sedan den förra bilden? 

DT Ja, det har den. 

UL Mm, kan du berätta på vilket sätt? 

DT Nu känns den lite mörkare, lite läskigare. Ja, det blev mörkare. Nu kändes det inte 

lika säkert längre. 

UL Okej. Skulle du bete dig annorlunda och spela annorlunda om du var här jämfört med 

förut? 

DT Jag skulle vara lite försiktigare, men jag skulle nog fortfarande gå igenom den. 

UL Okej. Men känns den som du skulle vilja undersöka här också eller är det mera 

snabbt igenom det eller hur känns det där? 

DT Ja, jag skulle nog kunna undersöka den fortfarande lite grann, faktiskt. Kanske inte 

jättenoggrant men lite grann i alla fall. 

UL Okej. 

DT Det kändes lugnare med lite öppna ytor än med gångar och så där. 

UL Okej, så att det är öppet känns bättre? 

DT Ja. 
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Bild 1: Linjeteckning 

UL Ja, om du börjar med att kortfattat beskriva miljön framför dig. 

DT Jag tycker att det ser ut som en medeltida ruin. En dörr till vänster och en stor port 

längst in i bilden då, upp för trappan. Det verkar vara någon typ av courtyard-liknande. En 

kulle här i vänsterkanten som tyder på att det är någon typ av grässlätt eller så bakom dig. 

Eller ännu en trappa eller något sådant. 

UL Om du hamnade här som en spelare, om det här var en spelvärld, vad skulle du göra 

då? 

DT Jag skulle titta in i närmaste dörren, den till vänster och om det inte var så intressant 

så skulle jag fortsätta upp för trappan. 

UL Bra, då går vi vidare till nästa bild 

Bild 1: Valörteckning 1.2 

UL Vad får du för känsla av den här bilden just nu? 

DT Det är kväll, det är mörkt, det är lite farligt. Den vänstra portalen är ju den som är 

mest intressant då i och med att den andra är mörklagd. Så det är ju den jag skulle ta i det 

här skedet. Söka upp ljuset som kommer därifrån. 

UL Just det. Skulle du bete dig annorlunda jämfört med den tidigare bilden i vad du 

skulle göra och hur du skulle spela? 

DT Absolut. Det här är ju en mycket mer farlig setting. Det finns många mer ställen där 

fiender och monster kan gömma sig och dt är tydligt att det är en ganska… Det är inte ett 

ställe där man bara går omkring och undersöker saker. Man tar det ju försiktigt. 

UL Ja. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.1 

UL Har känslan förändrats från den förra bilden? 

DT Absolut. Nu tycker jag det är… Det är tydligt att det solsken eller ljust och det finns 

inte så många ställen där fiender kan gömma sig, så man är väl typiskt mer mindre försiktig 

och kanske utforskar mer än tidigare. 

UL Okej, så mer utforskande. 

DT Ja. Men portalen längst in har ju också fått en helt annan känsla liksom att den är 

ganska stor och drar till sig uppmärksamhet jämförelse med den andra bilden. 

UL Precis, det svara mycket på frågan om du skulle bete dig annorlunda. Du sa att den 

inte var lika läskig så du skulle utforska mer. Ja.  

Bild 2: Linjeteckning 
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UL Samma frågor igen. Börja med att kortfattat beskriva miljön. 

DT Ja, det ju ut som en skog. Stenar till höger, så det är väl någon typ av kulle där. 

Enliten bäck i närkant. Någon typ av trollskog. Lite konstigt formade träd, kanske, men lite 

fantasy-setting. 

UL  Om du var en spelare och hamnade på den här miljön, vad tror du att du skulle göra 

då? 

DT Jag tror att jag skulle följa vattnet. 

UL okej. Hur skulle du känna dig? 

DT Jag gissar att jag skulle känna mig ganska uppmärksam på vad som händer runt 

omkring mig. Bilden vill ju att man ska utforska den så det hade jag gjort. 

UL Uppmärksam. Skulle du känna dig orolig eller… 

DT Nej, inte orolig, men uppmärksam. Det är ju mycket skymd sikt så att säga. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.2 

UL Vad får du för känsla av bilden nu? 

DT Den är mycket hotfull. Bäcken får en väldigt utstickande egenskap, den är väldigt 

tydlig så. Så att jag hade antagligen fortsatt att följa bäcken och jag hade väl kanske blivit 

ännu mer försiktig då i och med att det är mörkt och man ser ännu mindre än vad man 

gjorde tidigare. Så jag hade väl smugit mig fram längs den och försökt undvika alla mörka 

hål. 

UL Så mer försiktigt. 

DT Precis. Det finns ju också en ljussättning som kommer bakifrån dig, så det hade man 

kanske undersökt varifrån den kommer. 

UL Bra, då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Har känslan förändrats från den förra bilden? 

DT Nja, inte jättemycket. Det är ju fortfarande samma mörka, dystra landskap och ljuset 

har blivit ännu mer påtagligt och det ser ut som en bil eller någonting som kommer och lyser 

bakom dig. 

UL Okej. På vilket sätt har det blivit påtagligt? 

DT Jag tycker det är mer… Den är ju ljusare, bilden överlag och jag tycker att skuggorna 

längs stenarna här och träden har blivit ännu tydligare. 

UL Okej. Skulle du bete dig annorlunda här än i förra bilden? 
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DT Ja, jag skulle undersöka… Det är en högre prioritet att undersöka var ljuset kommer 

från. Det ser så, så pass påtagligt. Det är inte bara en ambiens längre utan faktiskt någonting 

som bör undersökas. 

UL Mm. Får du en annan känsla nu med att det känns… Den förra sa du var mer otäck 

och mer försiktig. Är det fortfarande samma eller hur känner du? 

DT Nej, jag tycker att den här är något mindre otäck, men fortfarande liksom ganska 

farlig. 

UL Varför anser du att en är farlig? 

DT Det är mycket skuggor, mycket mörker, det är väldigt konstigt ljus liksom. Det är ju 

tydligt att det fortfarande är natt fast ljuset är ju väldigt starkt oavsett. Därmed är det främst 

det. Det verkar vara något som lyser upp kraftigt med en strålkastare. 
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Bild 1: Linjeteckning 

UL Då kan vi börja med att du kortfattat beskriver miljön, vad du ser framför dig. 

DT Ehm… Hm, jag ser att det här är någon sort slott. Det känns som att det är utanför ett 

slott för det är gräs och så är det den här stenbyggnaden. Men sen så blir det lite, lite udda 

där till höger om för det verkar inte se ut som om det sitter ihop med slottet så… Det kanske 

är i… Vad kan det vara. Det är konstigt för den här… Det känns som om man är inuti 

någonting. Den här dörren går liksom mot det här stenslottet eller vad det nu är och den här 

går mot någonting annat. Där har vi ett fönster eller någon tavla. Och så den här trappan 

som ser ganska rak ut. [Ohörbart] det ser lite kantigt och ojämnt ut eller vad man ska säga. 

Ul Mm. Okej, om du var en spelare och det här var en plats i ett spel, vad tror du att du 

skulle gör då? 

DT Mm… Jag skulle nog gå mot den där dörren. 

UL Den till vänster? 

DT Jepp, den verkar trevligare där liksom. Den ser mer intressant ut på den där sidan 

liksom och så har vi den här växten som växer runt där. Den är ju tilltalande. Det är 

spännande och övergivet någonting. 

UL Vad tror du att det skulle vara för typ av spel? Det första du tänker dig. 

DT  Något slags medeltidsspel liksom, typ första eller tredjepersonsspel. RPG, äventyr 

eller något sånt liksom. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild 

Bild 1: Valörteckning 1.2 

UL Och då, vad får du för känsla av den här bilden? 

DT Ja, det är mörkt. Då ska vi se här. Ja, som sagt det är mörkt och det kommer lite ljus 

från olika ställen. Jag skulle gissa på att det kommer något ljus från inuti där, den dörren. 

Och se så det här, jag vet inte var ljuskällan skulle vara. Typ här någonstans eller där borta. 

Jag ser inte direkt att någonting är… Här är det kanske lite ljusare så det finns en ljuskälla 

här och där uppe också kanske. 

UL Mm, skulle du bete dig annorlunda än vad du skulle ha gjort på den tidigare bilden? 

DT Egentligen inte, liksom. Jag tror att… Där är det väldigt mörkt och det gör bara den 

här, liksom, mer [ohörbart] vill gå dit, liksom. För det är ljusare och så. Och så er man också 

fortfarande den här växten då, det är ju mer intressant än om det hade varit helt svart. 

UL Ja. Skulle du spela på ett annat sätt? Hur du rör dig i spelet och utforskar och så. 

DT Jag skulle göra så här att eftersom det är mycket mörkare, liksom, skulle jag nog 

antagligen söka mig till ljuset och vara lite lugnare oh så. 
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UL Lugnare, okej. 

DT Mm, precis. 

UL Okej, då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.1 

UL Och samma fråga här. Har känslan förändrats från den förra bilden? Och på vilket 

sätt 

DT Mm. Ja, det har den liksom. Jag är inte riktigt helt säker på exakt, liksom. Det är 

under dagen, kanske, eller något sådant, liksom. Ljuset verkar lite konstigt men det skulle 

kanske kunna vara lite närmare mitt på dagen. Ljuset kommer härifrån, liksom, och det här 

är väggen som är skugga mot… Och där är då väldigt ljust. 

UL Skulle du bete dig annorlunda nu jämfört med den förra bilden. 

DT Nej. Det är fortfarande så att jag tycker att det här är mer intressant. 

UL Och du skulle inte spela annorlunda? Du sa att du skulle ta det lugnare på den förra 

bilden. Skulle du göra så fortfarande? 

DT Nej, inte direkt liksom. Förut var det så mörkt, liksom så att det skulle vara så att 

något monster eller något skulle hoppa på en. Men inte här riktigt liksom. Det här är ungefär 

som den första bilden. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa 

Bild 2: Linjeteckning 

UL Då har vi liknande här. Du kan börja med att kortfattat beskriva miljön och vad du 

ser framför dig. 

DT Mm. Det verkar vara någon flod eller liten, någon ström där som går, åtminstone. 

Och det är i någon skog och så har den några stenar i sig, här vid en stenhög mot något berg, 

kanske. Trädet går ner där till och med. Och… Och här har vi då någon liten upphöjnad ser 

det ut som. [ohörbart]. 

UL Om du var en spelare på den här platsen, vad skulle du göra då? 

DT Mm. Ja, du. Jag skulle nog kolla mot de här stenarna och se om det finns någon 

ingång någonstans kanske. För just nu så är det liksom, det är ganska mycket träd lite 

överallt, liksom, men det här. Det skiljer sig liksom mer från det. 

UL Om vi går vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.2 

UL Vad får du för känsla av den här bilden? 

DT Mm, det är mörkt. Det är natt, liksom. Det är ljus som kommer härifrån. Och... 

UL Skulle du bete dig annorlunda jämfört med den tidigare bilden? 
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DT Mm, jag skulle nog ta mig mot ljuset där. 

UL Där ljuset kommer ifrån? 

DT Ja, precis. Just nu så ser jag det inte vad det är men jag skulle ändå liksom gå ditåt. 

UL Skulle du bete dig genom att spela annorlunda? Skulle du ta det lugnt eller bara ta dig 

igenom det snabbt eller hur skulle du känna dig? 

DT Jag skulle ta det lugnt. Jag skulle nog ta det mindre lugnt ju närmare jag kom det där 

ljuset. 

UL Okej. Då går vi vidare till nästa bild 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Och här. Har känslan förändrats gentemot med den förra bilden? 

DT Ja, det är ju mycket ljusare liksom. Någon gång på dagen helt enkelt. 

UL Och känner du annorlunda? Skulle du bete dig på annat sätt än tidigare? 

DT Jag skulle nog göra som den första att jag skulle gå mot stenarna liksom. 

UL Okej. Varför tror du att stenarna är viktigare nu än de var förut? 

DT Ja, dels är det den första grejen att det är variation, liksom. Det skiljer sig från 

träden. Här ser jag inget intressant, liksom, förutom träden. Sen så är det också så att ljuset, 

liksom, skiner mot stenarna. Så gör dem [mer] intressanta, tror jag. 

UL Just det. Okej. Och skulle du spela det på något annat sätt? Hur du skulle röra dig 

och liknande? 

DT Inte mycket skiljt från den första. Så det är bara liksom så att jag skulle gå mot dem. 
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Appendix F -  Transkribering av intervju 6 

Bild 1: Linjeteckning 

UL Du kan börja med att kortfattat beskriva miljön. 

Dt Det finns en stenvägg till vänster med en dörr eller port igenom med en liten trapp 

som leder upp till den. Innan det så finns det en kulle. Och precis framför så finns det en 

kullerstensgata, typ, eller en stengata. Och rakt fram så går det en trappa upp till någon form 

av dörr eller öppning där. Till höger så verkar det som om grafiken är mindre detaljerad och 

det är någon slags slät vägg längs höger sida och det ser ut att vara någon vägg framför 

också. Och så ser det ut att vara lite gräs till vänster om den trappan som är rakt fram upp 

för en kulle, typ. 

UL Om du var en spelare och det här var en spelmiljö, vad tror du att du skulle göra då? 

DT Jag tror att målet skulle vara att gå rakt fram uppför den stora trappan där, men jag 

tror att jag skulle börja med att gå åt vänster för jag vill liksom undersöka. Det känns som 

om jag går framåt så kommer jag inte att få undersöka den här arean till vänster. Så det hade 

jag velat göra först. 

UL Mm, okej. Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning 1.1 

UL Här. Vad får du för känsla av den här bilden just nu? 

DT Ehm… Vad får jag för känsla. Det känns som en ganska mystisk plats och lite såhär 

fantasy-känsla av det. 

UL Är du lugn, är du stressad, är du nyfiken? Hur känner du så? Hur skulle du som 

spelare spela? 

DT Ja, nu lyser det ju genom dörren till vänster. Nu känns det som om man ska gå in där, 

liksom. Ja, hur känner jag? Det var en svår fråga. Jag tycker att det här känns väldigt 

tilltalande. Det som är till vänster, det känns väldigt detaljrikt och väldigt sagolikt. Så det 

känns lite spännande. Som om jag är i en fantasy-värld. 

UL På den förra bilden sa du att du trodde att du skulle framåt men gå till vänster först. 

Skulle du göra annorlunda nu? 

DT Mm, nu känns det mer som att det till höger bara är någon slags bakgrund och 

dekoration. Det känns inte som om man kan gå dit. 

UL Okej. Då går vidare till nästa bild. 

Bild 1: Valörteckning  1.2 

UL Här. Tycker du att känslan har förändrats sen den förra bilden? 

DT Ja, absolut, nu känns det… Alltså… På ett sätt har den det men på et sätt inte. Jag får 

fortfarande samma känsla när jag tittar till vänster där. Det känns fortfarande så här 
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sagolikt, typ. Men det känns som att det är natt. Det är mycket mörkare, liksom. Det är ju lite 

kusligare, lite… 

UL Och som spelare, tror du att du skulle gå på ett annat sätt än tidigare? 

DT Jag vet inte. Alltså nu… Jag hade nog… Nu känns det mer som att, i och med att det 

är helsvart där uppe så känns det mer som att det skulle kunna finnas något där men det 

känns fortfarande som att det är bakgrund till höger där och att det känns mer som att jag 

skulle gå åt vänster. 

UL Då går vi vidare till nästa. 

Bild 2: Linjeteckning 

UL Här kan du också göra en kort beskrivning av det du ser framför dig. 

DT Jag ser någon form av bäck eller en mindre flod som rinner. Jag befinner mig i en 

skog, det finns gräs och en masa träd som sticker upp överallt. Och det är ganska glest. Och 

en massa stenar då, både som ligger bredvid och som ligger i den här floden, då. Det blir 

mindre och mindre detaljrikt ju längre bort träden är. 

UL Om du var en spelare på den här platsen, vad tror du att du skulle göra då? 

DT Jag skulle nog titta mig omkring. Det känns inte så inbjudande att gå åt den 

riktningen som jag står åt, så jag skulle nog kolla om det finns något annat håll jag kan gå åt. 

Möjligtvis gå fram och undersöka floden. Om jag tittar närmare ser det ut som det finns en 

bro av stenar där, men jag såg den inte direkt. Så det är möjligt att man kan ta sig över där. 

UL Då går vi vidare till nästa bild. 

Bild 2: Valörteckning 2.1 

UL Vad får du för känsla av den här bilden nu? Hur känner du dig om du skulle vara här? 

DT Lite samma som den förra. Det känns lite sagolikt, som vi är ute på ett äventyr. Det 

känns som att nu ska jag gå igenom den här sagoskogen. Jag vet inte riktigt hur jag ska 

beskriva den känslan riktigt mer än så. 

UL Är du osäker och rädd eller är du lugn och nyfiken? 

DT Mer lugn och nyfiken, men jag vet inte om jag skulle komma på de orden själv. Men 

jag känner mig inte rädd. Där till höger så känns det som att det är stor vägg med stenar… 

UL Skulle du spela annorlunda än vid den tidigare bilden? 

DT Ja, det tror jag. Den här stenbron känns lite tydligare, tror jag. Så jag hade nog sett 

ganska snabbt att jag skulle kunna hoppa över där, liksom. Det tror jag. 

UL Då går vi vidare till nästa. 

Bild 2: valörteckning 2.2 

UL Tycker du att känslan har förändrats gentemot den förra bilden? 
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DT Ja, det tycker jag. Jag tycker den här bilden blev mer kuslig om man jämför med den 

första sekvensen av bilder. 

UL  Skulle det påverka vad du gjorde i banan som spelare? 

 DT Jag tror inte det. Den här, det finns en sten där uppe i mitten, som ser lite 

läskig ut och jag tycker att den ser mer läskig ut nu. Men också hur ljuset faller in genom 

skogen till vänster. Det gör att det känns lite mer spooky. Men det känns ändå som att man 

ska gå framåt över de där stenarna. 

UL Så du skulle spela på samma sätt? 

DT Ja, det tror jag. Kanske att jag skulle vara mer, i och med att känns lite kusligt att 

man tittar sig omkring, men jag tror att jag skulle spela ungefär samma. 

 


