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Abstract
Visual navigation elements can make or break a game. Therefore we have
conducted a study of how to achieve intuitive visual navigation using four visual
guiding elements, namely lighting, color, saturation and object placement. We
have used these elements to create a visual language for a level, and have had a
number of respondents play the level whilst commenting. The results have been
as predicted, that light gives the strongest guidance, and that the respondents
reacted to, and was guided by, named elements.
Keywords: video games, guiding elements, visual navigation

Sammanfattning
Visuella vägledande element kan höja eller sänka en spelupplevelse. Därför har
vi gjort en studie kring hur man kan uppnå intuitiv visuell navigation med fyra
beprövade visuella vägledande element, nämligen ljussättning, färgkulör,
färgmättnad samt objektplacering. Dessa element har använts för att skapa ett
visuellt språk i en bana som vi har låtit ett antal respondenter spela och simultant
kommentera. Resultaten har varit som väntat, att ljussättning fungerar som det
starkast vägledande elementet, samt att respondenterna reagerade på, samt
vägleddes av, nämnda element.
Nyckelord: datorspel, vägledande element, visuell navigation
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1 Inledning
Många visuella element i spel har ofta en större inverkan på spelaren än vad
denne må tro. Ljussättning, färganvändning och objektplacering är ett fåtal
exempel på visuella element som vid viss implementation undermedvetet kan
guida en spelare genom en omgivning (Melendez, 2013). Genom att utnyttja
beprövade designtekniker kring att leda en spelare kan en designer skapa ett
visuellt språk (Taylor, 2013a) för spelaren, som genomgående under spelets gång
visar på att interaktion är möjlig samt belyser vilka vägval som bör göras. Detta
visuella språk skapas då element som exempelvis ljus, färg och andra visuella
ledtrådar konsekvent implementeras likadant i en nivå och genomgående
bibehåller samma betydelse genom hela spelet, så att spelaren kan lära sig vad
de betyder. Således har dessa visuella element förmågan att förvandla vad som
annars skulle vara en svårnavigerad miljö till en osynlig stig som instinktivt kan
följas för att nå det utsatta målet i en nivå, utan att potentiella explorativa inslag
går förlorade.
Att alltid ha en tydlig uppfattning om vart man ska gå i ett spel med hjälp av just
vägledande visuella element resulterar således i smidig och instinktiv navigation
och är därför även nyckeln till att undvika frustration hos spelaren. Utan ett
logiskt och genomtänkt förhållningssätt till level design kan det roliga i ett spel
helt gå förlorat. Bra level design är rolig att spela samt är av enormt vikt för att
en spelupplevelse ska kännas underhållande menar Dan Taylor. Han påstår att
navigation – själva processen att ta sig från punkt A till punkt B i en nivå – i de
flesta fall är den mest grundläggande nivån av interaktion för en spelare. En
annan viktig aspekt av visuella navigationselement är dess förmåga att
underlätta för en spelare att göra meningsfulla val, utan att avlägsna spelarens
möjlighet att välja fritt. (Taylor, 2013a)
Implementationen av vägledande visuella element blir alltså pga. ovan nämnda
anledningar vital för att en spelare smärtfritt och smidigt ska kunna navigera
genom ett spel utan att tappa intresset. I denna uppsats ämnar vi därför att
ytterligare undersöka visuella vägledande element och dess funktioner.

1.1 Bakgrund
Under 2012 utvecklade vi tillsammans med nio andra spelet A Story About My
Uncle (Sick Sheep, 2012) som ett projektarbete under första årskursen på ett
högskoleprogram med inriktningen spelutveckling. Under den tio veckor långa
utvecklingen av spelet diskuterades designval angående navigation flitigt, men
den begränsade tidsramen hindrade oss tidsmässigt från att implementera vissa
element i spelet som framgångsrikt skulle kunna leda spelaren genom dess
nivåer.
De vägledande element som trots tidbristen implementerades var symboler på
väggarna och checkpoints på marken vars riktning spelaren kan ta till hjälp för
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att hitta rätt väg genom spelets nivåer. Dessa implementerades då vi efter ett
antal speltest från utomstående respondenter insåg att spelets nivåer, vars
omfång generellt är mycket stora, bitvis var svårnavigerade. Spelets nivåer
utgörs av långa, vida grottor och dessa saknar ofta ett tydligt landmärke
någonstans i bakgrunden för att visa spelaren att denne var på väg åt rätt håll.
Spelets miljöer är generellt också ganska öppna och viss utforskning krävs för att
hitta den rätta vägen framåt. I A Story About My Uncle (Sick Sheep, 2012) finns
heller ingen karta att tillgå för spelaren, samtidigt som relativt få verbala och
auditiva element vittnar om vilken väg spelaren bör ta. Inga icke diegetiska
symboler, till exempel i form av mission objective-symboler i spelvärlden som i
exempelvis Dishonored (Arkane Studios, 2012) eller en navigationspil likt den
som förekommer i Bioshock (Irrational Games, 2007), visar heller vägen. Ickediegetisk innebär att nämnda element inte är en del av den fiktiva världen, utan
existerar för spelaren att se, medan ett diegetiskt element är implementerat i den
fiktiva världen. Ett exempel kan vara skyltar. En vägskylt på en väg är ett
diegetiskt vägledningselement, medan en animerad pil, som karaktären i spelet
inte ser utan som existerar endast för spelaren, är ett icke-diegetiskt
vägledningselement.
Övertygande och underhållande utmaning kan skapas genom att medlen som
spelaren har till sitt förfogande för att slutföra ett mål görs otydliga eller dolda,
så länge det faktiska målet är tydligt, menar Dan Taylor (2013a). Med andra ord
belyser han att bra level design berättar för spelaren vad denne ska göra, men
inte hur denne ska gå tillväga för att göra det. “The player must never be in any
doubt as to what their objective is”, påstår Dan Taylor. Detta kan vara en av
anledningarna till varför gameplayet i A Story About My Uncle (Sick Sheep, 2012)
ofta uppfattas som gripande av så många. I spelet presenteras det slutgiltiga
målet i nivån, då spelaren hela tiden är medveten om att denne bör färdas vidare
genom spelets grottor. Hur denne väljer att ta sig an den semi-öppna världen är
dock upp till spelaren, då det går att använda den grapple hook spelaren är
utrustad med på nästan alla ytor i spelet.
Detta hade dock kunnat göras bättre, om det slutgiltiga målet i respektive nivå
hade presenterats ännu tydligare, vilket förmodligen hade ökat spelarens
intresse för att fortsätta spela. Riktningen som spelaren bör färdas i kan tidvis bli
otydlig i spelet, delvis då referenspunkter för navigation som nämns ovan ofta
saknas. Dessa typer av stora distinkta objekt som spelaren kan se i bakgrunden
av en nivå kallas ibland för weenies (Nerurkar, 2009). Dessa ger en
referenspunkt i nivån som spelaren kan utgå ifrån för att navigera samt för att få
en generell uppfattning om nivåns layout. Utöver denna funktion ser de ofta
intressanta ut och blir således en intresseväckande fokuspunkt som spelaren
dras emot. Att exempelvis implementera fler av dessa weenies i spelet hade
förmodligen underlättat i spelarens navigationsprocess.
Vi märkte att de checkpoints som efter upprepade speltest-sessioner
implementerades i spelet underlättade i navigationsprocessen för spelarna, då
respektive checkpoint-symbol ganska subtilt pekar åt det håll spelaren är menad
att färdas. Trots denna förbättring anser vi att fler vägledande visuella
navigationselement bör implementeras i spelet för att otydlighet så sällan som
möjligt ska uppstå, samt som undermedvetet och instinktivt kan leda spelaren
genom A Story About My Uncle’s (Sick Sheep, 2012) nivåer. Målen i en nivå bör
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vara visuellt distinkta. Genom användandet av placering, form, ljussättning och
animation kan dessa mål klart och tydligt sticka ut från dess omgivning. (Taylor,
2013a).
I samband med att vi parallellt med denna uppsats arbetar med fortsatt
utveckling och förbättring av A Story About My Uncle (Sick Sheep, 2012) önskar
vi utforska ytterligare grafiska navigationselement som finns till vårt förfogande
för att öka spelarens möjlighet till att intuitivt navigera genom spelets miljöer. Vi
ämnar även att utforska hur dessa element fungerar tillsammans i hopp om att få
en djupare förståelse för hur dessa element undermedvetet kan påverka en
spelares vägval.

1.2 Teori och tidigare forskning
1.2.1 Visuella navigationselement
Det vi har valt att kalla visuell navigation är en teknik som har många namn
beroende vem som behandlar ämnet. Det har varit en svårighet att hitta tidigare
forskning inom ämnet, delvis då det inte finns ett vedertaget namn för tekniken.
Vi har valt att hänvisa till både akademisk litteratur samt dokumenterade
beprövade metoder.
Det vi vill belysa i denna text kallar vi som sagt visuell navigation, och detta är
något som Dan Taylor, senior level designer på Square Enix, pratar om under sin
föreläsning Ten principles for Good Level Design (2013b), men under ett annat
namn, nämligen visuellt språk. Han menar att ett bra visuellt språk kan hjälpa en
spelare att navigera i en spelvärld och att bra level design är rolig att spela.
Genom att implementera ett visuellt språk kan designern skapa regler i
spelvärlden, förklarar han. Ett exempel Taylor belyser är Mirror’s Edge (DICE,
2008), i vilket färgkulören röd nästan vid varje givet tillfälle indikerar för
spelaren att någon typ av interaktion är möjlig. Genom att göra alla
interaktionsobjekt röda, samtidigt som objekt utan större vikt för spelaren
renderas vita eller liknande, förstår spelaren snabbt att rött innebär interaktion.
Ett annat exempel på visuellt språk vi vill belysa är de gula objekten i Uncharted 3
(Naughty Dog, 2011), exempelvis stegar och avsatser, vars gula färg vittnar om
att interaktion är möjlig. Men även mindre uppenbara regler bidrar till det
visuella språket, som konsekvent ljussättning som förstärkning när man går i rätt
riktning och objektplacering.
Dessa regler som bygger upp det visuella språket skulle man kunna jämföra med
det Clément Melendez kallar guiding techniques i sin artikel, Guiding Techniques
in F.E.A.R. 2 (2013). Han sätter namn på de komponenter dessa tekniker består
av, vilka bidrar till en konkret bild av vad som bygger ett visuellt språk. I
Melendez förklaring ingår många av de beståndsdelar som vi även upptäckt
under vår analys under pilotstudien (se 1.3 Förberedande arbete). Sådana
element som ljussättning och objektplacering har vi redan analyserat, men han
uppmärksammar även användandet av dekaler föreställande olika spår av allt
från blod till graffiti, partikeleffekter så som eld, och öppna samt halvöppna
dörrar och hur dessa två lockar spelaren på olika sätt.
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Martin Nerurkar beskriver i sin artikel No More Wrong Turns (2009) detta
koncept som immersed navigation tools, eller integrerade navigationsverktyg
som man skulle kunna översätta det. Till skillnad från verktyg så som kartor,
kompasser och markörer är dessa verktyg byggda av samma komponenter som
miljön de existerar i – det vill säga geometri, ljus, och färgkulör och färgmättnad.
Det som Nerurkar beskriver som integrerade navigationsverktyg är detsamma
som vi kallar visuell navigation. Som vi tidigare uttryckt i detta kapitel finner vi
det svårt att hitta ett gemensamt begrepp och termer för detta som vi kallar
visuell navigation, det som Dan Taylor kallar visuellt språk, och det som Martin
Nerurkar kallar integrerade navigationsverktyg. Detta uttrycker även Nerurkar
själv, och anser att det är svårt att konkretisera och gruppera dessa verktyg,
eftersom de är en så integrerad del av miljön. Han har delat upp de integrerade
navigationsverktygen under tre huvudrubriker efter önskad effekt. Attract
innebär att dra till sig spelarens uppmärksamhet, Identify innebär att hjälpa
spelaren orientera sig lättare i miljön, och Guide innebär objekt som faktiskt
guidar spelaren, exempelvis skyltar. Under dessa rubriker finns verktygen han
menar på, det som vi i denna text kallar visuella vägledande element, och hur
dessa bör implementeras i en spelvärld. Det han har gjort är att skriva upp ett
recept på navigationsmoment. För att spelaren till exempel ska kunna identifiera
sin omgivning och orientera sig lättare, menar han att man genom landmärken
och stil kan uppnå detta. Ett stort landmärke, en weenie, ger spelaren något att
förhålla sig till, och även märkbart olika stilar i miljön ger spelaren – om än något
mindre tydligt – något att identifiera och orientera sig med. Nerurkar diskuterar
även mycket kring att attrahera spelaren till en plats genom kontraster och för
att uppnå dessa använder han ljussättning och färgkulör som exempel, det vill
säga hur man kan använda sig av kontrasterna mellan ljus och mörker samt
utnyttja kontrasterna mellan olika färger. Han belyser även hur ljussättning är
ett av de mest dominerande vägledande elementen genom att förklara the squint
test, lätt översatt “kis-testet”. Vad detta innebär är att man kisar medan man
granskar en miljö. Den del som är ljusast och klarast när man kisar är den del
som spelare mest troligen kommer att röra sig mot, eftersom vi människor,
enligt Nerurkar, instinktivt rör oss mot ljus. Även Scott Rogers belyser the squint
test i Level up!: The Guide to Great Video Game Design (Rogers, 2010) och kallar
det sitt favorittrick pga. dess förmåga att uppenbara den väg spelaren
undermedvetet troligen kommer att välja.
För att understryka just hur effektivt det är att vägleda med ljus kan vi ta kapitel
33 i Ultimate Level Design Guide (Galuzin, 2011) som exempel, vilket nämligen
heter just det, “Guide With Light”. Det första Galuzin påstår i detta kapitel är att
vi människor tenderar att dras till ljus och höjder omedvetet. Han anser att man
ska använda ljus för att markera objekt och platser man vill att spelaren ska
uppmärksamma, samt använda det för att vägleda en spelare längs en bana eller
väg. Han tar upp en rad exempel på hur man kan inkorporera detta i miljön,
exempelvis genom eld, rök eller strålkastare på en bil, och tar även upp
kontraster, precis som Nerurkar (2009) pratade om, och att man kan använda
ljus som är på mot ljus som är av för att visa en stark kontrast. Även Rogers
påstår att vi människor dras till ljus samtidigt som vi tenderar att förbise eller
rentav undvika mörka områden (Rogers, 2010).
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Alan Wake (Remedy Entertainment, 2010) är ett bra exempel på hur ljussättning
används som ett visuellt navigationselement. Den röda tråden genom spelet är
kontrasten mellan ljust och mörkt. Ljus representerar trygghet och mörkret fara.
Man färdas genom en mörk miljö, en skog om natten, med endast en ficklampa
som tröst och de enda trygga punkterna längs vägen är en kon av ljus kastad från
den sparsamt utplacerade gatubelysningen. Man rör sig från mål till mål, alla
bestående av väl upplysta byggnader, för att slutligen finna att det huvudsakliga
målet är en fyr, spelets mest upplysta punkt. Här används ljus och kontraster
flitigt för att visa varje liten del av intresse, allt från upplysta platser som
markerar måldestinationer till självlysande text som indikerar gömda platser.
Galuzin (2011) pratar även om hur man kan skapa kontrast genom vad vi kallar
objektplacering. Ett exempel han nämner är växtlighet. Att placera ut växter i en
annars urban miljö skapar en intressant kontrast och bidrar med både färg och
liv i en annars grå betong-miljö. Ett annat exempel är att använda sig av
intressanta siluetter, så som hål i väggar eller tak. Dessa siluetter fångar
spelarens uppmärksamhet, menar Galuzin. Ett annat sätt att fånga spelarens
uppmärksamhet är att placera ett objekt ur sin normala kontext, för att ge miljön
en ny innebörd. Galuzin ger alla dessa exempel på hur man kan dra till sig
spelarens uppmärksamhet och alltså vägleda spelaren i en miljö med hjälp av
kontraster.
Även Melendez pratar om kontraster i sin text, som vi tidigare nämnt, Guiding
Techniques in F.E.A.R. 2 (2013), men påpekar också vikten i att balansera
kontrasten rätt. Enligt honom är kontrast otroligt viktigt för att kunna belysa det
viktiga i en scen, men att överdriva kontraster får motsatt effekt och skapar
istället monotoni. Därför är det viktigt att se över sina element så att man får rätt
resultat. Han ger även väldigt kort några exempel på visuella element man kan
använda för att skapa kontrast, så som horisontella kontra vertikala linjer, olika
definierade former, och olika storlek på objekt.
Vidare framför Melendez en del tips om användande av färg, nämligen att starkt
färgsatta objekt, både i ljusstyrka samt i mättnadsnivå, uppfattas som mer
synliga än motsatsen, och det är därför bra att använda starkt färgsatta objekt
som punkter för intresse. Som exempel kan man ta vad Linderoth och
Bennerstedt säger i sin text, This is not a Door (2007), om skillnaden mellan
objekt som fysiskt är samma men visuellt visar att det ena är interaktivt och det
andra inte. De menar att visuella skillnader i spelet, det här fallet två lådor – en
ljusare gul med hög mättad och en mörkare grå-blå med väldigt låg mättnad –
ger spelaren ett regelverk att agera inom. Detta för oss tillbaka till Dan Taylors
visuella språk (2013). Även Linderoth och Bennerstedt pratar nämligen om detta,
även om de inte nödvändigtvis kallar det visuellt språk. De diskuterar hur spelare
accepterar regelverk i spel trots att detta inte nödvändigtvis stämmer överrens
med regelverk i verkligheten. En del av detta är visuellt, nämligen att en spelare
utifrån miljön kan avgöra vad som är interaktivt och inte, något som är absurt i
verkligheten där allting vi ser är interaktivt på ett sätt eller annat. Ett exempel är
lådorna som tidigare nämnts, och ett annat exempel är miljöer som är rent
dekorativa som en korridor som inte går att få tillträde till.
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1.2.2 Icke-visuella och icke-diegetiska navigationselement
Dan Taylor tar upp tre aspekter av icke-visuellt narrativ och informationsutbyte
som ofta förekommer i spel (2013a). Bland dessa nämner han explicit aspect,
vilket innefattar all den information som når spelaren i form av text eller tal. Ett
exempel på vägledare som vi anser tillhöra denna explicit aspect är auditiva
element, vilka är otroligt vanligt förekommande vägledare i spel och kan
utmärka sig genom att exempelvis en icke spelbar karaktär ger spelaren en
verbal instruktion, eller att huvudkaraktären yttrar en sådan genom att tala med
sig själv. Ett exempel på det senare är i Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) då
Lara Croft direkt efter en cutscene verbalt vägleder spelaren genom att säga “I
can’t just sit here. I’ve got to find something to eat”, vilket ger spelaren en klar
och tydlig instruktion om hur denne bör fortskrida. På liknande sätt är det
frekvent förekommande att auditiva instruktioner ges till spelaren i många first
person shooter-spel som går att finna på marknaden idag, till exempel i
Battlefield 3 (DICE, 2011). I dessa fall är det vanligtvis en soldatkollega eller
general av något slag vars kommandon bör följas. Ett annat exempel på en
explicit vägledare är riktningsvisare i form av icke-diegetiska checkpointsymboler som placeras som en overlay i spelvärlden och således tydligt visar
vilken riktning spelaren bör ta. Detta förekommer i exempelvis Call of Duty:
Modern Warfare 3 (Infinity Ward & Sledgehammer Games, 2011) för att
underlätta i spelarens navigationsprocess ytterligare. Ännu ett exempel på en
explicit vägledare är konkreta uppdragsangivningar som spelaren blir försedd
med i ren text. “Clarity is typically created by simple, explicit, text-based
objectives [and] proper use of waypoint markers”. (Taylor, 2013a). Även dessa
är icke-diegetiska i spelvärlden och vi har således valt att inte inkludera
textbaserade vägledare i vår undersökning. En annan funktion som förekommer
i exempelvis The Last of Us (Naughty Dog, 2013) och Mirror’ s Edge (DICE, 2008)
är funktionen att vid ett knapptryck rikta kameran mot målets generella riktning
i en nivå. Detta kan liknas vid checkpoint-symbolerna i Call of Duty: Modern
Warfare 3, men är varken lika övertydligt eller obligatoriskt att följa.

1.3 Förberedande arbete
Som pilotstudie samt förberedande material inför denna uppsats utförde vi en
analys av sex kontemporära spel, där visuella vägledande element examinerades.
Från början valde vi att utföra analys endast på spel där behovet att göra snabba
val var förekommande, utöver inslaget smidig navigation. Vi inledde alltså
pilotarbetet med avsikten att undersöka vägledande element i Battlefield 3 (DICE
2011), Call of Duty: Modern Warfare 3 (Infinity Ward & Sledgehammer Games,
2011) och Mirror’s Edge (DICE, 2008). Vi valde dock under pilotstudiens gång att
även utforska hur navigation tillämpats i spel som utspelar sig i mer explorativa
miljöer, det vill säga spel vars världar är mer semi-öppna än ovan nämnda tre
spel. Dessa möjliggör explorativa element till en högre grad och pga. detta valde
vi att även undersöka Uncharted 3: Drake’s Deception (Naughty Dog, 2011), Tomb
Raider (Crystal Dynamics, 2013) och The Last of Us (Naughty Dog, 2013).
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Anledningen till att vi även ville undersöka dessa spel är att vi insåg att de första
tre spelen var väldigt linjära, och även om de vägledande element vi undersökte
var tydliga även där, ville vi bredda vår undersökning för att observera hur dessa
element används i miljöer där spelaren frekvent ställs inför flervägsval.
Fyra vägledande element som frekvent förekom i spelen antecknades ned och
definierades av oss. Dessa är följande: färgkulör, färgmättnad, ljussättning och
objektplacering. Dessa fyra element kommer vi att fokusera på samt examinera
ytterligare i denna undersökning.

1.4 Forskningsfrågor
Tidigare forskning som vi nu presenterat visar på att etablerade beprövade
metoder kring visuell navigation existerar. Vi ämnar nu att närmare undersöka
hur ett urval av dessa kan påverka valen hos en spelare. Vi har därför valt att
fokusera på de fyra navigationselement som vi uppmärksammade i samband
med pilotstudien som genomfördes som förarbete till denna uppsats. Dessa fyra
element är följande; färgkulör, färgmättnad, ljussättning och objektplacering. Vi
ställer oss således frågan:
1. På vilka sätt påverkar tidigare beprövade metoder för ljussättning,
färgsättning (färgkulör samt färgmättnad) samt objektplacering en
spelares navigationsval i en testbana?
Vi ämnar även att undersöka vilka av dessa visuella navigationselement som har
störst inverkan på en spelares navigationsval. Dessa fyra element är alla
diegetiska i spelvärlden de implementeras i, och kan således betraktas som det
Martin Nerurkar skulle beskriva som immersed navigation tools (Nerurkar,
2009). Att som speldesigner skapa möjligheten att vara nedsänkt eller immersed
i en spelupplevelse och känna total inlevelse är nyckeln till att fånga samt
bibehålla en spelares fulla uppmärksamhet. Vi resonerar att de olika
navigationselementen har olika hög grad av instinktiv inverkan på en spelare, då
vi tror att baktanken i level design hos vissa av elementen möjligen kan vara
enklare för en spelare att genomskåda än andra. Då immersion är så viktigt för en
spelupplevelse ställer vi oss därför en andra fråga:
2. Vilka av de fyra visuella navigationselementen guidar en spelare mest
intuitivt i en testbana?
Dessa forskningsfrågor kommer att användas som hjälp till att bepröva våra
antaganden kring visuella navigationselement som vi presenterar nedan.
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1.5 Avgränsning
Givetvis existerar andra typer av vägledning och navigationshjälp i spel utöver
rent visuella vägledande element. Vi har valt att inte inkludera dessa i
undersökningen, men har ovan under 1.2.2 Icke-visuella och icke-diegetiska
navigationselement valt att kort belysa ett fåtal vanligt förekommande ickevisuella vägledande element som vanligtvis förekommer i spel.

1.6 Disposition
Efter uppsatsens inlednings-kapitel följer rubriken 2 Metod där vi redogör för
våra antaganden som vi med denna uppsats önskar att bepröva, vilken är
baserad på den tidigare forskning vi belyst innan samt inspirerad av den
pilotstudie vi utförde som förarbete till denna studie. Vi har här även valt att
noga redogöra för våra tankegångar kring utformandet av den testbana som
respondenterna i vår undersökning har fått spela, och hur vi resonerade vid
implementationen av vägledande navigationselement i denna. Därefter följer en
redogörelse för den kvalitativa metod och det tillvägagångssätt baserat på öppna
intervjufrågor och tänka högt-metoden, som vi tillämpat för att nå ett resultat.
Under 3 Resultat och Analys rapporterar vi hur respondenterna agerat vid
genomspelningen av testbanan, hur deras navigationsprocess sett ut, samt
belyser citat som både påvisar att våra antaganden stämmer samt som motsäger
den. Under 4 Diskussion jämför vi tidigare forskning med våra resultat, samt
redogör för faktorer som hade kunnat förbättra både vår undersökningsprocess
och den metodik vi tillämpat. Under 5 Slutsats presenterar vi våra resultat i en
sammanfattande text, och diskuterar hur vidare forskning potentiellt skulle
kunna genomföras inom samma ämne.
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2 Metod
För att bepröva våra antaganden samt besvara våra forskningsfrågor bygger vi
en bana där vi implementerar beprövade metoder för navigationshjälp från
tidigare forskning, det vill säga de fyra visuella navigationselementen
ljussättning, färgkulör, färgmättnad samt objektplacering. Vi använder oss av
observationer och tänka-högt-metoden, samt ställer öppna frågor då
respondenterna slutar att tänka högt. Vi låter alltså ett antal respondenter spela
igenom och redogöra för sina vägval i denna bana. Vi spelar in dessa speltest och
analyserar sedan resultaten.

2.1 Antaganden
Vi tror att respondenter vid genomspelningen av en bana kommer att guidas
enligt de beprövade metoder som presenteras i den tidigare forskning vi belyst
ovan. De visuella vägledande navigationselementen kommer att skapa ett
sammanhang i miljön vilket i sin tur kommer att låta respondenterna göra
intuitiva och meningsfulla navigationsval, utan att ställas inför svåra och
frustrerande vägvals-dilemman.
Vi tror att ljussättning kommer att vara det starkaste vägledande elementet, då
det generellt används så flitigt och beprövat som en vägledare i många olika spel
idag och är det element som den tidigare forskningen inom ämnet belyser mest.
Färgmättnad och färgkulör används inte som vägledande navigationselement i
spel i samma utsträckning som med ljussättning, men kommer enligt oss troligen
att undermedvetet leda spelaren på en aningen lägre nivå än ljussättning. Just
dessa element, färgkulör och färgmättnad, har dock väldigt mycket gemensamt
och används ofta integrerade med ljussättning för att skapa vägledning. Till
exempel kommer ljus med olika färgkulör och färgmättnad troligen att ha olika
inverkan på en spelares vägval.
Vi tror att objektplacering kommer att genomskådas mest som vägledande
element av våra respondenter, då vi med detta begrepp främst avser blockering
av areor som inte är nåbara för spelaren. Vi tror att detta element inte är
mottaget på en lika undermedveten nivå som ljussättning, färgkulör och
färgmättnad. En anledning till detta är att spel idag ofta tydligt blockerar de
vägar där spelaren inte bör gå med objekt. Detta har kommit att bli något av en
standard inom spelens värld, och är därför relativt känt för spelare, vilka godtar
denna något icke autentiska blockad av objekt som ett tecken på att de inte bör
försöka ta sig förbi den.
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2.2 Applicering i en testbana
För att närmare undersöka hur spelare tenderar att navigera genom en bana
samt vilka element som var drivande i navigationsprocessen, skapades en
spelbar nivå i full 3D-grafik. Denna skapades med hjälp av redan existerande
innehåll i Unreal Development Kit (Epic Games, 2011). Inga byggstenar använda i
nivån skapades således av oss, då vi ansåg det redan existerande innehållet fylla
den funktion vi sökte och således vara utmärkta för syftet. Unreal Development
Kit lät oss även med enkelhet implementera kontroller för att röra sig i banan.
Vi valde att använda oss av objekt i banan vars texturer och färg inte var särskilt
distinkta. Många objekt som valdes ut var således gråa i färgen eller väldigt
omättade. Genom att låta objekten i nivån generellt ha samma neutrala färg
resonerade vi att vi lättare skulle kunna implementera färgmättnad och
färgkulör i nivån, vilket hade varit en svårighet om diverse objekt haft olika
färger redan från början.
Under designprocessen av vår testbana utgick vi först från tanken att låta
objekten i banan vara texturlösa. Banan skulle med andra ord byggas upp med
enfärgade vita former. Vi resonerade att en texturlös omgivning skulle ge oss
möjlighet att betona de visuella navigationselementen. Vi valde dock slutligen
som vi nämnt ovan att låta omgivningen behålla dess texturer, då vi insåg att de
vägledande elementen i en texturlös omgivning skulle ha för mycket potential att
genomskådas och uppmärksammas av respondenterna. Med texturer ansåg vi
oss även kunna skapa en bana med högre trovärdighet och med ett
genomgående tema, och således bibehålla en lagom nivå av immersion för
respondenterna. På detta sätt skulle våra immersed navigation tools (Nerurkar
2009) även kunna implementeras på ett mer naturligt och trovärdigt sätt. Vi
valde snabbt att låta hela banan präglas av ett science fiction-tema, delvis då
många av objekten i Unreal Development Kit (Epic Games, 2011) såg ut att
tillhöra det temat. Vi resonerade att valet av tema i banan inte skulle komma att
påverka respondenternas navigationsval på något sätt, då banan oavsett tema
hade präglats av samma navigationselement.
Vi ämnade skapa ett visuellt språk (Taylor, 2009) i banan som de
uppmärksamma respondenterna potentiellt skulle kunna lära sig att följa och
anpassa sig till. För att uppnå detta lät vi vita lampor på väggarna representera
den väg vi önskade respondenterna att ta. Vid vissa segment av banan lät vi
liknande lampor hänga på väggarna, men dess ljus stängdes av för att undersöka
om det vita ljuset från lamporna skulle komma att leda respondenterna på “rätt”
väg eller inte. Alla dörrar i banan smyckades även ut med texten “C52”, vilket vi
trodde skulle komma att uppmärksammas av respondenterna och således kunna
användas till deras fördel.
I ett något avstickande rum i banan valde vi att placera ut ett samlarobjekt. En
symbol i vänstra hörnet av skärmen implementerades även för att visa
respondenterna att något dolt fanns att hitta i banan. Denna symbol föreställde
en trofé följd av texten “0/1” vilket ändrades till “1/1” om respondenterna
plockade upp samlarobjektet. Det lades inget fokus på denna symbol när vi
senare introducerade banan samt gav instruktioner till respondenterna. Vi
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resonerade att exploration av banan skulle förbli valfritt, samt att
respondenterna potentiellt skulle komma att bortse från de vägledande
navigationselementen till en högre grad vid vetskapen om att ett dolt objekt gick
att finna. Vi valde således att låta respondenterna få lista ut själva vad symbolen
betydde då vi ville minimera nivån av minutiöst utforskande i banan, vilket hade
motverkat prövandet av våra antaganden och vår möjlighet att nå ett trovärdigt
resultat.
Vi valde att implementera en timer på skärmen som vi lät ticka uppåt
kontinuerligt. Vi resonerade att denna timer skulle tvinga respondenterna att,
under påverkan av tidspress, navigera snabbare genom banan. Således skulle vi
kunna minimera element av noga eftertanke hos respondenterna gällande deras
navigationsval. Vi trodde även att tidspressen skulle få respondenterna att inte
vilja utforska alla vinklar och vrår av banan minutiöst. Vi valde därför att låta
respondenterna tro sig ha fem minuter på sig att klara banan. Vi upplyste inte
respondenterna om längden på banan och resonerade att de därför skulle känna
av tidspressen och således navigera genom banan i en något snabbare takt.
De fyra visuella navigationselement vi fokuserade på att implementera i banan
var de som tidigare belysts i uppsatsen; färgkulör, färgmättnad, ljussättning och
objektplacering. Vi delade upp banan i olika segment där vi i respektive sådan
implementerade olika vägledande navigationselement. Under rubrikerna 2.2.1
Rum 1 till och med 2.2.8 Finalen redogör vi för våra tankegångar kring
utformandet av de olika segmenten.
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2.2.1 Rum 1

bild 1. Rum 1, respondenternas första syn.

I det första rummet vill vi undersöka om respondenten väljer att gå till höger
eller till vänster. Båda dörrarna leder in till samma rum, men detta är
respondenterna förstås inte medvetna om. Den högra dörren är upplyst av
lampan som hänger på väggen intill och den vänstra dörren är höljd i dunkel.
Genom att låta lampan tydligt vara en synlig källa till ljuset ämnar vi bibehålla
immersion i nivån, och är således ett tydligt exempel på ett av Nerurkars
immersed navigation tools, då navigationselementet är byggt av samma
komponent som miljön de existerar i (Nerurkar, 2009). Spelare tenderar att söka
sig till ljus i sin omgivning (Galuzin, 2011), och vi tror därför att majoriteten av
respondenterna kommer att välja den högra dörren. Den vänstra dörren är även
delvis blockerad, då vi resonerar att detta kommer att bidra till en känsla av
onödig ansträngning för respondenterna. Människor tenderar att önska uppnå
maximal effekt med minimal ansträngning (Zipf, 1949). Vi tror även att
blockaden av objekt kommer att bidra till att spelaren undermedvetet känner att
den vänstra dörren inte är interagerbar och därför inte försöker att öppna den i
första hand, utan vänder sig istället instinktivt till den högra dörren.
Respondenterna börjar även banan rakt framför de båda dörrarna, de båda är
alltså lika synliga (se bild 1). Det enda som skiljer de båda dörrarna åt är
ljussättningen och objektplaceringen, vilket vi tror kommer att minimera fokusen
på den vänstra dörren för respondenterna. I detta rum introduceras
respondenterna även för “C52”, de tecken som går att återfinna på samtliga
dörrar i banan, det vill säga på de öppningsbara såväl som de som inte går att
öppna. Dessa tecken kommer genomgående i banan att berätta för
respondenterna att det är en dörr framför dem, och kommer således vara en del
av det visuella språket. Respondenterna kommer själva att få välja vilka dörrar
markerade med “C52” som de önskar interagera med.
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2.2.2 Rum 2

bild 2. Rum 2, dörr i ljus och dörr i mörker.

I det andra rummet ställs respondenterna inför ytterligare ett flervägsval. Här
kommer de att kunna välja mellan att gå till höger eller till vänster, alternativt att
gå tillbaka till föregående rum. I detta rum ämnade vi att ytterligare utforska om
ljussättning skulle komma att vara en betydande faktor i respondenternas
vägval. I detta rum blir den kontrast som Martin Nerurkar belyser extra tydlig
(Nerurkar, 2009). Man kan med enkelhet se att vänster dörr präglas av starkast
kontrast då den är så pass upplyst i jämförelse med den högra dörren, särskilt
genom att göra the squint-test medan man betraktar rummet (se bild 2). Här vill
vi undersöka om denna tydliga skillnad i ljussättning och kontrast
undermedvetet kommer att leda spelaren till att öppna den vänstra dörren. Här
förekommer även en likadan vit lampa vid den vänstra dörren, som i föregående
rum.
Vi resonerade att många respondenter troligen skulle komma att välja den högra
dörren i rum 1, och således träda in i rum 2 mitt emot dess högra dörr. Vi antog
att detta potentiellt skulle komma att påverka respondenternas vägval, då det
kan kännas naturligt att fortsätta rakt fram i en nivå. Vi ville därför göra
kontrasten mellan de båda dörrarna extra tydlig i syfte att leda respondenterna
till den vänstra dörren för att examinera om respondenterna trots sitt inträde i
den högra delen av rummet direkt skulle komma att fästa blicken på den vänstra
dörren.
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2.2.3 Korridoren

bild 3. Blockerad dörr och ljus från höger.

bild 4. Dörr till rödbelyst rum, höljd i dunkel.

När respondenterna lämnat rum 2 möts de av en korridor som svänger till höger.
Rakt fram innan svängen kan man även skåda en dörr med texten “C52”. Där
korridoren uppenbart svänger till höger faller ett ljus som även lyser upp en del
av väggen till vänster om dörren (se bild 3). Denna ljussättning skapar en
kontrast i banan på samma sätt som det Martin Nerurkar belyser i sin text: “Light
coming into a dark room from a doorway will attract the player's eye and that
makes him a lot more likely to approach the doorway” (Nerurkar, 2009). I denna
korridor har spelaren även möjligheten att försöka öppna den första dörren (se
bild 3). Vi valde att blockera delar av denna dörr med hjälp av objektplacering för
att examinera om respondenterna skulle komma att undermedvetet svänga till
höger istället för att interagera med dörren. Objekten som blockerar dörren gör
även att ljuset från korridorens sväng inte faller direkt på dörren, och den blir
således relativt höljd i mörker. Vi ämnade att göra dörren synlig för
respondenterna men såpass ointressant att en högersväng skulle komma att
prioriteras.
När respondenterna svänger höger i korridoren fortsätter den till en
vänstersväng som är aningen upplyst. Här finns också ännu en dörr till höger
som även den är mycket mörkare än resten av korridoren. Öppnas denna dörr
finner sig spelaren i ett trångt mörkt rum med en rödtonad belysning. Vi ville här
utforska om respondenterna skulle komma att interagera med denna dörr
istället för att svänga direkt till vänster i korridoren, samt hur många som snabbt
skulle välja att gå tillbaka om de kom in i det röda rummet för att upptäcka att
inget där fanns att hämta.
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2.2.4 Vägskälet

bild 4. Gult kontra blått.

Vid detta vägskäl som förekommer i slutet av ovan nämnda korridor använder vi
ljussättning med fokus på färgkulör och färgmättnad i hopp om att leda spelaren.
Denna korridor delar sig i ytterligare två vägar vilka i sin tur är precis lika långa.
I ändarna av båda dessa finns varsin dörr. Den högra vägen är upplyst med en
mättad gul färg som utstrålar viss värme, samtidigt som den vänstra vägen är
upplyst med ett aningen kallt och omättat blått ljus som även naturligt gör den
vänstra vägen mörkare än den högra. Här ämnar vi undersöka om
respondenterna väljer att gå till höger pga. den varmare och mer inbjudande
färgkulören samt dess höga färgmättnad eller om dessa faktorer kommer att
ignoreras till förmån för den vänstra dörren. Upplysta partier och objekt med
stark färgmättnad kommer i en nivå att fungera som intresseväckande
fokuspunkter för respondenterna då det uppfattas både mer synligt och mättat
än på motsatta sida (Melendez, 2013) och det gula ljuset fyller denna funktion i
detta avseende.
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2.2.5 Hangaren eller troférummet?

bild 5. Till vänster; troférummet.

bild 6. Till höger; hangaren.

När den högra dörren i vägskälet öppnas ställs respondenterna inför ytterligare
ett flervägsval. Åter igen får respondenten välja mellan att gå till höger eller
vänster. Ett stort öppet rum som vi kallar “hangaren” öppnar upp sig mot höger,
samtidigt som en spotlight med ljus belyser en del av den högra väggens hörn för
att väcka uppmärksamhet hos respondenterna. Till vänster finns en dörr som
ligger i ett betydligt mörkare hörn. Denna dörr leder till ett rum med ett hemligt
samlarobjekt, vilket vi kommer att beskriva under nästa rubrik. Vi valde att i
detta hörn låta lampor av olika slag lysa samt blinka för att skapa rörelse och en
källa till intresse i, och således även en typ av kontrast till det livlösa mörkret
runtomkring, samtidigt som vi gjorde själva dörren aningen ljusare än sin mörka
omgivning. Vi resonerade att respondenterna på detta sätt tydligt skulle kunna
urskilja “C52” och att fokus således skulle läggas på att en dörr där gick att
öppna. Vi lät även en likadan lampa som vi omnämnt tidigare hänga bredvid
dörren, en del av det visuella språket i banan, som avger ett svagt sken av ljus.
Här ämnade vi undersöka om respondenterna skulle komma att fokusera till
fullo på den stora hangaren eller låta det mörka hörnets tydliga dörr och ljus
väcka intresse. Den starkt upplysta hangaren jämfört med hörnets mörker
skapar en stark kontrast, och då vi människor som vi tidigare belyst tenderar att
dras mot ljus (Galuzin, 2011) resonerade vi att majoriteten av respondenterna
skulle välja att gå in i hangaren.
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2.2.6 Troférummet

bild 7. Troférummet.

bild 8. Det dolda samlarobjektet.

Vi valde att implementera ett dolt rum med ett samlarobjekt i banan. Detta
gjordes då vi önskade undersöka hur väl vi med visuella navigationselement
skulle kunna visa spelaren att en avstickare i banan var möjlig att ta, som vid
första anblick kanske inte hade varit det primära vägvalet.
Vi vet att alla spelar spel på olika sätt. Vissa lockas av möjligheten att utforska
nivåer och finna hemligheter eller dolda objekt, samtidigt som många andra vill
nå sina mål så snabbt som möjligt. Med hjälp av troférummet ville vi göra
explorativa inslag möjliga i vår bana utan att spelaren ska uppfatta miljön som
rent explorativ. Vi lade till en tidsgräns på fem minuter för att respondenterna
inte skulle ta sig tiden att utforska varenda dörr och vrå, men la till trofén
eftersom vi ville undersöka hur man intuitivt kan visa spelare att det finns en
alternativ, icke huvudsaklig gömd plats. Ingången till det vi kallar troférummet
gjordes därför betydligt mörkare än den väg som snabbast leder till banans slut,
det vill säga hangaren, men dörren till troférummet gjordes ljusare än sin
omgivning och omgavs även av blinkande ljus. Vi föreställde oss att den
blinkande, inte fullt upplysta ljussättningen skulle dra på nyfikenheten men inte
fullt dra till sig fokus. Eftersom vi redan innan visste att bara vissa spelare är
intresserade av att hitta gömda föremål, medan andra vill nå målet fort, antog vi
också att inte alla kommer gå in i det gömda rummet, även om de förstår att det
är där.
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2.2.7 Hangaren

bild 9. Hangaren.

bild 10. Spotlight på trappan.

bild 11. Stråk av objekt mot stängslet.

Det rum vi kallar hangaren är stort och öppet, olikt något respondenterna sett i
banan tidigare. Detta kontrastbyte i storlek och omfång är en faktor som vi tror
naturligt kommer att väcka respondenternas intresse och således leda dem in i
rummet. I detta rum kan de mer uppmärksamma respondenterna bakom ett
stängsel i den bakre delen av rummet skymta två dörrar, varav en är upplyst
med ett gult ljus från en liknande lampa som tidigare. På andra sidan stängslet
skymtar även en röd brandsläckare med mycket hög färgmättnad, men vi
redogör för dess konkreta syfte under nästa rubrik. Respondenternas uppgift i
detta rum är alltså att nå de två dörrarna genom att ta sig över stängslet. Vi
ämnade låta detta parti av dörrar vara en ledpunkt för respondenterna i rummet,
och således implementerade vi ett stängsel med genomsyn istället för en
täckande vägg som hade blockerat respondenternas syn och således även vår
fokuspunkt av ljus.
Vi valde att låta respondenterna få utöva en ny aktivitet i detta rum, nämligen att
nå andra sidan stängslet genom att hoppa upp på och följa ett stråk med objekt
placerade i rummets mitt. Vi ämnade att med dessa objekt skapa en bana som
respondenterna skulle känna var naturlig att följa när den väl upptäckts. Detta är
det första momentet av interaktion i vår testbana utöver att öppna dörrar.
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Början på detta stråk av objekt utmärker sig genom att tre objekt placerats ut
bredvid varandra likt tre oberoende trappsteg (se bild 11) som respondenterna
kan hoppa upp på. Det sista objektet som utgör slutet på detta stråk är en
plattform som placerades precis intill stängslet, då vi resonerade att
respondenterna skulle behöva se denna plattform för att förstå vilket
tillvägagångssätt att tillämpa för att ta sig över stängslet. Vi trodde även att
respondenterna skulle försöka hitta en väg för att nå denna plattform, då vi
människor tenderar att omedvetet dras mot höjder (Galuzin, 2011).
I detta rum valde vi att fokusera på att skapa kontrast i vår testbana genom våra
visuella navigationselement. Ett hål i taket implementerades för att ge
möjligheten till att låta ledande ljus falla i banan på ett nytt sätt jämfört med
tidigare. Detta hål bidrar till en intressant siluett som vi tror att respondenterna
kommer att ledas emot (Galuzin, 2011). Vi valde att vara försiktiga med att göra
hålet alldeles för stort och tydligt, och placerade därför ut plankor över hålet för
att tona ned det en aning. Våra farhågor var att respondenterna skulle komma att
vilja ta sig upp till hålet om det var helt öppet och en såpass tydlig kontrast i
banan, vilket hade lett respondenterna på helt fel väg. Vi lät även växtlighet
förekomma vid hålet i taket då det är en stark kontrast till den annars icke
organiska inomhusmiljön och är således en punkt som vi trodde skulle fånga
respondenternas uppmärksamhet och leda dem in i rummet, mycket likt det
exempel Galuzin väljer att belysa i sin text. Detta tak i hålet samt dess växtlighet
är dessutom synligt direkt när respondenten kollar in i rummet.
Med hjälp av en stark spotlight med utgångspunkt från hålet i taket belyste vi
ovan nämnda trappsteg och dess närliggande objekt (se bild 10). Vi resonerade
att denna spotlight instinktivt men med enkelhet skulle komma att leda
respondenterna mot trappan. Då källan till denna spotlight, det vill säga hålet i
taket, är såpass autentisk och gör att ljuset faller i banan naturligt, trodde vi att
respondenterna inte skulle genomskåda den starka spotlightbelysningen som
enbart ett navigationselement. Vi valde även att betona stråket av objekt som
respondenterna måste följa för att ta sig över stängslet med hjälp av ljus på dess
ovansida, dock mer subtilt än stråkets inledande spotlight.
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2.2.8 Finalen

bild 12. Respondenternas sista val.

bild 13. Grattis!

Det vi kallar Finalen utgör respondenternas slutgiltiga val mellan att ännu en
gång öppna en dörr till höger eller till vänster. Respondenterna vet förstås inte
att detta är den sista anhalten i banan. Oavsett vilken dörr respondenten väljer
att ta kommer denne att mötas av texten “Congratulations! You have completed
the level” (se bild 13).
Den högra dörren och dess hörn belyses av ett gulaktigt sken från lampan som
hänger på väggen. Den vänstra dörrens hörn är mörkare och således mindre
mättat jämfört med det högra (se bild 12). Vi ville här undersöka hur många
respondenter som skulle komma att nämna lampan på väggen som ett
vägledande objekt, då denna lampa förekommer vid majoriteten av de dörrar vi
ämnat vägleda respondenterna igenom. Vi ville även göra ännu ett vägval mellan
ett ljust höger och ett mörkare vänster för att ta reda på om respondenterna
lyckats genomskåda de vägledande navigationselementen under banans gång.
Här valde vi också att använda oss av objektplacering i olika syften. Till vänster
har lådor placerats ut och en stor metallskiva står lutad mot väggen (se bild 12).
Placeringen av dessa objekt gör att den vänstra dörren döljs en aning ur
respondenternas synvinkel då de står på plattformen intill stängslet. Med denna
subtila blockad av objekt ämnade vi undersöka om vissa respondenter skulle
komma att ta den vänstra dörren först i ett rent explorativt syfte, och sedan
återvända för att ta den högra.
“A red door in an otherwise white room is going to catch the player's eye much
more than a grey one will.” påstår Martin Nerurkar (Nerurkar, 2009). På samma
sätt har vi låtit den distinkt röda brandsläckaren smycka ut väggen vid den högra
dörren. Även Melendez belyser hur starkt färgsatta objekt med hög mättnad
uppfattas som extra synliga i en nivå, och att de därför ofta bör användas som
intresseväckande punkter (Melendez, 2013). Vi resonerade även att
brandsläckarens tydliga färgkulör och färgmättnad potentiellt skulle komma att
bli en fokuspunkt i rummet även från hangarens entré, vilket skulle bidra till att
respondenterna ännu mer önskade ta sig över stängslet.
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Vid finalen implementerade vi även objekt med komposition i åtanke. Nerurkar
beskriver hur tekniker som generellt används i målning kan komma till
användning inom speldesign. Han menar att målare genom tiderna tillämpat
olika tekniker för att manipulera och leda en betraktares blick till en specifik
punkt. På samma sätt kan speldesigners använda sig av exempelvis kontrast eller
komposition för att rikta en spelares uppmärksamhet på en specifik punkt. Det
senare låter speldesignern placera objekt i miljön så att de subtilt pekar mot det
håll spelaren bör gå åt. Objektens linjer är alltså orienterade så att spelarens
fokus landar på målet i nivån, om de följs med blicken (Nerurkar, 2009). Med
detta taget i aktning valde vi att vid den högra dörren placera ut bjälkar på golvet
såväl som en stång längs väggen vars linjer pekar mot dörren (se bild 12). Vi
ämnade observera ifall dessa objekts rotation och placering skulle komma att ha
någon inverkan på respondenternas vägval.

2.3 Datainsamling
Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få fram ett resultat, och bestämde
oss för att undersöka hur spelare upplever att de navigerar genom en bana. Detta
gjorde vi genom att låta 16 respondenter med olika spelvana spela testbanan vi
konstruerat simultant med intervjufrågor angående deras navigationsval. Vi
använde ett program som heter Open Broadcaster Software (Bailey, 2012) för att
visuellt samt audiellt spela in respondenternas spelomgångar. Efteråt visade vi
upp den inspelade versionen av respondentens genomspelning och lät denne
redogöra för sina navigationsval även retrospektivt.
Instruktionerna samtliga respondenter fick var att spela banan så att det känns
naturligt för respondenten, att tänka högt och förklara sina navigationsval, samt
instruktioner för kontrollerna. Vi informerade om att tidsgränsen för testet var
fem minuter. Vi valde att sätta en tidsgräns på fem minuter för att ge spelaren en
känsla av stress och begränsning, för att undvika att spelaren skulle ha en alltför
explorativ inställning till banan. Eftersom vi ville se hur spelare gör intuitiva
navigationsval ville vi undvika att respondenterna går och öppnar alla dörrar för
att de vill utforska allting bara av princip. Vi ville utforska vilka val spelare
gjorde när de var tvungna att läsa av miljön snabbt. Vi valde även att lämna ute
information om den hemliga trofé vi lagt in i spelet för att respondenterna inte
medvetet skulle leta efter denna, utan se om ljussättningen var adekvat för att
vägleda till denna. Vi hade dock lagt in information i displayen om att en trofé
fanns att upptäckas, då vi gjorde en ikon för en trofé med information ifall man
hittat den eller inte. Vi tyckte detta räckte eftersom spelaren då själv kunde läsa
av detta om intresse fanns.
Efter dessa instruktioner satt vi tysta och lät respondenten förklara sina val, och
endast ifall respondenten gjorde ett val utan att förklara sin motivation ställde vi
en öppen fråga i stil med “Varför gjorde du detta val?” eller “Förklara vad du gör
nu.”. Efteråt gick vi igenom spelomgången genom att revidera det inspelade
materialet och låta respondenten förklara vissa val tydligare. Vi ville undvika att
leda spelaren till största möjliga grad, för att få så genuina resultat som möjligt.
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Efter dessa speltest sammanställde vi informationen vi fått under intervjuerna
genom att dela upp banan i olika segment baserat på vilket/vilka av de fyra
elementen vi valt ut (som tidigare nämnt färgkulör, färgmättnad, ljussättning
samt objektplacering) som implementerats, och sammanställde hur de olika
respondenterna agerade under dessa segment. På detta sätt fick vi en tydligare
överblick hur respondenterna agerade, inte bara på banan i helhet, utan även på
de individuella elementen. Vi sammanställde informationen genom att analysera
och anteckna kommentarer samt aktioner från respondenterna gentemot våra
forskningsfrågor och antaganden. På detta sätt kunde vi se ett “rätt” och “fel”
beteende, det vill säga att vi kunde se vart respondenterna agerade som väntat,
baserat på våra antaganden, samt var de agerade oväntat, där alltså den visuella
navigationen var bristfällig.
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3 Resultat och analys
3.1 Testbanan

3.1.1 Rum 1
Majoriteten av respondenterna valde att ta den högra dörren, som vi ämnat
respondenterna att göra. Detta hade vi förväntat oss, då det är en stark kontrast i
både ljus och form. Den högra dörren, den vi avsåg respondenterna att ta, hade vi
belyst extra, medan den vänstra dörren var blockerad och mörklagd. Få
respondenter kommenterade på att det var upplyst och det var därför de gick
dit, och vissa uppfattade att den låg närmre, trots att deras utgångspunkt var
placerad mitt emellan de två dörrarna. Ett fåtal respondenter missade den
vänstra dörren. Majoriteten av respondenterna agerade snabbt och hade inga
problem att besluta vilken dörr de ansåg var rätt. Ett fåtal av respondenterna var
osäkra och testade båda dörrarna.

3.1.2 Rum 2
I rum två stämde våra antaganden inte lika mycket. Vissa tog vänster dörr först,
som vi hade förutsett, men lika många testade den högra dörren först. Några
tyckte att det kändes mer intuitivt att gå rakt fram, vilket innebär den högra
dörren då de tagit den högra dörren i Rum 1. Väldigt få respondenter förstod att
dörren var låst redan innan de testat den, och påpekade detta högt. “Det var så
mörkt där, så då antog jag att det var ett sånt område som liksom inte var
tillgängligt", påpekade en av respondenterna.

3.1.3 Korridor
Nästan inga respondenter testade dörr 1 i Korridoren, alltså stämde detta ganska
bra överrens med våra antaganden att en delvis blockerad dörr ger en negativ
signal. Lika få respondenter påpekade även detta högt. Många av respondenterna
testade dock dörr nummer två. Ett fåtal respondenter trodde att dörr 2 skulle
leda in tillbaka till Rum 2, och alltså vara den låsta dörren, alternativt låg i
anknytning till den högra dörren i Rum 2. När en av respondenterna nådde
rummet och gjorde antagandet att rummet låg i anknytning till Rum 2 gjorde
denne uttalandet att “Det här kändes som att det var, ja, det här var väldigt
satisfactory, fast det kändes även som att jag inte riktigt kom nånstans.”. Han hade
i Rum 2 påpekat att han förstod att den högra dörren var låst, men ändå ville
veta vart den ledde. När han fick ett svar på detta uttalade han att detta var
tillfredsställande.
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Några av respondenterna påpekade att de lät sig styras av ljuset, eller att de
följde den upplysta vägen.

3.1.4 Vägskälet
Majoriteten valde den högra vägen, enligt våra antaganden. Mer än hälften
påpekade att detta var eftersom den var upplyst och varm. En del av
respondenterna uttalar även att den andra vägen ser “lite kall och farlig ut”.
En av respondenterna trodde att trofén fanns bakom den vänstra dörren och
gick därför först dit. “För att det är mörkt. Kanske finns någonting annat där som
man inte [storymässigt behöver]. Den ljusa vägen, det är typiskt spel att följa den
ljusa vägen.” Respondenten menade alltså att han trodde att den upplysta vägen
ledde mot slutet av banan och han testade den vänstra dörren för att inte missa
något han inte skulle kunna återvända till.

3.1.5 Hangaren eller troférummet?
I valet efter vägskälet valde majoriteten att gå direkt till Hangaren. En
respondent påpekade att det är tydligt att man ska till Hangaren, och därför
valde denne att gå till Troférummet till vänster först. En annan respondent gick
först ut i Hangaren och hoppade upp på plattformarna, varpå denne uttalade att
“Okej, man ska alltså hoppa över här, skulle bara kolla”, och gick därefter tillbaka
till Troférummet. Denne förstod alltså att hangarvägen leder vidare till slutet
medan det andra rummet är en extra väg.
Av de som inte hittade troférummet påpekade många att de drogs till ljuset som
lyser på första trappsteget i hoppmomentet, till ljuset vid Finalen, eller till den
röda brandsläckaren vid Finalen.

3.1.6 Troférummet
Väldigt få respondenter hittade troférummet. Vi hade väntat oss att många skulle
gå förbi Troférummet av ointresse, men vi hade förväntat oss att något närmare
hälften av respondenterna åtminstone skulle reagera på det andra valet än
Hangaren.

3.1.7 Hangaren
Samtliga respondenter förstod att de skulle hoppa upp på plattformarna. En del
gick fram till gallret först för att konfirmera att det var dit de skulle, medan
merdelen drogs direkt till den upplysta plattformen. ”En trappa! Det är tydligt att
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man ska hoppa upp här.” påpekade en av respondenterna, och flera gjorde
liknande utsagor.

3.1.8 Finalen
Vid Finalen valde en stark majoritet den högra dörren. Endast en respondent
valde den vänstra dörren, och påpekade att “Det kan jag inte förklara riktigt.”.
Vissa motiverade sitt val med att det var upplyst och varmt, en del påpekade att
det andra valet såg kallt och "läskigt" ut, och ett fåtal respondenter räknade in
den röda brandsläckaren i sitt val och påpekade att de drogs till den på grund av
den starka färgen.

3.2 Övriga iakttagelser
En stor del av respondenterna påpekade vid flera tillfällen att de följer ljus samt
varma färger genom spelandets gång. En del påpekade att detta är en erfarenhet
de erhållit av mycket spelande. “Jag resonerade att i de flesta spel så, oftast när
det är upplyst, så är det dit man ska. Man brukar ofta få ”visual cues” (visuella
vinkar) vart du ska någonstans, och så försöker de mörklägga dit du inte ska.”,
säger en av respondenterna.
En av respondenterna som hittade trofén uttalade att "Jag hatar spel som är
designade så, för det är, såhär, den här vägen [syftar på en hypotetisk väg 1] SKA
jag åt, så då måste jag gå hela den HÄR vägen [syftar på en hypotetisk väg 2] tills
den tar slut, sen måste jag gå tillbaks och gå den riktiga vägen [syftar på
hypotetisk väg 1 igen].". Respondenten menar att vid vägskäl där det är
uppenbart att man ska gå den ena vägen i semi-explorativa till explorativa spel
är det ett stort irritationsmoment eftersom man, om man är en spelare som
känner ett behov att utforska allt som går i en bana, då måste gå den alternativa
vägen för att sedan kunna återvända och ta den progressiva vägen. Det är alltså
ett moment som endast tar upp tid eftersom man känner ett behov att samla in
all extrainformation i spelet och inte bidrar till glädjen att utforska.
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4 Diskussion
Många av resultaten visade sig överrensstämma med våra antaganden om visuell
navigation. Fler av respondenterna reagerade på användningen av ljussättning
som vägledning, några av respondenterna pekade ut att ljus som vägledning är
ett typiskt knep inom speldesign. Denna igenkänning kan peka på vad Dan
Taylor kallar visuellt språk (2013b). Respondenterna visste av erfarenhet från
andra spel att de skulle följa ljuset, eftersom detta är ett element som används
för samma syfte i många spel. Alltså har de lärt sig denna språkliga regel.
Nerurkar påstår även att ljussättning är det starkaste vägledande elementet
(Nerurkar 2009), vilket vi anser går att se tydligt då majoriteten av spelarna
påpekade att de följde ljuset på ett eller annat sätt. Även Galuzin pekade ut att
människor dras till ljus (Galuzin, 2011).
Galuzin påpekade även att vi, förutom ljus, dras till höjder, vilket vi kunde se
tydligt vid plattformsmomentet i Hangaren. Samtliga respondenter förstod
snabbt att de skulle upp på plattformarna, och drogs till den väl upplysta första
plattformen. En respondent kommenterade: “Coola grejer, det är ett öppet rum
här. Mer obstacles med faktiskt andra grejer i.” när han kom in i Hangaren. Många
respondenter reagerade lika positivt vid Hangaren och plattformsmomentet.
Förutom ljuset var färgkulör och färgmättnad kombinerat en stark vägledare.
Många spelare påpekade att det kändes varmt, och därför valde de att gå dit, där
vi färgat ljusen gula. De använde adjektiv som “varm”, “ljus” och “upplyst” för att
beskriva vad de drogs till. Ett flertal spelare drogs till den röda brandsläckaren i
slutet av banan, och kommenterade att den hade en klar färg och syntes tydligt.
Som motsats reagerade många på de icke ljussatta delarna av banan, samt de
delar där vi ljussatt med kalla omättade färger, med negativ inställning och
använde adjektiv som “kallt”, “farligt” och “äckligt” för att beskriva känslan.
Precis som Nerurkar och Galuzin påpekade att vi dras till ljus noterade Scott
Rogers att vi undviker och ignorerar mörka platser (Rogers, 2010).
Objektplacering var det element som minst uppenbart fungerade som
vägledning, i den mån att respondenterna kommenterade objektens placering
mindre. En respondent påpekade att denne undvek dörr 1 i Korridoren eftersom
den var blockerad, men de flesta påpekade inte att de gjorde vissa val för att
vägen var blockerad eller öppen. Vi tror att objektplaceringen fungerade på ett
mer undermedvetet plan eftersom majoriteten respondenter reagerade som vi
väntat vid objektplaceringen, trots att de inte kommenterade rakt ut att de
påverkades av objektens placering.
Vid de flesta segmenten reagerade respondenterna som väntat. De segment där
vi förväntade oss ett annat resultat än vi fick var i Rum 2 samt vid Troférummet.
I Rum 2 trodde vi att fler spelare skulle följa ljuset och de blinkande lamporna till
den högra dörren och uppfatta den väldigt lätt objektskymda, mörklagda dörren
som negativ, men många gick rakt fram och påpekade att det kändes intuitivt att
gå framåt. Detta förutsatte alltså att de hade tagit den högra dörren i Rum 1, där
vi hade satt upp samma situation, med den ena dörren upplyst och den andra
mörklagd och delvis skymd. Att respondenterna alltså valde att ignorera de
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elementen i Rum 2 och istället följa en instinkt att gå rakt fram hade vi inte
väntat oss. Vi hade även väntat oss att fler respondenter skulle leta efter, och
hitta, Troférummet. De respondenter som hittade rummet påpekade att den
svagt upplysta hörnan antagligen indikerade ett hemligt rum. En respondent
visade intresse för troférummet, men valde att testa plattformsmomentet först,
och inte förrän denne hoppat över gallret insåg denne att det var försent att gå
tillbaka. Vi tror att en bidragande faktor till att de flesta respondenter missade
eller medvetet ignorerade Troférummet är tidsbegränsningen. Vi såg att de flesta
respondenter var mer eftertänksamma i början av banan men blev mer
stressade ju mer progress de gjorde, vilket kan ha lett till att de missat,
alternativt ignorerat rummet på grund av tidsbegränsningen.

4.1 Metodkritik och framtida forskning
Tidsramen tillät oss inte att ytterligare öka testbanans omfång. Genom att skapa
en längre testbana hade vi haft möjligheten att testa fler kombinationer av
visuella navigationselement och således fått en tydligare bild av vilka element
som integreras bäst för att skapa lyckad undermedveten vägledning för spelaren.
En längre bana hade även låtit oss implementera fler mindre uppenbara
navigationselement, i hopp om att jämföra hur respondenternas val hade skiljt
sig om de fick mindre undermedveten hjälp i navigationsprocessen.
Undersökningen vi gjort är applicerad på, och utförd för, en begränsad typ av
miljö. Eftersom vi har undersökt hur dessa visuella element har fungerat i en
linjär till semi-explorativ miljö vet vi endast hur de skulle fungera i en liknande
miljö. I en större och/eller mer explorativ miljö kan vi tänka oss att man skulle
använda sig av andra element för att nå önskat resultat, till exempel weenies som
beskrivs under 1.1 Bakgrund i denna text.
Genom att ställa öppna frågor då respondenterna inte tänkte högt kan vi ha
påverkat respondenternas uppfattning av miljön och gjort dem mer medvetna
om sina val, och således möjligen gått miste om några instinktiva reaktioner.
Genom att vi ställde frågor kan de ha uppfattat det som en uppmaning om att de
missat något. Även genom att sätta en tidsgräns kan vi ha begränsat resultaten.
Anledningen till tidsgränsen var att undvika systematisk utforskning av samtliga
rum, men kan även ha resulterat i överdriven stress från respondenterna och
kan vara anledning till att endast ett fåtal respondenter hittade det hemliga
rummet.
Vi har bara testat en bana med ett begränsat antal respondenter, och ett sätt att
vidare forska om detta är att sätta upp ett antal banor med olika element
implementerade för att få en differens mellan elementen och kunna jämföra hur
dessa påverkar respondenterna på olika sätt. Även att låta respondenterna spela
utan tidsbegränsning eller dolda troféer kan vara en idé för att se hur
respondenterna navigerar i en mer explorativ miljö.
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5 Slutsats
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka navigationsval en spelare gör i
en bana där visuell vägledning i form av ljussättning, färgkulör, färgmättnad samt
objektplacering är implementerad, och även att undersöka vilken av dessa
visuellt vägledande element som har mest påverkan.
Våra antaganden var att respondenterna skulle kunna orientera sig och navigera
snabbt och intuitivt i en miljö där vi implementerat visuell vägledning i form av
nämnda element, samt att ljussättning kommer vara den mest bidragande
visuella vägledningen.
En stor del av våra antaganden visade sig stämma. Respondenterna drogs till de
upplysta delarna av banan, samt reagerade på kontrasterna i färgsättningen.
Objektplacering var inget respondenterna påpekade till samma grad som
ljussättning och färgsättning, vilket vi hade trott att de skulle göra. Vi tror dock
att objektplaceringen påverkade respondenternas navigationsval undermedvetet
eftersom de ändå gjorde val som tydde på att blockerade vägar förbisågs.
1. På vilka sätt påverkar tidigare beprövade metoder för ljussättning,
färgsättning (färgkulör samt färgmättnad) samt objektplacering en
spelares navigationsval i en testbana?
Respondenterna navigerade till största del som förväntat, både medvetet och
undermedvetet. Somliga påpekade att de följde ljuset medan somliga erkände att
de inte riktigt visste varför de gjorde vissa val. Många respondenter undvek
medvetet de delar av banan som var mörkare och mer nedtonade i färgkulör och
färgmättnad, samt de delar av banan som blockerades med hjälp av
objektplacering.
2. Vilka av de fyra visuella navigationselementen guidar en spelare mest
intuitivt i en testbana?
Det var väldigt tydligt, väldigt snabbt, att ljussättning var det tydligaste visuella
navigationselementet. De flesta respondenter pekade som sagt ut att de följde
ljuset, och de delar av banan som var väldigt kontrasterande ljussatta var de
delar där respondenterna gjorde de snabbaste valen. Förutom ljussättning var
färgkulör och färgmättnad ett starkt bidragande element när det kombinerades
med ljussättningen. Objektplacering var det element vi märkte av minst reaktion
från, och stämde således inte överens med våra antaganden. Vi trodde att
objektplacering skulle komma att genomskådas mest som vägledande element
hos respondenterna då vi diskuterade att detta element förmodligen inte är
mottaget på en lika undermedveten nivå som ljussättning, färgkulör och
färgmättnad.
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