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Abstract	

This	study	investigates	how	the	environment	of	the	game	Brothers:	A	tale	of	

two	sons	(Starbreeze	Studios,	2013)	will	be	perceived	by	the	players.	The	study	

focuses	on	the	game	environment	and	how	the	graphics	on	actionable	objects	are	

interpreted	and	noticed	by	the	player.	A	qualitative	survey	was	conducted	in	

which	four	people	were	interviewed.	Semi-structured	interview	was	used,	each	

player	was	given	selected	scenes	from	the	game	during	observation.	The	game	

focuses	on	problem-solving	and	it's	not	always	clear	what	the	players	should	do.	

Many	other	game	developers	make	actionable	objects	easy	to	see	by	making	

them	different	from	other	objects,	by	highlighting	them	or	using	noticeable	

colors.	The	aim	of	the	study	was	to	examine	what	objects	the	player	perceived	as	

actionable	and	how	these	objects	were	visually	different	to	other	graphic	

elements.	Through	interviews	and	observations,	it	was	concluded	that	the	

graphic	environment	had	impact	on	the	players,	some	objects	in	the	game	

environment	were	more	distinctive	than	others	as	key	objects	for	problem-

solving.	Items	that	were	distinguishing	and	had	various	forms	that	separated	

them	from	the	background	were	easier	to	understand	as	interactable	items.	
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Sammanfattning	

Den	här	studien	undersöker	hur	miljön	i	spelet	Brothers:	A	tale	of	two	sons	

(Starbreeze	Studios,	2013)	tolkas	av	spelarna.	Studien	fokuserar	på	spelmiljön	

och	hur	grafik	med	interagerbara	objekt	tolkas	och	hur	spelaren	lägger	märke	till	

objekten.	En	kvalitativ	undersökning	genomfördes	där	fyra	personer	

intervjuades.	Semi-strukturerad	intervjuform	användes	och	varje	spelare	fick	

testa	utvalda	scener	ur	spelet	under	observation.	Spelet	har	fokus	på	

problemlösning	och	det	är	inte	alltid	tydligt	vad	spelaren	ska	göra.	Många	andra	

spelutvecklare	gör	interagerbara	objekt	enkla	att	se	genom	att	särskilja	dem	från	

andra	objekt,	genom	highlights	och	iögonfallande	färger.	Målet	med	studien	var	

att	undersöka	vilka	objekt	spelaren	tolkar	som	interagerbara	och	hur	dessa	

objekt	utmärker	sig	visuellt	jämfört	med	andra	grafiska	element.	Genom	

intervjuer	och	observationer,	blev	slutsatsen	att	den	grafiska	miljön	hade	

påverkan	på	spelarna,	en	del	objekt	var	mer	utmärkande	än	andra	att	de	skulle	

användas	som	nyckelobjekt	för	problemlösning.	Objekt	som	var	avvikande	och	

hade	unika	former	som	särskilde	sig	från	bakgrunden	var	lättare	att	uppfatta	

som	interagerbara	objekt.			
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1 Introduktion	

1.1 Bakgrund	

Miljön	i	spel	har	sin	unika	konstform.	Grafiken	kan	vara	mycket	enkel	till	att	

vara	mycket	realistisk	eller	stiliserad.	Miljön	är	kopplad	till	narrativet	och	

används	ofta	för	att	skildra	handlingen	i	spelet.	Objekt	i	miljön	kan	vara	

designade	för	att	uppfattas	vara	enhetliga	med	miljön	eller	designade	för	att	

sticka	ut	som	framträdande	objekt.	I	ett	spel	med	fokus	på	problemlösning	är	det	

viktigt	att	spelaren	förstår	vad	som	är	möjligt	att	interagera	med	i	spelvärlden,	

dock	utan	att	det	blir	allt	för	uppenbart.		

Brothers:	A	tale	of	two	sons	(Starbreeze	Studios,	2013)	är	ett	spel	med	

stiliserad	tredimensionell	grafik.	Det	finns	ingen	HUD1	i	spelet.	Det	finns	inte	

heller	några	grafiska	ikoner	eller	text	förutom	i	introduktionen	då	spelaren	får	

lära	sig	att	styra	karaktärerna.	Det	mesta	går	att	interagera	med,	men	enbart	

utvalda	objekt	i	spelvärlden	kan	användas	för	att	ta	sig	vidare.	Den	grafiska	stilen	

är	homogen	och	enhetlig	vilket	betyder	att	de	objekt	spelaren	kan	använda	inte	

skiljer	sig	från	resten	av	den	grafiska	miljön,	i	detta	avseende	skiljer	sig	spelet	

från	många	andra	spel	där	highlights2	används	för	att	markera	interagerbara	

objekt.	Spelets	gameplay	är	uppbyggd	på	ett	linjärt	sätt	med	begränsat	utrymme	

att	utforska	jämfört	med	open-world	spel3.	Brothers:	A	tale	of	two	sons	har	en	

speciell	spelmekanik	där	en	spelare	kan	styra	två	karaktärer	samtidigt	med	en	

handkontroll.	De	två	karaktärerna	har	olika	egenskaper;	storebror	är	tyngre	och	

har	mer	styrka	och	lillebror	är	lättare	och	smidigare.	Deras	olika	egenskaper	

måste	kombineras	för	att	ta	sig	igenom	spelets	problemlösningar.				

Vi	vill	genom	intervjuer	och	observationer	utforska	den	grafiska	miljön	och	

hur	miljön	talar	till	spelaren	visuellt.	Vi	vill	även	utforska	hur	spelaren	kan	

urskilja	objekt	som	användbara	i	en	spelmiljö	med	problemlösning.	Vi	hoppas	på	

																																																								

1	Används	för	att	visa	flera	sorters	information	samtidigt,	exempelvis	hälsa,	poäng	eller	nivå.	
2	Färg	eller	ljus	som	markerar	objekt	och	fångar	spelarens	uppmärksamhet.	
3	Virtuell	värld	där	spelaren	kan	röra	sig	fritt.	
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att	kunna	hitta	en	röd	tråd	genom	att	göra	en	undersökning	för	att	se	hur	

deltagarna	tolkar	interagerbara	objekt,	om	de	kan	urskilja	interagerbara	objekt	

som	avvikande	med	hjälp	av	grafiken,	samt	om	de	tolkar	grafiken	på	liknande	

sätt.	Det	gör	att	vi	kan	hitta	en	samlad	bild	av	hur	den	grafiska	miljön	tolkas	av	

spelaren	i	olika	situationer.								

Studien	syftar	till	att	fördjupa	vår	kunskap	om	grafiska	miljöer	i	spel	och	

utreda	hur	grafiken	påverkar	spelarens	visuella	tolkningar	under	

problemlösning.	

	

1.2 Teori	och	tidigare	forskning	

För	att	undersöka	hur	föremål	i	en	grafisk	miljö	tolkas	vara	interagerbara,	

samt	användbara	för	problemlösning	har	vi	valt	teorin	om	affordance	av	Gibson	

(1986);	teorin	om	affordance	står	till	grund	för	begreppet	perceived	affordance	

som	kan	användas	inom	design	för	att	beskriva	hur	vi	förhåller	oss	till	objekt	i	en	

miljö.	Begreppet	perceived	affordance	använder	Norman	(2004)	för	att	beskriva	

hur	vi	uppfattar	möjliga	handlingar	och	om	designen	gör	att	möjliga	handlingar	

anses	meningsfulla.	Vi	har	valt	teori	av	Linderoth	(2012)	om	perceived	

affordance	för	att	förklara	hur	begreppet	kan	appliceras	på	speldesign	och	hur	

spelaren	kan	tolka	grafiska	element	i	spelvärlden.	Vi	använder	oss	av	Solarskis	

(2013)	teori	om	”framing	and	centering”	som	förklarar	hur	spelaren	kan	

kontrolleras	med	hjälp	av	grafiken	genom	att	begränsa	spelaren.	Vi	använder	oss	

även	av	teori	om	hur	virtuell	information	kan	bakas	in	i	fysiska	objekt	samt	om	

hur	en	grafisk	miljö	kan	vara	visuellt	beskrivande	inom	narrativet	och	leda	

spelaren	genom	att	den	känner	igen	sig	från	tidigare	händelser	och	handlar	

därefter.	

	

1.2.1 Affordance		

Gibson	(1986)	myntade	ordet	affordance	och	han	förklarar	ordets	betydelse	i	

sin	teori	om	ekologisk	psykologi.	Gibson	säger	att	affordance	handlar	om	

perception,	handlingar	och	lärdomar	som	beskriver	en	ömsesidig	relation	mellan	
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en	aktör,	djur	eller	människa	och	dess	miljö.	Den	grundläggande	idén	om	

affordance	handlar	om	en	miljö	med	byggnader,	natur	och	objekt	och	hur	

människor	och	djur	förhåller	sig	till	dem.	Vatten	har	affordance	för	en	fisk	att	

kunna	andas	men	samma	gäller	inte	för	en	människa.	En	stol	har	affordance	för	

en	vuxen	människa	att	sitta	på	men	det	samma	gäller	inte	för	ett	spädbarn	

(Gibson,	1986).	Ett	annat	sätt	att	beskriva	affordance	är	enligt	Linderoth	(2012)	

det	tomma	mellanrummet	mellan	två	passade	pusselbitar,	där	mellanrummet	

beskriver	tydligt	hur	de	förhåller	sig	till	varandra,	här	menar	Linderoth	de	

specifika	egenskaper	miljön	erbjuder	i	relation	till	dess	aktör.	

	

1.2.2 Affordance	och	design	

Norman	(2004)	har	också	använt	sig	av	begreppet	affordance,	han	medger	

dock	att	inom	design	och	människa-datainteraktion	har	begreppet	blivit	

missuppfattat	och	att	han	själv	använt	begreppet	på	fel	sätt.	Norman	utvecklade	

sin	teori	vidare	genom	att	använda	orden	perceived	affordance.	När	det	handlar	

om	design	är	det	mycket	mer	intressant	hur	vi	uppfattar	saker	och	inte	vad	som	

är	en	verklig	sanning.	En	designer	vill	att	användaren	ska	förstå	vad	som	är	

möjligt	att	göra	och	inte	är	möjligt.	Enligt	Norman	(2004)	har	ett	grafiskt	objekt	

på	en	datorskärm	affordance	för	att	användaren	kan	klicka	på	det	men	frågan	är	

om	objektet	har	perceived	affordance:	Uppfattar	användaren	det	som	

meningsfullt	att	klicka	på	objektet?	

Enligt	Linderoth	(2012)	är	perceptuell	inlärning	när	vi	kan	urskilja	

information	i	en	miljö	för	att	se	affordances.	Spel	har	olika	system	för	att	hjälpa	

spelaren	att	urskilja	vad	som	är	möjligt	att	göra	i	spelmiljön.	Linderoth	beskriver	

highlighting	och	vision	modes	som	exempel	på	sådana	hjälpmedel.	Highlighting	

används	ofta	i	spel	för	att	visa	spelaren	vad	som	är	möjligt	att	interagera	med,	

genom	att	föremålen	exempelvis	lyses	upp	med	ljusa	och	klara	färgtoner.	En		

del	spel	har	olika	vision	modes	som	spelaren	kan	sätta	på	och	stänga	av,	när		

den	är	på	kan	spelaren	få	mer	information	om	spelets	miljö	genom	highlights,	

interagerbara	objekt	markeras	då	med	en	lysande	färg	och	blir	lättare	att	

upptäcka	för	spelaren.	Assasin´s	creed	2	(Ubisoft	Montreal,	2009)	är	ett	exempel	
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på	spel	som	har	olika	vision	modes.	Skillnaden	mellan	highlighting	och	vision	

modes	är	att	spelaren	kan	välja	när	funktionen	är	på	(Linderoth,	2012).	

Relationen	mellan	spelaren	och	spelmiljön	kan	enligt	Linderoth	appliceras	på	

teorin	om	ekologisk	psykologi.	Här	refererar	Linderoth	till	Gee	(2003)	och	

förklarar	att	spelaren	lär	sig	utföra	komplexa	uppgifter	inom	ett	komplext	

system.	Spelarens	förmågor	ökar	på	grund	av	de	kunskaper	spelaren	utvecklar	

under	spelandets	gång	(Gee,	2003).		Att	söka	information	i	en	miljö	är	sådant	vi	

gör	i	vår	vardag,	vi	vrider	på	vårt	huvud	för	att	kunna	se	i	en	viss	vinkel,	i	en	

jämförelse	med	spel	där	det	går	att	vrida	kameran	hjälper	detta	spelaren	att	söka	

information	och	se	vilka	affordances	som	finns	i	miljön	(Linderoth,	2012).		

Ekologisk	psykologi	handlar	om	perception	som	en	process	av	att	särskilja	

och	göra	distinktioner	(Gibson	och	Pick,	2000).	Det	vi	kan	urskilja	från	en	miljö	

ger	oss	information	om	vilka	affordances	som	finns	och	vilka	handlingar	som	är	

möjliga	att	utföra.	

	

1.2.3 Att	styra	spelaren	med	visuell	design	

Visuell	design	spelar	en	viktig	roll	i	spel	då	spelare	tenderar	att	gå	dit	där	

deras	uppmärksamhet	riktas	(Schell,	2008,	s.	287).	Våra	ögon	dras	automatiskt	

till	föremål	placerade	i	mitten	av	en	bild,	om	det	däremot	är	tomt	i	mitten	och	

föremål	är	spridda	runt	kanterna,	vandrar	våra	ögon	runt	mellan	objekten	och	vi	

vet	inte	var	vi	ska	fokusera.	I	ett	interaktivt	medium	är	det	viktigt	att	veta	hur	

spelarens	uppmärksamhet	fångas	och	hur	den	kan	styras.	På	så	vis	kan	en	

designer	styra	spelaren	indirekt	genom	att	använda	sig	av	grafiken.	Genom	att	

placera	objekt	i	centrum	av	spelvärlden	kan	spelaren	ledas	fram	med	hjälp	av	

grafiken	utan	att	spelaren	känner	sig	styrd	(Schell,	2008,	ss.	287-291).	Om	visuell	

design	kan	styra	var	spelaren	kommer	att	titta	är	det	även	möjligt	att	styra	var	

spelaren	kommer	att	gå.		
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1.2.4 Framing	and	centering	

Med	hjälp	av	den	grafiska	miljön	är	det	möjligt	att	ge	spelaren	känslan	av	att	

den	kan	röra	sig	fritt	även	om	grafiken	pekar	spelaren	i	rätt	riktning.	Detta	kan	

göras	genom	”framing	and	centering”	(Solarski,	2013).	”Framing	and	centering”	

går	ut	på	att	placera	föremål	i	centrum	eller	placera	en	dörr	i	mitten	av	en	scen	

för	att	leda	spelaren	dit,	se	figur	a	och	b.	Men	det	handlar	också	om	att	begränsa	

spelmiljön	för	spelaren.	Om	spelvärlden	är	öppen	är	det	svårare	för	spelaren	att	

söka	efter	information.	Framing	är	en	inramning	av	spelmiljön,	den	gör	att	

spelaren	kan	röra	sig	fritt	inom	ett	visst	område,	området	är	därför	egentligen	

mer	begränsat	än	fritt,	när	ett	föremål	placeras	i	centrum	av	ett	begränsat	

område	riktas	spelarens	uppmärksamhet	dit.		 

	

	

1.2.5 Virtuell	information	inbakad	i	grafiska	objekt	

Enligt	Schell	(2008,	ss.	333-334)	är	tydliga	landmärken	en	viktig	del	i	

spelmiljöer	för	att	kunna	hjälpa	spelare	med	vägval	och	orientering.	Landmärken	

är	till	för	att	spelaren	lättare	ska	kunna	minnas	dem.		

Enligt	Schell	(2008,	s.	228)	loopar	information	mellan	en	spelare	och	ett	spel.	

Spelaren	får	respons	från	spelet,	vilket	gör	att	spelaren	utför	handlingar	efter	

den	informationen.	Den	information	som	spelaren	tar	emot	behöver	därför	vara	

tydlig,	eftersom	den	påverkar	spelarens	beslut.	Tydligare	information	gör	att	
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spelaren	lättare	kan	uppfatta	hur	den	ska	gå	till	väga	i	spelet	och	gör	spelet	mer	

underhållande.	

	Ett	spel	med	en	narrativ	miljö	bör	enligt	Dickey	(2011)	innehålla	ett	samspel	

mellan	karaktärer,	händelser	och	miljö.	Det	som	spelaren	måste	utföra	i	spelet	

bör	därför	vara	rimligt	inom	narrativet.	För	att	spelaren	ska	förstå	vad	som	är	

möjligt	att	göra	och	inte	göra	behövs	det	information	i	narrativet	för	att	begränsa	

spelaren.	Narrativet	kan	bäddas	in	i	miljön	och	leda	spelaren	med	hjälp	av	

grafiken.	Enligt	Shen	och	Mazalek	(2010)	finns	det	i	brädspel,	där	problem-

lösning	är	i	fokus,	virtuell	information	inbakad	i	fysiska	objekt.	Att	lägga	ett	

pussel	innefattar	två	delar,	samla	ihop	bitarna	och	få	ihop	dem	till	en	bild.	

Narrativ	i	spel	fungerar	liknande	denna	process,	en	kedja	av	händelser	kan	

länkas	samman	och	bildar	en	process	som	kan	leda	spelaren	till	en	slutsats.	Vi	lär	

oss	av	det	vi	sett	tidigare	och	därför	kan	grafiken	signalera	till	spelaren	vad	den	

ska	göra	(Shen	och	Mazalek,	2010).	

	

1.3 Forskningsfråga	

Vad	i	den	grafiska	spelmiljön	påverkar	spelarens	problemlösning	i	spelet	

Brothers:	A	tale	of	two	sons?	Målet	med	vår	forskningsstudie	var	att	utforska	hur	

spelaren	tolkar	den	grafiska	spelmiljön	och	hur	spelarna	påverkas	under	

problemlösning	i	spelet	av	det	visuella.	

	

1.4 Disposition	

Introduktionen	är	uppdelad	i	fyra	avsnitt	där	vi	beskriver	bakgrunden	till	vår	

studie	och	redogör	varför	vi	vill	utforska	ämnet.	Där	presenterar	vi	också	teori	

och	tidigare	forskning	samt	vår	forskningsfråga.	Under	kapitel	2	beskriver	vi	vår	

forskningsmetod	och	hur	vi	använt	oss	av	stimulated	recall.	Resultatet	

presenteras	under	kapitel	3	med	utvalda	citat	från	våra	intervjuer	tillsammans	

med	analyser	av	insamlat	forskningsmaterial.	Under	kapitel	4	diskuterar	vi	

resultatet	och	föreslår	vidare	forskning	på	ämnet.	Under	kapitel	5	presenterar	vi	

de	viktigaste	slutsatserna	av	vår	forskningsstudie.	
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2 Metod	

2.1 Pilotstudie	

Vi	utförde	en	pilotstudie	för	att	undersöka	om	vår	metod	fungerade	och	om	vi	

kunde	använda	den	för	att	få	fram	resultat	som	gick	att	sammankopplas	med	

varandra	och	analysera.	När	vi	sedan	påbörjade	denna	studie	hade	vi	

erfarenheter	från	tidigare	intervjuer.	Vår	pilotstudie	hade	intervjufrågor	som	var	

mer	inriktade	på	samarbete	mellan	två	spelare,	vi	ändrade	dessa	frågor	så	att	de	

var	mer	inriktade	på	problemlösning.	Efter	att	vi	genomfört	pilotstudien	kom	vi	

fram	till	att	det	som	intresserade	oss	mest	var	hur	spelaren	kunde	uppfatta	

skillnader	mellan	objekt	i	ett	spel	med	enhetlig	grafik.	Därför	formulerade	vi	fler	

grafikspecifika	frågor.	Vi	ville	undersöka	hur	deltagarna	uppfattade	grafiken	som	

enhetlig,	om	det	var	lätt	att	urskilja	interagerbara	objekt	som	nycklar	i	spelets	

problemlösning,	eller	om	den	enhetliga	grafiken	försvårade	uppgiften.	Vi	

uppfattade	grafiken	som	enhetlig	då	spelet	inte	använder	sig	av	highlights	och	att	

det	kan	vara	svårt	att	särskilja	interagerbara	objekt	i	spelmiljön.	

	

2.2 Stimulated	recall		

Enligt	Pitkänen	(2015,	ss.	117-132)	går	stimulated	recall	ut	på	att	återskapa	

en	ursprunglig	händelse	för	deltagaren	att	återkoppla	till,	genom	att	deltagarens	

händelse	fångas	med	video-	eller	ljudupptagning.	Metoden	syftar	till	att	

återskapa	händelsen	så	den	blir	så	verklig	som	möjligt	och	gör	det	lättare	för	

deltagaren	att	minnas	händelsen.	Stimulated	recall	samlar	in	information	av	

deltagarna	för	att	få	svar	på	tankar,	orsaker	och	motiv	bakom	deras	handlingar,	

vilket	är	intressant	för	spelforskare	med	fokus	på	design,	strategiskt	tänkande,	

sociala	aspekter	kring	spel	och	andra	områden	inom	kategorin	spelupplevelse.	

Vi	inspirerades	av	metoden	stimulated	recall	för	att	den	underlättar	spelarens	

hågkomst	och	med	hjälp	av	metoden	får	vi	ta	del	av	spelarens	tankar	efter	deras	

spelsessioner.	Vi	använder	metoden	genom	att	spela	in	våra	respondenters	

spelsession	med	hjälp	av	skärmupptagning	via	datorn.	Skärmupptagningen	
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använder	vi	för	att	återskapa	händelser	i	spelsessionen,	metoden	gör	det	lättare	

för	deltagare	att	minnas	och	analysera	sina	handlingar.	Skärmupptagningen	

sparas	sedan	som	en	videofil	och	spelas	upp	för	deltagarna	under	intervjun.	

Metoden	rekommenderas	för	studier	av	spel	då	spelare	lätt	blir	involverade	i	

spelet	och	inte	alltid	kommer	ihåg	hur	de	resonerade	(Pitkänen,	2015,	ss.	117-

132).	

	Deltagarna	fick	under	intervjun	se	sin	spelsession	för	att	lättare	kunna	

återkoppla	händelser,	men	samtidigt	kunna	beskriva	exempel	i	detaljerad	form.	

Våra	data	samlades	in	genom	ljudupptagning	under	hela	intervjun,	vilket	var	

nödvändigt	för	vår	metod.	Ljudupptagningen	underlättade	vårt	arbete	med	

transkriberingen	av	våra	intervjuer.	Enligt	Pitkänen	(2015,	ss.	117-132)	bör	

intervjun	ta	vid	direkt	efter	att	deltagarna	spelat	för	att	få	bättre	resultat	av	

metoden.	Frågor	ska	ha	koppling	till	forskningsfrågan,	men	det	ska	också	vara	

möjligt	för	deltagarna	att	ge	öppna	åsikter	under	intervjun.	Stimulated	recall	kan	

utföras	genom	att	frågorna	som	ställs	kopplas	samman	med	delarna	från	de	

inspelade	händelserna	på	ett	semi-strukturerat	sätt	(Pitkänen,	2015,	ss.	117-

132).	

	

2.3 Intervju	och	observation	

Vi	använde	oss	av	en	kvalitativ	undersökning	för	att	få	svar	på	vår	

forskningsfråga	genom	personers	syn	på	problemlösning	i	grafiska	miljöer.	

Genom	intervjuer	kan	personliga	åsikter	undersökas	och	med	en	kvalitativ	

metod	kan	nya	forskningsfrågor	uppkomma	under	forskningsstudien	(Creswell,	

2014).	Vi	har	valt	att	använda	semi-strukturerad	intervjumetod	för	att	få	svar	på	

våra	frågor	och	kunna	observera	hur	deltagarna	gör	i	olika	situationer	i	spelet.	

Metoden	går	ut	på	att	vi	förberett	ett	antal	frågor	som	vi	ställer	till	deltagarna.	

Med	semi-strukturerade	intervjuer	har	vi	möjligheten	att	utveckla	frågorna	

under	intervjun	genom	att	ställa	följdfrågor.	Intervju	som	metod	ger	individuella	

tolkningar	vilket	betyder	att	det	inte	handlar	om	generella	tolkningar	av	en	

bredare	grupp.	Det	är	dock	en	god	metod	att	använda	inom	spelforskning	då	spel	

är	ett	medium	vi	interagerar	med	och	upplevelsen	i	spel	skapar	individuella	
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tolkningar	av	spelarna.	(Cote	och	Raz,	2015,	s.	93.)	Då	uppfattningen	av	bilder	

och	grafik	är	individuell	ville	vi	använda	oss	av	intervjuer	och	för	att	utföra	detta	

har	vi	tänkt	igenom	våra	frågeställningar	noggrant.		

I	intervjuerna	och	observationerna	använde	vi	oss	av	en	deltagare	i	taget	som	

fick	spela	spelet,	i	syfte	att	spelaren	individuellt	skulle	få	tolka	den	grafiska	

miljön	i	spelet.	Spelet	innefattar	element	av	problemlösning	och	grafiska	miljöer	

som	spelaren	kan	interagera	tillsammans	med.	Genom	observationer	och	

intervjuer	ville	vi	undersöka	hur	spelaren	uppfattar	miljön,	om	de	objekt	

spelaren	kan	interagera	med	smälter	in	i	den	övriga	grafiken	eller	om	de	sticker	

ut	från	resten	av	miljön.		

	Platsen	för	intervjun	var	en	spelstudio	eller	ett	klassrum	tillgängligt	för	alla	

studenter	på	spelprogrammet	vid	Södertörns	högskola.	Tre	av	de	fyra	

respondenterna	som	deltog	i	studien	var	spelstudenter	med	inriktningarna	

speldesign	och	grafisk	design	av	spel.	Vår	förhoppning	var	att	respondenterna	

skulle	ha	lättare	för	att	uttrycka	sig	och	ha	mer	förståelse	inom	ämnet	grafisk	

design	av	spel.	Men	för	att	bredda	urvalet	valde	vi	även	en	fjärde	deltagare	som	

inte	var	spelstudent.	Intervjuerna	gjordes	med	en	person	i	taget.	

	Uppspelningarna	av	deltagarnas	inspelade	spelsessioner	gjorde	att	spelarna	

lättare	kunde	beskriva	specifika	händelser	de	ville	återberätta	med	koppling	till	

frågorna,	vilket	blev	mer	bekvämt	för	spelarna.	Följdfrågor	ställdes	relaterade	till	

intervjufrågorna	eller	med	koppling	till	deltagarnas	svar.	Det	var	en	utmaning	att	

hitta	de	rätta	frågorna	att	ställa	under	intervjun.	Vi	ville	inte	ställa	frågor	som	var	

ledande	men	vi	ville	ändå	fråga	deltagarna	om	detaljer,	vilket	var	svårt	att	få	svar	

på	om	vi	inte	tog	upp	dessa	detaljer	i	frågorna.	Därför	blev	våra	följdfrågor	mer	

ledande.	

	Deltagarna	fick	information	om	att	de	skulle	få	spela	tre	scenarion	från	spelet	

Brothers:	A	tale	of	two	sons	på	PC	och	att	spel-sessionerna	skulle	spelas	in	via	

skärmupptagning.	För	att	fånga	spelsessionen	använde	vi	oss	av	programmet	

Open	Broadcaster	Software	(Bailey,	2012)	som	spelar	in	händelser	på	en	

datorskärm	och	sparar	det	som	en	videofil.	Innan	spelsessionen	klargjorde	vi	för	

deltagarna	hur	spelkaraktärerna	styrs	i	spelet.	Vi	beskrev	för	spelarna	hur	det	

var	möjligt	att	styra	båda	karaktärerna	i	spelet	samtidigt	med	en	och	samma	
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handkontroll.	Vi	förklarade	också	för	spelarna	att	det	finns	en	knapp	för	var	och	

en	av	karaktärerna	som	används	för	att	interagera	med	alla	interagerbara	

föremål	i	spelet.		

	

2.4 Transkribering	och	intervjuer	

Efter	att	våra	data	samlats	in	transkriberade	vi	intervju-svaren.	Av	transkri-

beringen	fick	vi	deltagarnas	intervju-svar	nedskrivna	i	textform	och	kunde	göra	

jämförelser	och	hitta	kopplingar	mellan	dem. 

	

2.5 Analysmetod			

Vi	använde	en	analysmetod	för	stimulated	recall	med	åtta	faser	enligt	EPP-

metoden	(Pitkänen,	2015,	ss	123-124).	Vi	försökte	tolka	våra	transkriberade	

data	med	öppet	sinne	utan	att	fundera	över	hypoteser.	Först	försökte	vi	hitta	

bredare	teman	innan	vi	bröt	ned	intervju-svaren	i	olika	kategorier.	Vi	överförde	

våra	data	genom	att	överföra	hela	meningar	eller	endast	ord.	Vi	översatte	

deltagarnas	meningar	till	egna	ord,	hittade	mönster	i	intervju-svaren	och	sökte	

efter	om	liknande	tolkningar	och	ord	återkom.	Vi	delade	sedan	in	datamängden	

efter	övergripande	teman.	Vi	utformade	dock	inte	en	tankekarta	då	vi	redan	

funnit	tydliga	resultat	som	var	gemensamma	för	flera	av	deltagarna.	

	Vi	upplevde	det	svårt	att	bryta	ned	våra	insamlade	data	utan	att	göra	

tolkningar	vi	gjort	själva	redan	innan	studien.	Vi	hittade	bredare	teman	men	vi	

ville	snabbt	bryta	ned	dem	i	kategorier	eftersom	vi	var	ute	efter	detaljer	i	

grafiken.	Vi	delade	in	intervju-svaren	efter	olika	kategorier	och	återkommande	

ord,	det	var	sedan	enkelt	att	jämföra	intervju-svar	som	innehöll	likartade	

detaljbeskrivningar.	Vi	delade	in	intervju-svaren	efter	funna	kategorier	och	

försökte	sedan	att	med	egna	ord	förklara	intervju-svaren	och	dess	betydelse.	
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2.6 Analys	av	resultatet	

För	att	analysera	resultatet	av	våra	respondenters	intervju-svar	använder	vi	

teorin	om	perceived	affordance	och	teorin	om	”Framing	and	centering”.	Teorin	

om	perceived	affordance	används	för	att	beskriva	vilka	objekt	spelaren	tolkar	

som	användbara	i	förhållande	till	karaktärerna	i	spelet.	Här	beskrivs	även	om	

objektets	form	har	perceived	affordance	för	karaktärerna.	Objektens	placering	

och	spelets	grafiska	inramning	analyseras	enligt	teorin	om	”Framing	and	

centering”,	för	att	se	om	resultatet	visar	att	placering	av	objekt	inom	ett	

begränsat	utrymme	har	påverkan	på	spelarnas	tolkningar. 
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3 Resultat	

3.1 Problemlösning	med	framträdande	grafiska	element	

Interagerbara	föremål	i	den	grafiska	miljön	kunde	spelarna	urskilja	som	

tydligt	framträdande,	dessa	objekt	var	avvikande	och	lätta	att	särskilja	från	övrig	

grafik.	Det	fanns	även	föremål	med	en	grafisk	utformning	som	gjorde	det	svårt	

att	förstå	hur	de	skulle	användas	för	att	lösa	problem	i	spelet.	Dessa	föremål	var	

svårare	att	urskilja	som	interagerbara	objekt	och	spelarna	uppfattade	dem	inte	

som	avvikande.	Under	spelsessionerna	fick	våra	deltagare	spela	tre	utvalda	

kapitel	i	spelet.	Dessa	kapitel	innehöll	tre	olika	scener	med	problemlösning,	där	

scen	1	uppfattades	ha	element	med	tydlig	perceived	affordance	och	var	därför	

enklare	att	lösa.	 

		

3.1.1 Scen	1	

De	föremål	som	spelarna	hade	lättare	att	urskilja	i	miljön	tillhörde	ett	moment	

i	spelet	där	karaktärerna	måste	samarbeta	för	att	ta	sig	från	en	avsats	till	en	

annan,	se	figur	1.	Mellan	avsatserna	finns	en	åker	där	en	hund	springer	runt;	för	

att	undvika	att	bli	attackerad	av	hunden	måste	karaktärerna	gå	framåt	en	i	taget	

medan	den	andra	lockar	på	hunden.	För	att	inte	behöva	springa	hela	vägen	över	

åkern	finns	halmbalar	att	vila	på	och	karaktärerna	kan	turas	om	att	springa	

mellan	dem.	

 
Figur	1.	
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I	citaten	lyfte	flera	av	spelarna	fram	hur	enkelt	det	var	att	lösa	pusslet	och	hur	

grafiken	hjälpte	spelaren	att	uppfatta	vilka	handlingar	som	var	möjliga.	Scenen	

innehöll	få	grafiska	element	vilket	gjorde	det	lättare	för	spelarna	att	lösa	pusslet.	

Grafiken	var	tydlig	för	spelarna	då	scenen	innehöll	två	olika	höjdnivåer	spelaren	

kunde	röra	sig	på,	det	var	tydligt	för	att	höbalarna	låg	på	en	högre	höjd	där	

spelaren	var	säker	från	hunden,	marken	nedanför	var	däremot	osäker	för	

spelaren	att	röra	sig	på;	när	spelaren	rörde	sig	på	marken	blev	den	genast	jagad	

av	hunden.	Grafiken	visar	tydliga	regler	för	spelaren	och	därför	blir	momentet	

lättare	att	lösa.		 

	

”	...Ååå	höbalarna	just	i	det	där	pusselmomentet	var	tydliga	grafiska	

komponenter	som	gjorde	det	lätt	att	förstå	att	man	skulle	hoppa	olika	vägar	åå	

vilseleda	hunden	så	den	andra	kunde	ta	sig	fram.”																																																																																																																																																							

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spelare	3	

	

Avsatserna	och	höbalarna	hade	perceived	affordance	på	så	vis	att	de	låg	på	

samma	höjd	och	hunden	befann	sig	på	en	lägre	nivå.	Här	befinner	sig	spelaren	på	

ett	tydligt	begränsat	område	som	omringas	av	ett	staket	och	det	tydliggör	för	

spelaren	att	höbalarna	och	hunden	som	befinner	sig	inom	ramen	är	viktiga	

grafiska	element. 

	

3.2 Övriga	framträdande	grafiska	element	

Den	grafiska	miljön	bestod	av	ett	antal	grafiska	element	som	var	tydligt	

framträdande	för	spelarna	jämfört	med	resterande	grafik.	Deltagarnas	citat	

nedan	handlar	om	spelarens	helhetsuppfattning	av	grafiska	element	i	spelet	och	

behöver	inte	vara	kopplade	till	en	specifik	scen.	Grafiska	element	som	var	tydliga	

och	spelarna	beskrev	som	viktiga	delar	i	spelets	problemlösning	var	

framträdande	föremål	som	var	lätta	att	urskilja,	samt	kameraåkningen	som	

tydligt	visade	vilka	objekt	som	fanns	med	i	scenen.		
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3.2.1 Framträdande	föremål	

Vissa	föremål	uppfattades	av	spelarna	som	framträdande	i	den	grafiskt	

enhetliga	miljön.	Föremålen	i	den	grafiska	miljön	kunde	urskiljas	genom	att	vara	

avvikande,	dessa	föremål	var	utformade	så	att	spelaren	tydligare	kunde	se	hur		

de	skulle	användas.	En	spelare	beskriver	hur	spakar	och	maskineri	är	tydliga	

grafiska	element	att	kunna	interagera	med.	En	annan	spelare	menar	på	att	

grafiska	element	i	spelet	var	framträdande	enbart	i	vissa	situationer,	för	att	

tydliggöra	interagerbara	objekt	för	spelaren.	 

	

”...det	lyste	inte	upp	i	spelet	på	något	sätt,	men	jag	visste	vad	jag	kunde	

interagera	med	genom	att	närma	dem	och	trycka	på	interaktionsknappen.	

Förutom	spakar	då,	de	är	ganska	tydliga	liksom,	de	sticker	ju	ut	på	något	sätt.	

Det	flesta	var	ju	maskineri	så	på	så	sätt	visste	man	ju	att	man	kunde	interagera	

med	dem,	åå	så	var	det	något	som	stack	ut	liksom	en	spak.”		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spelare	4	

		

”...om	det	var	nånting	som	stack	ut	så	var	det	oftast	för	att	det	skulle	vara	menat	

att	den	skulle	sticka	ur	att	de	tänkte	att	man	skulle	lägga	märke	till	det	på	

något	sätt,	men	i	stort	sätt	var,	det	mesta	väldigt	enhetligt,	ja.”	 	
	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 Spelare	1	

	

3.2.2 Kameran		

Kameran	kunde	spelaren	styra	med	hjälp	av	två	knappar	på	kontrollen	som	

gjorde	att	kameravinkeln	kunde	rotera	höger	eller	vänster.	Det	var	till	mestadels	

för	att	kunna	få	ett	bredare	perspektiv,	annars	ändrades	kameravinkeln	av	sig	

själv	i	situationer	när	intressanta	objekt	i	scenen	skulle	uppmärksammas.	När	

spelaren	kommer	till	en	ny	scen	visas	en	åkning	med	kameran	där	fokus	ligger	

på	de	objekt	som	finns	i	scenen,	spelaren	får	då	en	överblick	över	vilka	objekt	

som	tillhör	problemlösningen	och	även	information	om	vart	spelaren	kan	gå.		

I	mellansekvenser	visades	även	korta	filmklipp	för	att	ge	spelarna	mer	

information.	I	citatet	nedan	nämner	två	av	våra	respondenter	att	
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kameraåkningen	hjälpte	dem	att	visa	vart	spelaren	kunde	gå	och	att	de	fick	hjälp	

av	cutscenes4	som	visade	dem	vägen.			

	

”…kameran	gör	oftast	ett	bra	jobb	med	att	försöka	peka	åt	vilket	håll	som	du	

ska	att	den	automatiska	kameran	liksom	tittar	åt	framåt	så	att	säga,	så	om	

kameran	tittar	bort	nånstans	så	är	det	så	att	då	ska	man	oftast	inte	behöva	gå	

dit,	så	kameran	gjorde	jobbet	lite	tydligare.”		

Spelare	1	

	

”Det	fanns	en	tydlig	klar	väg	att	gå	hela	tiden,	sen	så	visade	ju	kameran	också	

via	cutscenes	hur	man	skulle	ta	sig	till	vissa	ställen.	Jag	gillade	också	att	figuren	

kunde	peka	åt	ett	visst	håll,	för	att	visa	vilken	väg	som	var	rätt	att	gå	om	det	var	

tveksamheter.”		

Spelare	3	

	

3.3 Problemlösning	med	svårtolkade	grafiska	element	

Grafiska	element	blev	svårtolkade	för	spelarna	i	scener	som	innehöll	flera	

interagerbara	objekt,	det	blev	svårt	för	spelaren	att	uppfatta	vilka	objekt	som	var	

användbara	för	att	lösa	pusslet.	Det	fanns	även	objekt	som	inte	var	visuellt	

tydliga	för	spelaren	vad	de	skulle	användas	till,	exempelvis	kunde	flera	objekt	

flyttas	på	men	var	de	skulle	flyttas	visades	inte	tydligt	i	grafiken.	Flera	av	

spelarna	uppfattade	två	av	problemlösningarna	i	spelet	att	ha	svårtolkade	

grafiska	element	jämfört	med	andra	scener	i	spelet.	Vissa	föremål	i	spelvärlden	

gjorde	det	svårt	för	spelarna	att	veta	hur	de	skulle	kombinera	dem. 

	

																																																								

4	Sekvenser	i	spel	som	till	exempel	visar	upp	konversationer	mellan	karaktärer	eller	
introducerar	spelaren	för	något	nytt	i	spelet.	
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3.3.1 Scen	2	

Det	mest	svårtolkade	för	spelarna	var	att	urskilja	hur	de	skulle	ta	sig	över	en	

uppfälld	bro	med	hjälp	av	karaktärernas	förmågor,	se	figur	2.	Lösningen	var	att	

den	mindre	karaktären	behövde	springa	i	ett	hjul	så	att	bron	höll	sig	nedsänkt	

för	den	större	karaktären	att	ta	sig	över.	På	andra	sidan	stod	ett	antal	får	som	

den	större	karaktären	skulle	välja	en	av	för	att	placera	i	hjulet.	När	väl	fåret	var	

inne	i	hjulet	började	den	att	gå,	vilket	fick	hjulet	att	rotera	och	gjorde	att	bron	

sänktes	ner	igen	så	att	båda	karaktärerna	kunde	ta	sig	över. 

 
Figur	2.			

Deltagarna	beskriver	hur	de	försökte	gå	tillväga	för	att	lösa	pusslet.	Deras	

citat	visar	på	att	det	var	svårt	för	spelarna	att	avläsa	från	grafiken	i	scenen	hur	de	

skulle	lösa	pusslet	då	det	fanns	flera	grafiska	element	i	scenen	så	som	hjulet,	

fåren	och	kaninerna.	

	

”	Jag	fastnade	ju	bland	annat	på	det	här	snurrhjulet	med	bryggan,	där	jag	tyckte	

att	mer	logiskt	resonemang	att	lösa	det	var	att	ställa	de	tunga	fåren	på	bryggan	

så	den	inte	tippa	upp.	Ååå	att	ställa	ett	av	fåren	i	hjulet…	kom	jag	inte	riktigt	på,	

på	egen	hand	”skratt”.”	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 Spelare	3	
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”	...innan	man	fick	se	fåren	så	fick	man	först	se	en	kanin,	en	scen	med	kaniner		

och	då	fick	man	den	baktanken	att	ha	man	kanske	ska	göra	någonting	med	

kaninerna	för	att	lösa	pusslet,	typ	att	få	kaninerna	gå	in	i	hjulet.	Äh	speciellt		

så	var	det	ju	vilseledande	med	att	man	faktiskt	kunde	äh	man	kunde	faktiskt	

interagera	med	kaninerna	så	att	det,	det	gav	känslan	att	här	kan	man	göra	

någonting	med	det	alltså	borde	man	göra	någonting	mer,	men	det	kändes	som	

spelet	kastar	lite	äh	missledande	information	här	och	där.	”	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spelare	1	

	

Hjulet	hade	perceived	affordance	på	så	vis	att	spelaren	förstod	att	något	skulle	

springa	i	det	för	att	bron	skulle	fällas	ned.	Vad	som	skulle	springa	i	hjulet	var	

dock	svårt	att	urskilja	för	spelarna.	Flera	av	spelarna	tolkade	att	hjulet	hade	

perceived	affordance	för	kaninerna	att	springa	i	hjulet	men	detta	fungerade	inte	

då	kaninerna	inte	gick	att	bära	fram	till	hjulet.	Hjulet	hade	också	perceived	

affordance	för	fåren	att	springa	i	det	men	det	var	mer	svårtolkat	för	spelarna.	

Fåren	var	tunga	att	bära	på	(detta	indikerades	inte	i	grafiken	förrän	spelaren	

faktiskt	testar	att	plocka	upp	fåret).	Flera	av	spelarna	tolkade	att	de	tunga		

fåren	skulle	sättas	på	bron	för	att	den	skulle	hållas	nedfälld	så	att	den	andra	

karaktären	kunde	ta	sig	över,	detta	var	dock	inte	rätt	lösning.	Att	hjulet	och	fåret	

var	grafiska	element	som	var	sammankopplade	med	bron	var	inte	uppenbart	och	

spelaren	fick	testa	sig	fram	genom	att	interagera	med	olika	objekt. 

	

3.3.2 Scen	3	

Denna	scen	innehöll	också	problemlösning	som	spelarna	ansåg	vara	svårare	

att	lösa.	Scenen	utspelar	sig	i	en	borg	med	mörkare	färger	än	tidigare	i	spelet.	I	

början	av	scenen	får	spelarna	se	ett	snurrande	kvarnhjul,	bredvid	hjulet	finns	en	

flod	med	en	spång	som	snurrar	och	inte	går	att	ta	sig	över.	En	trappa	leder	

spelaren	till	en	annan	del	av	borgen,	där	finns	en	trång	passage	med	röda	tunnor,	

i	slutet	av	passagen	ligger	ett	metallrör	med	två	handtag	i	varsin	ände,	se	figur	3. 
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Figur	3.	

Det	fanns	objekt	i	scenen	som	förvirrade	spelarna	som	till	exempel	de	röda	

tunnorna.	Tunnorna	hade	röd	färg	som	var	framträdande	och	karaktären	

knackade	på	dem	när	spelaren	försökte	interagera	med	objekten.	Dock	var	

tunnorna	inte	användbara	för	att	lösa	pusslet.	

 

”Som	när	jag	knackade	på	de	röda	dunkarna	eller	vad	det	är.	För	jag	trodde	

man	skulle	använda	dem,	men	det	kunde	man	ju	inte	egentligen.”		 	
	 	 								 	 	 	 	 	 										 	 Spelare	2	

	

Kvarnen	tolkades	på	olika	sätt	av	spelarna	och	den	var	inte	alls	uppenbar	för	

alla	spelare	att	den	utgjorde	ett	nyckelobjekt	i	problemlösningen.	En	anledning	

till	detta	kan	ha	varit	att	kvarnen	var	mindre	framträdande	än	andra	grafiska	

element,	till	exempel	hade	de	röda	tunnorna	en	starkare	färg	och	dessa	objekt	

uppfattades	som	mer	framträdande	än	kvarnen.	 

	

”Som	i	den	scenen	när	jag	skulle	ta	mig	över	eeeh,	ta	mig	över..	Vad	var	det..	En	

snurrande	kvarn,	av	något	slag	vid	vattnet.	Den	var	svårt	för	att	eeeh,	när	man	

gick	runt	så	drog	uppmärksamheten	till	andra	saker	som	inte	hade	med	saken	

att	göra,	så	då	tänkte	jag	på	det.	Eeeh,	men	när	jag	kom	tillbaka	så	insåg	jag	
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liksom	att,	den	snurrade	och	för	att	ta	mig	över	måste	jag	få	den	att	sluta	

snurra,	då	kanske	de	andra	maskinerna	inte	hade	med	saken	att	göra.”		

Spelare	4	

	

Fler	av	spelarna	menade	att	metallröret	var	framträdande	och	det	var	lätt	att	

förstå	att	karaktärerna	skulle	interagera	med	den.	

	

“...det	var	ju	ganska	få	grafiska	komponenter	i	den	scenen,	så	man	förstod	ju	

ganska	snabbt	att	det	var	någonting	man	behövde	göra	med	den	här	pinnen	

(metallröret).”	

Spelare	3	

	

Metallröret	var	tydligt	placerat	i	mitten	av	en	passage	på	en	begränsad	yta,	

den	hade	dessutom	två	ändar	vilket	signalerade	att	båda	karaktärerna	skulle	

bära	den.	De	röda	tunnorna	hade	en	avvikande	färg	då	karaktären	kunde	

interagera	med	dem	genom	att	knacka	på	dem,	dock	var	tunnorna	snarare	där	

för	att	försvåra	pusslet	för	spelaren.		

Kvarnen	tolkades	vara	kopplad	till	den	snurrande	spången	av	flera	spelare.	

Dock	var	det	inte	enkelt	för	alla	spelare	att	lista	ut	att	kvarnen	behövde	sluta	

snurra	för	att	spelaren	skulle	kunna	ta	sig	över	spången.	Att	problemlösningen	

tolkades	som	svårare	att	lösa	kan	bero	på	att	spelaren	hade	svårare	att	tyda	de	

grafiska	elementen,	då	metallpelaren	inte	befann	sig	inom	samma	begränsade	

yta	som	kvarnen	och	då	spelaren	behövde	röra	sig	mellan	flera	utrymmen	var	

det	otydligare	för	spelaren	att	föremålen	skulle	kombineras	med	varandra.		

Andra	saker	som	kan	ha	gjort	att	problemlösningen	ansågs	svårare	var	att	det	

tog	lång	tid	att	flytta	metallröret	och	testa	om	det	gick	att	kombinera	med	andra	

objekt.	Spelaren	fick	då	också	mer	tid	att	fundera	på	vad	metallröret	skulle	

användas	till.	
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3.4 Övriga	svårtolkade	grafiska	element	

Den	grafiska	miljön	beskrev	inte	tydligt	överlag	vad	som	kunde	interageras	

med,	och	den	beskrev	inte	heller	tydligt	för	spelarna	vad	som	behövdes	

interageras	med	under	problemlösningarna.	

	

3.4.1 Otydlig	interaktion	

I	vissa	situationer	var	det	svårare	för	spelarna	att	se	vilka	grafiska	föremål	de	

behövde	interagera	med	för	att	komma	vidare	i	spelet.	Interagerbara	objekt	var	

ibland	inte	framträdande	och	tolkades	av	spelarna	som	visuellt	otydliga.	Det	

gjorde	att	deltagarna	interagerade	med	det	mesta	i	sin	spelsession	för	att	se	om	

de	fick	någon	respons.	

	

”Det	var	framförallt	i	början	av	spelet	som	jag	gick	omkring	och	testade	

interagera	med	allting	och	sen	fattade	jag	väl	att	nä	men	det	där	är	ju	typ	saker	

man	inte	ska	kunna	interagera	med.	Ibland	så	var	det	typ	nått	stängsel	som	jag	

trodde	typ	man	skulle	interagera	med,	skulle	man	hoppa	över	det	men	det	

gjorde	man	inte	alls,	sånna	exempel.”			 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 										 	 	 	 Spelare	1	

3.4.2 	Enhetlig	grafik	

Spelarna	uppfattade	den	grafiska	miljön	som	enhetlig,	vilket	gjorde	att	det	

ibland	kunde	vara	svårare	att	urskilja	vad	som	var	interagerbart.	Även	om	det	

fanns	interagerbara	objekt	som	kunde	urskiljas	i	den	enhetliga	grafiken,	så	

smälte	övrig	grafik	in	med	flera	av	de	interagerbara	grafiska	elementen.	

		

”…jag	nämnde	tidigare	litegrann	så	snackade	jag	om	att	kameran	pekade	äh	så	

här	gick	man	förbi	en	valfri	scen	äh	som	bara	pekade	litegrann	i	bakgrunden.	

Äm	sånna	sticker	ju	ut	att	där	är	någonting	som	rör	sig,	men	annars	så	tänkte	

jag	inte	på	att	det	var	någonting	som	stack	ut	väldigt	mycket	utan	det	var	

ganska	enhetlig	grafik.”			

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spelare	1	
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	 ”…men	i	stort	sätt	var,	det	mesta	väldigt	enhetligt,	ja.”			

Spelare	1	

”…Allt	smälte	in	ganska	bra.”		

Spelare	4	

3.5 Kunde	gjorts	tydligare	

Spelarna	hade	synpunkter	kring	de	grafiska	element	som	användes	för	

problemlösning;	grafiska	objekt	smälte	ihop	med	övrig	grafik	och	var	ibland	

svåra	att	upptäcka	som	interagerbara	objekt.	Ibland	saknades	framträdande	

grafiska	hjälpmedel	så	som	highlights	för	att	urskilja	objekt	i	den	enhetliga	

miljön.	Om	interagerbara	objekt	markerats	med	highlights	hade	spelaren	lättare	

uppmärksammat	dem.	Spelarna	hade	tankar	kring	hur	grafiska	komponenter	i	

spelet	kunde	lyftas	fram	på	ett	mer	tydligt	sätt.	Ibland	saknade	deltagarna	tydlig	

information	från	grafiken	vilket	gjorde	att	de	fick	testa	sig	fram	för	att	hitta	de	

rätta	objekten	som	var	användbara	i	olika	scener. 

	

”…handtagen	på	grindarna	skulle	ha	förstärkt	tycker	jag.	För	dem	såg	inte	jag	

och	eftersom	de	kom	så	tidigt	i	spelet	tyckte	jag	man	kunde	haft	dem	i	en	klarare	

färg.”	

Spelare	3	

		

”Möjligtvis	om,	om	objekt	som	man	jag	sa,	om	man	interagerar	med	dem	men	

dom	behövde	någonting	till	där,	för	att	det	skulle	hända	någonting	med	dem	

efter	att	man	skulle	interagera	med	dem,	så	skulle	de	kunna	behöva	nån	sorts	

highlight,	ja	nu	har	du	gjort	steg	ett	av	steg	två	nu	behöver	du	göra	en	sak	till,	

sån	grafik	skulle	kunna	hjälpt.”		

Spelare	1	

	

”…de	sakerna	man	skulle	ta	upp,	om	de	kunde	lysa	lite.	Gult	runt	dem	eller	sådär,	

så	skulle	det	vara	mycket	enklare	att	veta.”	

Spelare	2	
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3.6 Sammanfattning	av	resultaten	

Spelarna	uppfattade	den	grafiska	stilen	som	enhetlig	med	mer	eller	mindre	

framträdande	objekt.	En	del	av	föremålen	urskildes	genom	att	objekt	var	

utformade	så	att	spelaren	förstod	att	de	skulle	interagera	med	dem,	ett	exempel	

är	spelarens	tolkningar	att	spakar	och	maskineri	är	tydliga	interagerbara	objekt.	

Spelarna	uppfattade	den	grafiska	miljön	som	enhetlig	och	att	interagerbara	

föremål	smälte	in	i	övriga	grafiken.	Ett	bra	hjälpmedel	för	spelaren	att	se	dolda	

element	i	grafiken	var	genom	kameraåkning.	Kameran	visade	information	för	

spelaren	genom	att	åka	eller	roterade	automatiskt	för	att	uppmärksamma	

spelaren	på	var	det	fanns	viktiga	objekt	i	scenen. 

Föremålen	var	inte	alltid	tydligt	framställda	som	interagerbara	för	spelarna,	

vilket	gjorde	att	de	fick	testa	sig	fram	genom	interaktion.	En	del	scener	i	spelet	

var	svårare	än	andra	att	tyda	för	spelarna,	vilket	gjorde	att	de	fick	utforska	och	

leta	efter	de	rätta	grafiska	föremålen	som	var	kopplade	till	problemlösningarna.	

Det	blev	därför	svårt	för	spelarna	att	veta	i	en	del	moment,	när	de	behövde	båda	

karaktärerna	och	när	de	behövde	kombinera	flera	objekt	med	varandra	under	

problemlösning	i	spelet.	När	det	fanns	många	olika	grafiska	element	i	en	scen	var	

det	svårare	för	spelarna	att	tolka	vilka	objekt	som	var	användbara.	

Problemlösning	i	de	olika	scenerna	kan	även	ha	uppfattats	svårare	för	att	de	

tog	längre	tid	att	spela	igenom,	krävde	mer	tankeverksamhet	och	behövde	mer	

komplicerad	styrning	av	karaktärerna. 

Resultatet	säger	också	enligt	vår	analys	att	spelarna	hade	lättare	att	tolka	hur	

de	skulle	lösa	problem	när	grafiska	föremål	befann	sig	på	ett	begränsat	utrymme	

och	svårare	att	tolka	hur	de	skulle	lösa	problem	när	de	behövde	röra	sig	mellan	

flera	utrymmen.	 

Spelarna	saknade	ibland	visuellt	tydliga	indikationer	på	grafiska	element	som	

interagerbara	objekt	och	användbara	för	problemlösning	i	olika	scener.	Spelarna	

ansåg	att	en	iögonfallande	färg	eller	highlights	hade	gjort	objekt	mer	tydliga	vad	

de	skulle	användas	till	och	om	de	skulle	kombineras	med	andra	objekt.	 
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4 Diskussion	

Vårt	urval	av	respondenter	bestod	mestadels	av	spelstudenter	på	en	högskola.	

Vårt	urval	bestod	av	fyra	personer	varav	endast	en	person	inte	var	spelstudent.	

Vi	valde	att	använda	oss	av	spelstudenter	då	de	har	bättre	inblick	i	när	det	

handlar	om	speldesign	och	kan	särskilja	grafiska	komponenter	från	gameplay.	Vi	

vill	därför	också	klargöra	att	våra	respondenter	kan	anses	vara	en	expertgrupp	

och	att	resultatet	hade	sett	annorlunda	ut	om	respondenterna	inte	varit	

spelstudenter. 

Vår	studie	syftar	till	att	öka	kunskap	om	grafiska	miljöer	i	spel	och	vi	har	med	

hjälp	av	intervjufrågor	och	inspelat	material	analyserat	resultatet	av	

respondenternas	tolkningar.	Vår	studie	var	begränsad	av	ett	antal	frågor,	även	

om	vi	ställde	följdfrågor	som	uppkom	under	intervjuerna	var	de	flesta	av	våra	

frågor	färdigformulerade	innan	intervjuerna.	Under	intervjun	fick	spelarna	ta	del	

av	inspelat	material	från	sin	spelsession.	Därefter	valde	vi	ut	relevanta	scenarion	

från	skärmupptagningen.	De	scenarion	vi	valde	ut	kunde	sammankopplas	till	

våra	frågor.	Vid	en	bredare	studie	hade	det	varit	intressant	att	spelaren	fick	

beskriva	sina	tankegångar	vid	varje	tillfälle	i	spelsessionen	och	att	vi	ställt	fler	

frågor	till	spelaren. 

I	resultatdelen	beskrivs	grafiken	i	spelet	både	som	tydlig	och	svårtolkad.	

Tydlig	grafik	med	framträdande	objekt	kopplas	samman	med	scenarion	som	

tolkades	som	enklare	att	genomföra	och	svårtolkad	grafik	kopplas	samman	med	

scenarion	som	tolkades	svårare	att	genomföra.	Det	vi	försöker	framföra	här	är	

att	många	föremål	i	den	grafiska	miljön	och	placeringen	av	dem	kan	göra	

problemlösningen	svårare.	Dock	behöver	inte	detta	betyda	att	problemlösningen	

ska	vara	enkel,	då	försvinner	ju	poängen.	Vidare	behöver	inte	grafik	som	tolkas	

tydlig	också	innebära	att	problemlösningen	blir	lättare	att	lösa.	Det	är	en	svår	

balansgång	och	i	slutändan	handlar	det	om	att	göra	grafik	som	gör	spelet	roligt	

och	utmanande.	I	en	bredare	studie	vore	det	intressant	att	undersöka	hur	balans	

skapas	i	grafiken	för	att	reglera	svårighetsgraden.	 
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Det	bör	också	nämnas	att	grafiken	som	var	svårtolkad	och	problemlösning	

som	ansågs	svår	kan	ha	haft	andra	svårigheter	som	påverkade	spelaren;	då	

menar	vi	svårigheter	som	inte	hade	med	grafiken	att	göra.	En	del	moment	krävde	

mer	tankeverksamhet	hos	spelarna	då	det	fanns	flera	interagerbara	objekt	att	

testa	om	de	var	användbara	för	att	klara	problemlösningen,	samt	att	olika	

moment	krävde	olika	sorters	samarbete	mellan	karaktärerna,	vilket	kan	ha	gjort	

problemlösningen	svårare.	Ibland	behövde	karaktärerna	bära	föremål	

tillsammans,	som	i	scenen	med	metallröret	och	ibland	behövde	karaktärerna	

befinna	sig	på	olika	platser	för	att	lösa	problemet.	De	olika	momenten	kan	också	

ha	varit	olika	svåra	när	det	gällde	att	styra	karaktärerna,	när	spelaren	behövde	

styra	båda	karaktärerna	samtidigt	för	att	flytta	ett	föremål	är	ett	sådant	exempel.	 

I	teoridelen	beskrivs	hur	spelaren	kan	känna	sig	fri	i	spelvärlden	med	hjälp	av	

”framing	and	centering”	trots	att	spelmiljön	är	begränsad	för	spelaren.	Här	vore	

det	även	intressant	att	undersöka	om	spelaren	upplever	sig	begränsad	inom	ett	

visst	område	och	om	den	grafiska	miljön	på	så	vis	gjort	spelupplevelsen	sämre	

för	spelaren. 
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5 Slutsats	

Med	semi-strukturerade	intervjuer	och	stimulated	recall	samt	observation	av	

spelarna	har	vi	kunnat	urskilja	hur	den	grafiska	miljön	talar	till	spelarna	visuellt.	

Därefter	har	vi	kunnat	urskilja	hur	utvalda	scener	med	problemlösning	från	

spelet	haft	mer	eller	mindre	framträdande	grafiska	element	för	spelarna.	Vi	har	

även	analyserat	spelarnas	helhetsuppfattning	och	generella	tolkningar	av	den	

grafiska	miljön.	Dessa	tolkningar	visade	att	flera	av	spelarna	ansåg	att	flera	

grafiska	element	hade	kunnat	förtydligas	så	att	spelaren	uppfattade	dem		

som	interagerbara	och	användbara	för	problemlösning.	 

Problemlösningarna	i	den	grafiska	miljön	påverkade	spelarna	på	flera	sätt,	

dels	påverkades	spelarna	av	grafiken	och	dels	av	hur	svår	problemlösningen	var.	

Problemlösningarna	som	spelarna	ansåg	svårare	hade	fler	grafiska	

komponenter.	Dessa	objekt	var	utspridda	på	en	större	yta	och	tog	längre	tid	att	

spela	igenom,	därför	är	det	svårt	att	säga	hur	mycket	grafiken	egentligen	

påverkade	spelarnas	problemlösningar,	eller	om	spelarna	påverkades	av	andra	

anledningar,	som	att	det	till	exempel	krävdes	mer	tankeverksamhet	att	lösa	en	

del	av	problemen.		 

Vårt	fokus	i	denna	studie	var	att	ta	reda	på	hur	grafiken	påverkade	spelaren.	

Resultatet	av	våra	intervjuer	visar	att	objekt	som	inte	framställdes	som	

interagerbara	objekt	gjorde	att	spelarna	testade	sig	fram	om	något	var	mindre	

tydligt	för	att	hitta	de	interagerbara	objekt	som	tillhörde	problemlösningarna.	 

Objekt	som	var	tydligt	framträdande	som	interagerbara	var	maskineri	och	

spakar,	dock	var	det	inte	alltid	tydligt	hur	dessa	objekt	var	sammanlänkade	och	

hur	de	skulle	kombineras	under	moment	av	problemlösning.	 

Enligt	vår	analys	kunde	spelarna	med	hjälp	av	grafiken	urskilja	interagerbara	

objekt	som	framträdande	men	ibland	som	svårtolkade.	Den	grafik	som	

påverkade	spelarnas	problemlösning	genom	att	vara	framträdande	hade	färre	

grafiska	komponenter	och	befann	sig	inom	ett	tydligt	begränsat	utrymme.	Den	

grafik	som	påverkade	spelarnas	problemlösning	genom	att	vara	svårtolkad	hade	
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fler	grafiska	komponenter	som	behövde	kombineras	och	föremålen	befann	sig	

inte	inom	samma	begränsade	yta.	 

Grafik	som	spelarna	ansåg	vara	svårtolkad	handlade	om	utformningen	och	

färgen	på	objekten,	det	var	inte	tydligt	för	spelarna	hur	dessa	objekt	var	

sammanlänkade	med	andra	objekt	i	spelet,	dessa	objekt	smälte	bättre	in	i	miljön	

och	uppmärksammades	inte	lika	mycket	av	spelarna	då	andra	objekt	var	mer	

framträdande	och	kunde	till	exempel	ha	en	starkare	färg.	 
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Figur	a-b	omarbetat	från:		
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Figur	1-4:	

Våra	egna	skärmdumpar	från	spelet;	Starbreeze	Studios,	2013.	Brothers:	A	Tale	

of	Two	Sons,	[Spel	-	Microsoft	Windows]	505	Games	

	

	

	

		

	

	

	

	


