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Sammanfattning:
Denna uppsats handlar om en undersökning jag gjorde där 39 personer gick
igenom en virtuell miljö jag byggt i Unreal Editor 3.
Den virtuella miljön bestod av 5 korsningar där spelaren gjorde ett val om
vilket håll han skulle gå.
Baserat på statistik och intervjusvar från de 39 personerna har jag sedan
dragit en slutsats i form av en rangordning av beteenden som styr en
spelare genom en nivå i ett dataspel.
Abstract:
This paper concerns a study I did in which 39 people went through a virtual
environment I built in Unreal Editor 3.
The virtual environment consisted of five intersections where the player
made a choice about which direction he should go.
Based on statistics and interview responses from the 39 people I have since
come to a conclusion in the form of a hierarchy of behaviours that control a
player through a level in a computer game.
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Förord
Denna uppsats är mitt examensarbete i ämnet Speldesign.
Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och arbetet med den har pågått
under våren 2010. Handledare för uppsatsen är Troels Linde.
Jag vill tacka alla som var med i min undersökning samt alla ni som hjälpt
till med korrekturläsning och återkoppling.
Carl Horned 2010
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Bakgrund:
Inom ämnet speldesign finns en inriktning som kallas leveldesign 1. Alla
större företag har minst en person tillskriven titeln leveldesigner.
Ordet level är engelska för nivå och har använts sedan datorspelens födelse
för att beskriva de olika kapitel eller delar ett dataspel kan bestå av.
Det är leveldesignerns uppgift att designa det utrymmet spelaren kan flytta
sin spelarkaraktär på, t.ex labyrinten i Pac-Man (Namco, 1981) (illustration
1).

Illustration 1: PacMan, Namco, 1981
Leveldesignern måste se till att labyrinten blir så lättnavigerad att den inte
blir frustrerande. I illustration 1 ser vi t.ex att det inte finns några
återvändsgränder vilka kunnat frustrera spelaren. Leveldesignern måste
också se till att spelet inte blir för lätt, för det vore trist om alla prickarna
Pac-Man ska samla låg på en lång rad.
Med teknologins utveckling så har flera nya utmaningar uppstått för
leveldesigners. Framförallt har en ny dimension tillkommit, djupet, och med
det nya perspektiv för spelaren att se nivån ifrån.

Illustration 2: Omaha Beach från Medal of Honor: Allied Assault,
2015/Electronic Arts, 2002.
Ett exempel på hur ett spel i förstapersonsvy ser ut; vi ser ur
spelarkaraktärens ögon.
1

Adams. E, Rollings. A, 2007, Fundamentals of Game Design, Pearsson Education Inc., sid 398
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De perspektiv som är mest relevanta för min undersökning är första och
tredjepersonsvyerna. De hindrar spelaren från att se hela nivån som vi kan
på bilden från Pac-Man.
Spelarens uppgift i Medal of Honor (illustration 2) kan ses ungefär på
samma sätt som den i Pac-Man, men de gula prickarna har ersatts med
nazister och istället för att äta dem ska man skjuta dem. Här har
leveldesignern ett problem; hur ska spelaren hitta till Nazisterna? I Pac-Man
kunde ju spelaren direkt se de gula prickarna.
Ett problem uppstår i alla situationer i spel där spelaren behöver vara på ett
visst ställe och titta åt ett visst håll. Ibland för att inte missa historien som
vissa spel vill berätta men oftast för att det är frustrerande för en spelare
att inte hitta. Det kan också vara irriterande för en spelare att förlora spelet
utan att ha sett varför.
Det har provats flera metoder för att leda spelare till rätt plats vid rätt
tillfälle, oftast samma som används inom foto, konst och film för att leda
betraktarens öga.
I illustration 3 & 4 visar jag
exempel på hur betraktarens
öga leds mot olika detaljer i
bilden. Skillnaden mellan
Rembrandts tavla och Valves
spel är att i spelet kommer
spelaren inte bara titta emot
detaljerna, men även gå emot
dem för att utforska.

Illustration 3: De Nachtwacht,
Rembrandt, 1642. Spelarens öga leds
mot olika delar av motivet med hjälp
av ljussättning och placeringar

Om en leveldesigner utnyttjar
detta på rätt sätt kommer det
bli lätt för honom att förutse
vilka vägar en spelare
kommer ta och åt vilket håll
spelaren kommer se, vilket
gör hans jobb mycket lättare.
Att kunna förutse vart
spelaren kommer gå är
nyckeln till en bra leveldesign,
för då kan man placera
utmaningar på rätt ställen och
få större kontroll över vad
spelaren kommer se och när.
Men kan man förutse vart en
spelare kommer att gå när
han ställs inför två likvärdiga
vägar att gå?

Illustration 4: Portal, Valve/Electronic
Arts, 2007
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Syfte:
Inom leveldesign är det, som jag skrev i slutet av avsnittet ”bakgrund”,
viktigt att kunna förutse vart en spelare kommer att gå och vart han
kommer att titta.
I min undersökning har jag ställt 39 testpersoner i en situation som skulle
kunna uppstå i ett spel, två korridorer, lika upplysta och lika enkla för
spelaren att komma in i.
Mitt mål med undersökningen var att svara på om det finns något mönster
för att kunna förutsäga vart en spelare kommer att gå när han ställs inför
två val på det här sättet.
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Metod:
För att se vilka val en spelare kommer göra i olika situationer valde jag att
göra en undersökning. Undersökningen skulle ge ett statistiskt underlag att
analysera. Jag valde också att sitta med varje testperson under
undersökningen för att kunna se hur han betedde sig och kunna intervjua
honom om varför han gjorde de val han gjorde.
Jag bokade en sal på skolan att göra undersökningen i och fick dit folk
genom att be vänner och bekanta att besöka. Jag bjöd också in folk via
facebook och satte upp papper på skolans anslagstavlor2.
Undersökningen började med att jag satte en testperson åt gången i en
virtuell korridor som denne skulle röra sig igenom.
I korridoren fanns det flera korsningar där spelaren hade två val.
I första korsningen (illustration 5) hade spelaren valet att gå in i en röd eller
grön korridor.

Illustration 5: Korsning 1
Anledningen till att jag valde rött och grönt är på grund av det som färgerna
står för. Rött och grönt känns mest igen från svenska gatlyktor. Det skulle
bli intressant att se om spelare undvek att gå mot rött som de
förhoppningsvis gör vid övergångsställen. Grönt och rött har sig även
tillskrivna olika andra värden som gör dem intressanta, jag går in djupare
på dessa i analysdelen av denna uppsats.
Jag antecknade vilken väg spelaren valde innan denne blev teleporterad till
nästa korsning där han hade ett annat, snarlikt val.

2

Bilaga 1

Illustration 6: Korsning 2
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I denna korsning (illustration 6) bytte jag sida på den röda färgen för att se
om testpersonerna skulle vara konsekventa i sitt val att gå eller inte gå
emot rött. Som andra färg valde jag blå, en färg som också används i
trafiksammanhang tillsammans med rött.
Efter att spelaren valt väg i denna korsning antecknade jag hans val och
han teleporterades till nästa korsning.

Illustration 7: Korsning 3
I korsning 3 (illustration 7) möttes spelaren av en väg till vänster som
sluttade nedåt och en gång till höger som sluttade uppåt. Jag tänkte att det
skulle bli intressant att se vilken väg olika spelare valde att gå och varför.

Illustration 8: skiss på
korsning 4 sett uppifrån

Illustration 9: korsning 4

I korsning 4 (illustration 8 & 9) ville jag att spelaren inte direkt skulle se
sina val. Rummet kräver att spelaren går in och ser sig om innan han
bestämmer sig för vilket håll han ska gå. Jag ville se om detta påverkade
om spelaren valde att gå åt höger eller vänster och om detta hade någon
koppling till tidigare val.
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Illustration 10: Korsning 5
Korsning 5 (illustration 10) är inte riktigt en korsning utan mer ett rum med
två vägar igenom, en högre och en lägre. Jag ville se hur testpersonerna
skulle välja att gå samt hur detta relaterade till deras val vid korsning 3.
Jag byggde denna virtuella miljö i Unreal Editor 3, en mjukvara utvecklad
av Epic Games för att skapa miljöer till deras spelmotor Unreal Engine 33.
Valet av verktyg baserade sig på att jag är väldigt van vid Unreal Editor 3
och att jag vet hur den hanterar ljus och färger.
Efter att testpersonen sprungit igenom korridorerna och gjort sina val
frågade jag varför han valt som han gjorde. Jag frågade honom också hur
erfaren spelare han anser sig vara.
Jag frågade också ”Är du höger eller vänsterhänt?”. Jag ville se om det
fanns något samband mellan detta och vilka håll spelaren valde att gå åt.
Sista frågan var ”Är du färgblind?”. Detta för att se om det var skillnad på
spelare som uppfattade skillnaden mellan valen i de två första korsningarna
och spelare som inte gjorde det.
Den sista delen av undersökningen gick ut på att spelaren skulle springa
igenom alla korsningar igen, men den här gången sade jag till testpersonen
att jag skulle ta tid på honom. Jag ville se hur stress påverkade spelarens
val och om han valde annorlunda när han sprang igenom den en andra
gång. Varje test tog ca 10 minuter per person.

http://www.unrealtechnology.com/ (besökt 26/5 2010)
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Resultat:
I detta avsnitt presenteras de resultat som analyseras i analysdelen av
denna uppsats. Svar på intervjufrågor kommer också återfinnas i
analysdelen då det är tätt knutna till min analys.
Såhär fördelade sig mina 39 testpersoner i undersökningen när de gjorde
sina första val:
Grönt / Rött:
Blått / Rött:
Upp / Ned:
Vänster / Höger:
Högre / Lägre:

19
24
21
21
25

20
15
18
18
14

Såhär fördelade sig samma personer när jag tog tid på dem när de gjorde
sina val en andra gång:
Grönt / Rött:
Blått / Rött:
Upp / Ned:
Vänster / Höger:
Högre / Lägre:

16
17
18
15
21

23
22
21
24
18

Jag fick tyvärr bara en färgblind testperson så jag kommer inte kunna
analysera om detta tillstånd påverkar valen en spelare gör.
Antalet vänsterhänta testpersoner var fler, fem, men det räcker inte heller
för att kunna analysera eller dra några slutsatser.
Analys:
Jag kommer här analysera varje korsning enskilt för att få en så
uttömmande och noggrann analys som möjligt av varje val testpersonerna
gjorde. För att se bilder på hur korsningarna ser ut, se bilderna i
metoddelen av denna uppsats. I metoddelen skrev jag kort om varför jag
ställde testpersonerna inför de val jag gjorde, jag kommer utveckla de
argumenten här. Sist kommer jag analysera resultaten från när jag tog tid
på testtagarna.
Korsning 1:
Denna korsning är ett val mellan rött och grönt. Dessa två färger känner jag
är klassiska ”rätt” och ”fel” färger, mest för deras betydelser på trafikljus.
Men det är inte bara i trafiken de står för varandras motsatser.
I västerländsk färgsymbolik står grönt för tillväxt, harmoni, fräschör och
fertilitet4 medan rött står för bland annat krig, fara, styrka, kraft och
beslutsamhet. Mest relevant i sammanhanget tycker jag dock är det som
färgerna symboliserar i det språk som utvecklats mellan speldesigners och
4

Nationalencyklopedin, Bra Böcker, 1992, Band 7, Färgsymbolik
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spelare sedan dataspelens genombrott. Detta symbolspråk blir överordnat
det andra i och med att det är dataspel vi har att göra med i detta fall.
I dataspel anser jag att rött nästan alltid har stått för fara, såsom eld och
lava medan grönt stått för gräs och liv. Mest tydlig tycker jag detta
färgspråk är i Nintendos spelserie Mario Bros5. De spelen har en lång
tradition av att de första enklaste banorna (illustration 11) är gröna medan
de sista svåraste är röda (illustration 12).

Illustration 11: Nivå 1 i
Super Mario bros.
Nintendo, 1985

Illustration 12: Nivå 8 i
Super Mario bros.
Nintendo, 1985

När jag frågade testpersonerna varför de valt som de gjorde i korsning 1 så
sade nästan alla precis detta att de tyckte att det röda stod för fara. Det
fanns dock undantag där testpersoner associerat den gröna färgen med gift,
något som den gröna färgen också fått symbolisera i västerländskt bildspråk
både i film och spel.
Om man utifrån detta skulle gissa vart personer kommer gå tycker jag man
uppmuntras till att tro att folk kommer välja att gå emot den gröna färgen,
men ändå säger statistiken jag samlade att folk gick både grönt och rött lika
ofta. Jag såg denna utveckling ganska tidigt i min undersökning och
försökte utveckla mina frågor för att få reda på vad detta berodde på. Alla
svarade detsamma, att de trodde det var farligt att gå emot det röda ljuset,
skillnaden var att de som gick emot det röda i alla fall ville gå emot det
farliga. Jag anser att 100% av mina testpersoner var medvetna om vad
färgerna stod för, men 50% av dem ville möta fara och utmaning.
Korsning 2:
Här valde testpersonerna mellan rött och blått. Också de färgerna har
tydliga symboliska skillnader som jag tycker gör sig mest tydliga på
trafikskyltarna på illustration 13 & 14.

5

Super Mario Bros. Nintendo, 1985

Illustration
Illustration
13: Påbjuden 14: Slut på
gångbana
påbjuden
gångbana
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Jag berättade i avsnittet om korsning 1 att rött stod för krig, fara, styrka,
kraft och beslutsamhet. Enligt samma lära står blått för tillförlitlig, pålitlig
och hängiven. Jag tror den västerländska färgsymboliken kommer till sin
rätt här eftersom det i detta fall inte finns en överordnad symbolik som i
fallet med korsning 1. Här syns en tydligare skillnad i statistiken; 62% gick
emot blått medan 38% gick emot rött. När jag frågade testpersonerna
varför de valde blått över rött säger de flesta att de inte vet varför. Jag
anser att 12% valde att gå mot blått som tidigare gått mot rött är att grönt
verkat för snällt innan och nu när det finns ett neutralare alternativ till rött
föredrar de att gå den vägen.
Korsning 3:
I den här korsningen möttes testpersonerna av en väg ned och en väg upp.
Statistiken visar att ungefär varannan gick ned och varannan gick upp. Jag
tänker att man kanske kan hitta något om man går djupare. Det finns
kanske något system där de som gick mot rött också valde att gå nedåt?
Av de som gick rött i första korsningen (20 pers) så valde 10 att gå upp och
10 nedåt. Av de som valde att gå mot grönt (19 pers) så valde 9 att gå upp
medan 10 valde att gå nedåt.
Jag kan alltså inte dra slutsatsen att testpersonerna gick varannan uppåt
och varannan nedåt för att den ena hälften var modigare än den andra.
Upp och ned är precis som grönt och rött knutet till det symbolspråk som
uppstått mellan speldesigner och spelare, men symbolerna är inte lika
konsekvent använda. Spel går lika ofta ut på att rädda prinsessan högst
uppe i tornet som de går ut på att döda draken längst ned i grottan. Under
mina intervjuer fick jag också fler referenser som spelare hade till dessa
vertikala riktningar: ”högre upp ger bättre utsikt”, ”nerförsbacke går
snabbare”, ”uppåt tar mig till en högre nivå i spelet”, ”nedåt tar mig till en
högre nivå i spelet” .
Korsning 4:
I den här korsningen möttes inte testpersonen av några tydliga vägar att
gå. Jag ville se vad som hände när spelaren stannade upp och utforskade
rummet. Jag såg på beteendet när spelarna kom in i rummet att teorin
stämde, de flesta spelare gick längst fram i rummet, vände sig om, tittade
runt tills de sett båda vägarna och valde sedan. Ett fåtal gick hela tiden
längs med vägen i rummet och på det sättet in på en av de två vägarna ut.
Jag hade hoppats att man i denna korsning skulle få se någon skillnad
mellan högerhänta och vänsterhänta personer. Tidigare val mellan höger
och vänster influerades ju av att de gångarna hade olika attribut, dessa var
likvärdiga. Man kan dock inte se något tydligt mönster i statistiken utan
testpersonerna gick ungefär varannan höger och varannan vänster.
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Korsning 5:
I den här korsningen ville jag se om testpersonerna föredrog att ta en högre
eller lägre väg genom ett rum, det är som sagt inte riktigt en korsning i
ordets sanna mening. I statistiken ser vi att 64% valde den högre vägen
medan 36% valde den lägre. Men statistiken hade nog blivit ännu mer
polariserad om jag inte gjort ett misstag i designen av detta rum.
Som ni ser i illustration 15 är portalen
ut ur rummet synlig för spelaren när
han kommer in. Alla de som gick den
lägre vägen berättade att de valde
den eftersom de utefter den vägen
kunde se sitt mål.

Illustration 13: Korsning 5 som
den ser ut när man kommer in i
rummet

Denna bild kan jämföras med
illustration 3 och 4 i avsnittet
bakgrund i denna uppsats. Precis som
jag skrev i det avsnittet dras spelaren
öga och rörelse emot ljus och det var
det som hände här för de 36% som
valde den lägre vägen.

Hur kommer det sig då att folk
föredrog den högre vägen? När jag frågade detta i intervjuerna svarade
testpersonerna att det är bra att vara på den högre marken.
Det finns precis som i fallet med grön och röd färg här ett språk som
utvecklats mellan speldesigner och spelare. Det är alltid bättre att vara
högre upp än sina fiender, och för att öka chansen för det är det alltid bäst
att vara så högt upp som möjligt. Här kan man också ta Nintendos Mario
Bros som bildexempel (illustration 16).
Hur kommer det sig då att testpersonerna inte
argumenterade på detta sättet i korsning
nummer 3?

Illustration 14:
Spelaren valde den
högre vägen och
undvek fienderna,
Mario Bros. Nintendo,
1985

Jag frågade detta i mina intervjuer efter att ha
sett detta mönster. Testpersonerna svarade att
om de får välja en högre väg att gå väljer de
den högre. Men svaren skiljde sig när de skulle
välja att gå uppåt eller nedåt. Alltså att om det
finns en högre väg att gå för att nå målet X
väljer de den högre. Men om de får välja
mellan ett mål X som ligger nedåt och ett mål Y
som ligger uppåt kommer varannan gå emot X
och varannan mot Y som vi såg i statistiken för
korsning 3.
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Samma undersökning under tidspress:
När testpersonerna gått igenom alla korsningar och jag intervjuat dem
skulle de springa igenom en gång till, men den här gången sade jag till dem
att jag skulle ta tid på dem.
Detta hade precis den effekt som jag hoppades att den skulle ha. Jag såg
hur de flesta testpersoner satte sig tillrätta i stolen och satte händerna på
kontrollerna som om de satte fötterna i startgroparna.
I statistiken ser vi direkt att tidtagningen har haft en polariserande effekt på
de flesta av korsningarna.
Grönt / Rött:
Blått / Rött:
Upp / Ned:
Vänster / Höger:
Högre / Lägre:

16
17
18
15
21

23
22
21
24
18

Jag tror att anledningen att de flesta spelare valde rött i första korsningen
denna gången var att de flesta spelare var högerhänta. Detta hade ingen
större inverkan, men tillräckligt för att 7% fler skulle springa emot det röda
ljuset.
Men varför fortsatte inte dessa 7% springa åt höger? Om man tittade på
hur spelarna sprang igenom korridorerna såg man detta.

Illustration 15: korsning 1 & 2 sett uppifrån i
Unreal Editor 3

Unreal Motorn
fungerar nämligen så
att vinkeln en spelare
springer in i en portal
med bibehålls när
spelaren kommer ut ur
andra änden av
portalen. Om man går
in i portalen i en vinkel
som pekar mot
vänster så kommer
man också ut ur den i
en vinkel mot vänster
(illustration 17).

Eftersom spelarna skyndade sig blev det alltså så att den här kursen åt
vänster bibehölls och spelarna sprang mot det röda ljuset igen.
I nästa korsning skyndade sig spelarna mot en väg som gick antingen uppåt
eller nedåt. Här kunde man tydligt se hur spelarna nästan stannade upp för
att tänka. I ett val emellan uppåt och nedåt övervägde spelarna alltså vilken
som gick snabbast, något som inte känts relevant för dem i ett val mellan
höger och vänster.
14

Resultaten i statistiken blev ungefär densamma, det finns alltså ingen
gemensam uppfattning mellan spelarna vilket som är snabbast.
I nästa korsning visade sig återigen att de flesta spelare springer åt höger
när de är stressade. Spelarna kände igen rummet från sin tidigare passage
därigenom och valde direkt sin väg genom att gå längsmed den högra eller
vänstra väggen. Som vi ser i statistiken valde de flesta höger.
Rummet efter detta var det med den högre och lägre vägen mot samma
mål. Här har statistiken skiftat lite, istället för en majoritet som väljer den
högre vägen är det nu ungefär varannan. Jag tror att detta beror på att det
jag diskuterade angående ljussättning i bakgrundsdelen av denna uppsats
nu har ännu större genomslagskraft. Under stress springer spelare ännu
mera målmedvetet och viljan att springa så snabbt som möjligt mot målet
prioriteras över att röra sig taktiskt. Det är dock inte alla spelare som
glömmer bort taktiken, men tillräckligt många för att statistiken ska jämna
ut sig till den lägre vägens fördel.
Slutsats:
I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster
för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i
min undersökning. Detta för att det är mycket hjälpsamt för en
leveldesigner att kunna förutse vart en spelare kommer gå och vart han
kommer titta när han tar sig igenom en nivå i ett dataspel.
Efter min analys har jag kommit fram till att det inte finns något riktigt
mönster i hur alla spelare tog sig igenom den virtuella miljö jag skapade.
Men jag känner att jag kommit fram till ett rangordningssystem som den
genomsnittlige dataspelaren använder sig av när denne gör sina val.
Rangordningarna baseras på de tydliga mönster jag sett i min
undersökning. Mönster såsom det att modigare spelare väljer att gå mot
rött oftare än fega har jag inte inkorporerat. Rangordningen är baserad på
den genomsnittlige testdeltagaren och därför den genomsnittlige svenska
datorspelaren.
Jag vill först skriva ned rangordningen som den ser ut när spelaren inte är
stressad. Jag utgår i denna rangordning ifrån att det inte finns några
farligheter för spelaren i nivån, precis som den virtuella nivån i min
undersökning. Om till exempelvis fiender skulle introduceras på banan
skulle det stressa vissa spelare och andra inte beroende på hur spelaren
uppfattar faran (men detta utvecklas inte här).
1. Högre mark
Om valet ges till spelaren att komma till dit han är på väg via en högre eller
lägre väg kommer spelaren oftast välja att gå den högre vägen.
2. Mot målet
Om en spelare ser målet på en nivå kommer han oftast gå emot det. Detta
måste inte gälla det som faktiskt är målet på nivån utan det som spelaren
uppfattar som målet.
15

3. Mot ljuset
Om en spelare ser en ljus punkt som är i stark kontrast mot resten av det
han ser kommer han gå emot det för att utforska det.
4. Neutral färg
Rött och grönt hade starka betydelser för spelarna i min undersökning och
detta splittrade dem. När jag introducerade en neutralare färg, blått, så
föredrog de flesta spelare att gå emot den.
När jag sedan tog tid på spelarna så blev de stressade och de gick
annorlunda vägar, så här tycker jag att rangordningen förändrades.
1. Mot målet
Denna behåller sin rank i och med att det är den punkten de är stressade
att komma till.
2. Mot ljuset
Om spelaren inte ser målet kommer spelaren springa emot vadsomhelst
som inte ser farligt ut och som står i kontrast emot resten av nivån. Jag
skriver mot ljuset här eftersom en mörkare punkt på banan antagligen
skulle tolkas som farlig av de flesta spelare.
3. Snabbaste vägen
När spelaren är stressad blir taktik underordnad att komma fram till målet
så fort som möjligt. Spelaren kommer springa den väg han uppfattar som
snabbast.
4. Höger
Det var först i stresstestet som det syntes att testpersonerna gick
övervägande åt höger. Att gå mot höger är nog en preferens som kommer
fram först när de ska bestämma sig om ett håll att gå åt så snabbt som
möjligt. Jag kan inte säga vad denna preferens beror på då jag inte haft
något underlag för att dra en sådan slutsats i min undersökning.
Denna rangordning är det närmaste jag efter min undersökning kan komma
ett mönster som en leveldesigner kan använda i sitt arbete. Det fanns fler
gemensamma tankemönster hon mina testpersoner men dessa är de enda
som ledde spelarna till samma val.
De andra tankemönsterna såsom det att grönt är lätt och rött är svårare
ledde inte till att spelarna gick samtliga mot ett håll i korsning 1. Trots att
alla testpersoner tänkte likadant fick det annorlunda konsekvenser hos alla
spelare, de valde varannan att gå mot grönt och varannan mot rött.
Jag kan inte dra slutsatsen att varannan spelare kommer gå mot grönt och
varannan rött heller. En spelare som känner sig modig nog att gå mot rött
en gång kanske inte känner sig modig nog nästa gång.
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Diskussion:
I denna del av uppsatsen kommer jag ifrågasätta mina egna resultat,
analyser och slutsats och på det sättet motivera varför jag tänkt som jag
gjort.
Det största problemet jag uppfattat med min undersökning är det sättet
som undersökningen gjordes på. Testpersonerna kom ofta till skolsalen jag
bokat i formen av kompisgäng. De gjorde testet en och en men jag lät
resten av kompisarna titta på. Detta kan ha påverkat mina resultat på det
sättet att t.ex den andra testpersonen gick tvärtemot den första i gänget för
att se vad som gick annorlunda. Jag försökte kompensera detta genom att
säga till alla som gjorde testet att gå igenom korridoren som de skulle gjort
om samma val dykt upp i ett spel de spelade ensamma utan någon annan i
rummet. Jag tror inte detta påverkade min statistik. Jag fick känslan av att
folk försökte leva sig in för att jag skulle få ett så bra resultat som möjligt.
Ett annat problem är att det i början nästan uteslutande bara kom
testpersoner från speldesignprogrammet på Högskolan Gotland. Jag kände
att det inte skulle bli en lika intressant undersökning om bara erfarna
dataspelare var med i min undersökning, jag ville helst ha resultat som var
representativa för hela Sveriges befolkning. Jag lämnade därför min bokade
skolsal några gånger för att besöka andra program på skolan. Där hittade
jag oerfarna dataspelare och jag känner att jag lyckades få en bred grupp
testpersoner. Enligt statistik från upplevelseindustrin.se ifrån 1 april 2008
så är genomsnittsåldern på svenska datorspelare 29 år och 40% av dessa
är kvinnor6. Genomsnittsåldern på deltagarna i min undersökning var 24.5
år, 30% av dem var kvinnor. Detta leder mig till att tycka att jag har utfört
undersökningen på den genomsnittlige svenska dataspelaren.
I min analys nämner jag ett symbolspråk som upprättats mellan
speldesigner och spelare. Jag grundar detta på mina intervjuer med
testpersonerna och mina egna erfarenheter. Om testpersonen är den
genomsnittlige datorspelaren och han tycker att grönt symboliserar lätt i
dataspel så är det så att grönt symboliserar lätt.
I min slutsats kommer jag fram till en rangordning. Den är endast baserad
på de förutsättningar jag hade i min undersökning. Rangordningarna kan
ändras helt bara spelaren uppfattar korsningarna på ett annat sätt. T.ex
kanske det skulle uppstå ett mönster att spelaren alltid ville gå uppåt i t.ex
korsning 3 om jag sagt till spelarna att de ska försöka hitta ut ur en grotta.
Det hade också kanske uppstått mönster att folk väljer att undvika rött om
spelaren uppfattade en större fara. Det är alltså inte säkert att min
rangordning är exakt i något annat än i min virtuella miljö. Men även om
den inte är exakt någon annan stans anser jag att den fortfarande är
relevant och att det finns något att hämta ifrån den oavsett vilket dataspel
du applicerar den på.

http://www.upplevelseindustrin.se/artikel?statistik&=statistik-dataspel (besökt 26/5 2010)
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Efterord:
Här kommer jag ge förslag på hur man kan utveckla min forskning baserat
på det jag lärt mig från min undersökning.
Det skulle vara intressant att se vad som händer i korsning 1 om man ökar
nivån på den uppfattade faran. Testpersonerna som gick mot rött visste att
de valde den farliga vägen, vilket kanske inte är så konstigt när de flesta
visste innan att jag inte hade några farligheter i min virtuella miljö.
Jag skulle vilja göra undersökningen igen men med läskig musik, monster,
och annat som skulle öka den uppfattade faran.
Jag skulle också vilja göra en ny undersökning där jag säger att spelarna är
i en labyrint och måste hitta ut, och en annan där jag säger att de måste
hitta draken och döda henne. Jag tror detta skulle påverka vilka val som
testpersonerna gjorde i korsning 3.
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Appendix:
Bilaga 1:
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