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Abstract 

This is the result of a 10 week long study about if player behaviors and choices are affected 

by the surrounding colors in their environment. A number of players are asked to move 

through a virtual environment, while being clocked, where they have to make left and right 

decisions based on different colors (red, green, blue and gray). While most choices consist of 

two different colors, some use the same color. The result shows that the players most likely 

prefer one color over another, and that they most likely prefer a non-neutral color over a 

neutral color. With these results and the interviews that are conducted the conclusion is made 

that it is very likely the players choices are affected by the colors in the environment, but it is 

not clear to say how they are affected. 

Keywords 

Game design, level design, colors, color symbolism, player behaviors, player choices 

Sammanfattning 

Det här är resultatet av en 10 veckor lång studie om spelares beteenden och om deras val 

påverkas av färgerna i deras omgivning. Ett antal personer är tillfrågade att röra sig genom en 

virtuell miljö, på tid, där de gör höger- och vänsterval baserat på olika färger (röd, grön, blå 

och grå). Medan de flesta av valen består av två olika färger så använder några samma färger. 

Resultatet visar att personerna troligen föredrar en färg framför en annan och att de troligtvis 

föredrar en icke-neutral färg framför en neutral färg. Med dessa resultat och de intervjuer som 

gjordes så blir slutsatsen att det är stor sannolikhet att personerna påverkas av färgerna i deras 

omgivning, men det är svårt att säga exakt hur de påverkas. 
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1 Inledning 

It’s easy to take color for granted. Color is a constant part of our lives. We know the stop 

sign is red, the grass is green and the water is blue. Color is so present in our daily walk 

most of us barely recognize its power as a visual cue. It’s there, though, and it is powerful. 

(Foster, 2013:5) 

1.1 Introduktion 

I datorspelens begynnelse så bestod de av väldigt begränsade färguppsättningar. Ett bra 

exempel för detta är ”Spacewar!”, som räknas till ett av de tidigaste och utvecklades till PDP-

1, ”Programmed Data Processor-1”. Men i takt med att tekniken gick framåt och spelmediet 

växte så förändrades spelen och de blev allt komplexare och vackrare i sin uppbyggnad. Idag 

sprudlar många spel av avancerade 3D modeller med färgrika texturer. Från att ha använt en 

färg till allting är det idag otänkbart att något inte skulle ha stöd för mer än sexton miljoner 

färger och nyanser i en pixel (Nationalencyklopedin)(Computer History Museum). 

Idag dyker det dock istället upp spel där de försöker skapa mer klassiska estetiker för att 

förmedla känslor på diverse olika sätt. Ett exempel på detta är spelet ”Two Brothers”, ett spel 

som är gjort med en avsaknad av färg och efterliknar ett klassiskt gamboy spel. Här använder 

de sig dock av färg för att förmedla känslor och förstärka effekter i spelet, dessutom så 

handlar det också just om färg. 
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Bild 1. Two Brothers, Ackk Studios LLC 

Spel har sedan flera år tillbaka använd sig av färg för att tydliggöra hur ett specifikt system 

fungerar. Det är också något som rekommenderas inom speldesign litteratur (Adams, 

2010:228). 

 

Bild 2. Virtua Fighter, SEGA 

I Bild 2 syns högst upp en hälsomätare för vardera spelarna. Det gröna fältet motsvarar 

spelarens nuvarande hälsa och det röda fältet motsvarar mängden skada som spelaren har 
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mottagit. Enligt Portnow (2007) så symboliserar den röda färgen bland annat blod och 

kännetecknar fara, det indikerar här på att avatarens hälsa är lidande och att denna snart är 

utslagen (Portnow, 2007:1). 

Det är alltså väldigt vanligt att färger används i spel för att förtydliga hur någonting fungerar, 

det är idag vanligar än någonsin. 

For the most part, using color as a way to communicate meaning will come into play in the 

broad UI rather than the actual game art itself, though many games have done a brilliant job 

integrating the two. (Portnow, 2007:2) 

Det Portnow menar i citatet ovan är att färgen till mesta del används för att 

kommunicera genom användargränssnittet än genom spelet i sig. I sin artikel berättar 

han en anekdot från tidigare projekt där testspelare klagat på att det varit svårt att 

skilja motståndare från allierade på väldigt långa avstånd. Detta åtgärdades genom att 

ge alla karaktärer en färgad aura vid dessa avstånd, där färgen berodde på om det var 

vän eller fiende. Därefter så hade de inga problem att skilja dem åt. Men även fast 

auran är kring en spelare på detta så är det fortfarande i själva användargränssnittet 

(Portnow, 2007:1). 

Ett bra exempel på spel där färgerna används för att kommunisera med spelaren utan 

att vara i själva gränssnittet är spelet ”Mirror’s Edge” som visas i Bild 3. Här har 

utvecklarna skapat en estetik som skall kommunisera med direkt med spelarna 

genom att kontrastera färgerna mot omgivningen i de miljöer som spelaren kommer 

röra sig i. Exempelvis så är en del saker rödfärgade för att markera att spelaren kan 

klättra på dessa och syns även väldigt bra då större delen av omgivningen är vit eller 

väldigt ljus. 
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Bild 3. Mirror’s Edge, EA Digital Illusions CE/Electronic Arts 

I brädspelet Talisman så används även färger för att förmedla en känsla av svårighetsgrad. Det 

är kanske inget man tänker på vi första anblick. Men, bortsett från den blå floden, så finns det 

3 dominanta färger på brädet. Det yttre området är där samtliga spelare börjar, det är också det 

enklaste området i spelet då det inte kräver att karaktärerna i spelet uppnått en viss styrka. 

Området har även en grön färg, vilket enligt Mahnke (1993) är en lugnande färg. Men i takt 

med att spelet fortgår och spelarna rör sig inåt mitten av brädet och närmar sig målet blir 

spelet svårare och färgerna allt mörkare, med en gul ton och för att i sista regionen få en röd 

ton (Mahnke 1993:13-15). 
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Bild 4. Talisman (Revised 4th Edition), Fantasy Flight Games 

Färger används alltså i spel för att förmedla känsla, att kommunisera med spelaren så att 

denna skall kunna navigera miljöer men också för att förtydliga system. Men hur reagerar 

egentligen spelarna på färgerna när de är i miljöerna? 

1.2 Färgers symbolik 

Alla färger har olika betydelser beroende på vilken färg det är, men färger har även flera olika 

betydelser beroende på kulturer enligt Portnow (2007:1). Han ger exempel på att den gröna 

färgen inom Islam ses som en positiv färg, men att i västerländsk kultur kan vissa former av 

grön vara förknippad med girighet, helt enkelt för att deras pengar har grön färg. Det bedrivs 

kontinuerliga undersökningar i just frågan om hur färger uppfattas i olika kulturer. Bild 5 är 

en visualisering från 2009 skapad utefter de resultat som kommer från undersökningarna som 

bedrivs. (Portnow 2007:1-2). 



 

 

Bild 5. Färgsrgsymbolik I olika kulturer (Colours In Culture

14 

re) 
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Färger påverkar även våra kroppar i viss mån, Mahnke (1993) beskriver bland annat hur den 

röda färgens våglängd tvingar våra ögon att ändra fokuset vilket i sin tur påverkar hur vi 

uppfattar avståndet till saker som är röda. Mahnke (1993) förklarar även hur den gröna färgen 

har liknande effekter, ”Since the lens of the eye focuses green light exactly on the retina, it is 

also the most restful color to the eye” (Mahnke, 1993:12). 

1.2.1 Röd 

Enligt Mahnke (1993) så symboliserar den röda färgen dominans, krig, uppror och eld men 

symboliserar även livet i sig. De skriver att den röda färgens positiva sidor exempelvis är att 

den associeras med varme, styrka och passion, medan färgens negativa associationer är 

aggressiva, rasande och intensiva (Mahnke, 1993:11). 

Red is perhaps the most dominant and dynamic of all colors. It grabs the attention and 

overrules all other hues. The lens of the eye has to adjust to focus the red light wavelengths; 

their natural focal point lies behind the retina. Thus, red advances, creating the illusion that 

red objects are closer than they are. (Mahnke, 1993:11) 

Samtliga färger som Mahnke (1993) beskriver ger även olika intryck hos personer baserat på 

hur de används i interiöra utrymmen (Mahnke, 1993:13-16). 

•  Ceiling: intruding, disturbing, heavy 

•  Walls: aggressive, advancing 

•  Floor: conscious, alert 

In practical situations, pure red is seldom used, except as an accent. Although physiological 

arousal may be temporary, red psychologically exhibits the characteristics shown above. 

The over use of saturated red adds to the complexity within space. Modifications of pure 

red are much more suitable. (Mahnke, 1993:13-14) 

1.2.2 Grön 

Den gröna färgen i sig beskrivs av Mahnke (1993) som avgående och avslappnande beroende 

på vilken typ av grön det är, den är uppiggande, tyst och neutral. Men den gröna färgen anses 

också vara vanlig, tröttsam och skuldmedveten. Den förknippas även med sjukdom hos 

människor (Mahnke, 1993:12-13). 
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För användning inomhus så beskriver Mahnke den enligt följande citat: 

•  Ceiling: protective (reflection on skin can be unattractive) 

•  Walls: cool, secure, calm, reliable, passive, irritating if glaring (electric green) 

•  Floor: natural (up to a certain saturation point), soft, relaxing, cold (if toward blue-

green) 

Green, along with blue-green, provides a good environment for meditation and tasks 

involving high concentration. (Mahnke, 1993:15) 

1.2.3 Blå 

Den blå färgen beskriver Mahnke (1993) som den raka motsatsen till röd, i alla aspekter. Till 

utseendet är blå transparent och blöt medan den röda är ogenomskinlig och torr. Färgen 

beskris att ge känslor av trygghet, komfort och lugn men kan även anses som skrämmande, 

deprimerande och kall (Mahnke, 1993:13). 

•  Ceiling: celestial, cool, less tangibly advancing (if light), heavy and oppressive (if dark) 

•  Walls: cool and distant (if light), encouraging and space-deepening (if dark) 

•  Floor: inspiring feeling of effortless movement (if light), substantial (if dark) 

Blue tends to be cold and bleak if applied to large areas, especially in hallways and long 

corridors. Medium or deep tones are appropriate in incidental areas. Pale blue refracted 

sharply by the lens of the eye and therefore tends to cast a haze over details and objects in 

the environment. This may cause distress to some people confined to a particular area for a 

long period. (Mahnke, 1993:15) 

1.2.4 Grå 

Mahnke (1993) nämner väldigt lite om den grå färgen, de skriver att om den används i 

interiörer så uppfattas den som neutral, mörk och tråkig beroende på hur den används 

(Mahnke, 1993:15-16). 

1.3 Bakgrund 

Nick Yee (2007) gjorde en serie om fyra studier där han undersökte hur personers beteenden 

ändrades i ett spel baserat på vilken typ av avatar de hade i spelet. Där visade det sig att 

personer som spelade en avatar som ansågs vara attraktiv tenderade att vara mer vänliga och 

tillmötesgående. Om avataren istället ansågs vara mindre attraktiv så tenderade spelarna 

istället att agera efter motsatt beteende. Förändringar hittades även där avatarens längd var 

annorlunda från en annan. En spelare vars avatar som var 10 cm längre än en främling blev 
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mer självsäkra och mer aggressiva. Det var ett fenomen han kom att kalla Proteus Effekten, 

”the Proteus Effect” (Yee, 2007:97). I de två sista studierna så undersökte han närmare om 

personer var påverkade av effekten efter det att de hade lämnat den virtuella miljön. Där 

visade det sig att personer som exempelvis hade längre avatarer än främlingarna de mötte, inte 

bara var mer självsäkra i den virtuella miljön utan att de också behöll beteendet efter det att de 

lämnat den (Yee, 2007:97-98). 

En studie baserad på Yee’s fynd gjordes 2013 där det fokuserades på om färgen på en spelares 

avatar i spelet backgammon, påverkade spelarens drag på liknande sätt som Proteus Effekten i 

spel med virtuella miljöer. De tester som gjordes kunde dock inte påvisa eller avvisa effektens 

närvaro (Bergqvist, 2013:22). 

Den här studien är tänkt att fortsätta i liknande spår som de ovan nämnda, genom att studera 

spelare och deras val när den tar sig genom en slinga i en virtuell miljö och om de påverkas av 

färgerna i omgivningen. En liknande studie genomfördes 2010, där ett antal personer fick ta 

sig genom en bana. Den fokuserade dock inte på färgen utan såg mer till en övergripande 

förståelse över hur spelaren valde i olika situationer, beslutsfattande med olika färgval fanns 

bland dessa (Horned, 2010:15-16). 

1.3 Frågeställningar 

•  Påverkas spelarens höger- och vänsterval av färger i omgivningen? 

•  Föredrar spelaren en färg framför en annan? 

1.4 Definitioner 

Högerhänt eller Vänsterhänt – När det talas om personer som är högerhänta, eller 

vänsterhänta, i detta arbete så menas personer som vid förfrågan uttryckt sig om att de anser 

att handen i fråga är deras dominanta hand. 

2 Metod 

För den här studien kommer det att utföras en kvantitativ undersökning där ett antal 

testpersoner kommer att röra sig genom en virtuell miljö som utvecklas i Unreal Development 

Kit (UDK). Undersökningen kommer att utföras på plats tillsammans med testpersonen och 

kommer även att stärkas av ytterligare kvalitativ data i form av intervjuer som utförs i 

samband med undersökningen. Tyngden kommer alltså att ligga i den statistiska 
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informationen från testpersonernas genomgång av testmiljön, och intervjuerna kommer att 

finnas för att klargöra mer exakt hur personerna tänkte när de valde som de gjorde. 

Testpersonerna kommer att röra sig genom ett antal etapper med höger- och vänsterval som 

kommer att skilja sig åt i färg. Detta för att studera om testpersonerna föredrar att röra sig mot 

vissa typer av färger och undviker andra. Målgruppen för de testpersoner som skall användas i 

studien är de som anser sig ha erfarenhet av spel med förstapersonsperspektiv. De kommer bli 

tillsagda att det kommer gå på tid så att det skall försöka göra sina beslut så snabbt och så nära 

instinktiva som möjligt. Någon tidtagning kommer dock aldrig att göras då det inte är relevant 

för studien. 

2.1 Datainsamling 

Testpersonen kommer röra sig längs en bana som är uppbyggd i 8 olika etapper där varje 

etapp består av ett antal identiska korridorer samt ett vägval med två alternativ. Alternativen 

är olika för varje etapp med undantaget att samtliga alternativ är höger eller vänster, det som 

skiljer dem åt är att de har olika färgkombinationer där varje korridor har sin egen färg. De 

olika färgerna som används i undersökningen är röd (Färgkod, #FF0000), grön (Färgkod, 

#00FF00), blå (Färgkod, #0000FF) och grå (Färgkod, #7F7F7F). 

2.1.1 Etappbeskrivning 

Nedan följer en beskrivning av samtliga etapper, namngivna från A till H, och hur de är tänkt 

att användas för undersökningen. 

Etapp A: I den här etappen så ska spelaren välja mellan en röd och grå korridor. 

Etapp B: I den här etappen så ska spelaren välja mellan en grön och grå korridor. 

Etapp C: I den här etappen så ska spelaren välja mellan en blå och grå korridor. 

Tanken med Etapp A, B och C är att se om majoriteten av spelare undviker en viss typ av 

färg, eller helt enkelt föredrar en viss färg framför ett neutralt alternativ.  

Etapp D: I den här etappen så ska spelaren välja mellan en blå och röd korridor. Tanken med 

färgvalet i denna etapp är att spelaren skall få välja mellan två icke-neutrala alternativ. Det 

som är speciellt med just färgerna blå och röd är att de enligt Mahnke (1993) beskrivs som 

varandras raka motsatser (Mahnke, 1993:13). 
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Etapp E: I den här etappen så skall spelaren välja mellan en blå och grön korridor. Även här är 

tanken att se om spelaren föredrar en färg över en annan. Och i fallet med just blå och grön så 

beskrivs de båda av Mahnke (1993) som avslappnande. Men den gröna färgen, till skillnad 

från blå, har även negativa karaktärsdrag då den förknippas bland annat med sjukdom och 

ohälsa hos människor (Mahnke, 1993:12-13). 

Etapp F: I den här etappen så skall spelaren välja mellan en röd och grön korridor. Enligt 

Mahnke (1993) så förknippas den röda färgen med många negativa saker, till skillnad från den 

gröna färgen som förknippas med många positiva saker. Men som det nämndes i föregående 

etappbeskrivning så är grönt också förknippat med negativa saker så som sjukdom. Det gör att 

det färgerna till viss del skiljer sig från varandra symboliskt, men även har vissa likheter 

(Mahnke, 1993:11-13). 

Etapp G: I den här etappen så skall spelaren välja mellan en röd och en röd korridor, alltså två 

röda korridorer. Tanken här är att försöka studera hur spelaren agerar när det kommer två 

korridorer med samma färg, och just en färg som enligt Mahnke (1993) beskrivs som väldigt 

dominant och har en förmåga att framstå som aggressiv, retande och kunna fånga 

uppmärksamhet från andra färger (Mahnke, 1993:11). 

Etapp H: I den här etappen så skall spelaren välja mellan en grå och en grå korridor, alltså två 

gråa korridorer. Här är tanken, precis som etapp G som beskrevs ovan, att studera hur 

spelaren agerar när två korridorer har samma färg. Men till skillnad från etapp G så består 

denna av bara gråa korridorer. Enligt Mahnke (1993) beskrivs färgen grå som neutral och helt 

sakna psykoterapeutiska applicerings möjligheter (Mahnke, 1993:15-16). 

När spelaren rör sig genom den virtuella miljön presenteras etapperna inte i ordning A-H, utan 

är arrangerade på sådant sätt att det skall uppfattas som en icke inbördes ordning. Vissa 

kriterier skall dock uppfyllas och är följande: 

•  I hälften av alla test skall samtliga korridorer vara spegelvända. Alltså att, exempelvis, 

Etapp A som består av en röd och en grå korridor, där den vänstra korridoren är röd 

och den högra korridoren är grå, kommer i hälften av alla test vara uppbyggd så att 

den vänstra korridoren är grå och den högra korridoren är röd. Det betyder alltså inte 

att en testmiljö måste vara helt spegelvänt gent emot en annan. 

•  Etapp G skall förekomma före etapp H i hälften av alla normala och speglade test. 

•  Etapp H skall förekomma före etapp G i hälften av alla normala och speglade test. 



 

Bild 6. Öv

För den här undersökningen sk

6. Detta på grund av att det är d

samtliga ovan nämnda kriterier

vissas de olika etapperna från A

samt ”C-D”. Skillnaden mellan

kategori A-B. När spelaren tar

Det kan noteras här att det i eft

etapperna i samtliga miljöer. E

valen i samtliga miljöer vilket 

Överblick på upplägg för samtliga testmiljöer 

 skapas 4 varianter av den virtuella miljön, enlig

är det minsta antalet möjliga kombinationer för 

rier. Till vänster visas de olika miljöerna A, B, C

n A till H, som användes vid skapandet av kate

lan de två kategorierna är att C-D är spegelvänd

tar sig genom den virtuella miljön är det i ordnin

 efterhand uppmärksammades en viss tur i ordni

. Etapperna A, B, C och D lyckades nämligen v

et kunde bidra vid analysen. 

20 

 

 

nligt upplägget i Bild 

ör att uppfylla 

, C, D och till höger 

ategorierna ”A-B” 

änd gentemot 

ningsföljden 1-8. 

dningsföljden av 

vara ett av de första 



 

Spelaren börjar vid start och na

teleportrar som är placerade ru

spelaren skall förflyttas från en

inte är medveten om att en förf

dock testpersonen att märka, m

förflyttningen är kommer inte v

Bild 7 där Teleporter 2 komme

personen göra sina val av korri

testpersonen till Teleporter 1 i 

Bild 8 visar en utvändig överbl

de börjar i vinkeln längst till vä

kommer att starta högst upp fö

Bild 7. Etappskiss 

 navigerar genom korridorerna för att sedan för

 runt om en del av korridorerna. Tanken med en

 en korridor till en annan som är näst intill ident

örflyttning har skett. Övergången från teleporte

, men endast genom att korridorerna plötsligt än

te vara märkbar. Det är totalt 4 teleportrar utmä

mer att förflytta testpersonen till Teleporter 3. H

rridor och röra sig vidare mot Teleporter 4 som

 i nästa etapp. 

rblick på en av de 4 testmiljön där varje etapp k

l vänster och avslutas i en raksträcka längst till h

 för att sedan röra sig nedåt. 

21 

 

förflyttas av osynliga 

 en teleporter är att 

entisk, så att spelaren 

rter 2 till 3 kommer 

ändrar färg, själva 

ärkta på skissen i 

. Här kommer 

om förflyttar 

p kan urskiljas av att 

ll höger. Spelaren 



22 
 

 

Bild 8. Utvändig överblick på testmiljö 

2.1.2 Standardfrågor för samtliga intervjuer 

Är du man eller kvinna? – Det kan finnas skillnad i hur män och kvinnor väljer. 

Hur gammal är du? 

Är du höger eller vänsterhänt eller ambidexter (tvehänt/dubbelhänt/bådhänt)? – Meningen 

med denna fråga är att försöka hitta mönster vid de tillfällen då vägvalen i korridorerna har 

samma färg och se om det är möjligt att knyta en koppling till personens dominanta hand. 

Har du körkort? – Denna fråga, till skillnad från föregående, är till för att se om det går att 

hitta kopplingar där färgerna skiljer sig från varandra. Det kan vara så att det är större 

sannolikhet att en person med körkort väljer en väg som är grön framför en som är röd om 

personen skall ta sig till ett mål på tid. Liknande beteende kan förväntas vid vägvalet där 

alternativen var blå och grön. Grön färg kan ses som ett klartecken för passage, på samma sätt 

som grönt trafikljus. Men blå färg används bland annat vid skyltar som används för påvisad 

körning. 

Är du färgblind? – Eftersom färgblindhet påverkar personers uppfattning om vilken färg de 

utsätts för så är det en högst relevant fråga. 

2.2 Dataanalys 

Informationen från testpersonernas val när de tagit sig genom den virtuella miljön kommer att 

vara underlaget för den statistik som används i det här arbetet. 
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Samtliga val som testpersonerna gör kommer att ställas upp i kategorierna ”Normal”, 

”Spegel” och ”Alla” samt kategorier för kön, vilken hand de anser vara sin dominanta och 

kategorier baserad på om de har körkort eller ej. Kategorin Normal är samtliga val som 

gjordes i de miljöer som inte var spegelvända, till skillnad från kategorin Spegel där samtliga 

val är i de spegelvända miljöerna. Kategorin Alla kommer att innehålla alla val från både de 

spegelvända och icke spegelvända miljöerna för att ge en bra och tydlig överskådlighet för 

samtliga val. 

Samtliga kategorier kommer endast att ha procentsatser för att presentera hur stor del av 

testpersonerna, proportionellt sett, som gjorde ett specifikt val. 

Vid analysen kommer även ett X²-test (Chi-kvadrat test) att utförras för att ta fram ett p-värde 

(p-value) till samtliga kategorier, så att en signifikansmätning kan göras och ytterligare kunna 

styrka observationerna i jämförelse med andra. P-värdet används för att räkna ut vad 

sannolikheten är, att observationer av vissa extrema fall skulle inträffa av en ren slump. I och 

med att mängden liknande studier är begränsade så utgår den här studien från att 

sannolikheten att samtliga alternativ kommer att väljas är lika stora, oavsett färg eller riktning. 

På så sätt kan avikelser analyseras och utpekas mycket snabbt och enkelt. Enligt Thisted 

(1998) är det vanligt att 0,05 väldigt ofta används som en form av målvärde. Men att det 

också beror på storleken av studien och är upp till den som analyserar att avgöra 

signifikansen. Vid analysen i den här studien kommer inte ett målvärde att användas, utan 

signifikanserna kommer att jämföras med varandra, däremot så kommer givetvis p-värdet 

0,05 användas för att relatera till vid undersökningarna. Det skall också noteras här att 

samtliga beräkningar av p-värden utfördes med funktioner i Microsoft Excel 

(Thisted, 1998:5). 
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3 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet från samtliga tester i undersökningen, etapp för etapp. Intervjuerna 

som genomfördes i samband med samtliga tester nämns också för respektive etapp för att ge 

resultatet bättre förståelse. 

3.1 Undersökningen 

Totalt genomfördes testet på 32 personer där den äldsta var 30 år och de yngsta var 19 år. 23 

av deltagarna var män och 9 stycken var kvinnor. För samtliga personer så noterades deras val 

i miljöerna, samt så fördes anteckningar för de intervjuer som hölls. Ingen av testpersonerna 

var färgblinda, på grund av det nämns det inte någonting om färgblindhet i resultat och 

kategorin kommer inte att representeras i diagrammen. 

3.1.1 Etapp A (Röd/Grå)  

 

Diagram 1. Utförda val för etapp A – Röd/Grå 

Statistiken för etapp A i undersökningen har varit mycket intetsägande. Det som går att utläsa 

i diagrammet är att den röda färgen blev vald flera gånger än den grå färgen, detta gäller även 

de flesta av kategorierna. Undantagen ligger hos de vänsterhänta och de testpersoner som har 

körkort, men signifikansen är väldigt liten för alla observationer i den här etappen är. P-värdet 

här ligger på 0,48 och var identiskt för både vad gäller fördelning av färgval samt höger- och 

vänsterval. Det är alltså väldigt högt för att kunna dra slutsatser om någon signifikans i 

resultatet. 
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Vid de intervjuer som gjordes så var det mer än hälften av samtliga testpersoner som 

associerade den röda färgen med negativa eller farliga karaktäristiska drag. Detta ger en 

möjlighet att den grå färgen skulle kunna väljas betydligt fler gånger om personerna väljer att 

göra säkra val. Men i intervjuerna så säger också en del testpersoner att de väljer den röda 

färgen framför den grå just för att den indikerar fara och kan vara spännande. I fallet med de 

vänsterhänta personerna så uttryckte sig alla om att den röda tydde på fara och valde grått, 

med undantag för en person. Denna person stannade upp och tvekade lite inför sitt val och 

uttryckte vid intervjun att röd indikerade fara. Men att han redan hade bestämt sig att följa ett 

system där han skulle hålla sig till vänster, vilket var röd, så han fortsatte där. 

3.1.2 Etapp B (Grön/Grå)  

 

Diagram 2. Utförda val för etapp B – Grön/Grå 

I etapp B med den gröna och den grå färgen så har det visat på en tydligare dominans av valen 

som gjordes till skillnad från föregående etappresultat. 

Vid de intervjuer som hölls i samband med att en grön färg användes i en etapp så var det 

nästan två tredjedelar av samtliga testpersoner som någon gång sade att den gröna färgen 

ansågs ha positiva karaktärsdrag eller att den på något sätt ansågs vara bra. De exakta 

siffrorna är dessutom ekvivalenta med resultatet för hur många personer som valde grön i 

denna etapp. 

Signifikansmätningen på den här etappen gav värden som inte kunde påvisa mycket 

statistiskt. Det som är intressant här är dock att vid mätningen av de höger- och vänsterval 
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som gjordes så var p-värdet än högre än det för valet av färg. Det är alltså troligare att 

testpersonerna valde en färg över annan färg, än att de bara skulle välja endast mellan höger 

eller vänster. Eftersom det dessutom fanns speglade och icke speglade miljöer kan även det 

stärka sannolikheten att testpersonerna gjorde val efter färg och inte val gällandes endast 

höger eller vänster. 

3.1.3 Etapp C (Blå/Grå) 

 

Diagram 3. Utförda val för etapp C – Blå/Grå 

Etapp C, med den blå och den grå färgen gav liknande resultat som föregående etapp 

(grön/grå). Den blå färgen visade på en tydlig dominans och här var det dessutom fler som 

valde att gå genom den korridoren jämfört med grön i föregående etapp. Detta i sin tur gjorde 

att p-värdet vid signifikansmätningen blev ännu lägre. Och visar på att det är ännu troligare att 

testpersonerna valde en färg över en annan. 

Även här var p-värdet mindre för vilka färger som testpersonerna hade valt jämfört med vilka 

höger- eller vänsterval som de hade gjort. Här låg dock det intressanta i den stora skillnaden 

mellan de olika p-värdena. Eftersom den här studien utgår från att samtliga val bör väljas 

ungefär lika många gånger så visar resultatet på att avikelsen för vilka färger testpersonerna 

valde var större än om det bara var höger- eller vänsterval som de gjorde. 

Vad gäller spelarnas val av färger så går det inte att dra slutsatser med hjälp av de intervjuer 

som genomfördes. Jämfört med 2 tredjedelar vardera för den röda och den gröna färgen, var 
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det mindre än hälften av personerna som någon gång uttryckte någon association för den blå 

färgen. 

3.1.4 Etapp D (Blå/Röd) 

 

Diagram 4. Utförda val för etapp D – Blå/Röd 

Den här etappen, liksom de kommande är de etapperna då testpersonen var tvungen att välja 

mellan 2 stycken icke-neutrala färger. Av de två korridorerna här så valde fler personer att gå 

genom den som hade blå färg. Men även här så visar signifikansmätningen på att det är svårt 

att säga om en person väljer färg en färg över en annan. I det här fallet är det dock tydligare än 

vad som gäller fallet med den röda och den grå färgen i etapp A. 

In all aspects, blue is the antithesis of red. In its appearance, blue is transparent and wet; red 

is opaque and dry. Psychologically, the cool and relaxing nature of blue is in direct 

opposition to the warmth and excitement of red. While red seems vulgar at times, blue 

exhibits a noble character. In its action upon the human organism, blue will decrease blood 

pressure and pulse rate while red will have the opposite effect (followed by a reversal in 

both cases after a period of time). (Mahnke 1993:13) 

Enligt citatet så beskriver Mahnke (1993) att de båda färgerna är varandras motsatser, och det 

vara en bidragande orsak till hur resultatet blev enligt ovan. I de intervjuerna som gjordes så 

var det dessutom två tredjedelar som nämnde uttryckte associationer med fara hos den röda 

färgen. Men av de personerna så var det även en del som sökte sig till den röda färgen av just 

den anledningen. Det betyder att den blå färgen förmodligen inte skulle kunna blivit vald fler 

gånger än vad diagrammet visar. 
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Vid signifikansmätningen så var även p-värdet lägre och visade på att observationerna var 

mer sällsynta. Men värdet var betydligt lägre gällandes de vänster- och högerval som gjordes 

då det endast var 0,08. Till skillnad från värdet om testpersonerna hade gjort sina val baserat 

på de färger som fanns, det låg på 0,29. Det vill säga att det kan vara troligare att 

testpersonerna i den här etappen gjorde höger- eller vänsterval än att de valde blått framför 

rött.  

3.1.5 Etapp E (Blå/Grön) 

 

Diagram 5. Utförda val för etapp E – Blå/Grön 

Den här etappen var den som gav jämnast resultat av alla etapper. Det skiljer endast en person 

från det ena valet och det andra när det gäller färgval som höger- och vänsterval. 

Signifikansmätningen visade ett värde på 0,72 som är väldigt högt om man jämför med 0,05 

som Thistel (1998) nämnde att det ansågs som ett målvärde, och tyder på att resultatet var 

väntat. Värdet är det högsta i hela studien jämfört med det lägsta som endast var 0,03. Även 

fast den gröna färgen blev vald fler gånger är det alltså svårt att säga om det är av betydelse. 

Precis som i fallet med etapp A (röd/grå) så var värdet p-värdet för färgval exakt likadant som 

det för höger- och vänsterval. Det går alltså inte att säga att det är mer sannolikt att 

testpersonerna skulle välja en färg över en annan eller att de skulle välja exempelvis höger 

före vänster (Thisted, 1998:5). 
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5.1.6 Etapp F (Röd/Grön) 

 

Diagram 6. Utförda val för etapp F – Röd/Grön 

I den här etappen så tenderade testpersonerna att välja en specifik färg mer än den andra i 

någon annan etapp. Etapp 3 (Blå/Grå) är den där näst flest personer valde en specifik färg, och 

det skiljer egentligen endast en person mellan dessa två. 

P-värdet för val av färg i den här etappen var det lägsta av alla. Det är en väldigt stark 

indikation på att testpersonerna i det här fallet föredrog en färg framför en annan. Men även 

vid höger- och vänsterval så var p-värdet lågt och indikerar på att det kan vara troligt att det 

var här som testpersonen lade sitt beslut, dock så är det fortfarande högre än det för färgerna. 

Det visar på att det är mer troligt att personerna valde baserat på färg än på höger- och 

vänsterval. 

3.2.7 De likfärgade etapperna (Röd/Röd och Grå/Grå) 

I varje testmiljö så ingick det också två etapper där spelaren skulle välja mellan en röd och en 

röd korridor (etapp G) i en av etapperna och en grå och en grå (etapp H) i den andra av dem. 

Dessa var till för att se om testpersonerna föredrog att välja en specifik riktning framför den 

andra. 
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Diagram 7. Utförda val för etapp G – Röd/Röd 

 

Diagram 8. Utförda val för etapp H – Grå/Grå 

Diagram 7 för etapp G visar att testpersonerna i de flesta fall valde att gå genom den vänstra 

korridoren, medan Diagram 8 för etapp H däremot visar att testpersonerna valde att gå till 

höger. Undantag för båda etapperna ligger dock hos de personer som är vänsterhänta och för 

de som har körkort. De vänsterhänta höll sig mycket till vänster, och de med körkort tog för 

den mesta den högra vägen, det går även att utläsa att de som inte hade körkort höll sig till 

vänster. Men det är endast i fallet med de som har körkort där det faktiskt går att hitta se en 

stark signifikans. Beroende på vilken etapp de to sig genom så gav de signifikans kring 0,3 -
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0,11 vilket är starka värden och visar på att det kan vara möjligt att testa ytterligare hypoteser 

kring deras relation till statistiken. 

Eftersom de båda etapperna använder sig av två likadana färger så kan vi helt utesluta att 

någon av testpersonerna skulle välja en färg över en annan och att valen skulle vara 

färgrelaterade, de båda handlar alltså om höger eller vänsterval. I och med det så kan 

statistiken dessutom slås samman, och då blir resultatet för vänsterval lika stort som för de 

högervale som gjordes. Vad gäller resultatet för alla observationer av höger- och vänsterval är 

det inte nödvändigt att tillämpa ett signifikanstest då det är givet att det kommer visa 1.0, 

alltså att det var 100% sannolikt att den här observationen skulle göras. Men det som är värt 

att notera är att det vänsterhänta och de testpersoner som har körkort fortfarande är undantag i 

resultatet. Signifikansen för de utan körkort återstår svag, men för de vänsterhänta och de 

personer med körkort blev signifikansen ännu starkare. För personerna med körkort så blev p-

värdet 0,008 vilket är väldigt stark signifikans. Med det menas att observationen är väldigt 

osannolik och att det är 99.2% sannolikhet att en hypotes kan utformas baserat på dem och 

deras val. 

 

Diagram 9. Sammanslagen statistik för etapp G och H 

Några ytterligare intressanta observationer var att ungefär lika stor del av testpersonerna valde 

att byta riktning. Alltså om en testperson hade valt vänster i etapp G så var det ungefär lika 

stor andel som istället gjorde ett höger val i etapp H som det var att fortsätta vänster. Men en 

betydligt större andel valde att byta riktning baserat på vad de hade valt i föregående etapp. 

Hade de, exempelvis, gjort ett val mellan grön och blå korridor och där valt vänster så visade 
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det sig att en större andel personer skulle byta och välja höger korridor om nästakommande 

val var antingen etapp G eller H. 

Något som också visade sig var att en stor del av testpersonerna, vid de tillfällena då ett 

höger- eller vänsterval uppdagade sig för första gången valde höger. Sedan var det även en 

stor del av dessa som valde att byta till vänster när nästa höger- vänsterval visade sig. 

Statistiskt så väljer alltså testpersonerna höger lika mycket som de väljer vänster när de gör 

höger- och vänsterval, men första gången de stöter på ett sådant val så är det alltså större 

sannolikhet att de väljer höger. 
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3.2 Sammanfattning 

Antalet höger och vänsterval har varit jämnt fördelade under hela studien, men en fördelning 

på nästan 50% åt båda riktningarna i de flesta kategorierna. De vänsterhänta personerna har 

dock vid fler tillfällen gjort vänsterval istället för högerval. Även p-värdet för det har varit 

bland det högsta att i undersökningen. Baserat på statistiken så går det alltså att utesluta 

hypoteser om att spelarna skulle föredra att gå åt ett specifikt håll. 

  

Tabell 1. Vänster- och högerval 

Vad gäller de färger som representeras så har den gröna färgen varit populärast och den grå 

och neutrala färgen varit den minst populära. Signifikansen av de värdena, enligt Tabell 2, 

visar ett p-värde som var väldigt lågt, bland de lägre i hela undersökningen. Värdet säger 

alltså att det är 7% chans att det här skulle vara slump. Om en hypotes skulle ställas angående 

om en testperson skulle föredra en färg över en annan så går det alltså med 93% säkerhet säga 

att det skulle kunna vara så. Det är alltså fortfarande ett svar som varken är svart eller vitt, 

men statistiskt sett så kan ytterligare hypoteser formas kring ämnet, och det har alltså visats 

att det är sannolikt att testpersonerna valde en färg framför en annan. Men frågan om 

testpersonerna påverkades av färgerna i deras omgivning kvarstår. 

   

Tabell 2. Färgval 

  

Val Förväntat

Vänster 125 128

Höger 131 128

P-Värde 0,70766

Val Förväntat

Röd 41 48

Grön 59 48

Blå 55 48

Grå 37 48

P-Värde 0,06929
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I Tabell 3 nedan visas en sammanställning av de val som gjordes i etapperna A, B och C. Men 

i tabellen så representeras inte färgerna i sig, utan istället om den färgen testpersonerna valde 

var neutral eller inte icke-neutral. P-värdet som är väldigt lågt visar på att det är ungefär 98% 

chans att det skulle gå att forma en hypotes kring skillnaderna mellan de neutrala valen och de 

icke-neutrala valen. 

 

Tabell 3. Fördelning av val i etapp A, B och C 

As in the case with all neutral hues, gray fails to have much psychotherapeutic application. 

(Mahnke, 1993:15-16) 

Mahnke uttrycker sig i att den grå färgen inte har någon större påverkan, liksom alla naturella 

färger. Då större delen av testpersonerna valde de icke-naturella färgerna i etapperna visar det 

indikationer på att färgerna i testpersonens omgivning påverkar dennes val. Ytterligare 

indikationer finns i de intervjuer som gjordes med samtliga testpersoner.  

”Grön betyder öppet”, Testperson 1, Bilaga 1 

”Grönt är väll kör, rött är väll stopp”, Testperson 5, Bilaga 1 

”Tänkte att det kanske skulle hända något roligare då det var rött. Känner mig lite skjutglad 

och valde rött för att det brukar vara ’aggressivt eller nått’.”, Testperson 4, Bilaga 1 

”Lite samma, grått kändes tråkigt, kändes inte som att det skulle hända något där.”, 

Testperson 2, Bilaga 1 

”Samma sak där. För att röd är en färg man skall undvika, något man lärt sig av spel och 

society”, Testperson 25, Bilaga 1 

Ovan nämns endast några svar från intervjuerna med testpersonerna, men även de tyder på att 

deras val är påverkas av färgerna i deras omgivning. 

Neutral 37 48

icke-neutral 59 48

P-Värde 0,024745
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4 Diskussion 

De studierna som används som referenser i det här arbetet har fokuserat på liknande punkter. 

Yee (2007) fokuserade på avatarens utseende och om spelarens beteende påverkades av detta. 

Bergqvist (2013) fortsatte i samma spår men fokuserade sig istället endast på avatarens färg i 

brädspelet backgammon. Här är dessutom avataren endast en spelpjäs och alltså mycket mer 

abstrakt. Horned’s (2010) studie fokuserade på en mer övergripande förståelse om hur 

spelarbeteendet fungerade i en virtuell miljö och dess val påverkades av omgivningen. Han 

använde sig även av viss ljussättning (Yee, 2007) (Bergqvist, 2013) (Horned, 2010). 

Den här studien fortsätter vidare där Horned lämnade, men trots att han i sitt efterord (Horned, 

2010) ger exempel på hur hans test skulle kunna utvecklas så ansågs det här att större fokus på 

färger i omgivningen var ett bra val, något som han inte nämnde. Resultatmässigt så finns det 

likheter och skillnader mellan denna och Horned’s studie. Han hade även ett val där en två 

korridorer var röd och blå likt etapp D, här visade det sig även att testpersonerna föredrog att 

gå genom den blå korridoren. Han räknade dock inte med signifikans, men vid en kontroll så 

var p-värdet för de valen 0,15 vilket är lägre och tyder på större signifikans i resultatet. Det 

skall dock poängteras här att Horned gjorde två tester med samtliga personer, i vilket det 

första han lät testpersonerna ta sig genom banan i lugn och ro för att sedan låta dem ta sig 

genom samma bana fast på tid. Han har noterat resultaten för båda testerna och skriver ”I 

statistiken ser vi direkt att tidtagningen har haft en polariserande effekt på de flesta av 

korsningarna.” (Horned, 2010:14). Han anser att det är just tidtagningen som har orsakat en 

polarisering av de tidigare resultaten. Men det finns risk att testpersonerna helt enkel bara 

varierar sig då de redan gjort ett val tidigare, därför är ovannämnda signifikanskontroll endast 

baserad på de första testerna som han gjorde. Horned hade även ett val där testpersonen skulle 

välja mellan en röd och en grön korridor. Till skillnad från undersökningen i den här studien 

så är hans resultat i stort sett lika åt båda hållen (Horned, 2010:18). 

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. (Horned, 2010:17) 
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Det finns alltså både likheter och skillnader mellan båda studierna. Men i citatet ovan 

förklarar Horned också den största bristen i sin undersökning vilket gör att det är svårt att 

använda resultatet som en referens. Inför testerna som gjordes i den här studien så gavs det 

väldigt lite information om vad det gick ut på. Det enda som berättades till personer för att 

locka dem till att delta var att de skulle få spela en bana. När de väl hade satt sig ned för att 

göra testet berättades det även att det gick på tid och att några frågor skulle ställas efteråt. 

Testpersonerna försäkrade även muntligt att de inte skulle berätta för andra vad det gick ut på 

eller vad de hade gjort. Allt för att inte kontaminera resultatet. 

4.1 Signifikans 

Det är mycket som spelar in om en person skall påverkas av färger i deras omgivning. Det kan 

vara något som en person har fått inlärt under en längre tid, men det kan också vara känslor 

till egna värderingar som exempelvis att en person favoritiserar en färg för att den anses vara 

fin. Den här studien har försökt att visa statistiskt hur spelare beter sig i olika miljöer och 

stärka detta med kvalitativ data i form av intervjuer för att lättare kunna göra bedömningar. 

Men testpersonernas förklaringar är väldigt blandade, exempelvis så var det en som valde färg 

efter sin politiska ställning. En annan testperson uttryckte sig om att hennes val var ”för att 

djävlas” eller ”breaking the system” som hon också uttryckte sig. Några testpersoner följde 

även system då de valde att bara hålla sig till en sida eller variera sig med att välja två 

korridorer åt ett håll för att sedan byta till två korridorer åt det andra hållet. Men personerna 

som följer system tar egentligen ut varandra då exempelvis den person som endast gick åt 

vänster väger upp åt den som endast gick åt höger. Är det då någon som väljer efter känsla 

och erfarenhet så är det troligt att de sticker ut i statistiken. 

Optimalt är ju dock om fler testpersoner hade utfört testet, målet för undersökningen var till 

en början 50 personer. Men det räknades ut att antalet personer helst skulle vara delbart med 

fyra för att bli ett jämt antal testpersoner för alla testmiljöer, så målet sattes därefter till 40 och 

max 48. Undersökningen var dock tvungen att avbrytas på grund av tidsbrist och slutliga 

antalet blev 32. Överlag har dock de signifikansmätningar som gjorts tytt på att resultaten är 

intressanta vilket förklaras mer i resultatet. 

4.2 Framtida arbete 

I Bilaga 2 finns diagram över den signifikans som räknades ut för samtliga etapper efter var 

fjärde person hade testat. Då var det nämligen hela tiden ett lika antal personer som hade tagit 

sig genom en testmiljö. Diagrammen visar på en trend om att p-värdet i vissa fall blir lägre 
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och stabiliserar sig ju fler testerna blir. Och signifikansen blir alltså allt högre och visar att det 

kan vara statistiskt möjligt att forma hypoteser. 

Enligt de intervjuerna som hölls så är det också en hel del av testpersonerna gör sina val 

baserat på sina egna värderingar och alltså inte instinktivt. För att här kunna få en djupare 

förståelse kan man utnyttja sig av ”de 5 Stora” motivationsfaktorerna (the Big 5 motivational 

factors), också känt som ”O.C.E.A.N.”. Jason VandenBerghe (2012) gjorde en tolv månader 

lång studie om detta som han diskuterar i en artikel. Han förklarar bland annat att en person 

inte är av en specifik typ utan istället lutar åt att bete sig på ett speciellt sätt 

(VandenBerghe, 2012:44-45). 

Framtida arbete bör alltså ligga i låta ett antal personer göra O.C.E.A.N. testet för att se vilken 

typ av person de är och därefter låta de göra liknande test där de skall ta sig genom miljöer 

och se om det finns en koppling mellan personligheten och valen de gör. 
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Bilaga 1 – Intervjuer 

 

  

1. Grön betyder öppet. 

a. Upplevde att spelaren stannade upp och funderade på vad han skulle göra. Och vad 

han skulle välja. 

2. Rött betyder stängt, så han fortsatte i "korridoren", såg det som två dörrar, den ena var öppen 

den andra var stängd 

a. Upplevde även här att han stannade upp och funderade på vad han skulle välja. 

3. Grön såklart, för det var öppet. 

4. Blå ser han som stand by, sen kanske något händer om han går ditåt. 

5. Mot den blå korridoren så kanske något händer, till skillnad från den grå som bara var en 

korridor. 

6. Gillar höger, tror han gillar att gå åt höger, känns bättre. 

a. Spelaren utrycker sig med att säga "Va fan", när valen visade sig. 

7. Grön är öppet, medan vid blå så kanske det händer något, standby. Blå kanske har något i sig, 

men kanske inte är rätt väg. 

8. Samma anledning som tidigare. 

 

Övrigt 

•  Ambidexter 

o Kan skriva med båda händerna, men anser höger vara dominant hand. Ritar 

mycket med vänster men skriver med höger. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 1 A Grön Grå Grön Blå Blå Höger Grön Höger

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 23 Ambidexter Ja



41 

 

 

 

1. Den verkade mer intressant, antar han. Sen kanske det har att göra med att han är vänsterhänt, 

men han vet inte. Den verkade mer intressant, antar han. Sen kanske det har att göra med att 

han är vänsterhänt, men han vet inte. 

2. Den var ju också på vänster sida, så det var ju lite åt det. Och den röda verkade ju vara lite 

fara, men det kom ju senare också som han ändå gick ju genom. 

3. Tror vid den här punkten att han bara skulle köra på vänster rakt igenom. 

a. I början så tenderade spelaren att hålla sig i mitten av rummet där själva vägvalet var, 

just vid det här valet så tvekade han in i det sista. Jag skulle gissa på att det var vid det 

här tillfället som han egentligen bestämde sig att köra vidare på vänster. 

4. Körde på, på vänster bara. Håller ju till det. 

5. Tror han stannade upp och tvekade lite, för röd indikerade fara, men gick ändå. Försökte bara 

hålla sig till vänster. Men det kom ju ingen fara efteråt så det kändes ok. 

6. Höll sig till vänster. 

7. Körde bara på vänster 

8. Körde bara på vänster 

 

Eftersnack 

•  Höll generellt till vänster. Tänkte att det var en labyrint, och har hört att man skulle 

försöka hålla sig till en och samma sida. 

o Märkte att spelaren redan från början verkade ta det säkra före det osäkra. Då han 

var lite försiktig när han skulle gå runt det första hörnet. Samma gällde även under 

etapp 2, men släppte sedan 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 2 B Blå Blå Blå Vänster Röd Röd Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 22 Vänsterhänt Nej
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1. Första reaktionen var att den röda korridoren var något som alla skulle välja så han valde den 

grå, försöker välja tvärtemot andra. 

a. Försökte vända om när alla valen uppdagade sig. Hade svårt att ta beslut, velade 

väldigt mycket. 

2. Valde höger för att föregående val var vänster. 

a. Även här velade han väldigt mycket 

3. Valde grönt för att han gillar grön 

a. Velade även här. Var inriktad på den grå vägen, men bytte precis in i det sista. 

4. Fortsatte med färger som han gillade. 

5. Tycker om grön korridor, kanske tycker om grön framför blå. 

6. Tänkte att han hade gått på högersidan väldigt mycket, så han bytte sida. 

7. Fortsatte åt vänster bara. 

8. Föredrog grönt framför rött. 

 

Allmänna kommentarer 

•  Så fort de olika valen uppdagade sig så ville han vända om, men eftersom vägen var 

spärrade så gick det inte. 

 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 3 C Grå Höger Grön Blå Grön Blå Vänster Grönt

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 23 Vänsterhänt Ja
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1. Tänkte at det kanske skulle hända något roligare då det var rött. "Känner mig skjutglad och 

valde rött för att det brukar vara aggressivt eller nått". 

a. Stannade upp och velade lite innan hon valde. 

2. Valde rött, även här, gillar att fortstätta på samma spår. 

a. Här valde hon utan tvekan rött igen. 

3. Ville ha en till röd, var paff när det inte fanns någon. Den grå kändes som att det skulle ta 

stopp, så valde grön. 0 

a. Uttryckte besvikelse över att det inte fanns röd. 

4. Vänster för att hon tog vänster första gången, kändes mest naturligt. 

5. Helt plötsligt så fanns det en valmöjlighet fast ändå inte, hade börjat på rött men nu när det var 

rött och rött, så valde hon vänster då hon halt det från början. 

a. Stannade upp, ryggade faktiskt tillbaka med huvudet. 

6. Ångrar sig lite över det valet i efterhand. Hon förklarar att blå har en lite mer lugnande effekt 

på människor, men kändes mer inbjudande. 

7. Valde rött för att hon valt det tidigare, tycker om att följa mönster. 

8. "Blå är ju lite finare än grönt. Kanske lite därför. Kändes bättre att gå till blå.” 

a. Var först på väg mot blå, ändrade sedan till grön, men valde i sista stund att ta blå 

ändå. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 4 D Röd Röd Grön Vänster Vänster Blå Röd Blå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 22 Högerhänt Ja
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1. Tror att man ser grönt som en förhållandevis positiv färg. Så som att man inte kör när det är 

rödlysen, man får lära sig att det är det farliga i naturen. Röd är varningsfärg och ”grön är go”. 

a. Var lite försiktig i först till en början. Valde grön med viss tveksamhet. 

2. Tänkte kanske att grå inte ledde någon vart och att hon kom tillbaka till där hon starta och att 

rött kanske ledde någon vart. Hade ändå en baktanke av att jag satt och observerade. Men är 

osäker. 

3. Grönt är väll kör, rött är väll stopp.  

4. Blå är favoritfärgen, men blå kan även vara en säkrare färg. 

5. Valde blå för att grå inte skulle leda någon vart, tror hon skall åka tillbaka, ramla ned eller 

något. Spontan tanke.  

a. Stannade upp ungefär en halv sekund. Vet inte varför hon stannade 

6. Förbryllad över sitt val, kanske borde ha valt vänster för att de andra bra färgerna var på 

vänster. Har ju valt vänster för att alla dom var bra, men osäker på valet av höger. 

7. Grön är kör, grönt är bra, antar jag. Blå är lite mer neutral, "allas favoritfärg" Tänker att rött är 

dåligt. Blått är neutralt och grönt är bra. 

8. Hade varit tryggare att välja vänster, men valde höger. Vet inte varför hon valde höger. 

 

Eftersnack 

•  Är inte van att styra kameravinkeln, tyckte det var lite jobbigt i trappan. Tror att hon 

kanske hade valt annorlunda om det inte hade varit ett test. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 5 A Grön Röd Grön Blå Blå Höger Grön Höger

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 21 Högerhänt Ja
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1. Tänkte att han var tvungen att väja en av dom, och han fick inte gå tillbaka. Försökte välja den 

som såg mest välkomnande ut. Valde den blå för att den stod på vänstersidan. 

2. Vet inte varför han valde, ville gå utanför sin ”safe zone” och gå till höger och ta rött för att 

"Visa att han kan" 

3. Kände att ta det säkra alternativet. Gröna var "på tok för grönt", så låg den på högersidan 

4. "Det luktade bäst", kändes säkrare. 

5. Valde grå för att den var mindre fientlig, Gick emot lite att den var till höger, men färgen van 

över sidan. 

6. Valde grön för att han inte hade valt grön korridor. 

7. Vänster sidan "alla dar" 

8. Grön var "på tok för stark" 

 

Övriga kommentarer 

•  Rent allmänt så kändes det som att den här testpersonen lekte sig till varje val. Verkar 

dock som att det kan finnas någon form av seriositet i de valen som han gjorde utefter sin 

beskrivning. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 6 B Blå Röd Blå Vänster Grå Grön Vänster Grå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 25 Vänsterhänt Ja
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1. tänkte att det såg ut att vara en ljusare väg, än den där röda "läskigare vägen" tänkte i banorna 

"good and bad" den gråa var på något sätt ljusare. 

a. Stannade upp lite snabbt 

2. Valde höger för att han hade valt vänster innan och kände att han ville ha variation. 

3. Grön kändes som en trevligare färg, grå kändes tråkig, Kände att han skulle göra ett val och 

började värdera färgerna. 

a. Velade rätt mycket, men snabbt. Alltså han hade svårt att bestämma sig (såg att han 

fladdrade mycket med musen) 

4. Blå är min favoritfärg 

5. Kändes trevlig. 

6. Funderade på vilka färger han gillade mest, Kände att han hade tagit blå innan och var i 

banorna om att variera sig lite. 

7. Shan säger att han valde höger för att han vid det här tillfället kommit underfund med att han 

valt vänster många gånger innan. 

8. Färgen kändes som en vänliga färg, "det är nästan som trafikljusen, när man kör är det grönt" 

 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 7 C Grå Höger Grön Blå Grön Blå Höger Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 22 Högerhänt Ja
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1. Tänkte väll att blå var den rätta färgen att välja. 

2. Tyckte att röd inte var den rätta, tror han. 

3. Förmodar att han man borde börja repetera samma färg över inge. Var svårt att veta vilken väg 

som var rätt, svårt att hitta "lösningen" om det fanns någon. 

a. Väntade med att välja någon form av färg in i det sista, valde grön. 

4. Vet inte varför 

5. Vet inte varför, tog bara någon. 

6. Kände inte att han fick någon feedback, och att han kanske skulle vara tvungen att gå tillbaka. 

Kollade om lösningen var att gå bakåt. 

a. Valde först blå korridor, men vände sedan tillbaka och valde grå korridoren. 

7. Vet inte, tror han hade bestämt sig att bara gå till höger eftersom han inte hade listat ut 

logiken. 

8. Samma sak, valde att gå till höger. För att se om det fungerade. 

 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 8 D Blå Grön Grön Höger Vänster Grå Röd Blå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 23 Högerhänt Nej
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1. "Grön är ju mysigt", just om man tänker spelmässigt så känns det som att det var en färgkod 

och att man då hade gått på den som var grön istället för den som var grå. 

2. Det var också så där färgkodsmässigt, tänkte mest på färgerna genom hela spelet. Kändes mer 

säkert att gå genom den grå än dön röda. 

3. Kände mer säkert att gå den gröna. 

4. Samma sak som innan, lite mer förvirrande.  

a. Velade lite 

5. Det var roligare att gå genom den med färg än den utan, började anan lite vad jag höll på med. 

a. Velade lite 

6. Extremt förvirrande, vet inte varför hon valde det. Tror att det var för att hon är högerhänt. 

Brukar alltid ta höger egentligen, men vänster så kändes det fel. Om det hade varit en labyrint 

så hade hon gått höger hela tiden. 

a. Hade först riktning mod vänster, men ändrade sig sedan att gå mot höger. 

7. Vet inte varför hon valde grön. Kändes som att det kändes mest logiskt att gå genom grön,  då 

grön var den första färgen man fick välja på. 

8. Valde den vänstra korridoren för att djävlas, "breaking the system" 

a. Förklarade att hon valde vänster bara för att jäklas. 

 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 9 A Grön Grå Grön Blå Blå Höger Grön Vänster

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 21 Högerhänt Nej
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1. I början så valde han bara instinktivt, tyckte inte att grå var en färg, medans blå var det. Den 

stod ut från väggarna liksom. 

a. Valde i det sista 

2. Det är ju " danger danger" 

a. Stannade lite snabbt innan han valde, men han förklarade som att han har tendenser 

till att bara trycka på "Straif"-tangenterna lite då och då när han spelar FPS 

3. Föredrar blå före grön, men är osäker om varför. 

4. Tog vänster på den innan, så då tog han höger nu, för variation. 

5. Samma som innan (danger danger) 

a. Velade lite 

6. Samma som innan 

7. Var nog samma tankegång som innan, valde vänster för att han valde höger innan. 

8. Ingen aning. Valde att ta grå för att han förmodligen inte hade valt den innan. Försökte se vad 

som hände. 

 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 10 B Blå Röd Blå Höger Röd Röd Vänster Grå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 19 Högerhänt Ja
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1. Han säger att rött var lite läskigt ändå. 

2. Det blir så, det känns naturligt att gå höger. 

3. han säger att han hade halkat in på "att man måste välja grönt som i politiken",  

a. Han hade även utryckt sig i att "grönt är fint" 

4. Han säger att hans "politiska val" vid tidigare korridorer stod fast. När jag nämner gör honom 

att han var på väg mot blått först så säger han att den röda färgen var läskigare men att han 

kom på sig själv med ett "nä just det". 

a. Här känns det som att han först valde blått, rent instinktivt  baserat på deras 

"fundamentala betydelse" men fick för sig att blanda in sin politiska ställning helt 

plötsligt. 

5. Samma som innan (politiskt) 

6. Politiskt… 

7. Kändes bättre 

8. Det här alternativet var svårt, men han beskrev det som att det fanns mycket grönt nu och att 

det behövdes mycket socialism. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 11 C Grå Höger Grön Röd Grön Grå Höger Röd

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 30 Högerhänt Ja



51 

 

 

 

 

1. Gick ju först i den blåa, men känds som att hon gick in i en återvändsgränd, men kan ha varit 

att hon gick in i en vägg eller så, så hon testade den andre. 

2. Hon tänkte att hon gick genom den röda i förra korridoren, så hon tänkte att det var bra att 

fortsätta på det. 

3. Den gröna var fortfarande en färg, och kändes mer välkomnande än den gråa. 

4. Tror det var för att hon hade gått genom den högra två gånger, så hon testade att gå genom den 

vänstra. 

5. Frågade om det var liknande tankar för det här valet, hon svarade ja. 

6. Vet inte varför hon valde den grå korridoren 

7. Det ar väll det här med att den kändes mer inbjudande, stark kontrast mot det gråa, så att den 

var mer välkomnande. 

8. Den gröna stod ut lite mer från den blåa mer. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 12 D Röd Röd Grön Vänster Höger Grå Röd Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 20 Högerhänt Nej
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1. ”Den gröna var upplyst medan den gråa kändes mer otexturerad.” 

2. ”Hellre den texturerade än den gråa korridoren.” 

3. ”Om man har tittat på alla valve spel innan så brukar röd noterad om vart man ska gå”. Tyckte 

inte om den neongröna färgen, förknippades med radioaktivitet 

a.  Här går ju igen lite på det här med sjukdom hos människan. 

4. Tycker blå är en väldigt trevlig färg, personliga favoritfärg 

5. Texturen 

6. Tyckte att det inte fanns någon direkt anledning, för i mitten så fans det en vägg. Valde en på 

slumpen. 

7. Föredrar den blå framför gröna. 

8. Precis som när det var röda, så valde en på slumpen. 

 

Eftersnack 

•  Ville kolla vad det var för kontrollschema 

o Uppfattade det som att han höll på att vela väldigt mycket i början för dom olika 

valen, han beskrev det som att han höll på och testa kontrollschemat, men märkte 

att det var standard. Men personliga åsikt är att hans tester sträckte sig för långt 

för att vara tester. Och verkade vara mer tvivel om vad som skulle väljas. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 13 A Grön Röd Röd Blå Blå Höger Blå Vänster

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 21 Högerhänt Nej
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1. Vet inte varför, men kändes som rätt väg. Men han är ganska säker på att han valde på grund 

av färgen. Den kan ha varit för att den var ljusare. Sen gick han ned för trappen på höger sida, 

något som han gjorde automatiskt. 

2. Har han valt höger så håller han sig till höger. 

3. Tror det var mest för att det var höger 

4. Höger, höger 

5. Höger 

6. Höger 

7. Höger 

8. Höger 

 

Eftersnack 

•  Valde första åt höger, så fortsatte på det, för att se om det var likadant 

 

Övriga kommentarer 

•  Precis innan han gick, det sista som sades så sa han att Eftersom det gick på tid så valde 

han rätt fort i början och försökte hålla sig till det. Så om något så känns det i alla fall som 

att det första alternativet fanns någon form av tanke i eftersom han säger att han var rätt 

säker på att han valde på grund av färgen. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 14 B Grå Röd Grön Höger Grå Grön Höger Grå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 20 Högerhänt Ja
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1. ”Den röda var väll färgladas, var nog ganska slumpmässigt, men det var väll den som stack ut 

mest.” 

a. Jag tror att han vid det här tillfället valde att gå på vänster sida under resten av testet. 

2. Var 50/50, så kunde lika gärna gå åt vänster. 

3. Vänster, tänkta vad händer om man bara går vänster. 

4. Vänster 

5. Här så frågade jag hur han tänkte när han valde, men han sa att det bara var vänster igen. Men 

när jag berättade att han velade lite, och var inne på att gå in i den blå korridoren, så svarade 

han med att han "brukar spela spel så att om man försöker se vad som händer om man spelar 

på ett speciellt sätt. 

a. Här så velade han lite, han var på väg mot den gröna korridoren och liksom sneglade 

lite med åt det blåa hållet, som att han tänkte byta men ångrade sig. 

6. Vänster 

7. Vänster 

8. Vänster 

 

Övriga kommentarer 

•  Märkte rätt tidigt att testpersonen hade en tendens till att hålla sig till de vänstra 

korridorerna. Han började väldigt tidigt rikta in sig direkt på de vänstra korridorerna, samt 

att han började hålla sig till vänsterkant av både trappor och vanliga korridorer. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 15 C Röd Vänster Grå Röd Grön Grå Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 20 högerhänt Nej
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1. Vet inte varför, men kändes lite mer spännande kanske, ungefär. 

2. Det hände inget när han tog den röda förra gånge, så då tog han den gröna. 

3. Den gråa kändes som att det var något, vet inte, kändes inte som att man skulle ta den. Hände 

inget innan, men kände ändå rätt. Säger att han funderade på om han skulle ta den gråa för att 

det var den första gråa. 

a. Vid den här korridoren så velade han lite och verkade vara i tankarna om att gå till den 

gråa korridoren. Men beslöt sig sedan för att ta den blå. 

4. Vet inte varför, efter det så tog han nog bara något. Gissar på att det kanske finns något djupt 

undermedvetet 

a. När jag frågar varför han valde den högra vägen så säger han direkt att han inte visste 

varför, och skrattar lite. Jag får känslan av att han inte hade den blekaste aning om 

varför han valde som han gjorde. 

5. Antar att det var för att han tog den högra innan 

6. Vet inte varför, Säger att det kanske var för att det var på tid, och att om det inte var det så 

kanske man hade funderat på det lite mer på ett potentiellt sätt. 

7. Vet inte varför 

8. Vet inte varför, kanske finns något mönster i höger och vänster. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 16 D Röd Grön Grön Höger Vänster Grå Röd Blå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 23 Högerhänt Nej
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1. Direkt när han såg det så tänkte han på det, det fanns ett spel där allt är inte var det verkar, han 

upplevde det som att han blev lurad till att gå till grön, så han gick till grå istället. 

a. Här stannade han upp, gav ifrån sig ljud som att han vart häpen/snopen. Men han kom 

igång rätt snabbt. 

2. Lite samma sak, men han gillar inte att välja samma två gånger i rad, för att det känns lite "vet 

inte" känns som att någon försöker lura på en . 

3. Utav röd och grön så gilla han grön bättre som färg. 

a. Valde rätt sent 

4. Samma sak, blå gillar han nog bättre än röd. 

a. Sent val 

5. Den var nog på andra sidan, efter som den var på höger sida, så ville han variera sitt håll. 

6. Han säger att han "Var inne att ta motsatta håll" än vad han tog innan. Ja lade märke till att 

han höll på att ta höger först, men när jag fråga om det så var det inget han mindes, utan att 

han var inne på vänster hela tiden. 

a. Tänkte ta höger. 

7. Tycker om grön, och att den var till höger. 

8. Andra hållet. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 17 A Grå Röd Grön Blå Grå Vänster Grön Höger

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 19 Högerhänt Ja
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1. Den ena var ju rätt starka färger, och man funderade på om man skulle försöka hålla sig borta 

från det som var normalt, men hon gick mot det som var mer uppmärksammat. 

a. Stod och velade lite över valet, men kom igång rätt snabbt. Höger vänster, höger 

vänster 

2. ”Automatiskt så tänker man ju lite så här att det röda är lite ’Danger danger’, men det beror på 

vilket spel man spelar. Men kändes bra om man höll sig till de lugna färgerna.” 

a. Samma typ av velande här, men kom igång igen, fortare. 

3. Det var nog för att hon hade börjat springa på de blå och att hon kände att hon ”skulle försöka 

hålla sig till något pattern”. 

4. Vet inte vad hon tänkte, funderar på om hon kanske hållit sig till höger, och kanske försökte 

göra tvärtom, var lite smått frustrerad över att det inte fanns någon färg att välja. 

5. Kan ju förstå, för att hon ville hålla sig undan från det röda. 

6. Det röda kändes mer som lite danger, och då blev det så. 

7. Tog bara ett håll, kändes som att man kanske gått fel vid något ställe. 

a. Här märkte jag att hon stannade upp och reagerade på att det var rött/rött med att yttra 

sig i ett "urs" av avsky, eller över att alternativet är jobbigt. 

8. Ville hålla sig till de som hade färg, kändes som att man kanske aktiverade något som i de som 

hade färg. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 18 B Blå Blå Blå Höger Grå Grön Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 22 Högerhänt Nej
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1. Det var ju precis just för at det var det snabba valet, rött farliga valet, och grå det snälla valet. 

Han nämner ordet "instinktivt" 

a. När han spelade så märkte jag att han väldigt sent, yttrade sig i ett "aha". Han hade 

också pratat om att han listat ut vad testet gick ut på. Men jag upplever ändå att det här 

valet var instinktivt, något han också nämnde under intervjun. 

2. Det hade lite med det tidiga valet att göra, ville variera sig lite, men sen var det också för att 

han var på väg åt det hållet. Drog lite åt vänster först men valde att fortsätta åt det hållet. 

a. Inte helt säker om han drogs till färgen i sig, men tänkte att det var en go färg, hade 

förstått vad det hela gick ut på. Men kände sig bekväm i sitt val. 

3. undrar om det var först gröna 

4. ”Variation! Då hade jag precis valt att flytta med AI-grejen, så valde att gå emot istället.” När 

jag nämnde att han först var i rikting mot den blå korridoren så säger han att han "drogs gärna 

åt höger", men har att göra när han kommer ner från trappan, vridigt mindre än 90 grader, så 

är alltid på väg åt höger. 

5. Också variation, var trött på grön. Plus att han inte tog den blåa förra gången, så då tog han 

den nu. 

6. Här så var han inne på att det skulle vara variation också, men när jag påpekade att han redan 

efter trappen tycktes ha riktning åt den gråa redan efter trappen (den liksom tycktes ha blivit 

riktningen), och refererade till tidigare med att han drar åt höger efter trappen, så började han 

fundera lite på om det faktiskt kunde ha varit med det faktumet istället. 

a. Körde mest rakt, Hade liksom riktning mot den gråa redan från början. 

7. Var på väg dit. 

8. Min inte, kanske att det var på ren djävulskap, gå mot strömmen. Han nämner star wars och att 

det är lite som den mörka och den ljusa sidan. Man väljer den mörka sidan just för att det är 

den mörka. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 19 C Grå Höger Grön Röd Blå Grå Höger Röd

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 27 Högerhänt Nej
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1. Vet inte varför, var nog mer en fråga om färgerna, blå känns väll bättre. 

a. så fort valet visade sig, upplevdes hon lite förvirrad och började utforska lite snabbt. 

2. Vet inte varför, kommer inte ihåg, då var det lite så att man inte visste vad som skulle komma. 

Men att se om det var samma på samma väg. Tänkte mer på höger eller vänster än färgerna. 

a. Velade på språng 

3. För att se om det var något annorlunda. ; tror inte hon tänkte så mycket på , vet inte. Var nog 

mer att hon hade gått åt höger så många gånger. 

a. Var på väg mot grönt 

4. Kanske för att hon är högerhänt. 

5. För att få lite variation tror hon, för att inte ta höger hela tiden. 

6. Tror hon valde blå för att det var mer färgglatt. 

a. Utforskade, hackade till och hon märke förmodligen att hon teleporterades. 

7. Var nog samma, att den röda var lite mer färgglad. 

a. Velade 

8. Vet inte riktigt varför. Var nog mer för att se ifall om det var någon mer skillnad, viste om det 

var några ändringar beroende på valet. Vet inte riktigt va hon tänkte. 

a. Sent val 

 

Övriga kommentarer 

•  I intervjun så påpekade hon att hon tänkte mer på höger och vänstervalet än vad det var 

för färger. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 20 D Blå Röd Grå Höger Vänster Blå Röd Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 23 Högerhänt Ja
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1. Det kändes som mer att det händes något roligt där, den var i färg den andra var inte det. Det 

kändes som att man skulle gå där, för att det var något där. 

a. Stannade upp och velade lite snabbt över vad hon skulle välja. Lite snabbt, höger, 

vänster, höger. 

2. Rött kändes jobbigt, kändes som att det var något farligt, kändes lite osäkert att gå dig. 

a. "stannade nästan" stannade kanske en bråkdel av en sekund. 

3. Det var lite samma där, det kändes som att det var något konstigt och jobbigt på rött, så grönt 

kändes mer säkert. 

a. Stannade upp lite snabbt 

4. Samma som innan. 

a. Första som hon inte stannade upp. 

5. Lite samma, grått kändes tråkigt, kändes inte som att det skulle hända något där,. 

6. Ag tror att det kändes som att jag hade gått vänster mest gånger, kanske inte var så, men 

kändes så och då tog jag den vägen. 

7. Tror att grönt kändes mer säkert. 

8. Tror att det var lite samma att hon brukar vara vänster. 

 

Ambidexter 

•  När jag frågar om hon har någon dominant hand så säger hon att det är hennes högra hand. 

Och att hon har blivig ambidexter genom en skada då hon var tvungen att träna upp den 

vänstra. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 21 A Grön Grå Grön Blå Blå Vänster Grön Vänster

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 23 Ambidexter Nej
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1. Alltså, det kändes som att det var färger som ville att jag skulle gå någonstans, men jag tänkte 

inte så mycket första valet. 

a. Velade lite innan valet. 

2. Det var för att hon hade tagit den vägen innan också. Kände sig lite manipulerad. 

a. Velade mycket 

3. Var bara för att hon hade tagit de andra gångarna innan, sen är ju blått fint också. 

4. ”För… alltså tidigare med färgerna…”, hon pratar om färgerna och favoritfärger. Om att hon 

inte hade något favorit att välja. Vad gäller hennes val av höger så kan hon inte riktigt 

motivera det, men gissar på att det har att göra att hon är högerhänt. 

a. Stannade upp och velade mycket. 

5. Det var nog mer demonstrativt, jag tar den röda för att den röda. Som om man skall välja den 

mörka vägen eller den ljusa vägen. Röd kan vara fara 

a. Gjorde ett mycket sent val, stod precis vid mittenväggen och velade. 

6. ”Då var det åter det här att jag skall gå efter grön är positivt och röd är farligt, den normen.” 

a. Sent val. 

7. Det var för att jag inte hade gått den så många gånger. 

8. Hon funderar vilken gång som var till höger och vänster, och nämner om vitt är grått, och hon 

velade om hon ville ta den eller ej. Hon tänkte mycket  på manipulation och att man blir riktat 

mot specifika färger. 

 

Eftersnack 

•  Efter det att jag hade frågat om de olika valen så kom vi in på att prata om valen i 

allmänhet. Hon sa att hon egentligen inte tänkte så mycket på färgen i sig utan snarare om 

valet av höger eller vänster. Alltså att hon ville variera sig. 

o Över lag så velade hon väldigt mycket över sina val, och gjorde ofta en "höger, 

vänster, höger" manövrering. Sprang vid ett antal gånger rakt mot mittvägen 

mellan korridorerna för att sedan stå och vela där. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 22 B Grå Röd Blå Höger Röd Grön Vänster Grå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 26 Högerhänt Nej
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1. Den såg annorlunda ut. Allt annat var ju vitt 

a. Velade lite innan valet. 

2. För att det var den andra som han inte hade tagit. 

a. Var över på den högra sidan, men sneddade direkt. 

3. För att den var också färgad, precis som den första. 

4. För att det var en ny färg som han inte hade gått på. 

5. Hade ju tagit båda tidigare, så visste inte riktigt, tog bara den högra ändå. Tänkte inte så 

mycket, visste inte riktigt vilken han skulle välja eftersom han hade valt färgerna tidigare. 

a. Stannade och funderade 

6. För att den var färgad. 

7. För att han hade gått på dom högra så mycket. 

8. För att han hade bara gåt på grön en gång, de andra hade han gått på 2 gånger tidigare. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 23 C Röd Vänster Grön Blå Blå Blå Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 20 Högerhänt Nej
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1. ”Har inte den blekaste aning, antar att... vet inte, röd känns som dåligt. Antar jag , antagligen 

därför. Eller kanske för att jag är högerhänt.” 

a. Stannade snabbt och velade 

2. Vet inte varför, för att den var stor och färgglad. 

3. För att den hade en färg och kändes lite roligare. 

4. Tänkte mixa upp det lite eftersom han tog den högra innan. 

a. Sent val 

5. Bytte igen, bara föra att 

a. Sent val 

6. Den kändes lite mer intressant. 

a. lite sent val 

7. Samma anledning skulle han tro. När jag påpekade att han hade sagt "hmm" så sa han bara att 

han brukar säga det. Men sen sa att hans val kanske var för att han skulle gå mot strömmen. 

a. sade "hmm" 

8. För att den var på vänster sida, dels därför och dels för att den kändes som en vänligare färg. 

a. sent val 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 24 D Blå Röd Grön Vänster Höger Blå Röd Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 21 Högerhänt Nej
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1. Han säger att den nog var för att den var mest neutral kanske, för att den såg ut som allt annat. 

a. Så fort valen visade sig så backade han tillbaka, men eftersom han inte kom länger så 

fortsatte han bara. Velade, sent val 

2. Det var för att han tog den första grå vägen så tog han alltid den grå vägen, plus att man inte 

skulle gå i röda saker. 

a. Körde mest rakt på, ändrade inte riktning efter trappen 

3. Eftersom han vet att det är en undersökning så tänkte han att rött är ju stopskyltar och sånt, så 

han tänkte gå dit, men så gick han mot grönt istället. Känns om att det är dit man ska. 

a. Stannade sent, valde sent 

4. Samma sak där. Fröa att röd är en färg man skal lundvika, något han lärt sig av ”spel och 

society”. 

5. Vet inte, båda var… tänkte inte på det funderade på om han skulle ta höger eller vänster och så 

blev det vänster. Säger att något i hans undermedvetna kanske gillar vänster- 

6. Samma som i början, för att han skulle alltid ta den grå när det fanns en. 

7. Det är nog för att han gillar grön mer. 

a. Gick mest rakt på, bytte inte riktning efter trappen 

8. ”Vet inte riktigt varför, gjorde en ’ole, dole, doff’ i huvet”. 

a. Velade lite 

 

Ambidexter 

•  Dominant höger, skriver med höger, höger med tangentbord, vänster hänt när han äter mat 

och skjuter pil 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 25 A Grå Grå Grön Blå Grå Vänster Grön Vänster

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 21 Ambidexter Nej
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1. Vet inte, antar nog att den för att den var blå och inte grå. Eftersom att han inte viste vad tester 

gick ut på. Blå kändes säkert. Sen eftersom det var ett test så antog han att blå kanske var rätt 

val. Blå kändes trevligt. 

a. Stannade och velade, höger, vänster, höger. 

2. Dog tog jag den blåa eftersom den röda kändes fel. Blåa kändes mer rätt. 

3. För den kändes mer rätt än blå, grön kändes mer godkänt. 

4. där var det svårt att bestämma sig, men han tror att han tog den gör att han tog den högra 

innan. Men han har ingen direkt förklaring till varför. 

a. sent val 

5. För att rött kändes fortfarande farligt. 

6. För att grön kändes mer säkert än vad rött gör. 

7. Han har för sig att det var för att han ville byta, tyckte inte att det spelade någon roll eftersom 

båda var röda. 

8. Det var för att det kändes mer godkänd eller vad man skall kalla det. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 26 B Blå Blå Grön Höger Grå Grön Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 22 Högerhänt Ja
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1. Färg! 

a. Skrattade lite med ett " hmh hmh hmh". Skulle gissa på att han redan nu förstod att det 

handlade om någon form av färgrelaterat test. 

b. Den första röda var på höger sida så då valde han den med. 

2. Den första röda var på höger sida så då valde han den med. 

3. Det var ren trotts tro han. 

4. Hade nog bara fått nått i huvet om att röd är nog alltid det han väljer först nu. 

a. Sent val 

5. Ville inte gå någon av dom, för han ville gå röd och grå, grön kändes för rätt. Så han valde blå. 

Ville gå fel. 

a. När han såg valen här så vände han om och tänkte gå tillbaka, men när det inte gick så 

valde han bara. 

6. Det kan man fråga sig varför, vet inte varför, tycker han borde ha valt den grå. 

7. Tog höger sist, så då gjorde han det nu också. 

a. Stannade rätt nära mitten och gjorde en "höger, vänster, höger" 

8. Höll sig till röd. 

 

Övriga kommentarer 

•  Största allmänhet så känns det som att han rätt tidigt förstod att det var ett test. Och därför 

kanske gjorde ett "aktivt val” i första korridoren 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 27 C Röd Höger Grå Röd Blå Blå Höger Röd

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 20 Högerhänt Nej
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1. För att blå känns mer vänligt, och att rött är mer associerat till fara eller stopp, och då ville han 

gå åt det blå hållet. 

2. ”Samma sak där, grön känns lite mer välkomnande än rött”. När jag påpekar att han stannade 

och velade lite så säger han att han, ”Tänkte inte på det så mycket. Hade nog valt grönt i vilket 

fall”. 

a. Stannade lite och velade 

3. Det är nog också att det var färg, så valde han den för att den var mer välkomnande. Ser 

roligare ut 

4. Tänkte först välja den vänstra, för att han är vänsterhänt, men sen blev det höger. 

a. Stannade, velade "höger, vänster, höger" 

5. för att han är vänster hänt, känns mest logiskt. 

a. Stannade till lite snabbt 

6. Var nog mer välkomnande bara. 

7. Associerar röd med fara eller nått, ”Grått var det bättre valet av de två.” 

8. För att grön känns mer go, känns mer rätt liksom. 

 

Ambidexter 

•  Gör vissa saker med höger och vissa saker med vänster. Men anser att vänster är den 

dominanta handen. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 28 D Blå Grön Grön Höger Vänster Blå Grå Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 22 Vänsterhänt Ja
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1. Den var mer färgglad. 

a. Sent val 

2. Samma anledning 

a. Stannade upp 

3. Brukar sammanfatta grön med mer bra saker än rött, såg mer vänlig tu eller hur man skall 

säga. 

a. Stannade upp 

4. Ungefär samma sak 

5. Var mer färgglad 

6. ”Bra tog en random, var nog kanske närmare den vänstra.” 

a. sent val 

7. Tror det var för att grön är bättre än blå. 

8. ”Var nog också random. Var nog närmare den högra.” 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 29 A Grön Röd Grön Blå Blå Vänster Grön Höger

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 20 Högerhänt Nej
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1. Färgen var lite lättare på ögonen, den blå var väldigt blå, väldigt skrikig. 

2. Blå brukar vara mindre hotfull än röd, det var väll det enda hon tänkte på säger hon. 

3. Bara tog någon av dom. 

4. Bara gick rakt fram och hamnade i den. 

5. Vet inte varför hon valde. Verkade inte finnas några konsekvenser så var skit samma 

a. Här så råkade hon ta sig förbi en av portalerna som jag satt ut, jag valde att starta om 

testet från föregående korridor. Här efter kändes det som att hon bara valde varannan 

vänster och varannan höger. 

6. Grön brukar var "det rätta valet" 

7. Bara gick framåt. 

8. Samma anledning. 

  

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 30 B Grå Blå Blå Höger Röd Grön Vänster Grå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Kvinna 21 Högerhänt Nej
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1. ”Tänkte färgkoordination.”, när jag frågar hur han menar så säger han att allting med färg kan 

man följa. Vitt och grått känns färglöst. 

a. Sent val 

2. Han tänkte två åt höger och två åt vänster. 

a. Sent val 

3. Han följde alltid mönstret, men valde avsiktligt, så var nog grön den negativa färgen. Den 

gröna skulle ha skadat honom på något sätt eller vara fel väg. 

a. Sent val, var mot grön först 

4. Den höll honom levande sist. 

5. Samma tanke som förut, höll mig vid liv och höger vänster. 

6. Höger vänster 

7. Höger vänster 

a. Sent val 

8. Den följde höger vänster och den skulle nog vara mer rätt än färgkoordinationsgissningen. Om 

röd är den som får honom att överleva, så är grön den farliga. Fanns inte så mycket själ till att 

han valde det ena eller det andra. 

a. Sent val 

 

Ambidexter 

•  När jag frågar om han är "höger/vänster hänt eller ambidexter" så säger han att det är ett 

svårt val då han skriver med vänster och arbetar med höger (mycket med datormusen). 

Men när jag frågar om han tycker att han har en dominant hand så säger han höger. 

 

Eftersnack 

•  När vi pratar så säger han att han valde rätt tidigt att gå i ett system där två av valen var åt 

höger och två av valen åt vänster. 

o Han nämner att han gick efter ett system, men i intervjun så säger han, angående 

det fösta valet, att det var på grund av "färg koordination". Jag skulle säga att det 

första valet var oberoende av det systemet som han valde att följa. 

 

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 31 C Röd Höger Grå Rött Blå Blå Vänster Grön

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 25 Ambidexter Nej
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1. Red pill tänkte han. 

2. För att det var en annan färg, sannolikhet att byta när man får. 

3. Samma som förra 

4. Var för att han tog vänster innan. När jag nämner att han stannade till 1 sekund så säger han 

att det var för att han ”blev psykad”. 

a. Stannade till 1 sekund. 

5. Bara för att byta 

6. För att ta den andra sidan. 

7. Byta håll 

8. Byta riktning. 

 

Eftersnack 

•  Mitt i intervjun så berättar han att han valde väg baserat på höger och vänster. Men att han 

till en början valde väg baserat på färg. 

Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8
Testperson 32 D Röd Grön Grå Höger Vänster Blå Grå Blå

Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort
Man 22 Högerhänt Ja
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Person Testmiljö Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 Val 6 Val 7 Val 8 Kön Ålder H/V/Ambidexter Körkort Färgblind

Testperson 1 A Grön Grå Grön Blå Blå Höger Grön Höger Man 23,00 Ambidexter Ja Nej

Testperson 5 A Grön Röd Grön Blå Blå Höger Grön Höger Kvinna 21,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 9 A Grön Grå Grön Blå Blå Höger Grön Vänster Kvinna 21,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 13 A Grön Röd Röd Blå Blå Höger Blå Vänster Man 21,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 17 A Grå Röd Grön Blå Grå Vänster Grön Höger Man 19,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 21 A Grön Grå Grön Blå Blå Vänster Grön Vänster Kvinna 23,00 Ambidexter nej Nej

Testperson 25 A Grå Grå Grön Blå Grå Vänster Grön Vänster Man 21,00 Ambidexter nej Nej

Testperson 29 A Grön Röd Grön Blå Blå Vänster Grön Höger Man 20,00 Högerhänt nej Nej

Testperson 2 B Blå Blå Blå Vänster Röd Röd Vänster Grön Man 22,00 Vänsterhänt Nej Nej

Testperson 6 B Blå Röd Blå Vänster Grå Grön Vänster Grå Man 25,00 Vänsterhänt Ja Nej

Testperson 10 B Blå Röd Blå Höger Röd Röd Vänster Grå Man 19,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 14 B Grå Röd Grön Höger Grå Grön Höger Grå Man 20,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 18 B Blå Blå Blå Höger Grå Grön Vänster Grön Kvinna 22,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 22 B Grå Röd Blå Höger Röd Grön Vänster Grå Kvinna 26,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 26 B Blå Blå Grön Höger Grå Grön Vänster Grön Man 22,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 30 B Grå Blå Blå Höger Röd Grön Vänster Grå Kvinna 21,00 högerhänt nej Nej

Testperson 3 C Grå Höger Grön Blå Grön Blå Vänster Grön Man 23,00 Vänsterhänt Ja Nej

Testperson 7 C Grå Höger Grön Blå Grön Blå Höger Grön Man 22,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 11 C Grå Höger Grön Röd Grön Grå Höger Röd Man 30,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 15 C Röd Vänster Grå Röd Grön Grå Vänster Grön Man 20,00 högerhänt Nej Nej

Testperson 19 C Grå Höger Grön Röd Blå Grå Höger Röd Man 27,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 23 C Röd Vänster Grön Blå Blå Blå Vänster Grön Man 20,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 27 C Röd Höger Grå Röd Blå Blå Höger Röd Man 20,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 31 C Röd Höger Grå Röd Blå Blå Vänster Grön Man 25,00 Ambidexter nej Nej

Testperson 4 D Röd Röd Grön Vänster Vänster Blå Röd Blå Kvinna 22,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 8 D Blå Grön Grön Höger Vänster Grå Röd Blå Man 23,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 12 D Röd Röd Grön Vänster Höger Grå Röd Grön Kvinna 20,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 16 D Röd Grön Grön Höger Vänster Grå Röd Blå Man 23,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 20 D Blå Röd Grå Höger Vänster Blå Röd Grön Kvinna 23,00 Högerhänt Ja Nej

Testperson 24 D Blå Röd Grön Vänster Höger Blå Röd Grön Man 21,00 Högerhänt Nej Nej

Testperson 28 D Blå Grön Grön Höger Vänster Blå Grå Grön Man 22,00 Vänsterhänt ja Nej

Testperson 32 D Röd Grön Grå Höger Vänster Blå Grå Blå Man 22,00 Högerhänt Ja Nej

Vänster Höger B
ilaga 2 

2.1 Ö
verblick på testpersoner och deras val 
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2.2 Tabell över testpersonernas val 

Etapp Röd Grön Blå Grå Vänster Höger 

Röd/Grå 18   14   

Grön/Grå  20  12   

Blå/Grå  21  11   

Blå/Röd 13  19    

Blå/Grön  17 15    

Röd/Grön 10 22     

Röd (Vänster)/Röd (Höger)     19 13 

Grå (Vänster)/Grå (Höger)     13 19 
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2.3 Alla val, kontra alla val Normal kontra alla val Spegelvänt 

      

      

    

  

A-Normal B-Normal C-Normal D-Normal E-Normal F-Normal G-Normal H-Normal

Röd 8 4 3

Grön 9 9 13

Blå 11 12 7

Grå 8 7 5

Vänster 8 9 11 12 7 3 11 6

Höger 8 7 5 4 9 13 5 10

A-Spegel B-Spegel C-Spegel D-Spegel E-Spegel F-Spegel G-Spegel H-Spegel

Röd 10 9 7

Grön 11 8 9

Blå 10 7 8

Grå 6 5 6

Vänster 6 5 6 9 8 9 8 7

Höger 10 11 10 7 8 7 8 9

A-Alla B-Alla C-Alla D-Alla E-Alla F-Alla G-Alla H-Alla

Röd 18 13 10

Grön 20 17 22

Blå 21 19 15

Grå 14 12 11

Vänster 14 14 17 21 15 12 19 13

Höger 18 18 15 11 17 20 13 19
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Val Förväntat

Röd 41 48

Grön 59 48

Blå 55 48

Grå 37 48

P-Värde 0,06929

Val Förväntat

Neutral 37 48

Icke-neutral 59 48

P-Värde 0,02

Normal HV-Normal Spegel HV-Spegel Alla HV-Alla

8 8 8 10 8 8 18 16 16 Normal 1,00

8 8 8 6 8 8 14 16 16 Spegel 0,32

P-Värde 1,00 P-Värde 1,00 P-Värde 0,32 P-Värde 0,32 P-Värde 0,48 P-Värde 0,48 Genomsnitt 0,66

Alla 0,48

9 8 8 11 8 8 20 16 16 Normal 0,62

7 8 8 5 8 8 12 16 16 Spegel 0,13

P-Värde 0,62 P-Värde 0,62 P-Värde 0,13 P-Värde 0,13 P-Värde 0,16 P-Värde 0,48 Genomsnitt 0,38

Alla 0,16

11 8 8 10 8 8 21 16 16 Normal 0,13

5 8 8 6 8 8 11 16 16 Spegel 0,32

P-Värde 0,13 P-Värde 0,13 P-Värde 0,32 P-Värde 0,32 P-Värde 0,08 P-Värde 0,72 Genomsnitt 0,23

Alla 0,08

12 8 8 7 8 8 19 16 16 Normal 0,05

4 8 8 9 8 8 13 16 16 Spegel 0,62

P-Värde 0,05 P-Värde 0,05 P-Värde 0,62 P-Värde 0,62 P-Värde 0,29 P-Värde 0,08 Genomsnitt 0,33

Alla 0,29

7 8 8 8 8 8 15 16 16 Normal 0,62

9 8 8 8 8 8 17 16 16 Spegel 1,00

P-Värde 0,62 P-Värde 0,62 P-Värde 1,00 P-Värde 1,00 P-Värde 0,72 P-Värde 0,72 Genomsnitt 0,81

Alla 0,72

3 8 8 7 8 8 10 16 16 Normal 0,01

13 8 8 9 8 8 22 16 16 Spegel 0,62

P-Värde 0,01 P-Värde 0,01 P-Värde 0,62 P-Värde 0,62 P-Värde 0,03 P-Värde 0,16 Genomsnitt 0,31

Alla 0,03

11 8 8 8 8 8 19 16 16 Normal 0,13

5 8 8 8 8 8 13 16 16 Spegel 1,00

P-Värde 0,13 P-Värde 0,13 P-Värde 1,00 P-Värde 1,00 P-Värde 0,29 P-Värde 0,29 Genomsnitt 0,57

Alla 0,29

6 8 8 7 8 8 13 16 16 Normal 0,32

10 8 8 9 8 8 19 16 16 Spegel 0,62

P-Värde 0,32 P-Värde 0,32 P-Värde 0,62 P-Värde 0,62 P-Värde 0,29 P-Värde 0,29 Genomsnitt 0,47

Alla 0,29
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Vänster Höger

H Normal Spegel Alla Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Vänster 38% 44% 41% 39% 44% 36% 75% 21% 56%

Höger 63% 56% 59% 61% 56% 64% 25% 79% 44%

2.5Procentsatser för samtliga etapper 

 

   

    

  

  

  

 

 

 

 

Röd Grå

A Normal Spegel Alla Första Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Röd 50% 63% 56% 50% 52% 67% 61% 25% 36% 72%

Grå 50% 38% 44% 50% 48% 33% 39% 75% 64% 28%

Vänster 50% 38% 44% 50% 48% 33% 39% 75% 57% 33%

Höger 50% 63% 56% 50% 52% 67% 61% 25% 43% 67%

Grön Grå

B Normal Spegel Alla Första Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Grön 56% 69% 63% 75% 61% 67% 61% 75% 57% 67%

Grå 44% 31% 38% 25% 39% 33% 39% 25% 43% 33%

Vänster 56% 31% 44% 75% 39% 56% 46% 25% 36% 50%

Höger 44% 69% 56% 25% 61% 44% 54% 75% 64% 50%

Blå Grå

C Normal Spegel Alla Första Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Blå 69% 63% 66% 63% 65% 67% 61% 100% 79% 56%

Grå 31% 38% 34% 37% 35% 33% 39% 0% 21% 44%

Vänster 69% 38% 53% 63% 52% 56% 54% 50% 43% 61%

Höger 31% 63% 47% 37% 48% 44% 46% 50% 57% 39%

Röd Blå

D Normal Spegel Alla Första Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Röd 25% 56% 41% 50% 43% 33% 43% 25% 43% 39%

Blå 75% 44% 59% 50% 57% 67% 57% 75% 57% 61%

Vänster 75% 56% 66% 50% 61% 78% 71% 25% 50% 78%

Höger 25% 44% 34% 50% 39% 22% 29% 75% 50% 22%

Grön Blå

E Normal Spegel Alla Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Grön 56% 50% 53% 52% 56% 46% 50% 71% 39%

Blå 44% 50% 47% 48% 44% 54% 50% 29% 61%

Vänster 44% 50% 47% 43% 56% 39% 100% 50% 44%

Höger 56% 50% 53% 57% 44% 61% 0% 50% 56%

Röd Grön

F Normal Spegel Alla Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Röd 19% 44% 31% 30% 33% 32% 25% 29% 33%

Grön 81% 56% 69% 70% 67% 68% 75% 71% 67%

Vänster 19% 56% 38% 52% 0% 32% 75% 36% 39%

Höger 81% 44% 63% 48% 100% 68% 25% 64% 61%

Vänster Höger

G Normal Spegel Alla Män Kvinnor Högerhänt Vänsterhänt Körkort Ej Körkort

Vänster 69% 50% 59% 57% 67% 57% 75% 29% 61%

Höger 31% 50% 41% 43% 33% 43% 25% 71% 39%
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2.6 Statistik för män 

  

     

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

12 11 11 12 23 11,5 11,5

0,52173913 0,47826087 0,47826087 0,52173913 11,5 11,5

52% 48% 48% 52% 0,834827 0,83482733

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

14 9 9 14 23 11,5 11,5

0,608695652 0,391304348 0,391304348 0,608695652 11,5 11,5

61% 39% 39% 61% 0,297147 0,29714653

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

15 8 12 11 23 11,5 11,5

0,652173913 0,347826087 0,52173913 0,47826087 11,5 11,5

65% 35% 52% 48% 0,1444 0,83482733

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

13 10 14 9 23 11,5 11,5

0,565217391 0,434782609 0,608695652 0,391304348 11,5 11,5

57% 43% 61% 39% 0,531615 0,29714653

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

11 12 10 13 23 11,5 11,5

0,47826087 0,52173913 0,434782609 0,565217391 11,5 11,5

48% 52% 43% 57% 0,834827 0,53161458

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

7 16 12 11 23 11,5 11,5

0,304347826 0,695652174 0,52173913 0,47826087 11,5 11,5

30% 70% 52% 48% 0,060569 0,83482733

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

13 10 13 10 23 11,5 11,5

0,565217391 0,434782609 0,565217391 0,434782609 11,5 11,5

57% 43% 57% 43% 0,531615 0,53161458

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

9 14 9 14 23 11,5 11,5

0,391304348 0,608695652 0,391304348 0,608695652 11,5 11,5

39% 61% 39% 61% 0,297147 0,29714653

Röd 29

Grön 42

Blå 39

Grå 28

Förväntat 34,5

Förväntat 34,5

P-Värde 0,178317

Vänster 68

Höger 70

Förväntat 69

Förväntat 69

P-Värde 0,864813

Val Förväntat

Neutrala 28 34,5

Icke-neutrala 41 34,5

P-Värde 0,117579
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2.7 Statistik för kvinnor 

 
 

    

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 3 3 6 9 4,5 4,5

0,666666667 0,333333333 0,333333333 0,666666667 4,5 4,5

67% 33% 33% 67% 0,317311 0,31731051

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 3 5 4 9 4,5 4,5

0,666666667 0,333333333 0,555555556 0,444444444 4,5 4,5

67% 33% 56% 44% 0,317311 0,73888268

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 3 5 4 9 4,5 4,5

0,666666667 0,333333333 0,555555556 0,444444444 4,5 4,5

67% 33% 56% 44% 0,317311 0,73888268

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 3 7 2 9 4,5 4,5

0,666666667 0,333333333 0,777777778 0,222222222 4,5 4,5

67% 33% 78% 22% 0,317311 0,0955807

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 5 5 4 9 4,5 4,5

0,444444444 0,555555556 0,555555556 0,444444444 4,5 4,5

44% 56% 56% 44% 0,738883 0,73888268

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 6 0 9 9 4,5 4,5

0,333333333 0,666666667 0 1 4,5 4,5

33% 67% 0% 100% 0,317311 0,0026998

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 3 6 3 9 4,5 4,5

0,666666667 0,333333333 0,666666667 0,333333333 4,5 4,5

67% 33% 67% 33% 0,317311 0,31731051

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 5 4 5 9 4,5 4,5

0,444444444 0,555555556 0,444444444 0,555555556 4,5 4,5

44% 56% 44% 56% 0,738883 0,73888268

Röd 12

Grön 17

Blå 16

Grå 9

Förväntat 13,5

Förväntat 13,5

P-Värde 0,161197

Vänster 25

Höger 29

Förväntat 27

Förväntat 27

P-Värde 0,586214

Val Förväntat

Neutrala 9 13,5

Icke-neutrala 18 13,5

P-Värde 0,083265
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2.8 Statistik för ambidexter 

 

 

   
  

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

1 3 0 4 4 2 2

0,25 0,75 0 1 2 2

25% 75% 0% 100% 0,317311 0,04550026

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

2 2 3 1 4 2 2

0,5 0,5 0,75 0,25 2 2

50% 50% 75% 25% 1 0,31731051

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 2 2 4 2 2

0,75 0,25 0,5 0,5 2 2

75% 25% 50% 50% 0,317311 1

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 4 0 4 2 2

0,75 0,25 1 0 2 2

75% 25% 100% 0% 0,317311 0,04550026

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

1 3 0 4 4 2 2

0,25 0,75 0 1 2 2

25% 75% 0% 100% 0,317311 0,04550026

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

0 4 1 3 4 2 2

0 1 0,25 0,75 2 2

0% 100% 25% 75% 0,0455 0,31731051

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

2 2 2 2 4 2 2

0,5 0,5 0,5 0,5 2 2

50% 50% 50% 50% 1 1

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 3 1 4 2 2

0,75 0,25 0,75 0,25 2 2

75% 25% 75% 25% 0,317311 0,31731051

Röd 2

Grön 9

Blå 7

Grå 6

Förväntat 6

Förväntat 6

P-Värde 0,68

Vänster 10

Höger 14

Förväntat 12

Förväntat 12

P-Värde 0,41

Val Förväntat

Neutrala 6 6

Icke-neutrala 6 6

P-Värde 1
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2.9 Statistik för vänsterhänta 

 
 

    
  

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

1 3 3 1 4 2 2

0,25 0,75 0,75 0,25 2 2

25% 75% 75% 25% 0,317311 0,31731051

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 1 3 4 2 2

0,75 0,25 0,25 0,75 2 2

75% 25% 25% 75% 0,317311 0,31731051

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 0 2 2 4 2 2

1 0 0,5 0,5 2 2

100% 0% 50% 50% 0,0455 1

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 1 3 4 2 2

0,75 0,25 0,25 0,75 2 2

75% 25% 25% 75% 0,317311 0,31731051

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

2 2 4 0 4 2 2

0,5 0,5 1 0 2 2

50% 50% 100% 0% 1 0,04550026

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

1 3 3 1 4 2 2

0,25 0,75 0,75 0,25 2 2

25% 75% 75% 25% 0,317311 0,31731051

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 3 1 4 2 2

0,75 0,25 0,75 0,25 2 2

75% 25% 75% 25% 0,317311 0,31731051

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 1 3 1 4 2 2

0,75 0,25 0,75 0,25 2 2

75% 25% 75% 25% 0,317311 0,31731051

Röd 3

Grön 8

Blå 9

Grå 4

Förväntat 6

Förväntat 6

P-Värde 0,141032

Vänster 14

Höger 10

Förväntat 12

Förväntat 12

P-Värde 0,414216

Val Förväntat

Neutrala 4 6

Icke-neutrala 8 6

P-Värde 0,248213
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2.10 Statistik för högerhänta 

 

 

  

   

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

16 8 11 13 24 12 12

0,666666667 0,333333333 0,458333333 0,541666667 12 12

67% 33% 46% 54% 0,10247 0,6830914

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

15 9 10 14 24 12 12

0,625 0,375 0,416666667 0,583333333 12 12

63% 38% 42% 58% 0,220671 0,41421618

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

14 10 13 11 24 12 12

0,583333333 0,416666667 0,541666667 0,458333333 12 12

58% 42% 54% 46% 0,414216 0,6830914

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

13 11 16 8 24 12 12

0,541666667 0,458333333 0,666666667 0,333333333 12 12

54% 46% 67% 33% 0,683091 0,10247043

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

12 12 11 13 24 12 12

0,5 0,5 0,458333333 0,541666667 12 12

50% 50% 46% 54% 1 0,6830914

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

9 15 8 16 24 12 12

0,375 0,625 0,333333333 0,666666667 12 12

38% 63% 33% 67% 0,220671 0,10247043

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

14 10 14 10 24 12 12

0,583333333 0,416666667 0,583333333 0,416666667 12 12

58% 42% 58% 42% 0,414216 0,41421618

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

7 17 7 17 24 12 12

0,291666667 0,708333333 0,291666667 0,708333333 12 12

29% 71% 29% 71% 0,041227 0,04122683

Röd 36

Grön 42

Blå 39

Grå 27

Förväntat 36

Förväntat 36

P-Värde 0,113846

Vänster 69

Höger 75

Förväntat 72

Förväntat 72

P-Värde 0,617075

Val Förväntat

Neutrala 27 36

Icke-neutrala 45 36

P-Värde 0,033895
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Val Förväntat

Neutrala 33 42

Icke-neutrala 51 42

P-Värde 0,049534613

Röd 38

Grön 51

Blå 46

Grå 33

Förväntat 42

Förväntat 42

P-Värde 0,128583

Vänster 79

Höger 89

Förväntat 84

Förväntat 84

P-Värde 0,440401

2.11 Statistik för dominant höger (högerhänta och ambidexter) 

  
 

  
  

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

17 11 11 17 28 14 14

0,607142857 0,392857143 0,392857 0,607143 14 14

61% 39% 39% 61% 0,256839 0,256839258

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

17 11 13 15 28 14 14

0,607142857 0,392857143 0,464286 0,535714 14 14

61% 39% 46% 54% 0,256839 0,705456986

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

17 11 15 13 28 14 14

0,607142857 0,392857143 0,535714 0,464286 14 14

61% 39% 54% 46% 0,256839 0,705456986

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

16 12 20 8 28 14 14

0,571428571 0,428571429 0,714286 0,285714 14 14

57% 43% 71% 29% 0,449692 0,023342202

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

13 15 11 17 28 14 14

0,464285714 0,535714286 0,392857 0,607143 14 14

46% 54% 39% 61% 0,705457 0,256839258

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

9 19 9 19 28 14 14

0,321428571 0,678571429 0,321429 0,678571 14 14

32% 68% 32% 68% 0,058782 0,058781721

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

16 12 16 12 28 14 14

0,571428571 0,428571429 0,571429 0,428571 14 14

57% 43% 57% 43% 0,449692 0,449691798

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

10 18 10 18 28 14 14

0,357142857 0,642857143 0,357143 0,642857 14 14

36% 64% 36% 64% 0,13057 0,130570018
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Val Förväntat

Neutrala 18 21

Icke-neutrala 24 21

P-Värde 0,354539

2.12 Statistik för personer med körkort 

 

 
 

   

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

5 9 8 6 14 7 7

0,357142857 0,642857143 0,571428571 0,428571429 7 7

36% 64% 57% 43% 0,285049 0,5929801

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

8 6 5 9 14 7 7

0,571428571 0,428571429 0,357142857 0,642857143 7 7

57% 43% 36% 64% 0,59298 0,28504941

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

11 3 6 8 14 7 7

0,785714286 0,214285714 0,428571429 0,571428571 7 7

79% 21% 43% 57% 0,032509 0,5929801

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

8 6 7 7 14 7 7

0,571428571 0,428571429 0,5 0,5 7 7

57% 43% 50% 50% 0,59298 1

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 10 7 7 14 7 7

0,285714286 0,714285714 0,5 0,5 7 7

29% 71% 50% 50% 0,108809 1

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 10 5 9 14 7 7

0,285714286 0,714285714 0,357142857 0,642857143 7 7

29% 71% 36% 64% 0,108809 0,28504941

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

4 10 4 10 14 7 7

0,285714286 0,714285714 0,285714286 0,714285714 7 7

29% 71% 29% 71% 0,108809 0,10880943

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

3 11 3 11 14 7 7

0,214285714 0,785714286 0,214285714 0,785714286 7 7

21% 79% 21% 79% 0,032509 0,03250944

Röd 15

Grön 28

Blå 23

Grå 18

Förväntat 21

Förväntat 21

P-Värde 0,431401

Vänster 38

Höger 46

Förväntat 42

Förväntat 42

P-Värde 0,382733



84 
 

2.13 Statistik för personer utan körkort 

 

     

A Röd Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

13 5 6 12 18 9 9

0,722222222 0,277777778 0,333333333 0,666666667 9 9

72% 28% 33% 67% 0,059346 0,15729921

B Grön Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

12 6 9 9 18 9 9

0,666666667 0,333333333 0,5 0,5 9 9

67% 33% 50% 50% 0,157299 1

C Blå Grå Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

10 8 11 7 18 9 9

0,555555556 0,444444444 0,611111111 0,388888889 9 9

56% 44% 61% 39% 0,637352 0,34577859

D Blå Röd Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

11 7 14 4 18 9 9

0,611111111 0,388888889 0,777777778 0,222222222 9 9

61% 39% 78% 22% 0,345779 0,01842213

E Blå Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

11 7 8 10 18 9 9

0,611111111 0,388888889 0,444444444 0,555555556 9 9

61% 39% 44% 56% 0,345779 0,63735189

F Röd Grön Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

6 12 7 11 18 9 9

0,333333333 0,666666667 0,388888889 0,611111111 9 9

33% 67% 39% 61% 0,157299 0,34577859

G Röd (Vänster) Röd (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

11 7 11 7 18 9 9

0,611111111 0,388888889 0,611111111 0,388888889 9 9

61% 39% 61% 39% 0,345779 0,34577859

H Grå (Vänster) Grå (Höger) Vänster Höger Totalt P-Värde HV, P-Värde

10 8 10 8 18 9 9

0,555555556 0,444444444 0,555555556 0,444444444 9 9

56% 44% 56% 44% 0,637352 0,63735189

Röd 26

Grön 31

Blå 32

Grå 19

Förväntat 27

Förväntat 27

P-Värde 0,069436

Vänster 55

Höger 53

Förväntat 54

Förväntat 54

P-Värde 0,84739

Val Förväntat

Neutrala 19 27

Icke-neutrala 35 27

P-Värde 0,029456
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2.14 Etapp A (Röd/Grå) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Röd 2 4 6 9 11 14 15 18

Grå 2 4 6 7 9 10 13 14

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 1,00 0,62 0,65 0,41 0,71 0,48

Vänster 2 4 6 7 9 10 11 14

Höger 2 4 6 9 11 14 17 18

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 1,00 0,62 0,65 0,41 0,26 0,48

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval

V/H-val
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2.15 Etapp B (Grön/Grå) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Grön 4 7 10 12 14 17 19 20

Grå 0 1 2 4 6 7 9 12

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 0,05 0,03 0,02 0,05 0,07 0,04 0,06 0,16

Vänster 2 3 4 6 8 9 11 14

Höger 2 5 8 10 12 15 17 18

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 0,48 0,25 0,32 0,37 0,22 0,26 0,48

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval

V/H-val
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2.16 Etapp C (Blå/Grå) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Blå 4 7 9 10 12 15 18 21

Grå 0 1 3 6 8 9 10 11

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 0,05 0,03 0,08 0,32 0,37 0,22 0,13 0,08

Vänster 2 5 9 12 14 15 16 17

Höger 2 3 3 4 6 9 12 15

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 0,48 0,08 0,05 0,07 0,22 0,45 0,72

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval

V/H-val
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2.17 Etapp D (Blå/Röd) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Blå 3 6 7 8 11 14 17 19

Röd 1 2 5 8 9 10 11 13

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 0,32 0,16 0,56 1,00 0,65 0,41 0,26 0,29

Vänster 3 4 7 10 13 14 17 21

Höger 1 4 5 6 7 10 11 11

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 0,32 1,00 0,56 0,32 0,18 0,41 0,26 0,08

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval

V/H-val
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2.18 Etapp E (Blå/Grön) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Blå 2 4 5 7 9 11 12 15

Grön 2 4 7 9 11 13 16 17

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 0,56 0,62 0,65 0,68 0,45 0,72

Vänster 2 4 7 9 11 13 14 15

Höger 2 4 5 7 9 11 14 17

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 0,56 0,62 0,65 0,68 1,00 0,72

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval

V/H-val
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2.19 Etapp F (Röd/Grön) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Röd 2 2 5 6 8 9 10 10

Grön 2 6 7 10 12 15 18 22

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 0,16 0,56 0,32 0,37 0,22 0,13 0,03

Vänster 2 4 5 8 8 9 10 12

Höger 2 4 7 8 12 15 18 20

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 0,56 1,00 0,37 0,22 0,13 0,16

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Färgval
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2.20 Etapp G (Röd/Röd) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

Röd/Röd 1 2 3 4 5 6 7 8

Vänster 2 4 5 7 10 13 16 19

Höger 2 4 7 9 10 11 12 13

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 1,00 1,00 0,56 0,62 1,00 0,68 0,45 0,29

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

V/H-val

V/H-val
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2.21 Etapp F (Röd/Grön) - Signifikans efter antal spelare per testmiljö 

  

 

  

Grå/Grå 1 2 3 4 5 6 7 8

Vänster 3 4 6 8 8 11 12 13

Höger 1 4 6 8 12 13 16 19

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

Förväntat 2 4 6 8 10 12 14 16

P-Värde 0,32 1,00 1,00 1,00 0,37 0,68 0,45 0,29

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

V/H-val

V/H-val
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2.22 Statistik för spelarnas höger- och vänsterval för varje etapp (efter antal spelare per 

testmiljö) 

 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Vänster 19 14 12 18 20 12 14 16

Höger 13 18 20 14 12 20 18 16
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2.23 Statistik för samtliga deltagare 

  

 

Män Kvinnor Vänsterhänt Högerhänt Ambidexter Körkort Ej körkort

Män 17% 70% 13% 48% 52%

Kvinnor 89% 11% 33% 67%

Vänsterhänt 17% 75% 25%

Högerhänt 70% 89% 42% 58%

Ambidexter 13% 11% 25% 75%

Körkort 48% 33% 75% 42% 25%

Ej körkort 52% 67% 25% 58% 75%
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