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Sammanfattning 
 

Under projektet togs två prototyper fram som innefattade tre korta pussel med målet att se hur 

spelare reagerade vid brutna färgnormer. Sedan sammlades åtta testspelare som ansåg sig ha 

flera års erfarenhet inom datorspel och iaktog dem under speltestning för att notera den tid det 

tog för dem att klara varje pussel. Efter detta utfördes också en intervju med resondenterna 

med målet att se om de identifierade normerna uppfattas existera samt ta reda på varför de 

agerade som de gjorde. 

Enligt de resultat som gavs från speltestningen och intervjun så kan vi se att majoriteten av 

testspelarna kunde identifiera de färgnormer som valts att testa. ”Röd dryck återställer hälsa” 

och ”Färgad nyckel öppnar dörrar med samma färg” är de färgnormer som nästan alla 

testspelare lyckades identifiera följt av färgnormen ”Grön knapp leder till en positiv effekt 

medans röd knapp leder till en negativ effekt”. Här var respondenterna kluvna och endast lite 

mer en hälften ansåg att den normen existerade. Övriga agerade efter en fjärde färgnorm, 

”Röd knapp är 'action-knapp'”. 

Speltestningen visar också att förvirring vid normbrott kan orsaka längre speltid ifall spelaren 

anser att färgnormen existerar samt agerar efter färg. Anledningen till denna förvirring skulle 

kunna vara att spelarna tidigare sett ett mönster och till det mönstret en lösning. När den 

lösningen plötsligt inte fungerar så blir spelaren förvirrade och måste då tänka om. I 

intervuerna berättade de att de agerar på objektens färg när de avgör hur de ska lösa pusslet 

och att testspelarna anser sig bli förvirrade när färgnormen bryts. 
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Abstract 
 

During this project we created two prototypes comprised of three short puzzles with the goal 

to see how players react when they encounter broken color norms. We gathered eight test 

players who considered themselves to have several years of experience playing computer 

games and watched them as they played to record the amount of time they required to solve 

each puzzle. We then interviewed the test players with the goal to clarify if they recognized 

the color norms and why they made the choices they made in each puzzle. 

According to the results from the play sessions and interviews, we noticed that most of our 

play testers identified the color norms we chose to test. “Red potion restores health” and “A 

colored key opens a door of the same color” were the most recognized color norms while the 

color norm “Green button leads to a positive effect while a red button leads to a negative 

effect” was only identified by just over half of our players. The rest of the players told us they 

identified a fourth color norm, “Red button is an action button”. 

The play sessions also show that confusion caused by color norms may increase the play time 

as long as the player can identify the norm and make decisions based on colors. The reason to 

this confusion may depend on a pattern the player recognized as the solution to the puzzle. 

When this solution does not work, the player gets confused and must rethink the situation. In 

the interviews the players told us that they act on the objects' color and they consider 

themselves to become confused when the color norm is broken. 

 

Keywords: norms, color norms, game study 
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1 Inledning 
 

Färg kan användas inom nästan alla områden som innehåller något att observera, som verktyg 

för att förmedla känslor och information. Datorspel är inget undantag från detta och har med 

tiden etablerat normer på objekts funktioner i relation till dessa objekts färg. Vi skapade två 

prototyper för att testa tre av dessa färgnormer baserade på egna erfarenheter samt ta reda på 

eventuella effekter skapade av normbrott. 

Normer på interagerbara objekt skapas över tid med hjälp av erfarenheter som i sin tur skapar 

förväntningar om samma betéende vid framtida användning. En norm som kan skapas är t.ex. 

att röda hjärtan återställer hälsa då spel som ”The Legend of Zelda: A Link to the Past” och 

”Minecraft” har interagerbara objekt som föreställer röda hjärtan och används i detta syfte. 

Alla spel följer dock inte denna norm. ”Castlevania” är ett spel som också har interagerbara 

objekt som röda hjärtan, men dessa röda hjärtan återställer inte hälsa, utan används som resurs 

som förbrukas när huvudkaraktären använder specialförmågor. Ifall spelarna är vana med 

röda hjärtans syfte i ”A link to the past” och ”Minecraft”, så kommer de också förvänta sig 

samma funktion när de spelar ”Castlevania”. Vilken effekt har normbrott som dessa på 

spelare?  

Koster påstår att ifall spelaren inte hittar mönster kan detta leda till att spelaren slutar spela 

(Koster 2005, s. 24-25), vilket kan betyda att om ett objekts syfte skiljer sig för radikalt från 

spelarens förväntning och inte har tillräcklig återkoppling gällande funktion så kan det ge en 

negativ spelupplevelse för spelarna. Trots att negativa spelupplevelser är något spelutvecklare 

strävar efter att undvika så finns det en del spel som är väl medvetna om spelares 

förväntningar och utnyttjar dem för att avsiktligt göra spelet svårare och frustrerande. Ett 

exempel på ett sådant spel är ”Are you a retard?” (Beverice, 2008), vilket är ett pusselspel 

vars lösningar strävar efter att vara oväntade. Oavsett spelets intention, så vill vi undersöka 

om spelare blir förvirrade när spel bryter dessa normer. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Historia om färglära 

Goethe skrev om att färger påverkar människors sinnen på olika sätt. Han delade t.ex. in 

färgerna i två kategorier, som han kallar för ”pluss” och ”minus”. färger som tillhör ”plus-

sidan” påstår han står för ljus, kraft, värme, närhet mm och består av färgerna gul, röd-gul och 

gul-röd. Färger som tillhöf ”minus-sidan” står istället för skugga, svaghet, kyla och avstånd 

mm och består av färgerna blå, röd-blå och blå-röd (Goethe 1840, s. 276). 

Keyes förklarar att färg utgörs av tre egenskaper, valör, ton och mättnad (Munsell 1919, s. 8). 

Valör är färgens ljushet eller mörkhet och kan i sig självt, utan mättnad och ton, utgöra bilder 

och former (Keyes, 2008). Ton kan förklaras som spektrumets eller färghjulets färger som t.ex 

grön, röd och blå. Man skulle kuna säga att ton är ”färgens färg” (Keyes, 2008). När man 

byter färg på färghjulet så byter man ton. 

 

Figur 1: Valör är färgens ljushet/mörkhet, Mättnad är färgens intensitivitet, Ton är "Färgens färg" 
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En fallstudie gjordes år 2006 om vilka färger människor kopplar med känslorna ilska, glädje, 

rädsla, ledsamhet och kärlek. Studien omfattade 250 män och kvinnor från över 35 länder 

mellan åldrarna 6 och 75 (O'brien 2006). 

 Majoriteten kopplade ilska med en högt mättad röd ton med hög valör. Utöver den 

röda färgen så valde folk att koppla ilska med lila toner med låg valör samt lågt 

mättade röda och blåa toner.  

 Glädje dominerades av högt mättade gula toner med höga valörer, följt av en orange 

och rosa ton med liknande valör och mättnad.  

 Rädsla kopplades till stor del med lågt mättade röda och blåa toner med låga valörer.  

 Ledsamhet kopplades med blå ton med låga valörer men varierade mellan högt och 

lågt mättning.  

 Kärlek kopplades med högt färgmättade röda och lila toner med hög valör. 

 

Figur 2: Ett resultat från O'briens fallstudie som visar vilka färger människor kopplar till vissa känslor 

 

2.2 Spelutveckling 

När spelutvecklare skapar ett spel och väljer färg och form till en scen eller ett objekt så är det 

troligtvis viktigt att veta vilken betydelse formen och färgen har. Ett objekts form kan berätta 

för spelaren att förvänta sig en viss effekt medan färgen kan specificera effekten. Ett exempel 

på ett tillfälle då detta stämmer är ifall vi utgår ifrån att röd dryck återställer hälsa medan blå 

dryck återställer magiska krafter (mana). Spelaren förstår sannorligt att drycken går att 
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interagera med men det är den röda eller blåa färgen som avgör vilken specifik effekt spelaren 

spelaren borde förvänta sig vid användandet av drycken. 

Att ha kul är att bemästra ett problem mentalt. Dessa problem kan delas upp i estetiska, 

fysiska eller sociala problem. Detta då dessa grupper alla är feedback makaniker som hjärnan 

använder (Koster 2005, s. 90). Koster skiljer dock på att ha kul och att uppskatta saker. Att 

uppskatta saker handlar om att känna igen mönster till skillnad från att ha kul, vilket är att lära 

sig nya mönster (Koster 2005, s. 94). 

 

2.3 Grafiskt användargränssnitt (Graphical User Interface) 

Grafiska användargränssnit är de grafiska representationer som bl.a. spel använder för att 

underlätta interaktionen mellan spelet och användaren. Gilnert skriver om det grafiska 

användargränssnittets fyra huvudelement vilket är lärbarhet, effektivitet, enkelhet och estetik 

(Gilnert 2009). 

 Lärbarhet innebär hur lätt ett system är att lära sig använda. Gilnert skriver också om 

att när spelare lärt sig systemet, borde användandet sen baseras på igenkännande t.ex. i 

form av påminnelser från spelmiljön istället för återkallande för alla kontroller när en 

av dem behövs. 

 Effektivitet handlar om hur snabbt systemet går att använda när man väl lärt sig det 

och innebär att man ska kunna använda systemets funktioner på kortast möjliga tid. 

 Enkelhet innebär att det ska vara så lätt som möjligt att kontrollera systemet men 

fortfarande tillräckligt avancerat för att användaren ska kunna utföra allt systemet är 

byggt för.  

 Estetik är hur användaren upplever användargränssnittet och hur bekvämt systemet är 

att använda. Systemets estetik utgörs av dess visuella och audiella output och feedback 

till spelaren. För att skapa en bekväm upplevelse säger Gilnert att spelarens handlingar 

borde vara ”Klara, uppenbara, och lätt att välja” (Gilnert 2009). 

 

2.4 Normer 

Definitionen på ordet norm varierar enligt Baier och Svensson beroende på syfte och 

sammanhang (Baier & Svensson 2009, s. 33). Då spelare har kul av att identifiera mönster 

(Koster 2005, s. 94), så kommer vi utgå från en definition hämtad ur Svenska Akademiens 
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ordbok som säger att en norm är en ” regel eller princip eller förebild eller mönster varefter 

man i sitt handlande rättar sig eller bör rätta sig;...” (Ibid, s. 34). Det innebär att ifall en 

spelare vill återställa hälsa och har spelat spel där normen ”röd dryck återställer hälsa” 

stämmer, så kommer spelaren troligtvis följa normen och använda röd dryck istället för 

drycker av andra färger. Alltså har spelaren rättat sig efter normen för att uppfylla mönstret 

som spelaren tidigare identifierat. 

Gilnert skriver i sin artickel om att spelutvecklare borde ta reda på eventuella normer när de 

skapar spel för att underlätta inlärningenprocessen (Gilnert 2009). Ifall t.ex. flera datorspel 

förflyttar spelarens avatar med hjälp av WASD tangenterna så är det i framtida spel lättare att 

lära sig kontrollerna om man där också använder WASD tangenterna för att förflytta spelarens 

avatar. Detta kan ha varit hur det såg ut när normen för förflyttning skapades, men normen 

kan också ha skapats genom en tanke på effektivitet. I first person shooter (FPS) spel så är det 

en standard att man förflyttar sig med WASD tangenterna och siktar med musen. WASD 

tangenterna ligger nära många andra tangenter som används i dessa typer av spel. E eller F 

brukar användas för att interagera. CTRL eller C används för att ducka. Space används för att 

hoppa. Alla dessa tangenter kan man med lätthet nå med vänstra handen på kort tid, vilket 

ökar reaktionstid jämfört om man skulle förflytta spelarens avatar med piltangenterna.  

Vad har normer för effekt? Normer kan ses som handlingshänvisningar vilket betyder att vi 

använder dem för att uppnå ett mål (Baier & Svensson 2009, s. 178). Baier och Svensson har 

ett exempel på när vi låter normer styra vårat agerande: 

I situationer där många människor är inblandade och det finns många val är det viktigt att veta 

att människor följer ett mönster av något slag, det är sedan mindre viktigt hur detta mönster ser 

ut. Trafiken är ett sådant exempel. Att stoppa för rött, att åka för grönt, att hålla till höger, att 

inte köra för fort eller för långsamt, att ha ljuset på och så vidare är alla normer som faktiskt får 

en annars mycket komplex situation att fungera. (Baier & Svensson 2009, s. 178) 

Människor använder alltså normer för att reducera komplexitet (Baier & Svensson 2009, s. 

176). Baier och Svensson förklarar att ”...förmågan att upptäcka, analysera och följa normer 

är en viktig strategi för att hantera komplexitet” vilket innebär att normer är lättare att följa än 

att medvetet överväga alla möjligheter vid varje tillfälle. 

Inom andra områden, t.ex affärsvärlden finns det färgnormer gällande varumärken (Johansson 

Måsén & Romberg 2012, s. 3). Dessa normer byggs upp beroende på den produkt som ska 

säljas. Även som spelutvecklare vill man ofta kommunicera något till sina användare, och färg 
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är då ett verktyg för att kommunicera vad allt inom spelet innebär och har för syfte. Troligtvis 

har färgteorin legat som grund för spelutvecklare och därifrån skapat normer som förts vidare 

från spel till spel. Detta då spel ibland kan skapas med motivet att förbättra ett redan 

existerande spel (Adams 2010, s. 66). 

2.5 Litterturöversikt 

2.5.1 Färgteori 

Goethe anser att färger kan delas in i två kategorier, som han kallar för ”pluss” och ”minus”. 

Han delar in fägen gul, röd-gul och gul-röd i ”plus” kategorin och att dessa färger upplevs 

vara kvicka, livliga och strävande eller "Quick, lively, aspiring" (Goethe 1840, s.306). Blå, 

röd-blå och blå-röd delas in i ”minus” kategorin och påstås vara orolig, vek och 

bekymmersam eller "Restless, susceptible, anxious" (Goethe 1840, s. 310). 

Munsell föreslår i sin bok "A Color Notation" att identifiera färger enligt "hue, value and 

chroma" (Munsell 1919, s. 8) då han anser att tidigare metoder inte varit tillräckligt exakta. 

Han drar en intressant parallell mellan färg och musik då färg beskrevs med färgen på 

verkliga objekt som t.ex. olivgrön och gräsgrön. Detta påstår Munsell är inexakt och 

olämpligt då färgen på oliver och gräs kan variera. Det skulle vara som att musiken skulle 

använda beskrivningar på ljud med djurläten istället för tonhöjd, intensitet och längd. 

Färgteorin visar på att färg påverkar människor på olika sätt. Vi använder detta i vår analys 

för att förklara ifall spelares val kan ha påverkats av färg under speltestningen.  

 

2.5.2 Utmaningar inom spel 

Enligt Adams är en utmaning ”Any task set for the player that is nontrival to accomplish” och 

för att det skall vara en utmaning så krävs mentalt eller fysiskt arbete från spelaren (Adams 

2010, s. 10). 

Adams berättar också att gameplay består av följande (Adams 2010, s. 11): 

 De utmaningar som spelaren måste möta för att nå målet med spelen 

 De handlingar som spelaren tillåts utföra för att avklara dessa utmaningar 

Adams skriver också att spelare uppskattar utmaningar, då de kan skapa spänning och drama, 

men endast så länge som de anser att de har en resonabel chans att överkomma den (Adams 
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2010, s. 19). Adams påstår alltså att spel borde få spelaren att ställa frågan ”Kan jag klara 

detta?” för att uppskatta utmaningen. Det existar enligt Adams två typer av utmaningar, 

passiva samt aktiva. Passiva utmaningar innebär att kräver inte en spelmekanik för att fungera 

medan aktiva utmaningar kräver minst en eller flera (Adams 2010, s. 308). 

 

2.5.3 Färgbyten samt normbrott 

Måsén och Romberg gjorde under året 2012 en studie på normbrott av färger på varumärken 

och produkter. I studien gjordes tester med konsumenter, med målet att förstå konsumenternas 

färg associationer samt deras intällning till normbrottet.I studien gjorden även en 

undersökning med designers med målet att klarogöra hur de tänker gällande färgsättning. I 

uppsatsen dras slutsatsen att normbrott endast bör utföras om färgen uppfyller och 

symbolyserar ett nytt behov.  

För att studera respondenternas val valde skribenterna att studera bakomliggande behov och 

leta gemensamma nämnare. Detta gjorde de genom att ge alternativ gällande färg på olika 

produkter och sedan låta respondatern välja och motivera sina val. Analysen antyder att 

respondanterna har en stor medvetenhet om etablerade färgnormer, samt att de i de flesta fall 

är ovilliga att bryta mot färgnormerna. Respondaterna vissade att man beroende på kontext 

anser att vissa färger är mer eller mindre lämpliga. 

Gällande designers och färgsättning kunde Måsén och Romberg se ett samband mellan 

färgteori och designernas svar under sina intervjuer. Svaren anger att motivationen till valet 

av färgerna är baserade på de emotionella reaktioner som färg kan väcka hos åskådaren. 

Svaren antyder även att designers tar hänsyn till funktion, till exemple om något behöver 

sticka ut, så som en skylt på en byggarbetsplats.  

När det gäller normbrott drar Johanson Måsén och Romberg slutsatsen att ”att begå ett 

norbrott beror även på vad situationen kräver och vad syftet är” (Johanson Måsén & Romberg 

2012, s. 46) samt att genom att bryta färgnormer kan man uppmärksama konsumenter på nya 

behov och värderingar. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan redovisar vi de teoretiska utgångspunkter vi använt för att analysera resultaten från 

studien. De teorier presenterade nedan är hämtade ur litteraturen som tas upp i 

litteraturöversikten. 

 

3.1 MDA 

MDA är en förkortning för ”Mechanics, Dynamic and Aesthetics” och är en systematisk 

metod för att analysera och förstå spel. Teorin består av följande komponenter: 

 ”Mechanics” är i ett digitalt spel själva koden. Koden berättar hur spelet ska tolka vad 

spelaren gör och hur spelet borde reagera (Despain 2013, s. 30). T.ex. höger piltangent 

flyttar spelarens karaktär höger. 

 ”Dynamics” Definierar hur spelets aktörer beteer sig när spelet spelas och kan 

förklaras som en strategi skapad utifrån spelets ”mechanics” (Ibid, s. 30). T.ex. ifall 

det finns spridande eld till vänster om spelaren och spelaren kan flytta sig höger eller 

vänster, så kan det vara en ”dynamic” att försöka fly från den spridande elden genom 

att gå höger. 

 ”Aesthetics” Är den kännslosamma output från spelet som uppstår av ”Dynamics” 

(Ibid, s.30). T.ex. så kan spänning uppstå när den spridande elden drar sig närmare 

spelaren. 

Leblanc påstår att vi måste finna ett mer riktat vokabulär när det kommer till att beskriva 

“Roligt” och “Gameplay”. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följade (Leblanc et al 

2004, s. 2): 

 Utmaning: Spel som en hinderbana  

 Gemenskap: Spel som ett socialt ramverk 

 Utforskning: Spel som ett outforskat område  

 Narrativ: Spel som ett drama 
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Figur 3: Flöde mellan spelare och designer 

 

Eftersom det är en metod för att analysera spel, så kan den också användas för att underlätta 

spelutvecklingsprocessen. Själva teorin säger att spelutvecklare och spelare ser på spel från 

varsin sida (Leblanc et al 2004, s. 2). Spelutvecklare ser på spelet genom dess komponenter 

och regler (Mechanics), som tillsammans skapar spelets system och möjligheter (Dynamics). 

Spelets dynamics utgör i sin tur spelupplevelsen, eller det ”roliga” för spelarna. 

 

Figur 4: Förhållande mellan spelet och MDA's komponenter 

 

3.2 Theory of Fun 

Theory of fun är en teori vi använder för att förklara hur och varför spelare söker kunskap i 

spel och vad som händer när det ej längre finns någon kunskap kvar att få ut från spelet. 

Koster’s theory of fun förklarar att spel är låg risk verktyg för att införskaffa kunskap 

(Despain 2013, s. 22). Han förklarar också att spel är pussel och att den mänskliga hjärnan är 

bra på att hitta mönster. Enligt Koster kan hjärnan även hitta mönster där det ej finns några 

(Koster 2005, s. 17). T.ex. på detta är ansikten. En stor del av den mänskliga hjärnan har 

uppgifter relaterat till ansikten. Tack vare detta kan vi ibland se ansikten i exempelvis trä. 

Detta uppstår bland annat för att hjärnan fyller i det vi ser och tolkar det som något mer 

(Koster 2005, s. 16). 

När ett mönster har blivit bemästrat på en medveten nivå tar det undermedvetna över 

processen och vi behöver inte längre tänka på det (Despain 2013, s. 22). När detta händer, blir 
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spelet tråkigt, eftersom att spelaren kan räkna ut exakt vad som kommer hända och att det inte 

finns något att lära sig från spelet längre (Koster 2005, s. 28). 

När spelare träffar på delar där de inte kan hitta någon form av mönster så blir de frustrerade 

och slutar spela (Ibid, s. 24-25). Enligt Kosters teori, så länge spelaren har en lösning på ett 

problem så kommer de använda denna lösning och så länge de vill ta sig vidare i spelet så 

kommer de kommer försöka optimera sina handlingar i hopp om att försöka prestera bättre 

(Ibid, s. 26-27). 
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4 Hypotes 
 

Spelare som ofta spelar spel identifierar dessa normer och förväntar sig samma eller liknande 

effekter. Vad sker när dessa spelare interagerar med objekt vars funktion inte speglas av dessa 

normer? Vår hypotes är att normbrott har en rådande effekt på spelupplevelsen och att 

understående färgnormer finns och om de bryts så uppstår en känsla av att ha blivit lurad samt 

förvirring i form utav längre speltid: 

• Röd dryck återställer hälsa 

• Färgade nycklar öppnar dörrar med samma färg. 

• Grön knapp leder till en positiv effect medan röd knapp leder till en negativ effekt. 

 

4.1 Syfte 

Projektets syfte är att förstå vilken estetisk känsla som uppstår hos spelare, och till vilken grad 

den uppstår, när ett interagerbart spelobjekts färg inte överensstämmer med vad spelare 

uppfattar är objektets syfte.  

 

4.2 Frågeställningar 

Anser spelare att ovannämnda färgnormer existerar? 

Vilken effekt har normbrott på spelare? 

Uppstår förvirring hos spelare när man bryter dessa färgnormer och i så fall, till vilken grad? 
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5 Metod 
 

5.1 Metod för datainsamling 

För att besvara vår frågeställning använde vi oss av två steg. Vi skapade först två prototyper 

av ett simpelt spel i form utav tre pussel, vardera med fokus på färgnormer och normbrott. 

Prototyperna använder sig av en blanding mellan rätt och fel färgnormer för att minimera 

risken att spelare gör antaganden om nästa pussel då spelare ser mönster och kan med det 

förutspå ifall nästa pussel håller eller bryter färgnormen (Koster 2005, s. 36), även då detta 

troligtvis inte går att undvika helt. Detta kan leda till att spelaren förväntar sig normbrott i ett 

pussel och reducerar då förvirringen vi försöker mäta. Vi samlade sedan två grupper av 

speltestare och lät varje grupp speltesta varsin prototyp och intervjuade sedan dessa personer i 

en kvalitativ undersökning. 

 

5.2 De två prototyperna 

De två prototypernas innehåll liknar varandra då båda är gjorda i form utav ett pusselspel med 

kontroller som liknar ett äventyrsspels kontroller. Spelaren styr en avatar som kan röra sig 

över skärmen åt alla håll med hjälp av WASD-tangenterna. W rör avataren uppåt, A rör 

avataren åt vänster, S rör avataren nedåt och D rör avataren åt höger. Dessa tangenter kan 

kombineras för att röra sig diagonalt, t.ex. ifall spelaren håller in W och D så rör sig spelaren 

diagonalt uppåt och åt höger. I valet av kontroller så är WASD passande i och med att vi vill 

ha enkla kontroller som testspelarna känner igen och med lätthet kan använda (BeachThunder 

2014). Utrymmet spelarens avtar kan gå på är begränsat för att inte ge spelaren möjlighet att 

utforska rummet och innehåller endast nuvarande pusslets komponenter, spelarens avatar samt 

väggarna som avgränsar utrymmet. För att lägga spelarens fokus på pusslets komponenter så 

har bakgrunden mycket lägre färgmättnad och är gjord av simpla former medan pusslets 

komponenter har högre färgmättnad och kontrasteras mot bakgrunden. Prototyperna är 

grafiskt och spelmekaniskt identiska, det som skiljer prototyperna åt är att lösningen är 

annorlunda i dem. Medan ena prototypens lösning följer en färgnorm, så löser andra 

prototypen pusslet genom att bryta normen. Adams bok ”Principles of game design” berättar 

att spelare uppskattar utmaningar så länge de anser att de är möjliga att utföra samt att de 

behöver klara utmaningen i form av mentalt eller fysiskt arbete (Adams 2010 s. 9-10). Vi 

valde att presentera spelarna med en utmaning som bestod utav ett val mellan två objekt samt 

en simpel instruktion som fungerade som en ledtråd för att välja, samt att klara detta så snabbt 
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som möjligt. Spelarna behövde då mentalt klura ut vilket av objekten som är korrekt samt det 

fysiska arbetet att flytta sig dit. 

  

5.3 De tre pusslena 

Det första pusslet består av en blå dryck, en röd dryck samt en instruktion som säger 

"Återställ din hälsa för att klara nivån". I det första prototypen löser man pusslet genom att 

använda röd dryck och i det andra prototypen löser man det med blå dryck. Eftersom att 

normen är att ”Röd dryck återställer hälsa” så följer alltså första prototypen normen i detta 

pussel i och med att man i det pusslet klarar nivån genom att använda röd dryck. 

 

Figur 5: Pussel 1 med instruktion. 

I det andra pusslet blir spelaren presenterad med en instruktion som säger ”Använd korrekt 

nyckel för att klara nivån” samt tre komponenter. En grön nyckel, en grön dörr och en röd 

nyckel. I den första prototypen löser man pusslet när man använder den röda nyckeln medan 

man i den andra prototypen löser pusslet genom att använda den gröna nyckel. Normen är att 

”Färgade nyckelar öppnar dörrar med samma färg” och därför så följer andra prototypen 

normen då den gröna nyckeln borde öppna den gröna dörren. 
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Figur 6: Pussel 2 med instruktion 

Tredje pusslet består av en röd knapp och en grön knapp. Spelaren får en instruktion som 

säger "tryck på korrekt knapp för att klara nivån". För att klara nivån i den första prototypen 

måste man trycka på grön knapp, medan röd knapp öppnar dörren i andra prototypen. Normen 

är att ”Grön knapp leder till något positivt medans röd knapp leder till något negativt” vilket 

betyder att den första prototypen följer normen genom att gröna knappen löser pusslet. 

 

Figur 7: Pussel 3 med instruktion 

Vi valde attt ta fram just dessa pussel på grund utav våra hypoteser som i sin tur är baserade 

på våra tidigare erfarenheter. Vi valde då ut de färgnormer vi själva ansåg vara dom mest 

etablerade. 
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5.4 Genomförandet 

De två prototyperna konstruerades på en vecka och processen delas upp i två delar, grafik och 

programmering. Det grafiska arbetet delades i sin tur upp i första pusslets komponenter, andra 

pusslets komponenter, tredje pusslets komponenter och bakgrund. Programmeringsmässigt 

togs prototyperna fram i programmet ”Rpgmaker XV ACE”. Detta valdes då vi hadde 

förkunskaper i detta program samt att vi var medvetna om att all den funktionalitet våra 

prototyper krävde fanns där. Tack vare detta kunne tid sparas, vilket resulterade i mer tid att 

spendera på intervjuer, gemfört med att programmerat detta själv. 

Intervjuen samt speltest utfördes med åtta respondanter mellan den 15/04 2014 och 21/04 

2014. Testerna med 20–25 åriga respondanter från Gotland samt i Eskilstuna. Alla dessa 

respondanter om deras tidigare erfarenheter, detta för att kontrollera att spelarna stämmde 

med dom kriterier som diskuteras under ”Urval”. 

Respondanterna spelade spelet på en dator som vi tagit med oss, och testet utfördes i deras 

hemm på en tid som vi förbästemt med respondanterna i förväg. Spelaren fick först 

intruktioner om vilka kontroller som användes för att spela spelet, samt instruktioner om att vi 

ville att dom skulle klara spelet så fort som möjligt. Detta för att få spelarna att anse att målet 

med spelet var att få bästa möjliga speltid, samt det faktum att alla spelare skulle ha samma 

mål under testiningen. Under spel testet iaktog vi spelarna, för att se hur dom spelade spelet 

samt hur dom såg ut att reagera. Relevanta frågor ställdes efter varje pussel, detta för att 

minimera risken att respondanterna glömde viktig information. En del frågor ställdes även när 

respondenten klarat spelet. 

 

5.5 Grafiska delen 

Skapandet av bakgrunden och komponenterna baserades på tanken att komponenterna ska stå 

ut från bakgrunden för att guida spelaren genom pusslet. Bakgrunden är uppdelad i fyra 

väggar och golv. Golvet är ritat med en lågt färgmättad blå färg med hög valör och väggarna 

ritades med samma lågt färgmättade blåa färg fast med neutral valör, detta för att skilja på 

väggarna och golvet. Det finns också mörkare linjer som löper runt väggarna för att skapa 

tydligare skillnad mellan vägg och golv samt för att skapa ett ”top-down” perspektiv. De tre 
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pusslenas komponenter skapades alla med hög färgmättnad samt hög valör för att kontrastera 

det mot den lågt färgmättade bakgrunden.  

Första pusslet har två komponenter som efterliknar runda glasflaskor med hals fylld med 

vätska där formen utgörs av svarta outlines. Båda komponenterna har också skuggor och 

högdagrar vilket skapar en komplexitet som inte finns i bakgrunden för att ytterligare leda 

spelaren till pusslets komponenter. För att skilja komponenterna åt i detta pussel så är vätskan 

färgad olika. Ena komponenten har en högt färgmättad röd färg med hög valör, som 

överrensstämmer med färgnormen medans andra komponenten har en högt färgmättad röd 

färg och hög valör. 

Andra pusslet består av tre komponenter där två av dem efterliknar nycklar medan den tredje 

efterliknar en dörr. Nycklarnas form består utav en dekorerad båge med en lång cylinder som 

sträcker sig uppåt. Ur cylinderns ena sida sticker flera dekorerade, trubbiga tänder ut. 

Skillnaden mellan de två komponenterna är färgen på dekorationerna, båda komponenterna 

har samma färger som komponenterna i första pusslet och har också skuggor och högdagrar 

för att öka komplexiteten. Själva nyckeln utöver dekorationerna är ljusgrå, nästan vit. Den 

tredje komponenten har formen av en dubbeldörr med ett nyckelhål sedd från ett ”top down” 

perspektiv och är placerad mot norra väggen. Majoriteten av komponenten är ritad med en 

halvt färgmättad röd-gul färg med lågt valör, medans stora delar på dörrarna är ritad med 

samma gröna färg som den gröna nyckeln i detta pussel för att följa normen ”Färgade nycklar 

öppnar dörrar med samma färg”. 

Det tredje pusslet består av två komponenter som har formen av ovala onertryckta knappar. 

Ena komponenten är ritat med samma gröna ton som de gröna dekorationerna på nyckeln och 

på dörren i föregående pussel. Andra komponenten är ritad med samma röda ton som de röda 

dekorationerna på nyckeln i föregående pussel och samt röda vätskan i flaskan i första pusslet. 

Komponenterna är formade som knappar och har röd samt grön färg för att följa normen 

”Grön knapp leder till något positivt medan röd knapp leder till något negativt”. 

 

5.6 Speltestning och intervju 

Vi fann 8 respondanter med den erfarenhet som vi eftersökte som vi sedan delade in i två 

grupper. Ena gruppen fick spela första prototyp medan andra fick spela andra prototypen. 

Speltestningarna skedde vid olika tidpunkter med bara en speltestare och antingen en eller 
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båda intervjuare. Innan speltestning med en invidid börjat, så förklarades att vi mäter 

speltiden och att vi vill att de löser pusslena så snabbt som möjligt. Vi skapar denna tidspress 

för att skapa motivation till spelaren samt reducera risken till utforskande betéende. Det 

klargjordes också att det var färgnormer som testades. Efter att spelaren spelat igenom de tre 

pusslena påbörjades intervjun vars avsikt var att klarlägga spelarens val och reaktioner. Varje 

pussel mättes i sekunder för att finna skillnader i tid mellan de tre olika versionerna. 

 

5.7 Intervju som metod  

En stor fördel med intervjuer som metod är dess flexibilitet (Bell 1999, s. 119) och att de även 

kan ge en riktligt med material. I en fokuserad intervju sätter sig svarsperson och intervjuaren 

tillsammans och intervjuaren ställer frågor till respondenten. Intervjuaren lämnar även 

utrymme åt respondenten att prata om de frågor och tankar som väcks (Bell, 1999, s. 122). En 

viss struktur krävs dock ändå, för att försäkra att alla ämnesområden och teman intervjuaren 

vill undersöka täcks under samtalet (lbid 1999).  

Samtalet bör även ha en avtalad tid, plats och en avtalad samtalstid enligt Bell, och denna tid 

samt plats bör avgöras av respondenten (Ibid 1999, s. 124). Det är även upp till intervjuaren 

att se till att hålla denna tid. Johnson (1984, s. 14) skriver om just detta och hävdar att om 

intervjuaren forsätter intervjun riskerar detta att respondenten blir irriterad. Detta skulle då 

bryta mot de rekommendationer för vetenskaplig etik som gäller för intervjuer och kan då 

resultera i att det blir svårare för framtida forskare att få göra en intervju med denna person.  

Men intervjuer har även en del problem som metod. Till och börja med så kan intervjuer ta 

lång tid att utföra. Det är vanligt att man i ett 100 timmars projekt ej har tid för mer än ett fåtal 

intervjuer (Bell 1999, s. 119). Tekniken är även subjektiv och medför då risken att det uppstår 

skevhet i resultatet, samt att resultaten kan vara svåra att analysera. 

 

5.8 Triangulering 

Hur omfattande en datainsamling blir från ett arbete är delvis beroende på den tid som finns 

att utföra arbetet på, och tidsfaktorn kommer även begränsa utsträkningen av kontrollen av 

sina resultat (Bell 1999, s. 88). Detta att bruka flera metoder går under namnet 

”Triangulering” och enligt Bell så defninieras detta på följande sätt av OU 1988: 
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[Triangulering innebär] att man kontrollerar existensen av vissa företeteelser och sanningshalten 

i vad olika människor säger genom att samla in information från många olika informanter och 

använda många olika källor källor för att därefter jämföra och kontrastera en redogörelse med 

andra beskrivningar – allt i syfte att få en så fullständig och balanserad undersökning som 

möjligt. (Bell 1999, s. 88) 

Laws skriver att ”nyckeln till trianguleringen är att betrakta samma sak utifrån olika synvinkar 

för att på så sätt kunna bekräfta eller ifrågasätta de resultat man fått med hjälp av olika 

metoder” (Laws 2003, s.281). Laws varnar även för att resultaten utifrån olika perspektiv ej 

behöver stämma överens. Dessa kan passa illa ihop eller till och med motsäga varandra. Detta 

då personer helt enkelt beskriver liknade företeelser på olika sätt (Ibid).  

Colon och Manion (1989, s. 40) menar att genom användning av flera olika metoder kan man 

mäta samt studera praktiska färdigheter. T.ex. skulle man kunna mäta och studera 

”Skolprestationer, undervisningsmetoder, praktiska färdigheter, kulturella intressen, social 

kompetens, relation mellan individer, samhälls anda och så vidare” (Ibid). De menar att man i 

ett långsiktigt forskningsperspektiv kan öka validiteten genom att studera ett stort urval utav 

skolor en gång om året under en tidsperiod på fem år. 

Longitudiell forskning som denna som tas upp i exemplet kommer säkerligen att ge viktiga 

samt rika resultat, dock går detta ej att utföra i ett avhandlingsarbete (Bell 1999, s. 88). Man 

får iställe göra det bästa möjliga med den tid stom man har till sitt förfogande (Ibid). 

I vårt arbete använder vi oss utav vår intervju samt speltesting med tidtagning för att basvara 

vår frågeställning angående vilken effekt som uppstår när man bryter normer. Då vi använder 

oss utav dessa två metoder använder vi oss därför utav triangulering för att öka validiteten i 

våra resultat. 

 

5.9 Analys av metod 

Då vi är ute efter att nå om och i så fall hur personer uppfattar situationer i spel där vi bryter 

normer förvirrande, något som är subjektivt, har vi valt att göra intervjuer. Intervjuer används 

för att ta fram kvalitativ data, som passar sig att använda om man är ute efte en djupare 

förståelse för en persons subjektiva upplevelse. Detta för att förså sammanhanget ur personens 

synvikel (Rosén 2012, s. 43). Prototypens fungerade i vår studie som medlet för att mäta den 

upplevda förvirringen i termer av speltid. Det var då nödvändigt att veta hur lång tid varje 
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pussel tar för en ”icke-förvirrade” testspelare och sen jämföra det med de sannolikt 

”förvirrade”, vilket de två prototyoerna gav möjlighet att undersöka. 

 

5.10 Urval av respondanter 

Eftersom vi utför testspelningar med individer och måste lägga en del av tiden för 

undersökningen på att producera prototyper, så begränsar vi vår undersökning till personer 

bosatta i Sverige. Detta då vi utför speltesterna på plats och att speltesta med personer från 

andra länder skulle ta för lång tid och då detta skulle kräva att en av parterna reste. Vi är 

medvetna om att det finns kulturella skillnader mellan hur mäniskor upplever färger och även 

om detta minskar relevansen av testerna har vi ej tillgång till de medel som krävs för att ta 

hänsyn till detta. Vid val av testspelare, väljer vi personer som anser sig ha ett flertal års 

spelerfarenhet. Detta då det krävs att spelarna är bekanta med de normer som används i 

prototyperna. 

 

5.11 Databearbetning och analysmetod 

Det material som framställdes med hjälp av intervjuerna analyserades utifrån dess innehåll för 

att ta reda på ifall spelaren ansåg sig, likt vår hypotes, blivit lurad av normbrotten och hur de 

ansåg att de uppfattade situationen när pusslena skulle utföras. Vi är intresserade av hur 

spelaren uppfatade situationen för att se om det uppstod någon förändring när de stötte på 

normbrott. Tiden för var pussel sammanställdes som kvantitativ data och datan från 

intervjuerna sammanställdes som kvalitativ data för att leta efter eventuella förändringar 

mellan spel omgångar med eller utan bruta normer samt fastställa ifall de kännde sig 

förvirrade. Under testet iaktog vi spelarna, med målet att se eventuella betéenden som 

spelarna eventuellt inte var medvetna om själva. Denna data pressenteras som kvaletativ data 

och obesrvationerna beskrivs under resultat. 
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjun speltestningen. 

Av de intervjuade ansåg 7 av 8 att färgnormen ”röd dryck återställer hälsa” stämmde. Det var 

dock endast 6 av 8 som valde att gå till röd potion under testet. Samt ansåg 7 av 8 att 

färgnormen existerade. Summan för tiderna i första pusslet var 43 när färgnormen följdes och 

56 när de ej följdes (se bilaga 2). 

Under andra pusslet var det 7 av 8 som kännde igen färgnormen ”Nycklar av samma färg 

öppnar dörrar av samma färg”. Här var summan av tiderna 29 när normen följdes och 58 när 

den ej följdes (se bilaga 2). 

 Under det tredje pusslet var det 5 av 8 som identifierade att färgnormen ”Grön knapp leder 

till en positiv effekt medan röd knapp leder till en negativ effekt” existerar. Summan av 

tiderna under detta pussel är 58 när de följdes och 65 när de ej följdes (se bilaga 2). 
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Under vår iakttagelse under speltestningen kunnde vi se spelarnas reaktioner och vi kunnde 

genom detta finna ett samband mellan hur respondanerna spelade spelet. Detta samband var 

att om de gick till det intergerbara objekt som ej löste pusslet försökte flera testspelare 

använda detta objekt ett gånger antal innan de gick till andra. De som verkade mer spelvana 

förstod snabbt att objektet inte hade effekten de ville och gick snabbare till andra. Vi kunde 

även se att spelare ej gjorde några andra handlingar förutom att gå till de olika spelobjekten 

och interagera med dem, samt att spelarna verkade ha som mål att klara spelet så fort som 

möjligt. Vi såg tecken på vad vi tolkade som irritation hos spelarna, då vissa spelare ibland 

vred på sig i stolen, suckade eller grimaserade en kort stund vid normbrott. 

 

Figur 8: Summan av spelarnas speltider för de tre olika pusslena 
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7 Analys 
 

I detta detta avsnitt analyserar vi dom resultat som pressenteras under punkten ”Resultat”, 

genom att använda oss utav dom dom teoretiska utgångspunkter som tidigare pressenterats.  

Vi anser att det skulle kunna existera en korrelation gällande normbrott och tiden det tog för 

testspelarna att klara pusslet vid normbrott. Som utifrån resultatet av testningen att summan 

av alla spelares speltider ökade vid pussel som innehöll normbrott (se figur 8). Den ökade 

tiden vid normbrott var för de flesta personer ökad jämfört med när förväntningar stämmde 

överrens med normen vilket kan betyda att det rådde förvirring i form utav att spelarna 

momentärt inte visste hur de skulle slutföra pusslet. Däremot förstod andra snabbt att det var 

så enkelt som att gå och interagera med andra komponenten vilket gjorde att de fick lägre 

speltid, då detta var det enda val som då kvarstod. 

Färgnormen ”Röd dryck återställer hälsa” är den normen som verkar vare den mest etablerade 

av dom testade då sju av åtta identifierade röd dryck som lösning på första pusslet (se bilaga 

2). Testspelaren som inte identifierade denna färgnorm påstod att ”Blå är health eller mana, 

grönt eller blått är health” medan flera av de som lyckades idenifiera färgnormen påstod att de 

assossierade rött med hälsa och blått med mana (se bilaga 2). Samma sak gäller andra pusslet 

då sju av åtta ansåg att normen ”färgad nyckel öppar dörrar av samma färg” (se bilaga 2). 

Testspelaren som ej identifierade färgnormen påstod att det inte fanns en färgnorm alls i andra 

pusslet. Tredje färgnormen ”Grön knapp leder till en positiv effect medan röd knapp leder till 

en negativ effekt” är minst sannorlik att existera då tre av åtta påstod att de följde en annan 

färgnorm. Deras argument varför dom valt den röda knappen var följande: ”Valde röd knapp 

för röd kopplas till action knapp, t.ex öppna dörrar”, ”Vill man göra något stort går man till 

röda knappen” och ”Stora röda knappar gör alltid någonting” (se bilaga 2). 

Splittringen mellan förväntningar på tredje pusslets lösning kan vara beroende på objektets 

färg. Färglära förklarar att människor kopplar färg till olika känslor. Respondenterna som bröt 

färgnormen och valde röd knapp kan ha gjort så pga tidspressen samt att röd är en intensiv 

färg till skillnad från grön, som är en harmonisk färg vilket gör den svårare att uppfatta (QSX 

Software group u.d, s. 4-5). Det kan också ha och göra med färgernas betydelse att göra då en 

del av de som valde röd motiverade att röd står för ”handling” vilket vi anser vara kopplat till 

röd då QSX Software group skriver att röd bl.a. står för ”beslutsamhet”. Detta resultat visar 

att två normer troligtvis fanns i tredje pusslet och baserat på att spelare lär sig mönster genom 

att spela (Koster 2005, s. 36) så identifierade över hälften av testgruppen normen ”Grön 
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knapp leder till något positivit medan röd knapp leder till något negativt” medan andra delen 

av gruppen identifierade röd knapp som 'action-knapp'”. 

En speltestare från prototyp 1 påstod också i intervjun att eftersom röd färg var lösningen på 

de två första pusslen, så borde röd också vara lösningen på tredje och agerade utefter det 

resonemanget. Förklaringen till detta beteende kan vi se i MDA. 

Spelet har två grundläggande mekaniker, ena är att spelaren kan röra sig och andra är att 

spelaren kan interagera med objekt. Dessa mekaniker tillsammans med instruktionen att ena 

objektet klarar nivån samt målet att klara spelet så snabbt som möjligt skapar troligtvis 

dynamiken att spelaren vill gå och interagera med rätt objekt omedelbart. Detta resulterar 

antagligen i esistiken att vilja vara så effektiv som möjligt. I denna spelares fall, såg han ett 

mönster och drog ett antagande utifrån det mönstret som han sedan försökte använda för att 

effektivisera sitt spelande. 

”Theory of fun” ger oss en tänkbar förklaring varför denna respondents spelupplevelse såg ut 

som den gjorde. Enligt ”Theory of fun” använder människor samma lösning på ett problem, 

även om förutsättningarna är olika. Därför valde denna spelare den röda potionen när han fått 

målet att återställa hälsa, därför att han gjort detta förut. När spelaren sedan kommer till det 

andra pusslet och färgnormen bryts, resulterar detta i att spelaren måste tänka om eftersom 

han vill optimisera sina handlingar. Spelaren identifierade ett mönster i form av att färgen röd 

löser pussel och antar att detta skulle vara lösnningen till alla pussel och väljer därför den röda 

knappen under sista pusslet. 

Från våra resultat kan vi se att speltiden ökar varje gång färgnormen bryts, dock stämmer 

detta endast om: 

 Spelaren anser att färgnormen existerar 

 Spelaren gör val beroende på färg 
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8 Diskussion 
 

Själva prototyperna lykades i vår mening med att låta spelarna försöka klara alla pussel så 

snabbt som möjligt, vilket var något som krävdes för att den tidtagning som gjordes skulle 

fungera. Alla spelomågngar som vi observerade såg vi samma mönster. En spelare gick till ett 

objekt, var det fel gick de till andra objektet. Det positiva med detta var att spelarna höll sig 

till att försöka klara spelet med bästa möjliga tid istället för att t.ex utforska spelområdet. Tack 

var att var pussel bestod utav få val så fastnade spelarna inte heller. Det negativa med 

begränsnade möjligheter är dock att vi möjligtvis kunde fått mer information från testspelarna. 

T.ex. hade vi troligtvis sett större grad av förvirring då spelarna bara behövde förstå att deras 

val inte hade någon effekt och gick då till andra. Prototyper med flera val hade tvingat dem 

göra ännu ett val, om de inte hade gett upp vid brist av mönster (Koster 2005, s. 24-25). 

Våra intervjuer hade kunnat resultera i mer information från spelarna. Vi valde att fokusera på 

frågor vars syfte var att utgöra spelares reaktioner vid normbrott och utelämnade till större del 

att fråga om tidigare erfarenhet inom RPG spel där normerna vi identifierat existerar. Vi 

ställde frågan ”hur många RPG spel har du spelat” som kontrollfråga för att de skulle kunna 

identifiera normerna vilket var bristande då RPG spel är en bred genre och inte behöver 

inkludera spel där dessa normer existerar. Ifall vi inkluderat en lista på spel som inkluderar 

dessa normer så skulle vi redan då kunna se hur goda möjligheter spelarna har att identifiera 

normerna vilket tillåtit oss att samla mer exakt data angående normbrott då speltiderna verkar 

ha påverkats av ifall de kännde igen nomen eller inte. 
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9 Konklusion 
 

Färgnormerna ”Röd dryck återställer hälsa” och ”färgad nyckel öppnar dörrar av samma färg” 

är troligtvis väletablerade färgnormer hos spelare som spelat mycket RPG spel. Färgnormen 

”Grön knapp leder till positiv effekt medan röd knapp leder till negativ effekt” är en mindre 

etablerad norm då flera agerade efter en fjärde norm, ”Röd knapp är 'action-knapp'”. 

Prototypen i sig lyckades motivera testspelarna till att följa alla pussel genom en ny utmaning 

efter varje pussel samt att de hade tidspress och förhindrade att speltid lades på utforskande 

betéende genom få alternativ och högt kontrast mellan komponenterna relaterade till varje 

pussel och bakgrunden. Då spelarnas prioritet var att lösa varje pussel så snabbt som möjligt 

så kunde vi se hur förvirring vid normbrott påverkade speltiden. Eftersom tredje pusslet 

krockade mellan färgnormerna ”Grön knapp leder till positiv effekt medan röd knapp leder till 

negativ effekt” och ”Röd knapp är 'action-knapp'” så blir resultaten från det pusslet osäkrare. 

Intervjun som utfördes direkt efter var speltestning säkerhetsställde att det troligtvis var 

förvirring som rådde vid normbrott ifall testspelaren kännde igen normen.  

Vi kunde under vår iaktagelse konstatera att spelare som utsattes för normbrott, såg ibland ut 

att bli irriterade under en mindre tid. Detta beteende visades inte under speltid på pussel där 

spelare ansåg att normen stämmde. Vilket kan peka på att irritation skulle kunna vara en 

känsla som uppstår när vid normbrott. 

Intervjun som utfördes direkt efter vår speltestning pekar på att det skulle kunna vara 

förvirring som rådde vid normbrott ifall spelaren identifierade andra objektet som norm. Vi 

kunde även utifrån våra tester se att speltiden ökade så länge spelarna identifierade en norm 

samt gjorde val beroende på färg.  

För att summera tillät vår studie oss att få indikationer om följande information: 

 Vid normbrott ökar speltiden, så länge som spelare utförde val beroende på färg 

 Det finns risk att spelaren upplever förvirring eller irritation vid normbrott 

Vi anser dock att vår studie har blivit applicerad på ett för litet antal mäniskor för att 

säkerställa att det verkligen förefaller sig på detta sätt. 
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11 Figurförteckning 
 

Figur 1: Bild som förklarar valör, mättnad och ton. Skapad av författarna 

Figur 2: Bild från O'Brien’s studie (2006). Bilden representerar mäniskors kolling mellan 

olika känslor och olika färger. http://www.emotionallyvague.com/results_04.php 

(2014/05/16) 

Figur 3: Lowthorpe Chris. (2013/02/14) Bild som representerar hur spelar och spelutveklare 

upplever spelet enligt MDA. http://www.chrislowthorpe.org.uk/social_spiel/2013/2/14/how-

does-it-feel-beyond-genre-towards-analysis-of-experience.html” (2014/05/25) 

Figur 4: ”Lowthorpe Chris. (2013/02/14) MDA’s komponenter. 

http://www.chrislowthorpe.org.uk/social_spiel/2013/2/14/how-does-it-feel-beyond-genre-

towards-analysis-of-experience.html (2014/05/25) 

Figur 5: Skärmdump från prototyp. Bilden visar första pusslet. Skapad av författarna. 

Figur 6: Skärmdump från prototyp. Bilden visar andra pusslet. Skapad av författarna. 

Figur 7: Skärmdump från prototyp. Bilden visar tredje pusslet. Skapad av författarna. 

Figur 8: Stapeldiagram som omfattar tiderna tagna från respondanterna. Skapad av 

författarna. 
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12 Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 
 

Missivbrev (Färgnormer inom spel, Emil Bachofner Gran & Daniel Palm) 

Vi söker datorspelsvana personer som har en del erfarenhet inom RPG spel! 

Vi speldesign studenter vid Uppsala universitet - Campus Gotland - som nu under vårat tredje 

år skriver vår kandidatsuppsats. Syftet med undersökningen är att identifiera olika färgnormer 

på interagerbara objekt inom spel. Vi tänker nå detta genom att utföra speltestningar med er 

på en spelprototyp vi skapat samtidigt som vi, mellan varje pussel, ställer frågor för att 

tydliggöra upplevelsen. Prototypen består utav 3 simpla pussel baserade på tre färgnormer vi 

tror finns. 

All information vi samlar in kommer presenteras anonymt och endast användas till vår 

kandidatsuppsats. Har ni någon fråga angående uppsatsen, prototypen eller intervjun så kan ni 

nå oss via mail: aielknight@hotmail.com 

  

mailto:aielknight@hotmail.com
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Bilaga 2: Resultat Intervju & Speltestning 
 

 Kommentarer om pussel 1 från respondenter: 

P1 "Röd är alltid HP, blå är mana"  

P1 "Eftersom jag spelat RPG spel, så vet jag att röd drycken återställer HP" 

P1 "Blå är health eller mana, grönt eller blått är health"  

P1 "Förväntade mig att röd löste pusslet, men gick till blå" 

P2 Blev förvirrad när blå dryck återställde hälsa, förväntade sig att röd skulle göra 

det 

P2 Assossierade rött med hälsa och blå med mana  

P2 Jag trodde att den röda skulle heala mig    

P2 Health dryck har alltid varit röda i spel jag spelat iallafall 

 

 Kommentarer om pussel 2 från respondenter: 

P1 "Gröna nyckeln borde öppnat gröna dörren" 

P1 "Såg på nycklarna och dörren. Dörren hade röda kanter, därför tog jag röda 

dörren" 

"Det som gjorde störst intryck på dörren var den röda färgen, därför tog jag röda 

nyckeln" 

P1 "gröna nyckeln hörde ihop med gröna dörren" 

P1 "den röda nyckeln var tydligen bättre eftersom den funkade" 

P2 Valde grön nyckel för han trodde den öppnade grön dörr  

P2 kopplade Grön nyckel och grön dörr 

P2 jag trodde den gröna nyckeln skulle gå till den gröna dörren  

P2 Trodde att grön nykel var lösningen 

 

 Kommentarer om pussel 3 från respondenter: 

P1 "Grönt ger positiv effekt medans röd knapp get negativ effekt" 

P1 "Grönt är bra, rött är dåligt"  

P1 "Stora röda knappar gör alltid någonting" 

P1 "Vill man göra något stort går man till röda knappen" 
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P2 Grön är bra, därför använde han gröna knappen i tredje pusslet 

P2 Valde röd knapp för röd kopplas till action knapp, t.ex öppnar dörrar 

P2 trodde att röd var lösningen på alla 

P2 Grön är en "bra" färg  

 

 Identifierade färgnormer på pussel 1, 2 samt 3: 

P1 1, 2, 3 

P1 1, 2, 3  

P1 2  

P1 1  

P2 1, 2, 3  

P2 1, 2  

P2 1, 2, 3 

P2 1, 2, 3 

 

 

 Pussel spelare ansåg sig vara förvirrade: 

P1 Ingen 

P1 Första och tredje 

P1 Ingen    

P1 Andra 

P2 Första och tredje 

P2 Första 

P2 Första 

P2 Första samt sista 
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 Individuell speltid: 

P1 6 6 5  

P1 13 14 11 

P1 13 21 29 

P1 11 17 13 

P2 16 5 19   

P2 13 7 10 

P2 13 8 10 

P2 14 9 12   

  

 

 Vilken gick spelarna till först? 

P1 röd grön grön   

P1 röd röd grön   

P1 blå grön röd   

P1 blå grön röd   

P2 röd grön grön  

P2 röd grön röd  

P2 röd röd röd  

P2 röd grön grön  


