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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att få en tydligare bild över hur former i en 3D-spelmiljö hjälper 

nybörjarspelare att ta sig vidare i spel. Denna studie utgick ifrån olika typer av forskning och 

artiklar angående liknande ämnen, från dessa gjordes en studie som baserades på en kvalitativ 

undersökning där fem testpersoner som aldrig spelat ett Förstapersons skjutspel (FPS-spel) 

förut fick svara på frågor som handlade om vägval i FPS-spel och sedan spela utvalda spel för 

att se hur de resonerade när de väl spelade dem. Denna studie utfördes med konstant 

övervakning för att lättare kunna se hur testspelarna reagerade på formerna i spelen. Den data 

och statistik som samlades under denna period sammanställdes sedan och medelvärden drogs 

ut från enkätundersökningen.  

Analysen av den data som samlades in via både enkätundersökningen och speltestet visade att 

de spel som undersöktes har en tendens att ha utvalda former placerade upprepade gånger 

efter den väg spelaren bör ta. Mjuka former är något som används för att leda en spelare; de 

sticker ut ur en miljö på så sätt att de inte uttrycker någon typ av fara i deras form, och blir 

därför vägledande. Detta används också repetitivt vilket studien visade vara något som 

spelarna reagerade på; de visste att de runda formerna tog en spelare vidare i spelvärlden.  

 

De slutsatser som kunde dras från denna studie är att även fast vissa former är missledande 

visar studien att former använts för att vägleda spelare och för att visa möjligheter i form av 

egen utforskning. De former som mest märkbart leder en spelare i de utvalda spelen är de 

former som sticker ut ifrån miljön, samt upprepade gånger placeras där spelaren bör gå. Det 

finns tydliga tecken på att dessa objekt med utstickande visuellt formspråk är placerade för att 

just visa spelaren vägen.  

 

Vägledning med former används i dessa spel och är ett stort hjälpmedel för nybörjarspelare. 
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2. Begreppslista 
 

 

Förstapersons skjutspel: Förstapersons skjutspel: Förkortas "FPS". Ett spel där spelaren ser 

genom huvudkaraktärens ögon och hanterar projektilvapen av olika 

slag. Dessa spel har en fri kamera vilket gör att spelaren lätt kan se 

sig omkring i världen från karaktärens ögon. 

Tutorial:  En inledande bit av ett spel som förklarar grundläggande koncept i 

spelet, till exempel kontroller eller återkommande viktiga funktioner. 

Skärmdump:                     En bild som är tagen direkt från ett spel under aktiv speltid. 

Kvalitativ studie:  En undersökningsmetod som prioriterar djupgående analyser av lågt 

strukturerade data, i det här fallet med enkäter samt intervjuer med 

öppna svar. Detta för att fånga både handlingar och handlingars 

innebörd i resultatet. 

Nivådesign:   Hur en nivå eller ett område i ett spel är uppbyggt. 

Nivå:                 En klart avgränsad etapp i ett spel, med start och slut. 

Bildkomposition:  Uppbyggnad av en bild för att ge bättre fokus till det som artisten 

anser är viktigt, eller för att skapa bra helhet. 

Checkpoint:  Ett område eller objekt som fungerar som en säker zon eller paus där 

spelaren kan spara sina framsteg och återhämta sig. Ofta tydligt 

avgränsad från resten av nivån. Används även mellan nivåer. 

Formspråk:       I denna uppsats är formspråk hur former i spel uppfattas visuellt av 

spelare. 

Nybörjarspelare:       I denna uppsats så menas nybörjarspelare någon som inte har någon 

tidigare erfaranhet av just Förstapersons skjutspel. 
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3. Inledning 

 

Den här uppsatsen behandlar hur former och formspråk i förstapersons skjutspel (FPS spel) 

kan leda en spelare. Uppsatsen baseras på en fråga angående detta: Hur spel kan leda en ny 

spelare med former och formspråk i en obekant miljö. Uppsatsen grundar sig på analyser, 

studier och undersökningar gjorda under den period som uppsatsen är skriven och tar upp 

några exempel på hur former leder eller inte leder en spelare i en okänd miljö. Informationen 

är främst tagen från spelare som testat ett antal spel, som tas upp i uppsatsen, och sedan har 

annan forskning tagits i åtanke. Därefter har jag försökt sammanställa informationen i en 

redovisning. 

De spel som denna uppsats kommer att grundas på är spelen Borderlands (2010) och 

Borderlands 2 (2012), samt portal 2 (2011) och Half-life 2 (2004) 

I detta arbete har jag valt att undersöka hur former kan påverka en ny spelares spelupplevelse, 

primärt om dessa former leder eller inte leder en ny spelare på rätt väg. Denna fråga har växt 

fram från det intresse jag har för bildkomposition av olika slag i och utanför spel. Eftersom 

spel i dagens samhälle har växt och blivit en vanlig sysselsättning för folk runtom världen 

introduceras nya spelare för olika spel varje dag. 

 

Därför kommer jag i denna uppsats undersöka hur miljöer i de spel jag valt ut hjälper när det 

kommer till att leda en ny spelare, samt försöka förstå hur stor del av miljön som verkligen 

hjälper med att leda en spelare till att ta de beslut som de förväntas ta för att ta sig vidare i 

spelen. 

 

4. Bakgrund 
 

 Under många år har spel funnits i många olika typer. Nu när utvecklingen tagit spel till en 

helt ny nivå är det väldigt vanligt att folk spelar spel av olika slag. Detta beror på att många 
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spel är väldigt nybörjarvänliga på olika sätt, och får spelaren att känna sig smart och duktig 

till den grad att de känner att de kan fortsätta att utvecklas. 

 

Detta stämmer så klart inte in på alla spel, men några exempel på detta är de fyra spel som 

används i denna uppsats. Alla dessa spel har en början som är enkel att förstå och många 

hjälpmedel som presenteras för spelaren på olika sätt, vissa mer märkbara än andra. Ett 

exempel är båda Borderlands-spelen, där spelaren leds av en robot de första minuterna. Denna 

robot pratar med spelaren och förklarar olika viktiga saker för denne. 

 

Eftersom de spel som utvecklas idag, speciellt inom förstapersons skjutspel, är uppföljare av 

andra spel eller väldigt lika något som redan finns så behövs ingen riktig tutorial längre för de 

spelare som spelat de föregående spelen. Denna tutorial finns dock oftast ändå, men den 

brukar vara väldigt kortfattad. Det jag vill undersöka är hur former kan hjälpa till att göra spel 

nybörjarvänliga. I de spel som jag har valt att analysera finns det olika typer av tutorials, men 

det jag vill kunna förstå är om de formspråk som används i dessa spel är tillräckliga för att 

leda en helt ny spelare vidare i spelvärlden. Detta är anledningen till att jag kommer låta mina 

testspelare spela två av dessa fyra spel utan ljud. 

Den studie som jag utvecklade var att under en period be personer som aldrig spelat något av 

dessa spel tidigare (Borderlands (2010) och Borderlands 2 (2012), Portal 2 (2011), och Half-

life 2 (2004)) skulle spela början av spelen. Ljudet stängdes av i två av spelen när studien 

utfördes. Detta gjordes för att få spelaren att verkligen förlita sig på vad som kan ses i miljön 

som vägledning. Eftersom spelaren nu inte kommer kunna lockas av ljud eller ledas av någon 

typ av röst så bör det vara lättare att se om miljön är vägledande nog att få spelaren på rätt 

spår. På så sätt kan man lättare se om en spelare förstår hur och vart denne ska gå, och på så 

vis ge information om hur vägledande formerna i miljön är i spelen. 

Taylor nämner i sin artikel Ten principles of Good Level Design, (2013), att en spelare aldrig 

borde tvivla på vad det är spelaren ska göra eller vart spelaren ska gå. Han menar också att en 

bana eller nivå borde vara designad på ett sätt som låter en spelare se sitt mål. 

the player must never be in any doubt as to what their objective is.  This clarity is 

typically created by simple, explicit, text-based objectives, proper use of waypoint 

markers, and any other navigational aids you may have; your level’s objectives should 



5 
 

be visually distinct, using location, form, lighting and animation to make them clearly 

stand out from their surroundings. (Taylor 2013) 

 

5. Literaturöversikt  
 

I min litteraturöversikt kommer jag att gå igenom hur jag ser på former i denna studie från de 

resultat och tidigare undersökningar jag har gjort. Jag går in lite djupare på den litteratur som 

användes för denna studie och hur den kommer att hjälpa till att utföra den undersökning som 

görs samt ge en klarare bild på hur former ses av individer. 

 

 

5.1 Tidigare forskning 

 

Fakta om detta ämne söktes i vetenskapliga texter och artiklar som beskriver hur spelare ser 

former och leds av olika element eller hur en spelare kan läsa av miljöer eller former i 

liknande situationer. Tidigare forskning på det ämne som presenteras i denna uppsats hittades 

inte. Därför bör det tas upp att både komposition samt nivådesign berörs i denna studie vilket 

tyder på att forskning som denna uppsats utgår ifrån bör vara lite bredare än att bara rikta in 

sig på just former. Därav diskuteras både nivådesign och komposition i den litteratur som 

använts för att få en klarare bild av ämnet. Detta kommer inte tas upp i denna uppsats utan 

denna uppsats kommer att hålla sig inom det ämne som tidigare presenterats. 

 

Fyra av de artiklar jag gått igenom ger en värdefull grund för hur spelare ser former och har 

använts i studien. Galuzin (2011) fokuserar på nivådesign och spelmiljögrafik och går in på 

hur siluetter av former fångar en spelares uppmärksamhet på olika sätt, samt hur storlek av 

former har en väldigt stor påverkan beroende på hur de är placerade i en miljö. Detta är 

relevant för min studie för att de miljöer som finns i de spel som denna uppsats undersöker är 

uppbyggda helt utav former av olika slag, alltså att en hel nivå är gjord av en mängd olika 

former samt siluetter. Nerurkar (2009) skriver om olika sätt att leda en spelare i spel. Han går 

igenom många olika exempel från spel vilket ger väldigt mycket information om hur spel har 

använt sig av former för att fånga en spelares uppmärksamhet. Solarskis artikel (2013) 

användes för att förstå hur former ses, inte bara i spel, utan också utanför dem. Artikeln var 
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viktig för att den skapar förståelse för hur former ses av individer. Melendez (2013) går 

igenom olika tekniker för att guida en spelare i spel. Den här artikeln hade jag mycket fokus 

på när min studie genomfördes eftersom att när spelarna spelade de spel som jag hade valt var 

det viktigt för att enbart kunna fokusera när spelaren reagerade på former. Trots att det finns 

mycket annat som leder spelarna i dessa spel, har dessa uteslutits från studien när den 

genomfördes. 

 

5.2 Formspråk: 

 

Jag kommer titta på formspråk i de spel som jag valt ut utifrån synsättet att det leder spelaren. 

Mer exakt om det finns tecken på att vissa former används på olika sätt som kan leda en 

spelare eller bara hålla en spelare borta. 

 

Formspråk definieras i detta fall som hur former ses eller uppfattas av individer, det vill säga 

hur en rund form av något slag uppfattas som något roligt, snällt, ofarligt och oftast inte något 

hot. Samtidigt uppfattas en trekantig form eller bara en mer spetsig form som något farligare, 

något som kan skada eller vara i vägen för en person eller spelare. Som Solarski säger i sin 

artikel The Aesthetics of Game Art and Game Design (2013), då han förklarar hur former ses 

av olika individer på grund av till exempel vad någon varit med om som barn, hur spetsiga 

former kan vara farliga och skada en person, medan personer vanligtvis är uppväxta med att 

bollar är leksaker. Han tar upp ett exempel på hur detta har påverkat hur personer tänker 

senare i livet, då han ber en att tänka sig fånga en rund liten träboll, vilket är lätt, men om den 

runda bollen skulle vara formad med massa kanter istället som en stjärna i formen så skulle 

man direkt tveka i att fånga den (Solarski, 2013) 

 

En miljö kan lätt byggas upp med enkla former, på så vis så är det lätt att designa en miljö så 

att ett specifikt objekt sticker ut ur mängden. De formspråk jag har avgränsat till, alltså former 

och siluetter av former i en miljö, och hur de leder en spelare. Som Galuzin säger i Ultimate 

Level Design Guide (2011, s. 21): “It is all about the first quick read. Strong and appealing 

silhouetted designs are able to stand-alone and when they become a part of the rest of an environment 

it will be more recognizable and appealing.”(Galuzin, 2011)  
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Det han menar är att om en miljö eller något i en miljö kan uppfattas snabbt så är det ofta 

designat på ett sätt så att det ska synas snabbt och få en spelare att reagera. 

. 

När man pratar om formspråk och hur det leder en ny spelare så kommer bildkomposition 

också lite på tal, eftersom formspråk i detta fall är hur former och siluetter i miljö kan leda en 

ny spelare. Dessa former kommer då vara placerade så att de pekar eller sticker ut på vissa 

sätt som får spelarens uppmärksamhet. Nerurkar säger I sin artikel No More Wrong Turns 

(2009, s. 4) angående bildkomposition i spelet Mirrors Edge: “The lines of the objects are 

oriented so that if the eye follows them it will reach the intended target. This works especially well if 

these lines cross the intended boundaries directly.” (Nerurkar, 2009). Det Nerurkar menar med 

detta är att de kanter och linjer former skapar i en miljö lätt fångar en spelares ögonrörelse och 

på så sätt kan kontrollera vad en spelare kommer fokusera på. 

 

 

6. Syfte, metod och frågeställningar 
 

6.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ge läsaren en klarare bild över hur former kan påverka en 

nybörjarspelares val i spel. Jag kommer att granska hur former kan leda en spelare för att ge 

en spelare en nybörjarvänlig start i en spelvärld.  

Syftet är också att ge en klarare bild av hur mycket detta påverkar spelare, så jag kommer 

utforska flera exempel på hur detta påverkar vår upplevelse av spel. De spel jag kommer gå 

igenom är förstapersons skjutspel. Syftet med att gå igenom just dessa spel är för att spelaren i 

dessa spel har väldigt mycket kontroll över vad som syns i bild. Ett förstapersons skjutspel 

ger nämligen spelaren nästan alltid full kontroll över den kamera som ska spegla vad 

huvudkaraktären i spelet ser. Spelaren spelar alltså genom karaktärens ögon. Detta ger 

spelaren en otroligt stor frihet med kameran och skapar lätt en upplevelse av att alla val 

spelarna gör är deras egna. 
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Formspråk finns i de flesta spel, men oftast i tydligare former när det kommer till annat än 

miljö. Därför är syftet med denna vetenskapliga uppsats att utforska hur mycket dessa utvalda 

FPS-spel använder sig av formspråk för att leda en nybörjarspelare genom de första 

minuterna i spelen.  

 

 

6.2 Frågeställning 

 

Den preciserade frågeställningen som denna uppsats vill besvara och som jag kommer att 

undersöka är; 

Vilka tecken finns det på att former och siluetter av former i en 3D-miljö kan hjälpa till att 

vägleda en nybörjarspelare i ett FPS-spel? 

 

 

6.3 Metod 

 

För att undersöka hur former leder en spelare i förstapersons skjutspel har jag gjort en studie 

som grundats sig på hur former vanligtvis får en spelare att reagera, fokusera eller känna. 

Denna studie går ut på att personer spelar igenom början av utvalda spel under uppsikt och 

inspelning, samt svarar på frågor under och efter spelandet.   

Personerna i undersökningen har aldrig spelat ett förstapersons skjutspel förut, därför är dessa 

personer utvalda för att lättare förstärka hur bara miljön kan hjälpa dem att förstå vart man ska 

röra sig i den virtuella världen i spelet för att ta sig vidare. 

För att få en klarare bild på hur och om former leder en spelare i en miljö har jag också bett 

testspelarna svara på frågor i form av en enkät. Denna enkät visar bilder på områden i de 

utvalda spelen. Bilderna kommer att vara på områden som är eller liknar gångar eller 

korsningar mellan två vägar. Här ska dessa spelare svara på vilken väg som leder till den 
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säkra eller osäkra sidan, vart det finns en utväg eller vilket håll som spelarna skulle välja 

beroende på uppdraget jag presenterar för dem. Det som gör detta speciellt är att spelarna 

kommer få svara på om det är ljus, färg eller form som får dem att känna den känsla som 

frågas efter. Detta har gjorts med en skala på 1-5 där de får kryssa i hur mycket ljus, färg eller 

form leder dem. Jag valde att även ha med färg och ljus enbart för att skapa en distraktion för 

de som deltog under denna studie. Jag gjorde detta för att inte avslöja exakt vad denna studie 

handlar om och på så vis kunde jag få ärligare svar och se om dessa testpersoner verkligen 

reagerade på de former som fanns i miljön.  

Denna studie utfördes på fem personer sammanlagt. Alla dessa personer var nya när det kom 

till dessa spel och hade väldigt låg vana av att spela förstapersons skjutspel (FPS-spel). 

Enkäten kan hittas under Bilagor s, 38. 

 

  

6.3.1 Speltest undersökning 

  

För att förstärka hur dessa former leder en spelare har ljudet stängts av den första gången de 

spelar igenom den utvalda biten i spelet. De utvalda bitarna i spelen är själva början av varje 

spel. Från denna punkt kommer spelarna spela mellan 5-15 minuter för att kunna ge en bra 

statistisk bild att bygga undersökningen på. Jag kommer att sitta så jag har uppsikt på hur de 

spelar och vilka val de gör under denna period. 

De spel som är utvalda för denna undersökning är: 

 Borderlands (2010) 

 Borderlands 2 (2012) 

 Portal 2 (2011) 

 Half-life 2 (2004) 

Dessa spel är valda för att de har en väldigt fri känsla över valen spelaren kan göra angående 

hur den kan röra sig i miljön. Dessa spel har också väldigt mycket gemensamt rörande hur 

miljön är designad. På så sätt kommer de resultat som jag kommer fram till att ge en klarare 

uppfattning av hur former vägleder spelare. 
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För att få en stark bild av hur dessa former påverkar spelarens val i spelen har testspelarna 

blivit frågade vid utvalda ställen i spelen hur de tänker när det gäller val av väg. 

 

6.3.2 Enkätunderökning 

 

Som en avslutande undersökning fick dessa testpersoner ta del av en enkät där det visas bilder 

på olika vägar eller liknande miljöområden. Dessa bilder är delar från de spel som 

testpersonerna kommer att spela, men de vet inte om det när denna enkät görs. Bilderna visar 

bitar av miljöer där testspelarna får svara på vilken väg som leder rätt och sedan får de svara 

på hur mycket form, färg och ljus får de att välja det hållet som de valde. Som nämnt innan 

under bakgrund så tas bara färg och ljus upp i denna enkät för att inte göra det för uppenbart 

för testspelarna vad jag letar efter i denna studie. 

Detta ger en stark statistisk bild över hur former leder eller inte leder en spelare mot nästa 

kommande område. 

 

6.3.3 Kvalitativa studier 

 

Jag valde att göra min undersökning som en kvalitativ studie med tanke på att det jag vill 

undersöka behöver ha testpersoner som provspelar de spel jag valt ut. Med en kvalitativ studie 

kan jag ta min tid med varje person och vara med när de spelar dessa spel och på så vis lättare 

förstå och se när dessa personer gör sina val i spelen. 

Eftersom dessa testpersoner också fick svara på en enkät före de spelade spelen kunde jag 

personligen vara med och förklara hur enkäten fungerade om det fanns risk för missförstånd. 

 

Metoden jag använt för att utföra denna studie kan inte 100% pålitligt ge de resultat jag 

förväntar att den ska göra, men detta är en del av tanken bakom uppsatsen. Detta är den mest 

stabila metoden och kommer ge tydligast svar, vilket gör den till den mest passande metoden 

för just den här studien. Metodens svagheter ligger i att antalet spelare som kommer att delta 

kan vara för några för att få en stark överblick över hela studien. 
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Den positiva aspekten av metoden är att den är stabil och de resultat jag kommer fram till 

kommer att ha med ämnet att göra till den nivå att jag kommer kunna dra slutsatser som 

besvarar den fråga jag vill ha svar på, till den grad att det går att se mönster i hur dessa spelare 

reagerar och rör sig i samband med formspråk i spelet. 

 

 

För att visa hur jag utförde en del av min studie har jag tagit med den enkät som spelarna 

svarade på innan spelen spelades. I enkäten ber jag mina testpersoner att svara så utförligt 

som möjligt och gärna förklara hur de tänker när de svarar. Eftersom jag sitter med under hela 

testperioden och när de fyller i enkäten ger det en större insyn i exakt vad de menar med det 

de skriver. 

 

7. Resultat 
 

Följande avsnitt redovisar de resultat som gavs av den studie som utfördes på de fem 

testpersoner som använts. Det alla testpersoner fick göra först var att svara på en enkät med 

frågor som undersökte hur de tyder bilder där en spelare kan välja olika håll att gå i spel. Efter 

denna enkät så fick testspelarna spela igenom början på de 4 utvalda spelen så jag kunde se 

om formerna verkligen ledde spelarna. Detta test gav tydliga resultat angående vad spelarna 

trodde och tyckte ledde dem till deras val. 

 

7.1 Borderlands 2 

 

I detta cirkeldiagram presenteras testpersonernas val av vad som fick dem att välja höger eller 

vänster i en bild. Detta fick jag svar på genom att spelarna valde ett värde mellan 1-5 

angående hur mycket former, färg eller ljus påverkade deras resultat av vägval när det iakttog 

figur 02. Figur 02 är en direkttagen bild från spelet Borderlands 2 (2012) med ditmålade pilar 

för att tydligt visa vilket val som ska göras. 

Cirkeldiagrammet visar det ihopsatta medelvärdet från alla testspelares svar på fråga 2 i 

enkäten. Cirkeldiagrammet presentera de ihopsatta resultatet som procentsatser, och det visar 
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tydligt att former hade en stor inverkan på deras val. För att förstärka att former leder en 

spelare bör det påpekas att bara en testperson valde att gå till vänster i den bild som de 

förfrågades om. (Se figur 01, 02 nedan). 

 

 

Figur 01- Statistik representerar 

medelvärdet från testpersonernas 

svar på fråga 02 i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 02 – 

Skärmdump från 

spelet Borderlands 2 

(2012).  

 

 

: 

 

 

Se enkätfråga 01 under Bilagor, s. 38. 
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7.2 Portal 2 

 

I enkäten ställdes det för det mesta enkla frågor om vilken väg som ledde till nästa nivå eller 

vilken väg som spelarna skulle välja om de var tvungna. Bilden under kommer från det första 

spelet som testspelarna fick spela, Portal 2 (2011). Den bild som presenterades till frågan var 

dock förenklad till svartvitt och alla former var utklippta till former med olika nyanser av grått 

(se figur 03 nedan). I denna bild finns en rund dörr till vänster och en fyrkantig dörr till höger. 

Det resultat som presenterades först var att 80% av testpersonerna svarade att de skulle ta den 

runda dörren till vänster, och 20% tog den högra, fyrkantiga dörren. detta presenteras i det 

första resultat diagrammet i figur 04 (Se figur 04 nedan). Denna fråga var med i enkäten, men 

gavs också ännu en gång till testspelarna efter att de spelat Portal 2 (2011). Skillnaden blev att 

den spelare som valde den högra fyrkantiga dörren ändrade sig direkt och valde den vänstra. 

De testspelare som valde den runda dörren ville inte ändra sitt val, och höll fast i sitt svar att 

vänster dörr leder dem vidare. (Se figur 05 nedan) 

 

 

Figur 03 – Screenshop från spelet Portal 2 

(2011).  

 

 

 

 

 

Figur 04: Statistik över antal personer 

som valde höger eller vänster riktning i 

enkätfråga 01.¨ 
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Figur 05: Statistik över antal personer 

som valde höger eller vänster riktning 

efter testspelningen. 

Detta bevisar direkt att efter att ha 

spelat Portal 2 (2011) minns 

spelarna att den runda dörren i det 

spelet alltid leder till nästa nivå. Detta visar att genom att repetitivt använda samma form för 

att ta en spelare vidare ger spelaren en större säkerhet i vad som finns på andra sidan, och på 

så vis förstärker och visar detta att former kan leda en spelare om de används repetitivt och på 

rätt sätt.  

Melendez förklarar i sin artikel Guilding techniques in F.E.A.R. 2 (2013)  hur spel använder 

olika trick för att guida en spelare. 

Game mechanics such as repeated puzzles or special objects are recognized by the 

player and so easily help guide him. But before using them, you need to have a proper 

introduction that the player can't miss. In the case of F.E.A.R. 2, it helps that these 

puzzle elements are never used for secondary paths or secrets, so after a while you 

understand that all of these elements are critical to progressing, and give them more 

importance. (Melendez 2013) 

 

Det han menar med detta är att repetitiva pussel och objekt är lätt igenkända för en spelare 

och på så sätt något som lätt kan guida eller leda en spelare. I och med att de är repetitiva får 

de spelaren att inse att de är kritiska för att kunna ta sig vidare till nästa del eller nivå av 

spelet. Detta kan då direkt kopplas med hur den runda dörren i Portal 2 (2011) alltid leder 

vidare, men för att ta sig vidare måste spelaren först lösa de pussel dörren hör ihop med. 

 

Som tidigare nämnt så säger Taylor i sin artikel Ten principles of Good Level Design (Part 1) 

(2013), att en spelare aldrig borde tvivla på vad det är spelaren ska göra eller vart spelaren ska 

gå. Han menar också att en bana eller nivå borde vara designad på ett sätt som låter en spelare 

se sitt mål på något sätt: 
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The player must never be in any doubt as to what their objective is.  This clarity is 

typically created by simple, explicit, text-based objectives, proper use of waypoint 

markers, and any other navigational aids you may have; your level’s objectives should 

be visually distinct, using location, form, lighting and animation to make them clearly 

stand out from their surroundings. (Taylor, 2013)  

 

Efter att alla spelare hade testat Portal 2 (2011) blev detta väldigt tydligt. Ingen av 

testspelarna hade några tvivel på vart de skulle någonstans i de nivåer de befann sig i. 

 

 

7.3 Borderlands  

 

En annan fråga i enkäten leder till funderingar angående hur mycket former leder en spelare. I 

figur 06 som visas i enkäten (Se figur 06 nedan) finns det en text till vänster som det står 

welcome på, denna welcome-skylt är det enda som verkligen sticker ut i bilden formvis. I 

bilden har jag också ritat dit pilar för att förstärka spelarens val. Dessa former i welcome-

skylten är snarare siluetter av bokstäver och därför sticker de ut väldigt mycket i miljön. Detta 

är också det enda som är läsbart i miljön, vilket då sticker ut ännu mer 

(Det bör påpekas att den högra vägen är den vägen som leder vidare i spelet. Den vänstra 

vägen kommer bara leda spelarna runt i en snabb cirkel.) 

 

På grund av att det står welcome på skylten förvirrar det spelare ännu mer. En spelare som 

läser detta verkar snabbt vilja undersöka vad som gömmer sig på andra sidan och bakom 

denna skylt. Den första indikationen på detta visades under studien där spelarna fick svara på 

frågor i enkäten. De fick valet att svara på vilket håll de skulle gå i bilden om de ville utforska 

en stor värld med massor av okända väsen och liknande. 80% spelare som deltog i denna  

 

enkät valde att gå till vänster mot welcome-skylten. (Se figur 07 nedan) 
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Figur 06. Skärmdump från spelet Borderlands (2010) 

 

 

 Figur 07: statistik på antal spelare som 

valde att gå till vänster eller höger i 

enkät fråga 03. 

 

 

 

 

I spelet Borderlands (2010), som 

bilden kommer från, möts spelaren av en robot i början av spelet, precis innan man kan röra 

sig fritt. När denna robot presenterar sig för spelaren så har man samma bakgrund i spelet som 

på figur 06 (se figur 06 ovan). Denna robot ger ett vänligt intryck och rör sig sedan vidare in i 

spelvärlden fast lite iväg från welcome-skylten, mot höger. Spelet spelades utan ljud när denna 

studie utfördes, så ingen hör vad roboten vill eller säger, dock väljer 40% av alla spelare att 

följa efter roboten medan de andra 60% går åt andra hållet och utforskar vad som finns bakom 

welcome-skylten. Det bör återigen påpekas att spelet spelades utan ljud. 

 

Bilden som presenteras i enkäten har inte roboten med i bild och då valde bara 20% av 
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testpersonerna att gå till höger, men när spelarna spelade spelet gick 40% efter roboten 

istället, mot höger, och ignorerade welcome-skylten. 

Detta skriver Melendez också om i sin artikel Guiding techniques in F.E.A.R. 2 (2013)  där 

han förklarar att rörelse är något som fångar en spelares intresse snabbt och lätt kan leda en 

spelare mot något. 

In a still environment, movement will immediately get noticed, and can be used to show 

players the way. (Melendez 2013) 

 

I fallet med roboten är den det enda som rör sig nära spelaren i miljön. På så vis blir den 

väldigt ledande eftersom den är det enda som rör sig. Den statistik som samlades in efter 

undersökningarna visar tydligt att den rörliga formen fångar en spelares intresse till stor del i 

jämförelse med en stillbild av samma område, samtidigt som det påverkar spelarens beslut av 

väg. 

De två diagrammen nedan (Se figur 08, 09 nedan) visar skillnaden på hur många som väljer 

att gå till höger när ett objekt förflyttar sig i bilden i jämförelse med när något inte förflyttar 

sig i bild i samma miljö i spelet Borderlands 2 (2012). 

 

 

 

 

Figur 08: statistik på val av väg i 

enkät fråga 3 utan ledande rörligt 

objekt 
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Figur 09: Statistik på val av väg i 

enkät fråga 3 med ledande rörligt 

objekt. 

 

 

 

 

Det bör påpekas att bakom welcome-skylten och runt om i detta område finner spelaren 

ammunition och objekt som denne kan plocka på sig. Detta belönar spelaren för att leta och 

utforska allt innan den tar sig vidare. Dessa objekt som spelaren plockar upp är placerade i 

former som sticker ut från miljön, och på så sätt också en typ av ledande form i detta spel 

eftersom ammunition och de objekt du hittar är viktiga för att en spelare ska klara sig i 

spelvärlden.   

Det undersöktes också vad som fick spelarna att välja höger eller vänster i denna bild (Se 

figur 10 nedan). I bilden har jag också ritat dit pilar för att förstärka spelarens val.  De 80% 

som valde att gå till vänster kände att former ändå hade 31.82% inverkan på deras val av väg. 

Denna väg mot vänster leder bara i en cirkel, dock så kanske detta val av placering av 

welcome-skylten har meningen att leda spelarna till att utforska eftersom man oftast belönas 

med olika föremål som kan gynna spelaren i detta spel. ). Se figur 11 för statistiskt resultat av 

denna undersökning (Se figur 11 nedan) 

 

 

Figur 10: 

Skärmdump från 

spelet Borderlands 

(2010).  
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 Figur 11: Statistik av Medelvärdet på 

resultatet från fråga 03 i enkäten. 

 

 

 

 

För övrigt i Borderlands (2010) 

märkte jag hur den huvudväg 

som spelaren är tvungen att hitta och ta sig genom för att ta sig vidare har en typ av flaggor 

över vägen. Dessa flagor ser lite ut som pilar, de är formade som trianglar pekande nedåt. (Se 

figur 12 nedan) 

 

 

Figur 12: Skärmdump från borderlands (2010) 
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7.4 Half-life 2 

 

När testpersonerna spelar Half-Life 2 märker de tydligt och snabbt att de inte riktigt hör 

hemma i miljön. Det finns ingen väg förutom den väg vakterna i spelet låter spelaren gå. 

Detta ändras dock när spelarna träffar en allierad karaktär som ber spelaren att fly genom ett 

fönster med hjälp av en stor trälåda formad som en kub. Efter detta blir miljön ledande på ett 

annorlunda sätt. Spelaren kommer snart över en dörr och bakom dörren är ett stort öppet 

område, i detta område är alla dörrar låsta. Formerna där dörrarna är placerade är lockade för 

spelarna eftersom de sticker ut från miljön på ett sätt som inte visats innan i spelet då det är 

första gången spelaren är utomhus. (Se figur 13 nedan). 

 

 

 

 

 

Figur 13: Skärmdump 

från Half-life 2 (2004) 

 

 

 

 I studien där jag lät testpersonerna spela igenom spelet märkte jag att 100% av spelarna gick 

och undersökte alla dörrar innan de hittade metoden för att ta sig vidare. Detta visar att miljön 

inte är speciellt ledande med formerna och gärna vill att spelaren ska utforska möjligheter för 

att ta sig vidare. Efter lite utforskande springer spelaren på en trång gränd där en stege är 

placerad tillsammans med de trälådor som tidigare hjälpte spelaren att ta sig igenom fönstret. 

Detta är en repetition av de former som tidigare hjälpte spelaren vilket tyder på att de är 

placerade för att leda spelaren vidare. 
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Det jag vill ha sagt med detta är att denna miljö snabbt presenterar små pussel för spelaren där 

spelaren får reda på att denne måste undersöka stegar och objekt som kan hjälpa spelaren att 

ta sig över föremål eller liknande. Dessa objekt är formade annorlunda i jämförelse med 

miljön runt om och i början av spelet är de placerade på de ställen där spelaren kan ta sig 

vidare. 

  

7.5 Placering av former 

 

Ett annat exempel på hur ett av de spel som undersöktes leder spelaren är hur spelet har 

placerat den ammunition och de små objekt som ger spelaren liv och liknande. De spel som 

använder sig av denna metod är båda Borderlands-spelen. Borderlands 2 (2012) har använts 

sig av det tydligast. Även Half-life 2 (2004) använder sig av detta. 

 I bilden under (se figur 14) kan man tydligt se hur de gula lådorna är placerade i spelet 

Borderlands 2 (2012). Dessa gula lådor innehåller ammunition och spelaren har alltid behov 

av detta genom hela spelet, på så vis dras en spelare mot dessa lådor. I spelet är dessa lådor 

placerade efter vägen så att spelaren ser dem från håll och efter den väg som leder mot målet. 

Detta uppmärksammas för att dessa lådor har en så distinkt form i jämförelse med miljön, och 

därför reagerar en spelare lätt när denne får syn på dessa. 

  

Figur 14: Skärmdump från spelet 

Boderlands 2 (2012) 
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Både Nerurkar och Clément nämner detta i deras artiklar. Nerurkar (2009) nämner i artikeln 

No More Wrong Turns, (2009, s. 5) att så kallade “pickups (aka power-ups)” drar spelarens 

uppmärksamhet, och oftast står ut från miljön visuellt. 

Just as with characters, pickups (aka power-ups) will draw the players' attention. One 

reason is that pickups are most often highlighted to be clearly visible: Maybe they even 

rotate or pulsate. Either way, they often stand out visually. (Nerurkar 2009) 

 

Clément säger I sin artikel Guiding techniques in F.E.A.R 2 (2013) att ett av de lättaste sätten 

att leda en spelare är att placera olika typer av föremål nära ställen eller vägar som spelaren 

behöver hitta. Han nämner också att om dessa objekt sticker ut från miljön så är det ett stort 

plus. 

The cheapest but also very effective way to guide the player, is simply placing items 

near the bottlenecks that he could otherwise miss, such as doors in dark areas, holes in 

the ground, or windows. Of course it helps if the items shine or contrast with their 

surroundings. (Clément 2013) 

 

Även fast tre av de fyra spel som undersöktes är uppföljare av tidigare spel så används lika 

mycket former för att vägleda en spelare i dessa i jämförelse med det spel (Borderlands 2010) 

som inte är en uppföljare. Detta visar att alla dessa spel har utvecklats på ett liknande sätt. 

Både Borderlands och Portal 2 använder sig av former som hjälpmedel att leda en spelare. 

Detta blev mycket klarare efter dessa studier, då de resultat som samlats visar att alla dessa 

spel använder former för att förstärka hur en spelare bör gå i början av spelet, samt att dessa 

former används på liknande sätt igenom alla dessa spel. Det som märks mest är hur spelen 

upprepar vissa former som placeras ut vid områden som en spelare måste ta sig igenom för att 

ta sig vidare. 

 

Av de spel som har varit med i denna studie har alla spel någon typ av form som sticker ut 

från miljön. Detta är det som märks direkt när spelen spelas; hur dessa objekt är placerade för 

att fånga intresse. När detta undersöktes genom att testpersonerna spelade igenom början av 

spelen var det väldigt tydligt att dessa objekt får spelarna att vilja ta upp dem, och på så vis 

blir spelaren ledd på rätt väg utan att märka det. Detta var oftast kubliknande former som 

påminner om skattkistor eller kartonger. Detta nämns tidigare under Formspråk på sida tio. då 

(Solarski, 2013) berättar om hur former ses om olika individer beroende på vad man varit med 
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om tidigare. Det jag menar är att de lådor som liknar skattkistor i spelen skapar ett lockande 

intresse där spelaren vill veta vad som finns inuti. 

8.  Analys diskussion 

 

För att analysera den data som samlades in under speltestperioden och den enkätundersökning 

som gjordes har hela tiden huvudfrågan varit den som lett denna studie. Huvudfrågan för 

denna uppsats är som tidigare nämnt: 

Vilka tecken finns det på att former och siluetter av former i en 3D-miljö kan hjälpa till att 

vägleda en spelare i en FPS spel. 

Under den här analysen kommer jag gå igenom det som har upptäckts vara ledande former i 

dessa spel. Jag kommer också gå igenom det som har fått dessa spel att vara mindre ledande 

när det kommer till former.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur och om former är en faktor som leder nya 

spelare till att ta sig vidare i dessa världar. I de undersökningar som gjorts har testpersoner 

provspelat början av de utvalda spelen under uppsikt. Den insamlade data visar att många av 

spelen har olika sorters ledande former, och visar också att dessa former inte är slumpvist 

placerade. De spel som har ingått i denna studie är både spel som ingår i en spelserie, det vill 

säga de spel som har uppföljare, till exempel Borderlands och Borderlands 2.  

 

På grund av att några av dessa spel är uppföljare av ett tidigare spel krävs det extra mycket 

vägledning och hjälp för att en spelare ska kunna sätta sig in i spelvärlden.  

 I den här analysen kommer det tas upp olika exempel på hur formerna är ledande i de spel 

som studien har baserats på. Det tas också upp hur några av spelen förvirrar spelaren med 

missledande former och element för att få en spelare att utforska och på så sätt kanske bli 

belönad för att inte gå direkt mot det mål som presenteras. Skulle dessa spel bara ha former 

som är vägledande mot målet hela tiden skulle spelet bli för enkelt. Att använda former 

missledande, som i till exempel Borderlands med welcome-skylten, ger spelarna ett val att 

utforska och bli belönade för att ha blivit vägledda av former till fel område. Detta ger 

spelaren en känsla av att den har hittat något som det inte var meningen att man ska hitta lätt, 

och utan att veta om det blev spelaren antagligen vägledd till det, men får känslan av att det 
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var något som denne hittade helt själv.  

 

 

Det jag märkte i just spelet Borderlands, är att efter att testspelarna har letat bakom welcome-

skylten så blev de väldigt förvirrade i vart de skulle gå. Welcome-skylten verkade ha lite för 

stor inverkan i valet av väg och på så sätt tänkte inte spelarna på att de kunde gå åt andra 

hållet. Detta är något som jag inte tänkte på under min studie, att om en form sticker ut för 

mycket ut miljön kan den lätt förvirra en spelare, till exempel den här welcome-skylten, den 

bör ha varit lite mindre eller kanske haft en form av en pil som pekade åt det håll som 

spelaren skulle åt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: 

Skärmdump på 

första pusslet i 

Portal 2 (2011). 

 

 

 

 

Denna bild (Se Figur 15) är tagen från det första pusslet du stöter på i spelet Portal 2. Här kan 

man tydligt se hur miljön är designad för att ge spelaren en klar bild över vad som går att 

interagera med. Sättet som de interagerbara objekten är designade är sådant att de är formade 

till en rund form eller har något runt som siluett på sig, till exempel kuben i vänster hörn. 
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Dessa former står ut mycket från den stela kantiga miljön vilket ger spelare något att sträva 

efter att hitta eller ta sig till. Detta pratar också Galuzin i sin bok Ultimate Level Design Guide 

(2011, s. 20) där han menar att en miljö ska vara designad med hjälp av former, siluetter av 

former och starka visuella intryck för att hålla den intressant och få viktiga objekt att stå ut 

direkt och kunna läsas snabbt av en spelare. 

Designing your environments in silouette makes you focus on shapes, form, and visual 

appeal. (Galuzin, 2011) 

 

 För att förstärka hur han menar har jag tagit figur 15 och ritat ut de siluetter som finns i den, 

samt tagit bort alla färger. (Se Figur 16 nedan) 

 

 

 

 

Figur 16: 

Skärmdump 

från spelet 

Portal 2 

(2011) 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnt presenteras spelarna för ett typ av pussel som ger belöningen att ta sig 

vidare till nästa nivå i Portal 2 (2011). Detta nämner också Melendez i sin artikel Guiding 

techniques in F.E.A.R. 2, (2013) där han förklarar hur repetitiva pussel och objekt får en 

spelare att förstå att dessa element är nödvändiga för att ta sig vidare. 
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Game mechanics such as repeated puzzles or special objects are recognized by the 

player and so easily help guide him. But before using them, you need to have a proper 

introduction that the player can't miss. In the case of F.E.A.R. 2, it helps that these 

puzzle elements are never used for secondary paths or secrets, so after a while you 

understand that all of these elements are critical to progressing, and give them more 

importance. (Melendez, 2013) 

Exempel 2: 

 

Figur 17: Skärmdump från spelet Portal 2 (2011)                Figur 18: Skärmdump från spelet Portal 2 (2011)         

 

I dessa bilder (se figur 17, 18 ovan) kan man se hur spelet tvingar spelaren att lära sig att 

runda former är där för att hjälpa till eller lösa ett pussel. I den första bilden ser du hur 

spelaren står framför en knapp och funderar vad exakt denna knapp gör. Spelaren får direkt ett 

tips med hjälp av de blåa formerna på marken som leder till väggen. Då spelaren tryckt på 

knappen (Se figur 18 ovan) så öppnas en portal. Denna portal är något som en spelare 

verkligen kommer att använda genom spelet och i detta läge introduceras spelaren för den för 

första gången. När knappen är nedtryckt så öppnas denna portal och genom portalen ser 

spelaren sig själv. Detta fångar väldigt mycket uppmärksamhet och den runda formen visar 

sig än en gång vara något som är där för att vägleda och hjälpa spelaren. 

Detta pussel fastnade dock många spelare på och blev förvirrade angående exakt hur dessa 

portaler relaterade till varandra. Det jag undrade över när spelarna fastnade vid detta pussel 

var om de inte visste vart de skulle eller vad de skulle göra. Efter att ha frågat testspelarna 

svarade alla att de visste vart de skulle, och att de visste att de skulle behöva trycka på den 

stora röda knappen som fanns i pusslet. Men de visste inte hur de skulle ta sig in till de 

glasburar som fanns (Se figur 17 och 18 ovan). Denna förvirring hade inte mycket att göra 

med formerna i denna nivå, utan det handlade snarare om att spelarna alltid har kunnat se de 

objekt som behövs integreras med för att lösa pussel innan. I just det här exemplet finns 

nämligen en portal som leder till den blåa portalen på figur 18. Denna portal är placerad så att 
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spelarna måste vända sig om för att hitta den. Denna placering av formen (Den orangea 

portalen) förvirrade spelare till en början men lärde också spelarna att det lönar sig att kolla 

igenom de rum som de befinner sig i innan de kan dra slutsatser om i hur de ska ta sig vidare. 

Här under har jag tagit en bild från spelet Portal 2 (2011) och sedan haft med den i den 

undersökning som jag hade innan testpersonerna fick spela spelen. Undersökningen gick ut på 

att svara på olika frågor som handlade om olika delar av spel. En av bilderna var denna (Se 

figur 19 nedan) 

 

Figur 19. Skärmdump från spelet Portal 2 (2011) 

 

Denna bild är från spelet Portal 2 (2011), men jag har i Photoshop blockerat ut de former som 

förekommer i nivån. I bilden finns det två vägar, en till höger och en till vänster. Den enda 

stora skillnaden på dessa är formen på utgången. Jag intervjuade fem personer och resultaten 

finns på sida 15. 

Det intressanta med detta var att ingen av testpersonerna som valde den runda dörren tvekade 

när de förfrågades om huruvida de var säkra på att den ledde vidare. Den person som valde 

den högra dörren tvekade väldigt länge, och när personen förfrågades igen efter att ha spelat 

spelet valdes den runda dörren.  
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Efter dessa frågor började det verkligen synas att repetitiva objekt ofta fick spelare att anta att 

dessa leder någonstans eller är placerade för att visa spelare något. Detta är otroligt tydligt i 

Portal 2 där dörren för att ta sig vidare till nästa nivå alltid är rund. Denna runda dörr sticker 

också ut väldigt mycket i de miljöer den presenteras i när spelarna får syn på den.  

 

Portal 2 verkar också ha tänkt på detta när de designade sina nivåer, med tanke på att nästan 

allt du kan interagera med är format till runda objekt av olika slag. Alla dessa runda objekt 

hjälper också spelarna att ta sig vidare i de nivåer som de befinner sig i. Detta repeteras 

genom hela spelet och visar klart på att dessa former vägleder spelaren genom att alltid 

behöva interageras med för att en spelare ska ta sig vidare. Detta gör att spelaren konstant 

letar efter dessa.  

 

 

Ett annat exempel på hur former sätts ut i en miljö för att vägleda en spelare är början på 

Borderlands (2010). Detta spel introducerar en spelare för en väldigt öppen miljö direkt. 

Huvudgången som leder till nästa steg i spelet är dock väldigt tydligt visad med hjälp av 

flaggor formade som uppochnedvända trianglar. Exempel i bilden under (Se figur 20 nedan). 

 

Figur 20. Skärmdump tagen ifrån spelet Borderlands (2010). 
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Dessa flaggor har även en väldigt ljus färg, vilket gör att de sticker ut mer från miljön. Det 

som jag dock reagerar mest på när jag ser dessa flaggor är att de skapar små broar över den 

väg du går. Dessa broar blir väldigt upprepande och skapar en kubliknande form. 

 

Upprepade former är något som kan leda en spelare. Detta är visat under en undersökning av 

former, då jag visade figuren ur Portal 2 (2011) där jag blockat ut formerna med olika 

variationer av grått.  De testpersoner som svarade att de skulle ta den fyrkantiga gången 

ändrade sitt svar när de fick chansen att svara på den igen efter att ha spelat igenom den biten 

av Portal 2 (2011) som jag visade dem. Efter att ha insett att den runda dörren alltid leder 

vidare så nämnde samma spelare att de skulle valt den runda dörren istället. 

 

8.1 Diskussion 

 

I dessa spel har många former visat sig vara ledande, och till och med lite för ledande ibland. 

Många av formerna i dessa spel är väldigt repetitiva för att hålla en spelares uppmärksamhet, 

det vill säga att de håller samma former genom hela spelet så att spelaren minns hur dessa ser 

ut. Det kan dock ha sina nackdelar; i till exempel Borderlands och Borderlands 2 spelar 

spelaren i massiva miljöer och kan därför lätt få syn på objekt som de inte ska till.  På så vis 

kan en spelare ibland vandra iväg för långt och hamna i områden som har allt för svåra hinder 

eller andra problem. Detta kan lätt skapa frustation då en spelare tidigare i spelet har lärt sig 

att hitta dessa former i miljön och att de alltid varit till hjälp och visat spelaren att den gått 

rätt. 

I Portal 2 (2011) finns ett annat exempel, dock fungerar detta väldigt bra i just det här spelet. 

De dörrar som presenteras i Portal 2 är en form som alltid tar en spelare vidare. Dessa 

repeteras genom hela spelet och leder alltid spelaren vidare. Detta är en otroligt passande form 

som vägleder spelarna för att dörren är alltid låst tills spelarna har löst de pussel som 

presenteras innan, vilket gör att spelarna vet sitt mål men måste komma på en lösning för att 

öppna dörren först. Detta blir lagom utmanande för spelaren med tanke på att spelaren vet hur 

denne ska ta sig vidare, men det enda som står i vägen är de pussel som måste lösas.  

Borderlands-spelen skulle kunna göra det lite lättare för nybörjarspelare om de placerade ut 

tydliga checkpoints i världen som spelarna bara kunde passera när de gjort sina uppdrag, för 
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att verkligen hålla spelet nybörjarvänligt när det kommer till vägledning med former. Dessa 

checkpoints skulle då vara formade som tillexempel stora runda eller fyrkantiga dörrar för att 

få spelaren att känna igen dessa lätt. Detta är dock något som kanske skulle förstöra 

upplevelsen för erfarna FPS-spelare, men tanken är att detta kanske skulle kunna aktiveras 

innan man startade spelet om man var en nybörjare och ville ha det med.  Detta vore till stor 

hjälp för nybörjare. 

 

Vad exakt i dessa spel är former som är vägledande för nybörjarspelare, och vilka tecken 

finns det på att de är vägledande? I de undersökningar som jag gjort så har spelarna blivit 

vägledda primärt av former på olika sätt. Under speltestsessionerna så visade det sig att 

spelaren ofta hade en aning om vart den skulle och vilka former som gav något till spelaren. 

Det finns så klart mycket annat som kan ha påverkat dessa spelares val av väg, men den 

statistik som samlats under den här perioden visar på att så inte är fallet.. De former som är 

tydligt ledande i spelet är även placerade på platser vid den väg som spelaren kan ta sig vidare 

genom. 

 

9. Slutsats 
 

Resultaten denna studie har kommit fram till visar att dessa FPS-spel har utvecklats med 

formspråk i tanken. Alla dessa spel har mycket gemensamt angående hur former leder 

spelarna i spelen. Däremot finns både större och mindre skillnader mellan dessa spel, som att 

Portal 2 (2011) använder sig av små rum med ett klart mål som spelaren kan se direkt, medan 

Half-Life 2 (2004) använder sig utav små objekt placerade delvis gömda för spelaren för att få 

spelaren att leta sig fram. Alla spel tyder dock på att det finns ledande former i dessa spel. 

Repetitiva former och placering är något som alla fyra spel använder sig av. Med andra ord att 

de placerar ut föremål som har en form som sticker ut från miljön runt om och är placerade på 

ställen spelaren bör ta sig till eller på ställen som får en spelare att utforska den värld som 

denne befinner sig i. På så vis verkar spelare reagera snabbare i områden de befinner sig i. 

Spelarna lärde sig snabbt och enkelt i alla dessa spel var de kunde hitta objekt att plocka upp 

eller vart de skulle för att ta sig vidare. 
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Inget av dessa spel förlitar sig dock helt på att dessa former ska leda en spelare hela tiden. De 

former som denna studie har fokuserat på är de former som visar sig tidigt i spelen, vilket 

tyder på att spelen försöker leda en spelare med dessa former tidigt i spelet för att ge spelaren 

en enklare spelupplevelse. Detta betyder inte att spelen fortsätter med detta genom hela spelet.  

Några av spelen använder sig också av former för att missleda en spelare till att hitta småsaker 

runt om i världen. På så vis visar spelet att en spelare kan hitta hemligheter och nödvändiga 

saker utan att följa den väg som leder vidare hela tiden. 

De undersökningar som gjorts har gjorts på fem individer som aldrig spelat dessa spel 

tidigare, och som även har väldigt lite erfarenhet av förstapersons skjutspel. Det antal 

personer som deltog i denna studie var dock möjligtvis lite låg för att få ut helt korrekt 

statistik om detta ämne. Detta bör hållas i åtanke. 

De former som finns i dessa spel är tydligt vägledande men också ibland missledande. Det 

skulle gå att göra några av dessa spel mer nybörjarvänliga med hjälp av mer former som ska 

finnas som vägledning. Att använda sig av repetitiva former på ett sätt som görs i Portal 2 

(2011) skulle kunna användas i andra spel för att lätt skapa små mål för spelaren att sträva 

efter att ta sig igenom. Denna vägledning skulle kunna finnas som ett alternativ innan man 

startar spelet för att göra det extra nybörjarvänligt. 

Denna studie visar att vägledning med former är något som hjälper nybörjarspelare och något 

som påverkar inlärningskurvan när det kommer till nya spel. Detta är något väldigt positivt 

som visar att placering av objekt kan göra inlärningskurvan kortare och mindre komplicerad. 

Vägledande former påverkar nya spelares beslut och bidrar till att de lättare kommer in i 

spelen. 
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11. Bilagor 

 

 

 

Frågor om bilder 

 

1. Om detta var en nivå och du var tvungen att välja ett håll att ta dig vidare till nästa 

nivå, vilken väg skulle du ta, höger eller vänster? Se figur nedan 

 

 

Höger eller vänster? 

 

Försök förklara med ord varför du valde det hållet: 
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2. I den här bilden ska du föreställa dig att du är på väg till en vänlig stad utan faror, där 

kommer du träffa massor med allierade. Vilken väg skulle du ta, höger eller vänster? 

Se figur nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höger eller vänster?  

Försök förklara med ord varför du tror du valde det hållet? 

 

 

Mellan 1 till 5 vad som får dig att välja det hållet som du valde. Där 1 är att det inte 

alls påverkade ditt val, medan 5 är att det hade väldigt stor påverkan på ditt val av väg.  

 

Former - 1   2   3   4   5       

Färg  -  1   2   3   4   5       

Ljus  -  1   2   3   4   5        

 

Försök förklara vilka former/färger/ ljus som du reagerade på: 
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3. I den här bilden är du på väg att utforska en stor värld med många äventyr och monster  

Du inte visste fanns. Skulle du gå åt höger eller vänster i denna bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höger eller vänster?  

 

Mellan 1 till 5 vad som får dig att välja det hållet som du valde. Där 1 är att det inte 

alls påverkade ditt val, medan 5 är att det hade väldigt stor påverkan på ditt val av väg.  

 

 

Former - 1   2   3   4   5      

Färg   -  1   2   3   4   5        

Ljus  -  1   2   3   4   5        

    

Försök förklara med ord vad som fick dig att gå åt det håll du valde: 

 

 


