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Abstract 

Aesthetics is an important part of a user experience and can affect users in several different 

ways. This study aims to examine how the aesthetics of games affect the user experience and 

furthermore, it tries to establish which aspects and elements of game aesthetics that are 

relevant for this purpose. However, this study only aims to examine the visual part of game 

aesthetics and therefore, sound has been precluded from the games that were used in this 

study. To gather information about these user experiences, eight respondents got to play five 

games each – Minecraft, Monument Valley, Portal, Pac-Man and Unravel. Their experience 

was then evaluated, partly through a semi-structured interview but also with the methods 3E 

– Expressing Emotions and Experiences and This-or-That. The gathered data was then 

analyzed through theories of game aesthetics, both according to its functionality and its impact 

on feelings and beyond this, theories of emotional design and the hedonic and pragmatic model 

of a user experience. 
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1. Bakgrund 

Salen och Zimmermann (2004) berör kulturhistorikern Johann Huizingas forskning om 

människan som en lekande varelse, där han avhandlar hur lek och spel följer människan 

genom livet. Huizinga menar att fenomenet i sig kan vara svårt att förklara, då lek och spel inte 

utgörs av vare sig rationella eller nödvändiga handlingar, utan sker endast för nöjes skull.  

Författarna behandlar också de tankar Bernard Suits presenterar, där han visar på vilket 

ineffektivt sätt ett spel kan tyckas vara för att nå ett mål. Detta exemplifieras bland annat med 

hur en boxare, istället för att helt enkelt skjuta sin motståndare och försäkra sig om att denne 

inte stiger upp innan domaren räknat till 10, tar på sig vadderade handskar och fightas på ett 

mer regelmässigt sätt (ibid). 

Likaså när det gäller golf, kan det mest effektiva sättet för att få ner en boll i ett hål, tyckas 

vara att helt enkelt lägga ner det för hand i det avsedda hålet. Det som i stället sker är att 

spelaren tar en klubba, ställer sig på långt avstånd och därifrån försöker få ner bollen i hålet, 

något som inte kan ses som tekniskt intelligent, men som ändå är en mycket populär 

sysselsättning för många spelare. När det gäller spel, visar Suits alltså att det som i vanliga fall 

skulle tyckas vara en helt irrationell väg att nå ett mål, helt plötsligt blir ett absolut nödvändigt 

sätt att utföra en uppgift på (ibid).  

Att spel är något som är väldigt populärt hos människan syns inte minst genom 

användandet av digitala spel. Det kan ske i hemmet framför datorn, i mobilen på bussresan 

hem från arbetet och på surfplattan under rasten. I vårt samhälle är digitala spel något vi har 

att tillgå närhelst vi söker roa oss. Det finns spel inom alla kategorier – allt från spel för lärande 

till våldsamma skjutspel – och det dyker dagligen upp nya. En gemensam nämnare för alla 

digitala spel, oberoende av genre, är dock det faktum att de är visuella produkter. De tidiga 

digitala spelen präglades av tekniska ramar som mynnade ut i den pixelgrafik som fortfarande 

används flitigt. Allt medan tekniken utvecklats har även nya möjligheter öppnats och idag kan 

vi se allt från detaljrik realism till avskalad minimalism inom spelestetiken. Estetik i spel 

används för olika syften. Det kan dels fylla en funktionell roll men också göra spelupplevelsen 

mer njutbar och påverka en användarens känslor. Det är därför intressant att undersöka hur 

spelestetiken påverkar användare.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå spelestetikens roll i digitala spel samt undersöka hur estetiken 

påverkar användaren. Detta innebär att undersökningen först tar reda på vilket inflytande 

estetiken har på användarupplevelsen för att sedan undersöka vilka estetiska faktorer som är 

av betydelse för användarupplevelser, något som också kan vara av intresse för framtida 

forskning. Spelestetik innehåller dock många delar och syftet har därför avgränsats till enbart 

estetikens visuella element.  

 

 Hur påverkas användarupplevelsen av spelestetiken? 

 Vilka estetiska faktorer är av betydelse i spelestetik? 
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3. Relaterad forskning 

I detta arbete behandlas ett antal begrepp och områden som är av relevans för studien. Dessa 

förklaras i följande avsnitt och används för att skapa en djupare inblick i områden som ligger 

i anslutning till området spelestetik. Här behandlas ämnena visuell kommunikation, 

användarupplevelser samt spel, både ur ett historiskt perspektiv men även utifrån hur de kan 

skapa nostalgi hos spelare. 

3.1 Visuell kommunikation 

Trots att detta arbete främst behandlar spels estetik har även vissa andra estetiska områden 

legat till grund för undersökningen. Bo Bergström (2015) nämner ingenting om spel, men 

lyfter fram ett antal viktiga synpunkter vad gäller färg och form. En aspekt är färgens betydelse 

i ett kommunikativt material, där den beskrivs fylla ett antal funktioner. Till att börja med sägs 

det att färg är ett effektivt knep för att attrahera åskådaren. Olika färger gör olika saker för 

åskådarens ögon – fångar uppmärksamhet, smälter in eller lugnar.  

     Bergström (2015) menar att färg också skapar stämning, där exempelvis röda och gula 

färger nämns som lätta och glada, vilket leder till en upprymd stämning, medan svart sägs 

kopplas till död och ondska, men även elegans och stilfullhet. Färg nämns dessutom som något 

som kan informera. Här tas sjukhusens färgval upp som ett exempel. Infektion och smitta är 

gult, blått signalerar rent material, grönt sterilt osv. Färgens informativa syfte syns även på 

vattenkranen där rött är varmt och blått är kallt. Struktur är ytterligare något som färg kan 

bidra till genom att exempelvis olika innehåll i en text ges olika färgkoder. Åskådaren påstås 

då ha lättare att navigera sig. Slutligen beskrivs färg som något som kan pedagogisera. Färg 

används då ofta för att lyfta fram viktiga delar ur en text för att förtydliga eller särskilja 

särskilda delar.  

Vad gäller form sägs även detta vara ett element som kan attrahera åskådaren. Här nämns 

delen och helheten som viktiga aspekter. I somliga fall kan ett enskilt element dra till sig 

uppmärksamheten och på så vis attrahera, medan det andra gånger kan vara formerna i en 

helhet som väcker intresse. Form beskrivs också som ett sätt att hjälpa åskådaren att orientera 

sig, genom att olika former vägleder ögonen genom ytan eller att storleksordningen visar på 

vilken form som är mest relevant eller bäst att inleda med – exempelvis rubrik respektive 

brödtext i en tidning. (ibid) 

Som det nämnts tidigare i detta avsnitt behandlar inte Bergström (2015) spel och dess 

estetik, men området är trots detta relevant att utforska. Enligt Bergström kommunicerar färg 

och form olika saker till oss människor när vi åskådar dem. Dessa element återfinns också i 

spel, vilket därför har gjort dem till viktiga delar att uppmärksamma i den undersökning som 

har genomförts. 

3.2 Användarupplevelse 

Upplevelsedesign handlar, enligt David Benyon (2014) om att design, på både lång och kort 

sikt, ska ge människor en fängslande och njutbar upplevelse. Detta inkluderar både nöje, 

estetik och känsla, och är viktigt både vad gäller produkten i sig och vad den erbjuder. Det är 

viktigt att betrakta upplevelser som något som berör på både ett psykologiskt, socialt och 
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fysiskt plan och förstå hur människors värderingar påverkar deras användarupplevelse. Dessa 

områden beskriver författaren på följande sätt: 

  

 Psykologisk njutbarhet: Här handlar det om känslomässig eller kognitiv 

njutbarhet.  Denna dimension av design är användbar för att kombinera olika sätt att 

njuta av en produkt, såsom att den är effektiv, lätt att använda, och skapar 

tillfredsställelse vid förvärvandet av nya färdigheter.  

 

 Social njutbarhet: Denna uppstår i relationer med andra. Produkter eller enheter 

med denna egenskap underlättar sociala aktiviteter eller förbättrar relationer. Exempel 

på sådana kan vara sms, Facebook eller andra sociala medier. Njutbarhet som uppstår 

ur förhöjd status eller god image passar också in här.  

 

 Fysisk njutbarhet: Detta förknippas med kropp och sinne och uppstår genom 

hantering och vidröring av saker eller doften av dem, som exempelvis doften i en ny bil 

eller känslan att använda ett väldesignat tangentbord. Det sistnämnda är bland annat 

tydligt vid designen av ergonomiska produkter.  

 

 Ideologisk njutbarhet: Här kommer människors värderingar in i bilden; något man 

håller kärt, tycker är meningsfullt, eller har med ens ambitioner att göra. Det kan 

handla om att man värdesätter en hållbar eller dyrbar design samt vilken uppfattning 

den eventuella användaren har av avsändaren. 

 

I en rapport av Roto, Law, Vermeeren och Hoonhout (2011) beskrivs också att en 

användarupplevelse innefattar många olika delar. Innan en person ens använder en produkt 

kan denne ha förväntningar som formats av exempelvis erfarenhet av liknande teknik, andra 

enheter av samma märke och den reklam för produkten som uppmärksammats. På samma sätt 

breddas den indirekta upplevelsen efter användandet genom att personen reflekterar över det 

tidigare användandet eller genom att människors uppfattningar om produkten ändras. En 

användarupplevelse ser alltså olika ut beroende på när den mäts. 

Om mätningen fokuserar på användarens upplevelse i stunden, kan den ge svar på 

personens känslomässiga respons på detaljer i användargränssnittet, ge information om hur 

designen uppfattas och förslag på produktutveckling på ett annat sätt än en mätning under en 

längre tid kan göra. En mycket negativ upplevelse tenderar nämligen att avta om personen 

använder produkten oftare och lyckas med uppgifter som tidigare var svåra, och minnet av det 

negativa kan förändras. (ibid) 

Trots att många faktorer påverkar en persons användarupplevelse kan man tala om tre 

huvudkategorier: 

 

 Sammanhang: Användarupplevelsen kan förändras när sammanhanget förändras, 

även om produkten i sig är densamma. Därför hänvisar man här till en blandning av 

socialt sammanhang (exempelvis vid arbete med andra människor), 

uppgiftssammanhang (de samtidigt pågående uppgifter som kräver uppmärksamhet), 
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tekniskt och informativt sammanhang (exempelvis anslutning till nätverk eller andra 

produkter) samt fysiskt sammanhang (om en produkt används vid ett skrivbord eller 

ombord på en buss som färdas på en guppig väg). 

 

 Användaren: En användarupplevelse är föränderlig, eftersom användaren i sig kan 

förändras. Detta kan bland annat ha att göra med en persons motivation för att 

använda en produkt, vilka fysiska och mentala resurser användaren besitter vid 

användartillfället, personens humör och förväntningar. 

 

 Systemet: Användarens uppfattning av systemets beståndsdelar påverkar givetvis 

användarupplevelsen. Viktiga delar av detta har dels att göra med vilka 

grundbeståndsdelar systemet är utrustat med (kan vara estetik, responshastighet, 

funktionalitet), vilka beståndsdelar som användaren har ändrat eller lagt till i systemet 

eller sådant som medför konsekvenser vid användandet (detta kan röra sig om det finns 

ett foto av barnen i telefonen, att produkten är sliten eller har repor), såväl som vad 

märket eller tillverkaren står för (exempelvis om den är ”cool” eller räknas som hållbar 

design) (ibid) 

 

Dessa faktorer kan inte i sig beskriva användarens upplevelser, men de är intressanta att titta 

på i sammanhanget, när en användares upplevelser i stunden studeras. De kan vara ett stöd 

för att identifiera de bakomliggande orsakerna till en viss upplevelse. (ibid) 

3.2.1 The magic circle of play 

Salen och Zimmermann (2004) berör begreppet ”Den magiska cirkeln”, ett koncept inspirerat 

av Johann Huizingas forskning som tidigare nämnts. Konceptet förklaras bland annat så att 

varje spel utspelas inom ett ramverk där en egen tid och rymd skapas, separerad från det 

verkliga livet. Spelets magiska cirkel sägs vara det utrymme inom vilket spelet äger rum.  

Spel skiljer sig från lek, då leken är mer informell och inte har någon tydlig gräns, medan 

spel till sin natur är formade enligt vissa regler och gör att den magiska cirkeln i det fallet är 

klar och tydlig. Inom den magiska cirkeln skapar spelets regler ett samlat innehåll som sedan 

vägleder spelaren genom spelet. (ibid)  

När det gäller digitala spel kännetecknas de ofta av rent nöje. Spelen måste utformas så att 

spelaren lockas att träda in i den magiska cirkeln och att stanna kvar där. Dessutom syftar 

denna utformning till att få spelaren att komma in i ett flow, ett uppiggande nöje som 

uppträder när någon engagerar sig i en aktivitet och upplever sig ha kontroll över sina 

handlingar. Det kan komma till stånd genom att spelets utformning ger utmanande aktiviteter, 

klara mål, klar feedback och känslan av att som spelare ha kontroll i en osäker situation. 

Effekter som uppnås under ett sådant flow kan yttra sig i att spelaren är helt koncentrerad och 

tidsaspekten förändras så att personen inte längre är medveten om världen runt omkring. 

(ibid) 

Spel besitter också en egenskap som brukar kallas ”samma men annorlunda”. Varje gång 

ett spel spelas, förblir den formella strukturen densamma, men de resultat som blir följden är 

olika. Denna egenskap hos ett spel gör det trevligt för spelaren att utforska olika möjligheter. 

Det är av betydelse för att en spelare ska fängslas av spelet och vilja spela mer, fortsätta mot 
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det åtråvärda målet. För att spelaren ska orka fortsätta dit, behöver det finnas små 

tillfredsställande delmål. (ibid) 

Belöningar och bestraffningar är ett inslag från beteendevetenskapen som kan användas för 

att lära en spelare ett korrekt beteende i en speciell situation, såväl som att det ger en belöning 

under spelets gång, när spelaren deltar under en längre tid och utvecklas. Utmaningar är 

viktiga i sammanhanget. De får dock inte vara över spelarens förmåga, inte heller för lätta, 

eftersom de i ena fallet ger en känsla av att inte kunna klara något och i andra fallet är 

uttråkande. Idealet är att spelet hela tiden innehåller balanserade utmaningar. (ibid) 

3.3 Spel 

3.3.1 Spelhistoria 

Att definiera det allra första digitala spelet är något av ett problem. John Kirremuir (2006) 

beskriver nämligen att det redan 1952 dök upp ett datorspel, ett Tic-Tac-Toe-spel av Alexander 

Sandy Douglas, och att det sex år senare, 1958, skapades ett tennisspel till ett oscilloskop av 

William Higinbotham. Det senare betraktas ofta som det allra första digitala spelet, men båda 

dessa existerade endast på specifika forskningsinstitut och laboratorier. 1962 skapades dock 

ett spel kallat Spacewar av forskare vid Massachusetts Tekniska Institut under ledning av Steve 

Russel. Under de närmaste åren kopierades detta spel av olika akademiska institutioner runt 

om i Amerika och blev på så vis det första spelet som tog sig vidare från ett specifikt 

forskningsinstitut. Under denna period var dock datorer sällsynta i privata hem, vilket gjorde 

att det inte fanns någon större marknad för digitala spel. Detta skulle komma att ändras. 

Kirremuir (2006) beskriver vidare att marknaden förändrades helt och hållet när en 

spelkonsol för hemmet, kallad The Magnavox Odyssey, lanserades 1972. Samma år startades 

också företaget Atari som blivit ett av de mest betydelsefulla spelföretagen i historien och har 

skapat bland annat arkadspelet Pong. 1977 lanserade också Atari en egen spelkonsol som blev 

mycket populär. Under åren 1978 till 1980 växte marknaden än mer och spel som Zork, 

PacMan och Space Invaders släpptes. Mer och mer pengar gick in i spelindustrin, där både 

arkadhallar och digitala spel för hemmet blev allt vanligare investeringar. Populära spelföretag 

som Nintendo och SEGA började också producera konsoler och spel under denna tid. Under 

80-talet blev även datorer i hemmet allt vanligare och detta öppnade upp en ny plattform för 

spel. 

Grafiken i dessa tidiga spel skiljer sig mycket från det vi ser i digitala spel idag. Det talas om 

bitar (bits) för att förklara hur kraftfulla maskinerna är, och de har växt från 8-, 16- och 32-

bitar tills 1993 då slutligen den första konsolen med 64-bitar kom. Detta innebar att mer 

komplexa spel kunde utvecklas. 1995 släpptes också den första konsolen med möjlighet till 

internetuppkoppling (ibid).  

Ett annat format för spel som funnits sedan 70-talet, men som återigen blev populärt under 

mitten av 90-talet, är spel som accessoarer där Tamagotchin är det mest framstående. Under 

90-talet lanserades också vissa handhållna konsoler som exempelvis Nintendos Game Boy som 

erbjöd tvåfärgsspel, men med nyare versioner av konsolen skapades också möjligheter för spel 

innehållande fler färger och detaljer. Senare, runt 2004, dök också mer komplexa mobila 

konsoler upp, såsom Nintendo DS, som bland annat hade två skärmar, varav en var 

touchbaserad. Denna konsol använde sig också av trådlös teknologi. Spel för mobiltelefoner är 
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också ett mobilt format, där exempelvis Snake var ett av de allra tidigaste mobilspelen, vilka 

med tiden blivit mer och mer avancerade (ibid) 

Den bok som denna information hämtats från är från 2006 vilket gör det till en något 

daterad källa vad gäller dagens spel och teknik. På hemsidan TechCrunch skriver dock 

Chikhani i artikeln The History of Gaming: An Evolving Community (2015) om spelets 

utveckling fram till nu. Författaren beskriver att spel idag använder sig mer av internet än 

tidigare, och att även tekniken utvecklats så pass mycket och i en sådan snabb takt, att i stort 

sett varje nytt spel som släpps överträffar sina föregångare vad gäller grafik och konsoler. 

Tillgången och användandet av internet har också skapat nya förutsättningar genom att det 

öppnar upp för möjligheten att spela och kommunicera med andra. Även alternativet till att 

köpa spel online är något som förändrat industrin. Spelindustrin har på senare år också börjat 

röra sig mer och mer mot de mobila plattformarna som smartphones och surfplattor, vilket 

gjort att digitala spel konsumeras av en större publik. När författaren blickar framåt nämns 

tekniken för virtuell verklighet (Virtual Reality) som ett spännande och högst aktuellt område 

för framtida spel. 

3.3.2 Nostalgi i spel 

Nostalgi är ett fenomen som det rapporterats om ända sedan 16oo-talet, och beskrevs då som 

en extrem form av hemlängtan, där melankoli och emotionell labilitet var nyckelord (Sloan, 

2015). Begreppet har dock förändrats med åren, och förklaras nu som saknad eller längtan 

tillbaka till en äldre tid eller period. Detta är ett känslomässigt tillstånd som också är aktuellt 

inom spelindustrin. Dagens konsumenter har tillgång till ett brett utbud av spel, som bygger 

på den nostalgi som äldre digitala spel framkallar. Detta syns dels genom att retrospel 

produceras än idag, men nu till nya konsoler, och utöver detta innehåller marknaden också 

många spel som åberopar den estetik och mekanik som återfinns i dessa retrospel. I och med 

att digitala spel är ett relativt ungt medium som sett en enorm utveckling under sin livstid, 

finns också en stor publik som följt denna resa. På grund av användares tillbakablickar på goda 

spelupplevelser av tidigare spel, har en kommersialisering av dessa varit oundviklig. Nostalgi 

i spel sträcker sig dock över fler medier, och det är inte ovanligt att referenser till exempelvis 

äldre film och musik syns i dagens digitala spel. Nostalgi i spel svarar mot användares behov 

av att än en gång förenas med det förflutna. 

4. Teori 

De områden som presenterats i avsnittet om relaterad forskning rör ämnen som är nära 

besläktade med spelestetik. I detta teoriavsnitt ligger fokus istället på de områden som studien 

mer specifikt undersöker. Avsnittet behandlar spelestetik i olika avseenden, dels dess påverkan 

på användarupplevelser, dess funktionella roll men också förhållandet mellan dessa samt 

teorier gällande estetiks påverkan på användarupplevelser.  

4.1 Spelestetiks påverkan på användarupplevelse 

På samma sätt som spelestetik har många likheter med visuell kommunikation kan den i viss 

mån också kopplas till estetiken i film, då de båda tillhör området rörlig bild. King och 

Krzywinska beskriver i ”Understanding Digital Games” (2006) hur bland annat perspektivet i 
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spelet kan påverka spelupplevelsen. Det talas här om att ett förstapersonsperspektiv, där spelet 

upplevs genom spelkaraktärens ögon, kan skapa en större inlevelse hos spelaren än 

tredjepersonsperspektivet, där spelkaraktären istället betraktas från ett visst avstånd, och 

spelaren distanseras mera från de handlingar spelkaraktären utför. Ett än mer distanserat 

perspektiv är gudsperspektivet, där spelplanen betraktas ovanifrån, från ett längre avstånd. 

      I samma bok skriver Jonathan Sykes om hur det estetiska i spel påverkar spelaren. Det sägs 

här att allt från färger till ljussättning, konststil och sättet karaktären rör sig på, påverkar 

spelupplevelsen. Vidare beskrivs det att spel i sig själva inte framkallar känslor, utan känslorna 

triggas av åskådarens tidigare upplevelser. Super Mario 64 tas upp som ett exempel där vi i 

öppningsscenen möts av blå himmel, grönt gräs, strålande sol, munter musik, fjärilar i luften 

och livliga rörelser hos huvudkaraktären. Allt detta sammantaget påstås framkalla välmående 

hos många spelare, då detta scenario skapar goda associationer. En sådan designmetod är dock 

helt baserad på spelarens tidigare upplevelser och associationer, vilket gör det mycket svårt att 

styra vilken känsla som kommer att väckas hos spelaren. Spelestetiken skapas därför ofta 

utifrån en ljus eller mörk framtoning där exempelvis färgval och ljussättning spelar stor roll 

för att förmedla en önskad stämning. 

Ytterligare en aspekt av spelestetikens påverkan på användarupplevelse är känslan av att 

befinna sig i en miljö. Jenkins och Squire talar i ”Game On” (2002) om spel som en spatial 

konstform med paralleller till bland annat arkitektur, landskapsmåleri och skulptering. De 

menar att en spelvärld består av skapade miljöer där vartenda objekt är placerat på sin plats 

av en orsak. De kan ha för avsikt att påverka stämningen i spelet, uppmuntra till lekfullhet, 

tävling eller liknande och bidrar på så vis till en mer fängslande miljö. 

I och med att spelestetik är en av de mest centrala delarna i detta arbete, har ovanstående 

källor legat till grund för en stor del av den undersökning som har genomförts. De visar på att 

spel innehåller olika visuella element som kan påverka spelupplevelsen, vilket har fungerat 

som riktlinjer för vilka områden som kunde vara relevanta att fokusera på under 

undersökningen. 

4.2 Estetik i funktionellt syfte 

Den estetik som det talats om i tidigare avsnitt har främst kopplats till vilka känslor och 

stämningar de framkallar hos användaren. Estetik kan dessutom bidra till struktur, precis som 

Bergström (2015) förklarar. I interaktiva system, spel i detta fall, har estetiken en viktig roll i 

att förklara vilka objekt som är möjliga att interagera med. Ett sådant exempel är ikoner. David 

Benyon (2014) beskriver i ”Designing Interactive Systems” att ikoner är ett sätt för användarna 

att förstå vilka möjligheter systemet har, och var de kan nå dessa funktioner. Designmässigt 

kan de vara metaforer för något från ett annat sammanhang, exempelvis symbolen för klipp ut 

och kopiera. Dessa metaforiska ikoner har egentligen ingenting att göra med hur ikonens 

funktion fungerar i systemet i sig, utan relaterar till hur processen går till i verkligheten. Ikoner 

kan också vara en direkt avbildning av något verkligt, där ikonen för utskrift, symboliserat av 

en skrivare, tas upp som ett exempel. Designen kan också hålla kvar vid en designstandard 

som tidigare varit en godtycklig symbol för ändamålet, och sedan följt med under åren, trots 

att den inte är lika relevant idag. Här nämner författaren ikonen för ”spara” som exempel, 

vilken ofta symboliseras av en diskett. 
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Fox (2004) beskriver vikten av att skapa fokuspunkter i en design. För att spelaren ska 

kunna navigera sig i spelet är det viktigt att tänka på vilka objekt eller element som är viktigast, 

och utforma designen så att användarens ögon dras mot dessa. Författaren menar att en sådan 

fokuspunkt kan åstadkommas på fyra olika sätt. Varierande storlek på objekt är ett av de 

verktyg som beskrivs. Det sägs att det största objektet oftast drar till sig mest uppmärksamhet, 

så det viktigaste objektet bör således vara störst. Ett annat verktyg är färg. Detta är ett verktyg 

som fungerar bäst när det används på ett dramatiskt sätt – exempelvis genom att använda 

utstickande färger på viktiga objekt. Motsatser och kontraster är ytterligare ett verktyg som 

beskrivs. Genom att låta viktiga element stå i kontrast mot bakgrunden väcker de 

uppmärksamhet. Ljusa objekt mot en mörk bakgrund är en sådan kontrast som kan vägleda 

spelarens öga. Slutligen nämns rörelse som ett sätt att väcka spelarens uppmärksamhet. Det 

sägs att rörelse omedelbart fångar betraktarens öga, och därför bör en design endast använda 

sig av rörelse i de objekt som är viktiga. Om en rörelse syns i ett av spelens minst relevanta 

objekt finns det en risk att spelaren distraheras och inte lägger märke till de element som 

fokuspunkten bör ligga på. 

Jesse Schell (2005) beskriver i artikeln ”Understanding Entertainment: Story and 

Gameplay Are One” hur åskådaren på liknande vis påverkas av färg, form och placering av 

objekt i en interaktiv miljö. Ett iögonfallande objekt drar blickar till sig, och i spel resulterar 

det ofta i att spelaren rör sig mot detta. Placeringen av dessa spelar också stor roll. Centreras 

ett sådant objekt, utforskar ögonen inte till lika stor grad vad som finns i utkanterna av 

skärmen, medan det omvänt inte ägnas lika stor uppmärksamhet åt bildens mittpunkt, om 

dessa uppseendeväckande objekt placeras längre ut från centrum. På så vis kan det visuella i 

spelet till viss del styra hur spelaren rör sig och hjälpa spelaren att navigera genom miljön. 

      Detta avsnitt har lyft fram ett antal aspekter där estetik fyller en funktionell roll. Detta är 

ett perspektiv som skiljer sig något från de tidigare synsätten på estetik som presenterats, vilka 

mestadels fokuserat på estetikens påverkan på känslor och upplevelse. Estetik som funktion 

upplevs som ett viktigt område att utforska i denna studie, i och med att de interaktioner som 

utförs i spel oftast sker genom visuella element. Estetiken i spel bidrar med andra ord till 

användarvänligheten, som också är en del av användarupplevelsen. Området är därför högst 

relevant för studien i fråga. 

4.3 Den hedoniska och pragmatiska modellen 

Den hedoniska och pragmatiska modellen (Hassenzahl, 2007) beskriver hur en 

användarupplevelse av interaktiva system formas genom två olika dimensioner. Den 

pragmatiska delen innefattar användbarhet och ett systemets förmåga att hjälpa användaren 

att uppnå olika mål rent funktionellt vilket exempelvis kan röra sig om att orientera sig på en 

hemsida för att hitta en specifik funktion. Den hedoniska dimensionen är istället mer 

fokuserad på hur en användare uppfattar ett system rent subjektivt och vilka känslor det 

framkallar såsom stimulering av den personliga utvecklingen eller att känna sig speciell eller 

kompetent. Modellen innehåller tre aspekter av hedonism. Stimulering (stimulation) som 

exempelvis innebär hur aktuellt och personligt utvecklande användaren upplever systemet. 

Identifikation (identification) som handlar om till vilken grad användaren kan relatera och 



9 

 

känna ett samband till andra genom systemet. Association (evocation) som innebär vad 

systemet symboliserar och vilka minnen det framkallar hos användaren.  

Modellen förutsätter också att de pragmatiska och hedoniska dimensionerna av en 

användarupplevelse är särskilda från varandra genom att olika aspekter av en design antingen 

relaterar till användbarhet eller känsla. Här nämner författaren en mobiltelefon som exempel. 

Designen på den kan å ena sidan upplevas som lätt att förstå sig på och därav vara lätt att ringa 

ett samtal med medan den å andra sidan kan framkalla tankar på hur avundsjukt närstående 

kommer att se på telefonen på grund av dess vackra eller häftiga design. Hassenzahl (2007) 

menar att det endast är vid några få undantag som det pragmatiska och hedoniska ligger i 

relation till varandra.  

De hedoniska och pragmatiska dimensionerna av användarupplevelser är viktiga att ta i 

beaktning när spelestetik behandlas. I och med de funktionella och emotionella aspekterna av 

spelestetik som presenterats tidigare står det klar att estetiken kan uppfylla både en 

pragmatisk och hedonisk roll. Utöver detta visar denna modell också hur det pragmatiska och 

hedoniska förhåller sig till varandra, att det är två skilda delar av en användarupplevelse. 

 

4.4 Emotionell design 
I sin bok “Emotional design - Why We Love (or Hate) Everyday Things” (2004) berättar 

Donald Norman i avsnittet ”Attraktiva ting fungerar bättre”, bland annat om ett försök som 

gjordes i Japan under tidigt 90-tal av en israelisk vetenskapsman vid namn Noam Tractinsky. 

Han lät försökspersoner testa olika bankdosor som till funktionen var likadana, men som 

designats på olika sätt. På några av modellerna var knappar och skärmar arrangerade på ett 

estetiskt tilltalande sätt, medan de på andra modeller inte var det. Resultatet visade att de 

modeller som upplevdes som snygga, också uppfattades som bättre fungerande. Tractinsky var 

tveksam till resultatet och tänkte att det kunde vara kulturellt betingat, varpå försöket gjordes 

om i Israel. Det bekräftade dock det tidigare resultatet, bara ännu tydligare.    

Andra försök författaren hänvisar till, utförda av exempelvis psykologen Alice Isen, har 

bekräftat att när en människa mår bra, blir personen bättre på att lösa problem. Är en person 

avslappnad och glad, blir denne också mer kreativ och uppfinningsrik (ibid). 

Idag är många produkter datorstyrda, och om en person misslyckas med att använda en 

sak, hjälper det inte att repetera samma kommando, utan situationen måste lösas genom att 

hitta nya lösningar. Om personen är i ett positivt sinnestillstånd, blir det följaktligen lättare att 

hitta alternativa lösningar och chansen att lösa problemet ökar. Saker som dessa, anser 

Norman (2004) visar på betydelsen av estetik i produktdesign.  

Norman (2004) talar vidare i ett senare kapitel, om tre olika nivåer inom designområdet 

som tillsammans skapar användarens upplevelse av en produkt, och som en designer måste ta 

hänsyn till. Dessa tre nivåer kallar han visceral, behavioral och reflective design och de beskrivs 

närmare nedan. 

Visceral design: Detta kan ungefärligen översättas med vad en människa personligen 

attraheras av, dennes ”magkänsla”. Norman (2004) menar att det är det fenomenet som 

förekommer  i naturen, där exempelvis blommor har utvecklats för att attrahera fåglar och bin, 

så att chansen ökar att deras pollen sprids.  
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Principerna i visceral design bygger på personers nedärvda preferenser, är liknande mellan 

alla folk och kulturer och det är de fysiska företrädena – utseende, känsla och ljud – som 

dominerar. Eftersom visceral design handlar om grundläggande reaktioner, kan den 

utvärderas ganska enkelt genom att ställa personer framför ett objekt och invänta reaktionen. 

Ibland fungerar det så bra, att personen först säger ”Den vill jag ha”, sedan ”Vad ska man ha 

den till?” och slutligen ”Vad kostar den?” Detta är reaktionen som eftersträvas inom visceral 

design (ibid). 

Behavioral eller Beteenderelaterad design: Den kan sägas bestå av fyra delar – 

funktion, hur lätt produkten är att förstå sig på, användbarhet och fysisk känsla. 

Det första test en produkt måste klara är om den fyller den funktion den ämnar uppfylla. 

Om en potatisskalare inte kan användas för att skala potatis, då spelar ingen av de andra 

delarna någon roll heller. Produktförbättringar kommer huvudsakligen till följd av att studier 

gjorts av hur människor använder existerande produkter, uppmärksammat svårigheter och 

sedan löst dessa svårigheter. Ett exempel är bilar. Vissa saker, som exempelvis mugghållare, 

har börjat vara en del av inredningen genom att det funnits en efterfrågan. Biltillverkare var 

länge motvilliga att sätta in sådana, men har med tiden insett vikten av att ta behovet på allvar, 

genom att det kommit fram att vissa personer köper en bil endast för att modellen har en 

mugghållare (ibid).   

Efter funktion kommer förståelse av produkten. Om användaren inte kan förstå en produkt, 

kan denne inte använda den på ett riktigt bra sätt, så den bästa förutsättningen för att en 

produkt ska bli lätt att förstå sig på, är att det redan i designen är tydligt vilka funktioner som 

kan utföras med olika handlingar. En viktig hjälp för att användaren ska förstå att något 

fungerar är att feedback på en handling ges, exempelvis genom att ljud läggs till vid en 

knapptryckning (ibid).  

Användbarhet är viktig eftersom irritation kan uppstå när vanliga saker vid användning 

kräver mycket tid och energi för att lära sig. Saker som används dagligen skall kunna användas 

av människor av alla sorter, vilket krävs en genomtänkt och bra design (ibid). 

Hur en produkt känns rent fysiskt är ett viktigt element i designen och kan göra mycket för 

hur uppskattad en produkt blir. Detta kan vara svårt att återskapa när en sak som vanligtvis 

görs i verkliga livet, ska utföras på en dataskärm, genom att hantera en mus eller röra vid 

skärmen, exempelvis att spela tennis på en dator, där allt kanske ser realistiskt ut, men 

användaren känner inte racketen i sin hand, hör inte ljudet när bollen träffar strängarna i 

racketen och känner inte de vibrationer i racketen som träffen i vanliga fall ger (ibid). 

Reflective/Reflektiv design: Den kan beröra både budskap, kultur och vad produkten 

ska användas till. En aspekt kan vara innebörden av saker, det personliga minnet något väcker. 

En annan aspekt är vilken självbild en produkt ger och vilken bild någon som användare sänder 

ut till andra. Ett exempel är vilket värde ett konstverk kan ha. Det kan vara lika vackert i form 

av en reproduktion, men det kan finnas ett stort värde för många i att titta på eller äga ett 

original. I frågor som dessa finns inget praktiskt svar, utan det är just det som är reflektiv 

design - svaret finns i betraktarens sinne. Skönhet och exklusivitet hör bland annat hemma i 

den reflekterande nivån (ibid). 

Norman (2004) tar i avsnittet ”Nöje och spel” även upp film och spel som områden för 

design. När det gäller film, sitter styrkan i storytelling, samspelet mellan manuset och 
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skådespelarna i en film, där tittaren flyttas in i en påhittad värld. Tittaren kommer in i ett 

tillstånd där denne blir fångad, går upp i berättelsen, identifierar sig med situationen och 

karaktärerna. Blir personen helt uppfylld av detta, är denne i sin egen värld, tiden står stilla 

och personen uppnår ett tillstånd som beteendevetaren Mihaly Csikszentmihalyi kallar ”flow”. 

I detta stadium är personen endast medveten om stunden, aktiviteten och den rena 

njutningen.  

Det stadiet kan uppstå i nästan vilken aktivitet som helst, som exempelvis sport och digitala 

spel. De villkor som behöver uppfyllas för att ett flow ska uppstå är att personen inte ska bli 

distraherad och att den aktivitet som ska utföras matchar spelarens förmågor, men får denne 

att sträva mot större kapacitet. Svårighetsnivån får endast vara på gränsen till spelarens 

kapacitet: är det för svårt blir det frustrerande, är det för lätt blir personen uttråkad. 

Situationen kräver spelarens fulla uppmärksamhet (ibid). 

5. Metod 

För att lyckas inhämta svar på de frågor som ställs i en studie, måste en passande metod väljas. 

Trost (2012) menar att syftet med en studie avgör om en kvalitativ, kvantitativ, eller en 

kombination av dessa metoder ska användas. Om en studie behandlar hur många, hur vanligt 

eller hur ofta, är det en kvantitativ metod som bör användas. Gäller undersökningen däremot 

att hitta mönster eller att förstå, handlar det om en kvalitativ metod. I denna studie har en 

kombination av dessa använts. 

Upplevelsen av de utvalda spelens estetik utvärderas med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer, 3E (Expressing Emotions and Experiences) och This-or-That. För att få mer 

bakgrundsinformation om deltagarna i studien används även en kvantitativ metod i form av  

ett frågeformulär. 

 

5.1 Kvalitativ ansats 

Ahrne och Svensson (2011) menar att  moderatorn under en kvalitativ undersökning kommer 

förhållandevis nära de människor och miljöer som ska undersökas och får större kännedom 

om forskningsobjekten. Kvalitativa undersökningar ger också en möjlighet att växla mellan de 

aktiviteter som ska genomföras, såsom att vara ute på fältet eller analysera material, vilket ger 

större flexibilitet i forskningsprocessen. 

Då denna studie är tätt kopplad till användarupplevelser har ämnet undersökts främst med 

hjälp av kvalitativa metoder. Detta grundar sig i att användarupplevelser är något som skiljer 

sig från person till person. Det ansågs därför opassande att undersöka området endast med 

hjälp av exempelvis enkäter, eftersom det skulle förutsätta att dessa innehöll alternativ som 

passar alla respondenter. Då studien förutsätter att respondenterna också bekantat sig med 

spelen som används till undersökningen måste de ges en möjlighet att testa dem. Att delta vid 

detta test ger också möjlighet, för mig som forskare, att uppmärksamma ansiktsuttryck, 

kommentarer och liknande som kan avslöja vissa känslor och upplevelser hos spelaren. 
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5.1.1 Pilotstudie  

I utformandet av en undersökning kan en pilotstudie vara ett sätt att se till hur väl 

frågeställningar, analystekniker och materialval hänger ihop (Ahrne & Svensson, 2011). Det är 

med andra ord ett sätt att undersöka om det material som förberetts inför intervjuerna kan 

generera information till de syftesfrågor undersökningen ämnar besvara, innan den 

huvudsakliga studien äger rum. I undersökningen som detta arbete behandlar har en 

pilotstudie dels använts för att testa de intervjufrågor som förberetts, men också för att se hur 

de valda metoderna fungerar. Pilotstudien genomfördes med en respondent som själv besitter 

kunskap inom de områden studien undersöker. Intervjun följde till stor del intervjuguidens 

form, men under denna intervju utforskades även potentiella formuleringar och följdfrågor 

tillsammans med intervjuobjektet. Både intervjumaterialet och frågeformuläret reviderades 

sedan på olika sätt efter de synpunkter som kommit fram i pilotstudien genom 

omformuleringar och adderande av frågor. 

5.1.2 Halvstrukturerad intervju 

Det material som analyserats har samlats in genom att åtta halvstrukturerade intervjuer har 

genomförts. Denna intervjuform är, enligt Kvale (2009), inte ett öppet vardagssamtal, men 

inte heller ett slutet frågeformulär, och ger möjlighet att förändra frågornas ordningsföljd och 

form vid behov, för att följa upp en intressant tanke. I det här fallet skulle respondenternas 

upplevelser undersökas, vilket gjorde det viktigt att kunna ställa följdfrågor för att få en större 

inblick i hur personen verkligen upplevde situationen. Samtidigt var utnyttjandet av tystnad 

värdefullt för att ge respondenten tid att formulera sina tankar i ord. 

5.1.3 3E – Expressing Emotions and Experiences 

3E är en utvärderingsmetod av användarupplevelser som utformats av Marika Tähti och 

Marketta Niemelä (2008). Det är en själutvärderingsmetod som innefattar både verbala och 

ickeverbala utvärderingar av användarupplevelsen. Metoden ser ut på följande vis. 

Användaren tilldelas efter användandet av systemet ett papper innehållande en streckgubbe, 

en pratbubbla och en tankebubbla. Användaren ritar ett ansiktsuttryck på streckgubben, något 

som ska förmedla användarens känsla eller upplevelse av systemet. Tankebubblan kan 

innehålla både en skriftlig och bildlig förklaring av de tankar systemet väckte. Pratbubblan ska 

i sin tur innehålla en muntlig förklaring av upplevelsen som skrivs ned i pratbubblan. Denna 

metod beskrivs som ett sätt för användaren att uttrycka sin upplevelse eller känsla för systemet 

på det sätt de föredrar (skriva/teckna) och de hävdar också att detta kan vara en metod som 

gör det lättare och bekvämare för användaren att uttrycka negativa känslor än vad det är vid 

andra utvärderingsmetoder, exempelvis en intervju. 

Metoden har både styrkor och svagheter. Skaparna resonerar på så vis att det är en 

användbar metod som genererar färgstark och rik data angående användarens upplevelser och 

känslor, både fysiskt och mentalt, utan att lägga för stor börda för respondenten. Att datan är 

så färgstark beskrivs också som metodens svaghet då det både är tidskrävande att analysera 

den insamlade datan, men också för att det blir helt och hållet upp till personen som analyserar 

materialet att tolka det. Då utvärderingsmetoden enligt beskrivningen sker med hjälp av penna 

och papper och detta är något användaren ska utföra ensam på egen hand, måste de som 

ansvarar för studien också vänta ett tag tills materialet levereras till dem. Det beskrivs också 
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att detta inte är en metod lämpad för studier som ämnar undersöka ett väldigt specifikt område 

av systemet, utan metoden är bättre lämpad för att få en tydligare bild av den upplevda 

användbarheten och interaktionen med systemet (ibid). 

För att motverka de negativa aspekter av metoden som beskrivs ovan och för att metoden 

ska fungera på ett bättre sätt till den studie som utförts, har vissa modifieringar gjorts. Till att 

börja med har jag varit på plats när utvärderingen skett, vilket gjort att de papper som fyllts i 

ej behövt transporteras. För att materialet skall tolkas rätt har det också diskuterats med 

respondenten och sedan jämförts med de andra 3E-papper som fyllts i. Varje respondent har 

fyllt i ett 3E-papper för varje spel de spelar i studien, vilket resulterar i fem papper per 

respondent. I metoden beskrivs också att den inte lämpar sig för att undersöka ett specifikt 

område eller detaljer av ett system. Den undersökning detta arbete behandlar har dock ett stort 

fokus på estetik vilket givetvis är en avgränsning från systemet i stort. Att denna metod ändå 

valdes är dels för att ha ett material tillgängligt när spelen jämförs med varandra, men också 

för att kunna undersöka huruvida upplevelsen av spelet i någon mån berodde på det estetiska. 

Detta görs med hjälp av intervjufrågor gällande det estetiska, som utformas efter att jag tittat 

igenom 3E-materialet. 

5.1.4 This-or-That 

This-or-That är en metod som Zaman och Abeele (2007) presenterar i en studie de genomfört 

med förskolebarn. Studien undersöker barns preferenser i interaktion i ett spel, där fysisk 

interaktion (tangible interaction) och tangentbordsinteraktion ställs mot varandra. Den 

fysiska interaktionen sker här med hjälp av ett gosedjur som kallas TOWIE och fungerar 

genom sensorer i gosedjurets armar och ben, vilka svarar på de rörelser barnet gör med 

gosedjuret och återspeglar det hos spelkaraktären. För att utvärdera detta utvecklades en 

metod författarna kallar This-or-That, som går till så att barnen svarar på frågor genom att 

peka ut det alternativ de föredrar. Författarna menar att denna metod hjälper mindre barn att 

svara ärligt på frågor, och inte påverkas av de sociala koder som kan orsaka svårigheter när det 

gäller negativa faktorer av en design, exempelvis vilket spelsätt de upplevde som tråkigast. 

I den undersökning som har utförts i denna studie har metoden dock använts på ett något 

annorlunda sätt än det som förklaras av Zaman och Abeele (2007). Först och främst har 

metoden ej använts på förskolebarn, utan istället på något äldre barn och vuxna. Intervjun 

utformades inte heller efter denna metod, utan metoden användes endast vid en fråga, med 

syfte att tvinga respondenterna att se till enbart de visuella elementen i spelen, och värdera 

dessa mot varandra. Detta skedde med hjälp av stillbilder från de olika spel som användes i 

undersökningen, där två av dessa visades upp mot varandra, och respondenterna fick välja 

vilken av dessa två de tyckte var mest estetiskt tilltalande. När detta val gjorts, visades denna 

bild upp mot en stillbild från ett av de andra spelen. Detta fortsatte tills en vinnare korats, 

varpå respondenterna ombads förklara varför det estetiska i just denna bild tilltalade dem 

mest. Dessa bilder kan ses i avsnittet 5.5.1. 

5.2 Kvantitativ ansats 

Enligt Trost (2012), skiljer sig enkäter från intervjuer genom att det vid en kvantitativ studie 

inte finns någon intervjuare med vid frågetillfället, utan respondenten besvarar 

frågeformuläret på egen hand. Enkätformuläret utgör sedan det verktyg som används för att 
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mäta respondenternas åsikter, känslor och beteende, eller för att få svar på rena sakfrågor, 

exempelvis om respondenten är man eller kvinna.   

5.2.1 Frågeformulär 

Respondenterna som deltagit i den studie som utförts är av olika ålder, kön och bakgrund. För 

att skapa en tydligare bild av vilka förkunskaper och preferenser dessa har inom både spel och 

estetik, skickades ett frågeformulär ut till samtliga deltagare innan intervjun ägde rum. Valet 

av en kvantitativ metod för detta ändamål, beror på att det upplevdes som relevant information 

att ta del av innan mötet skedde, för att sedan kunna anpassa intervjun till varje individ. Till 

vissa intervjuer adderades exempelvis ett par frågor, i hopp om att få ta del av ett mer utvecklat 

resonemang kring frågorna som ställdes i formuläret, och i andra fall modifierades 

frågeställningar en aning för att bättre passa respondentens förkunskaper. Enkäten bestod av 

tre avsnitt: Personlig information som namn, ålder och kön. Tidigare spelvana, där 

information om respondentens frekvens av spelande, samt preferens av spel och plattform 

efterfrågades. I det tredje avsnittet efterfrågades respondentens erfarenhet av bild, färg och 

form. Denna del berörde dels om de hade någon erfarenhet eller intresse inom området sedan 

innan, på vilket sätt det i sådana fall yttrar sig, och slutligen en kort beskrivning av något de 

upplever som fult respektive fint. 

Något som bör poängteras är dock att detta frågeformulär öppnade upp för öppna svar vid 

varje fråga vilket innebar att respondenterna inte behövde förhålla sig strikt till de 

svarsalternativ som gavs dem utan hade möjlighet att själva formulera ett svar i skrift. Vissa 

frågor innehöll också endast skriftliga svar vilket gör att detta frågeformulär inte kan klassas 

som en renodlad kvantitativ studie. 

5.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar i sin publikation ”Forskningsetiska principer” fyra krav 

att förhålla sig till i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning – informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa har studien förhållit sig till 

genom att dels informera alla respondenter både innan och under studien om vilket syfte den 

har, deras roll och uppgifter i undersökningen, samt att de hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande närhelst de ville, utan några negativa följder. Vissa deltagare var också under 15 år 

när intervjun utfördes, vilket innebär att deras målsmän fått ta del av samma information och 

godkänna dessa villkor med en underskrift. Respondenterna har själva fått välja vid vilket 

datum och tidpunkt intervjun skulle hållas. Intervjuerna har också spelats in, vilket godkänts 

av samtliga intervjuobjekt, och i samband med detta har det även utlovats att ljudfilerna endast 

är till för mig och ej kommer att spridas. De har också lovats anonymitet, vilket är orsaken till 

att deras namn i denna studie är utbytta mot alias. 

5.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Trost (2010) framhåller att det man traditionellt benämner med reliabilitet eller tillförlitlighet 

är att den undersökning som görs ska vara stabil och inte påverkas av slumpens inflytande. 

Ofta menas då att en undersökning som görs vid en viss tidpunkt ska kunna upprepas vid ett 

annat tillfälle och ge samma resultat. Detta skulle förutsätta att förhållandena är statiska, att 

alla skall vara i en likadan situation, vara i samma sinnesstämning, och att alla intervjuare skall 
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ställa sina frågor på samma sätt. Trost menar dock att eftersom en människas situation 

förändras, förväntas inte svaren bli desamma varje gång en fråga upprepas. Detta är heller 

inget som förväntas av denna undersökning, eftersom respondenternas preferenser för estetik 

kan förändras över tid. 

När det gäller validiteten, förklarar Trost (2010) att det innebär att undersökningen 

verkligen mäter det den avser att mäta. De frågor som ställts under intervjuerna utgår från 

undersökningens syftesfrågor för att utröna respondenternas upplevelse i stunden samt deras 

estetiska preferenser. Deras svar återspeglar deras egna upplevelser och bör därför kunna 

uppfattas som ärliga. Därför anses validiteten som god.    

Kvale (2009) framhåller att en vanlig fråga vid intervjustudier är huruvida resultaten kan 

sägas vara generaliserbara. De resultat som kommit fram under dessa intervjuer kan dock inte 

sägas ge något generellt svar på hur andra människor än de aktuella respondenterna uppfattar 

de testade spelens estetik och hur denna påverkar användarupplevelsen. Det handlar om en 

liten grupp respondenter, med specifika personliga upplevelser.   

5.5 Urval och avgränsning 

För att studiens omfattning skulle rymmas inom den givna tidsramen har både vissa urval och 

avgränsningar gjorts. Dessa presenteras nedan och behandlar de spel som valts ut till studien, 

urvalet av respondenter samt avgränsning av området spelestetik. 

5.5.1 Urval av spel 

Då den undersökning som genomförts fokuserat på estetik i spel har det upplevts som viktigt 

att använda spel med olika visuella uttryck i studien. Detta resulterade i att valet föll på 

följande spel: Minecraft, Monument Valley, Portal, PacMan och Unravel. Valen är baserade på 

min uppfattning av dessa produktioners visuella stilar. Huruvida dessa beskrivningar 

överensstämmer med hur andra definierar estetiken i dessa spel kan jag inte uttala mig om 

man valet av spel grundar sig i dessa. Dessa uppfattningar beskrivs närmare nedan.  

 

 

 Minecraft 
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Icke-realistiska miljöer. Viss likhet med äldre speldesign, då pixlar är en central del av 

estetiken, och spelvärlden bygger på kvadratiska byggstenar. Klara färger. Öppen värld 

med förstapersonsperspektiv (alternativ till tredjepersonsperspektiv). 

 

 Monument Valley 

Surrealistiska miljöer. Minimalistisk och enkel design. Geometriska grundformer är 

genomgående. Kan liknas vid flat design. Ses ifrån ett ”gudsperspektiv”. Tydliga och 

klara färger. 

 Portal 
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Realistiska men avskalade miljöer. Realism genom texturer och avbildningar av objekt. 

Kopplingar kan dras till den estetik som brukar representera Science Fiction och 

futuristiska visualiseringar. Sparsmakad design.  

 

 PacMan 

Ickerealistisk miljö i labyrintformat. Enkel design baserad på pixlar. Starka färger och 

få detaljer. Ses från ett gudsperspektiv.  
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 Unravel 

Realistiska miljöer med icke-realistisk huvudkaraktär. Realism genom texturer samt 

organiska och verkliga former. Klara färger. Kopplingar kan dras till svenska miljöer 

genom växtlighet och objekt. 

 

Spelen står i den ordning de spelades i undersökningen. Denna följd grundar sig i de 

beskrivningar som syns ovan och har placerats så att beskrivningar innehållande liknande ord 

inte ligger precis bredvid varandra. Detta val gjordes med förhoppningen att spelaren skulle 

förflyttas genom olika visuella stilar utan att två spel i följd upplevs som snarlika. Eftersom att 

respondenterna har olika preferenser gällande spel har ordningsföljden av de olika spelen 

placerats så att spel som liknar varandra i viss mån inte ska ligga precis bredvid varandra. 

Syftet med det är att motverka att en spelare som exempelvis endast föredrar realistiska spel 

inte ska få ta del av dessa direkt efter varandra och sedan tappa koncentrationen när de mer 

ickerealistiska spelen ska undersökas.  

5.5.2 Urval av respondenter 

De respondenter som deltar i en undersökning väljs ut på olika sätt. Enligt Trost (2012) brukar 

man skilja mellan icke-slumpmässiga och slumpmässiga urval. Ett av de icke-slumpmässiga 

urvalen är det strategiska urvalet, som använts i denna undersökning. Det menar Trost kan 

passa bra när det är viktigt att få variation i svaren från respondenterna. Ett par variabler som 

är relevanta i de flesta sådana sammanhang är kön och ålder. 

De respondenter som valts ut till undersökningen har utgått från målgrupperna barn 10-15 

år och vuxna 20-40 år. Detta grundas i att det upplevdes som intressant att se hur 

förväntningar och upplevelser av spel ser ut hos barn som växt upp med dagens tekniska 

förutsättningar i digitala spel, och använt dessa från en ung ålder, och hur det skiljer sig från 

personer som fick ta del av digitala spel när den tekniska utvecklingen inte nått lika långt, och 

som varit en del av den utveckling som skett. Även andra aspekter har dock legat till grund för 

valet av respondenter. De har dels valts efter kön - intervjuobjekten består av hälften män och 

hälften kvinnor. Att detta val gjordes berodde på en önskan att ingen del av samhället skulle 

vara överrepresenterat när det kommer till kön. Vidare har de också valts efter vilken 

förkunskap och intresse de har av både spel och visuella aspekter av en design, vilket grundas 

i att studien både fokuserar på spel och estetik. Det upplevdes därför som intressant att 

använda personer med varierande kunskap och intresse inom båda dessa områden, för att 

skapa en bredd i urvalet. Denna information om intervjuobjekten har förvärvats genom 

bekantskap med somliga respondenter, och i andra fall genom kontakt med bekanta där förslag 

på respondenter som uppfyller vissa av dessa kriterier efterfrågats. På följande vis består de 

deltagande av människor med olika kön, ålder och intresse av forskningsområdet. Nedan 

presenteras den information som frågeformuläret genererade om respondenterna. 
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5.5.3 Avgränsning av området spelestetik 

Karen Collins beskriver i ”Playing With Sound” (2013) att ljud är en central del i många medier. 

Det kan väcka känslor, orsaka associationer och mentala bilder samt påverka kroppen rent 

fysiskt genom rörelse eller genom att känselsinnet väcks. Detta kan exempelvis ske genom att 

vi är bekanta med hur ett visst ljud skapas. Ett sådant exempel som nämns är hur ljudet av 

naglar som skrapas mot en griffeltavla ofta väcker obehag hos den lyssnare som vet hur det 

känns att utföra handlingen. I spel är dock ljud också ett sätt att interagera med spelet. Det 

används dels för att påverka spelarens agerande, då det kan utgöra ett stöd för navigationen i 

spelet. Det kan också hjälpa spelaren att avgöra vilka handlingar som ska utföras, vilket 

resulterar i en snabbare inlärning. Ljud kan också vara ett sätt att bekräfta en handling, där 

exempelvis ett knapptryck resulterar i ett ljud för att informera spelaren om att handlingen gav 

ett resultat som i sin tur leder till att spelaren inser konsekvenserna av handlingen. Avsaknad 

eller felsynkronisering av dessa ljud kan istället resultera i förvirring. Ljud kan också vara ett 

sätt att försätta spelaren i en miljö där exempelvis rumsstorleken på ljudet indikerar vilken typ 

av miljö spelaren befinner sig i. 

Som nämnts tidigare har dock denna studie för avsikt att endast undersöka den visuella, 

och ej den auditiva estetiken i spel. På grund av ljudets inverkan på spelarens agerande och 

upplevelse som diskuteras ovan, har alla spel i undersökningen spelats utan ljud. 

5.6 Förkunskaper 

Spel, estetik och användarupplevelser är områden jag personligen har ett stort intresse och 

viss kunskap om. Till att börja med är spel en del av min vardag sedan en lång tid tillbaka, och 

många olika genrer och stilar av spel har utforskats under årens lopp. Estetik och grafisk design 

är också områden som jag under några års tid engagerat mig inom och det är nu en central del 
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i mitt liv. I och med utbildning inom digital medieproduktion har denna kunskap och intresse 

växt under de senaste åren, där både spelkonceptsutveckling, interaktionsdesign och grafisk 

formgivning har studerats. Under utbildningen har också användarupplevelser varit en central 

del, vilket i sin tur öppnat mina ögon för detta område. Mitt intresse för dessa ämnen har lagt 

grunden för den undersökning som genomförts och mina förkunskaper har varit till stor hjälp 

för att utforska dessa. Den forskning och litteratur som hittills presenterats är dock av högsta 

betydelse i studien och har varit relevant för att skapa en djupare förståelse för de 

ämnesområden som behandlas. 

5.7 Tillvägagångssätt 

Studien har utförts efter de metoder som presenteras ovan, och har gått till på följande vis. 

Kontakt med respondenterna har till en början skett genom digitala verktyg som mail och 

telefon. Efter att de informerats om studiens syfte, deras roll i undersökningen, hur den 

kommer att gå till och vissa forskningsetiska principer, fick de förfrågan om att delta, som de 

sedan fick neka eller godkänna. Om respondenten tackade ja till ett deltagande i studien 

beslutades det om datum och tid för intervjun, varpå ett frågeformulär skickades ut via mail, 

som de fick besvara på egen hand och sedan skicka in. Detta formulär som presenteras i 5.2.1 

lästes igenom innan intervjun ägde rum för att skapa en tydligare bild av personen i fråga. 

När mötet ägde rum inleddes intervjun med en kort introduktion av mig själv, vilket följdes 

av mer ingående information om hur upplägget för intervjun såg ut, samt forskningsetiska 

principer. För den yngre målgruppen har också målsman fått ta del av denna information. 

Efter att denna information presenterats inleddes intervjun med att spelens titlar 

presenterades, vilket följdes av ett par frågor om respondentens bekantskap med dessa, och i 

vissa fall frågor om det frågeformulär de fyllt i. Efter detta inleddes spelsessionen där 

respondenten först fick spela en bana eller utföra en uppgift i spelet, som de sedan besvarade 

vissa frågor om. När dessa frågor var besvarade användes 3E-metoden, där intervjuobjektet 

fick rita ett ansiktsuttryck på streckgubben som representerade deras upplevelse, skriva i 

tankebubblan vad de tänkte när de spelade, och sedan i text förklara varför ansiktsuttrycket 

såg ut som det gjorde i pratbubblan. Denna procedur genomfördes fem gånger, en för varje 

spel i den ordningsföljd som presenteras i 5.4.1. När alla spel var avklarade togs en paus där 

det bjöds på fika och jag läste igenom de 3E-papper som fyllts i. 

Efter pausen fortsatte intervjun i ett mer jämförande stadium. Respondenten fick här 

besvara frågor för att värdera spelen, där exempelvis det roligaste spelet och det mest visuellt 

utmärkande spelet korades. 3E-papperna lades sedan ut framför respondenten, och en 

jämförelse av dessa inleddes. I och med att varje respondent fyllde i dessa med olika 

information, hade inga frågor förberetts om dessa, utan de skapades vid varje tillfälle. Denna 

del av intervjun kunde exempelvis se ut så att jag pekade ut likheter eller olikheter mellan de 

papper respondenten fyllt i, som de sedan fick utvärdera och motivera. Det kunde till exempel 

påpekas att respondenten beskrivit tankar eller upplevelser på liknande sätt på ett par spel, 

medan ansiktsuttrycket skiljde sig mycket från varandra, varpå frågan löd ”Vad beror detta 

på?”. I vissa fall ombads respondenten också att beskriva samband och gemensamma nämnare 

mellan de spel som orsakade goda, respektive mindre goda upplevelser. Detta följdes av This-

or-That där stillbilder från varje spel visades för respondenten, varpå denna ombads att peka 
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ut den bild som upplevdes som mest estetiskt tilltalande. Därefter diskuterades detta val, och 

respondenten fick motivera valet och beskriva vad i estetiken som gjorde den tilltalande. 

Intervjun avslutades sedan med ett par frågor gällande respondentens spelerfarenheter som 

barn, och slutligen pratades det om intervjuobjektets estetiska preferenser. 

5.8 Analysmetod 

Då detta arbete skrivs av mig som enskild person, har resurserna inte varit tillräckliga för vissa 

ändamål. Analysmetoden har därför utformats för att jag på bästa sätt skulle kunna hantera 

den data som samlats in inom den utsatta tidsramen. Undersökningen resulterade i ca.13 

timmars intervjutid, vilket med mig som enda resurs är för omfattande för att transkribera i 

sin helhet. Analysen har därför utformats på så vis att intervjuerna först har lyssnats igenom 

ett antal gånger. Därefter har en selektiv transkribering gjorts av de delar som upplevts som 

relevanta för att besvara undersökningens syftesfrågor, ett tillvägagångssätt som enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) kan väljas för att begränsa den 

tidskrävande transkriberingen.  

6. Resultat 

De resultat som presenteras i detta avsnitt är en sammanfattning av hur intervjuobjekten talat 

om olika områden i spel. För att få en tydligare bild av respondenterna presenteras de här med 

ett alias, deras ålder och vissa intressanta egenskaper. Detta är resultatet av det frågeformulär 

som deltagarna har besvarat. 

 

Olov 9 

Olov spelar digitala spel någon gång per vecka och föredrar då bilspel och Minecraft. Han anser 

sig ha erfarenhet/intresse inom ämnet bild, färg och form då han ofta avgör om ett spel är 

intressant genom att titta på bilder av spelet. Av de spel som studien använder har han endast 

spelat Minecraft. Olov använder främst TV och surfplatta för digitala spel. 

 

Matilda 11 

Matilda spelar digitala spel någon gång per vecka och föredrar ”spel där man kan vara en 

person och gå runt och göra saker T.ex minecraft”. Matilda anser sig ha erfarenhet/intresse av 

området färg och form då hon ”tycker om att teckna och sminka med olika färger”. Av de spel 

som används i studien har hon spelat Minecraft och PacMan. Matilda använder främst mobil 

för digitala spel. 

 

Solweig 13 

Solweig spelar digitala spel dagligen och föredrar designspel t.ex. ”Home Design”. Hon anser 

sig ej ha någon kunskap/intresse inom området bild, färg och form. Av spelen som används i 

studien har hon endast spelat Minecraft. Solweig använder främst surfplatta för digitala spel. 
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Albin 14 

Albin spelar digitala spel dagligen och föredrar då Fifa och Call of Duty. Han anser sig ej ha 

någon kunskap/intresse av området bild, färg och form. Av de spel som används i studien har 

han spelat Minecraft och PacMan. Albin använder främst TV för digitala spel. 

 

Fatima 23 

Fatima spelar digitala spel någon gång per månad och föredrar då äventyrsspel med titlar som 

Super Mario, Little Big Planet och Scribblenauts och tycker också mycket om The Sims. Fatima 

anser sig ha kunskap/intresse av området bild, färg och form då hon ritar mycket, har 

utbildning inom området och har ett genuint intresse för färg, form och design. Av de spel som 

studien använder sig av har hon spelat Monument Valley och PacMan. Fatima använder främst 

TV, mobil och Nintendo DS för digitala spel.  

 

Joakim 27 

Joakim spelar digitala spel dagligen och föredrar då genrer som äventyr, FPS, RPG, strategi 

och pussel där titlar som Minecraft, Journey, Limbo, Trials Fusion, Loadout, The Witness och 

Civilization 5 nämns som exempel. Joakim anser sig ha kunskap/intresse inom området då 

han utbildat sig inom ett område som behandlar grafisk formgivning och liknande ämnen. Han 

har också sysslat med bildredigering och grafisk formgivning på hobbynivå. Av de spel som 

undersökningen använder sig av har han spelat samtliga. Joakim använder främst dator för 

digitala spel. 

 

Sigurd 29 

Sigurd spelar digitala spel nästan varje dag och föredrar då strategispel eller spel där han får 

bygga. Han anser sig ha erfarenhet av området bild, färg och form då han tänker mycket på 

färg och kombinationer, har utbildning inom området och skapar saker på egen hand. Av 

spelen som används i denna studie har han endast spelat Minecraft. Sigurd använder främst 

dator för digitala spel. 

 

Tea 34 

Tea spelar nästan aldrig digitala spel men föredrar när hon gör det frågespel och ordspel som 

Quizkampen och Wordfeud. Hon anser sig ej ha någon erfarenhet inom området bild, färg och 

form. Av de spel som undersökningen använder sig av har hon inte spelat något av dem själv 

men har sett närstående spela Minecraft. Tea använder sig främst av surfplatta för digitala 

spel. 

6.1 Minecraft 

Färg och form 

De allra flesta deltagarna beskriver Minecraft som ett spel där form är ett mycket framstående 

element i och med att miljön främst bygger på kvadrater och raka former. Vissa upplever detta 

som passande och underlättande medan andra förklarar dem som begränsande, tråkiga eller 

fula.  
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”Man blir både begränsad när man bygger med det. Men det är ganska... 

det är ju väldigt strikt överlag. Allt blir ju symmetri i princip. Alltså det är 

svårt att göra annat egentligen med… när du bygger eftersom allt är byggt 

i kuber.” (Joakim) 

 

”Väldigt fyrkantiga. Raka former typ.” (Fatima) 

 

”Lite tråkiga tycker jag. Alltså man blir ju liksom… man blir ju typ lite less 

på fyrkanter.” (Matilda) 

 

”Raka. Det är väldigt rakt allting. Det går inte att bygga en kurva liksom. 

Du får ju en kurva som är diagonal liksom.” (Sigurd) 

 

”Väldigt skarpa, stela och… allting är ju som sagt fyrkantigt så.” (Tea) 

 

Färgerna i Minecraft upplevs dock olika av respondenterna. Vissa förklarar dem som klara, 

starka, verklighetstrogna och naturliga medan andra menar att de är mörka, matta, dova och 

murriga. Huruvida de är fina eller ej skiljer sig från respondent till respondent. Färgen beskrivs 

också som ett hjälpmedel för att förstå sig på spelmiljön där färgen är av betydelse för att 

informera spelaren om vilka material de har omkring sig.  

 

”Jag tycker att dom är fina för alltså med typ skogen och det, man får till 

det ganska mycket som typ vad skogen ser ur egentligen med att blanda 

typ en ljusgrön och en mörkgrön i typ träden.” (Solweig) 

 

”Lite såhär… murriga men ändå inte… alltså ganska klara, inte klar-klara 

färger men typ såhär neutral-murriga och klara färger” (Fatima) 

 

”Väldigt klara och tydliga” (Joakim) 

 

”Snyggt. Det är som… i verkligheten att gräset är färgat sådär och jorden 

är färgad så och sånt där.” (Olov) 

 

”Det är ju ganska mycket matta toner. Inte så jättestarka färger. […] Det 

är ganska dova färger tycker jag.” (Sigurd) 

 

Känsla, upplevelse och stämning 

Minecraft fick mestadels positiva ord i beskrivning av känsla och stämning. De allra flesta 

beskriver det som ett kreativt, fantasifullt, lekfullt och fritt spel som framkallar glädje,  

nyfikenhet och harmoni. Många av de personer som hade spelat Minecraft tidigare menade 

också att det upplevs som hotfullt, läskigt och stressigt när de måste tampas mot monster och 

vissa av dessa menar också att de i nuläget är något less på spelet men att det trots detta 

framkallar positiva känslor. Till skillnad från dessa påstår en respondent att spelet framkallar 
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en deprimerande, mörk och tråkig stämning som aldrig skulle kunna orsaka en kreativ 

atmosfär.  

 

”Jag blir deprimerad för det är så mörkt och… tråkigt, haha. Allting är 

fyrkantigt.” (Tea) 

 

”Alltså… för mig… Jag tycker att det är kreativiteten. Att du får som… 

bygga exakt vad du vill. Du har aldrig någonting… alltså… som ett uppdrag 

att: bygg det här” (Albin) 

 

”Att man kan göra vad man vill. Frihet. Man kan bygga vad man vill… man 

kan inte bygga precis vad man vill men man kan bygga väldigt mycket. 

Man får… mycket av fokuset ligger ju på det” (Sigurd) 

 

”Ibland lite stress… ifall det kommer typ ett monster eller nåt som man ba: 

AAAH! Å så… typ… glädje!” (Matilda) 

 

”Typ såhär… nyfikenhet. För jag hade typ velat gå runt mer och typ såhär 

hitta hästar, haha” (Fatima) 

 

”Det är ju som en lekfullhet som öppnas, att man får vara lite kreativ. […] 

Och oftast är det väldigt… det är ganska harmoniskt att man får bygga sin 

egen värld exakt som man vill. Det… det är en undanflykt.” (Joakim) 

 

Detaljer 

Vissa respondenter som spelat Minecraft mycket sedan innan påstår att de inte lade märke till 

några detaljer i miljön och att de upplever den som avskalad. Andra menar att former som 

avviker från de kuber som världen till stor del består av pockar på uppmärksamheten. 

Grästussar och växter som är något smalare och inte lika fyrkantiga nämns här som ett 

exempel. Användningen av färg är också en detalj vissa lyfter som intressant – exempelvis hur 

varje element är färgsatt för att representera ett visst material, att det finns vissa skiftningar i 

dessa färger för att skapa en mer verklighetstrogen färgsättning samt hur ljuset tonar från ljust 

till mörkt när dagen går mot natt. Andra detaljer som lyfts är visualiseringen av djur och 

stjärnhimlen som framträder under nattetid vilka båda två upplevs som något positivt.  

 

”Det jag tycker är ganska bra är ju att… jag tycker att det är bra att de har 

gjort så att man ser vilka djur som är vilka att… de försöker få verkligen se 

så verkliga… och det har jag lagt märke till. Man ser ju enkelt skillnaden på 

olika djur typ… får och ko och gris och typ såhär kyckling och… Det tycker 

jag är ett riktigt bra jobb som de har gjort.” (Albin) 

 

”Ja det var några djur där som krälade runt, hästar eller vad det var. Och 

det var stjärnor på himmelen. Det var lite mysigt dock!” (Tea) 
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”Det är lite svårt när jag har spelat det förut.” (Matilda) 

 

”Blommorna och växterna. De är lite smalare. Smalare än de här stora 

klossarna.” (Olov) 

 

”Typ de här grästussarna. De var ju inte jättefyrkantiga.” (Fatima) 

 

”Jag märkte att när det gick typ från dag till kväll att det tonade från ljust 

till lite mörkare och sen blev det typ kolsvart.” (Solweig) 

 

Stil och miljö 

Deltagarna i den studie som utförts talar många gånger på liknande vis om stilen i Minecraft. 

Många beskriver det som en utforskande miljö som väcker kreativiteten. Respondenterna talar 

också om att det upplevs som ett eget universum där de får göra vad de vill, bygga ett liv och 

utforma miljön på det sätt de önskar. Vissa säger därför att det är en naturlig spelstil då allt 

som de bygger är av material de har samlat ihop på egen hand och beskriver en viss stolthet 

och känslomässig anknytning till vad de byggt. Stilen beskrivs också som egen, nyskapande 

och fri. En respondent nämner också att spelvärlden upplevs som en verklig värld men med 

skillnaden att den är byggd utav klossar.  

 

”Men jag tänker att det är alltså såhär naturligt med all natur och så att 

man bygger husen av trä som man har huggit direkt själv” (Solweig) 

 

”Det är ju precis nästan som en sån här värld fast bara i spel då.” (Albin) 

 

”Det är ju väldigt eget. Det är ju väldigt enkelt också.” (Fatima) 

 

”Som en annan värld än den här världen. Den som vi lever i. Så det är som 

ba… allt är gjort av klossar. Det är ganska snyggt gjort. Bra fantasi i 

spelet.” (Olov) 

 

”Alltså man får som vara som en gubbe och såhär... göra ett liv och sånt 

där.” (Matilda) 

 

”Man känner när man då har byggt sina hela städer och så vidare, 

skyskrapor och vad det än må vara, så har man, vet man att man har 

faktiskt börjat med absolut ingenting.” (Joakim) 

 

”Det bidrar till känslan av att det här är en helt egen värld man konstant 

skapar också. Du befinner dig i något annat universum liksom när man väl 

är inne och skapar och det får sin egen visuella stil på det sättet också.” 

(Joakim) 
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Estetik som funktion 

Majoriteten av respondenterna talade ingenting om de funktionella delarna av estetiken i detta 

spel men vad som nämndes av några stycken var hur spelet använder sig av färg. De säger att 

färgsättningen på de material som syns i miljön är tydliga, efterliknar verkligheten och att det 

resulterar i att spelaren lätt förstår vilka material som är vad. 

 

”Man ser ju verkligen vad som är vad, vad som föreställer till exempel öken 

och såhär… vad som är som såhär sommar och vinter och hur de har gjort 

att ibland, det regnar fast när man är i öknen så är det mörka moln fast det 

regnar inte. Och när man kommer till en vintervärld så snöar det och de 

har verkligen fått till det som en såhär realistisk värld fast bara i… blocks.” 

(Albin) 

 

”Färgerna är valda efter vad… för att det ska vara tydligt vilket material 

det är man hanterar.” (Joakim) 

 

Association och liknelser 

Något som många respondenter nämner är att Minecraft har en viss likhet med äldre retrospel 

eftersom att det innehåller tydliga pixlar, något som vissa liknar vid 8-bitars design. Många 

drar också liknelser till att bygga med lego när de spelar.  

 

”Men lite såhär 8-bitars, pixligt, enkelt. Det känns lite Duplo. Det känns som 

att leka med lego typ.” (Fatima) 

 

”Typ Doom 3D kanske. Eller Wolfenstein. Det är verkligen tillbaka till de 

gamla… pixel… Typ 8-bitars nästan. Fast det är tredimensionellt då.” 

(Sigurd) 

 

”Gamla spel och sånt. Alltså det är ju som bättre… typ bättre… grafik och 

sånt.” (Matilda) 

 

6.2 Monument Valley 

Färg och form 

Formerna i Monument Valley beskrivs olika av olika respondenter. Vissa säger att de mestadels 

är raka och kantiga medan andra menar att de är mjuka och kurviga. Ett par respondenter 

beskriver också formerna som geometriska grundformer. En annan aspekt som lyfts fram av 

ett par respondenter är att form är en viktig aspekt av Monument Valley. Det sägs att form har 

en viktig roll i att utforma miljön och lösa spelets pusselelement.  

 

”Det är byggt i fyrkanter, rektanglar eller dylikt. Trianglar har du också 

men du har de klassiska geometriska formerna som de använder sig av 

genomgående i princip.” (Joakim) 
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”De var roliga alltså när det var så här olika… om det gick ner och så att de 

gick ihop och så man kunde flytta på saker.” (Solweig) 

 

”Gulligt. Allting var bara gulligt. De är kurviga och mjuka och… Det är 

mjukt allting. Barnvänligt.” (Tea) 

 

”Väldigt såhär harmoniska. Det finns ganska många såhär raka element 

men sen så finns det typ de här… bladen i vattnet som är runda och lite 

runda former och så.” (Fatima) 

 

”Inte kantiga men mest mjuka som” (Matilda) 

 

”Väldigt mycket raka linjer och lite cirklar ungefär. Mest såna former. 

Grundformer.” (Sigurd) 

 

Färgen i spelet är också något som beskrivs på olika sätt. Somliga menar att det innehåller 

många färger och att dessa är starka, färgglada, pigga och glada. Andra menar att de är ljusa, 

harmoniska, mjuka, feminina, rena och romantiska medan andra beskriver dem som gulliga, 

barnsliga och ”prinsessaktiga”. Färgerna har också uppfattas som få, tråkiga och inte särskilt 

färgglada. 

 

”Väldigt tilltalande alltså de är ju väldigt mjuka som sagt. Inget som direkt 

sticker ut jättemycket.” (Joakim) 

 

”Jag tyckte att de var jätteroliga. Det var så färgglatt och mycket färger.” 

(Solweig) 

 

”Väldigt feminina… om man nu får genusbestämma rosa. Gulliga, lite 

småbarnsliga.” (Tea) 

 

”På de här banorna så är det ju som såhär väldigt såhär glada och pigga 

färger. Ljusa. […] Såhär väldigt harmoniska färger.” (Fatima) 

 

”Lite tråkiga kanske. Det var inte så färgglatt.” (Olov) 

 

”När man tänker på prinsessa så tänker man kanske på rosa.” (Matilda) 

 

”Det var som väldigt rent allting tyckte jag. Om man jämför med Minecraft 

så är det ju betydligt renare färger och mindre färger.” (Sigurd) 
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Känsla, upplevelse och stämning 

Monument Valley framkallade genomgående goda upplevelser och känslor och samtliga 

beskriver det som ett roligt spel. Denna upplevelse härstammar dock från något olika känslor 

där dels harmoni, lugn och glädje framkommer som betydande faktorer medan andra upplever 

det som mystiskt, spännande, ensamt, frustrerande, klurigt samt lite läskigt och förvånande. 

En respondent förklarar också att det är ett gulligt spel som framkallar ”feel-good”-känslor 

medan en annan beskriver det som en surrealistisk värld. I banan respondenterna spelade 

träder de i ett tillfälle in i en mörkare miljö vilket många förklarade framkallade en mörkare, 

mystisk och mer allvarsam stämning.  

 

”Det är ju väldigt ljust. Ganska få färger. […] Ganska harmoniskt. Inget 

som sticker ut så mycket. Ingenting man stör sig på direkt.” (Sigurd) 

 

”Typ… glädje. Och så lite sånt här… alltså jag vet inte hur jag ska förklara 

men alltså att man måste som tänka lite.” (Matilda) 

 

”Den lyder inte tyngdlösreglerna. Det var ganska kul. Lite klurigt. […] 

Ganska cool värld. Också lite Minecraft liknande. Kuber.” (Olov) 

 

”Det var ju väldigt tydligt när det gick till den där cutscenen i svarta miljön 

där var det ju… att det bytte stämning för att då förmedla den historien de 

berättade om då.” (Joakim) 

 

”Det var klurigt men man känner sig ganska glad när man hittar det rätta 

sättet att tänka: ah men det fanns en väg där. Och att man lurar sig själv 

också ibland.” (Albin) 

 

”Gullig och glad stämning” (Tea) 

 

”Mystik. Och det väckte lite tankar såhär: Vad är det här? Vad gör jag här? 

Vart är jag på väg?” (Fatima) 

 

”Jag blev lite förvånad när den började klättra på väggar.” (Solweig) 

 

Detaljer 

En detalj som många respondenter lade märke till är en svart figur som syns i miljön och 

många liknade denna vid en fågel. Ett par av deltagarna lade också märke till en specifik form 

som de liknade vid en rutschkana. Många tyckte också att detaljerna i spelet var  tilltalande där 

exempelvis spelkaraktärens utstyrsel beskriv som gullig. Rörelse på vissa bakgrundselement 

och figurens rörelsemönster poängterades också som trevliga detaljer. En respondent talade 

också som själva arkitekturen av byggnaden som spelkaraktären befinner sig i och talade 

uppskattande om de orientaliska tak och små, gulliga trappor som spelaren lade märke till. 
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”Jag tänkte på den där det var vatten att då man gick ner då såg det ut typ 

som en rutschkana.” (Solweig) 

 

”Det är ju som små saker som rör på sig överallt. Typ de här fåglarna och 

vattnet och typ såna. Snygga detaljer.” (Fatima) 

 

”De där orientaliska taken, typ moské-taken. Ja men också färgerna och… 

ja men också den där gulliga gubben med sina gulliga kläder och gulliga 

hatt och… ja sådär.” (Tea) 

 

”Att den där gubben tar av sig hatten och så är den så liten och så springer 

den så roligt.” (Olov) 

 

Stil och miljö 

Ett ord som dyker upp ett antal gånger när respondenterna beskriver miljön i Monument 

Valley är att byggnaderna de rör sig genom påminner om ett slott. Stilen på Monument Valley 

beskrivs av en respondent som en surrealistisk och förtrollad värld. Stilen beskrivs också som 

enkel, grafisk, modern, barnslig och orientalisk. En respondent menar att detta är ett spel som 

ser ut att komma från ett litet spelbolag och beskriver det som ett typiskt indiespel.  Albin säger 

också att vissa detaljer gjorde att miljön kändes som en öken. En annan deltagare uttrycker att 

miljön upplevs som väldigt stor i och med att spelkaraktären ser så liten ut i den vilket 

resulterar i en känsla av ensamhet. 

 

”Det jag märkte var ju att ibland satt det en typ sån här svart figur där som 

kanske man satte dit för nåt… Om man ska som säga en sak så… Det kändes 

som att man var som i någon slags öken fast med vatten och så var det 

nästan såhär som några gamar som satt där och väntade.” (Albin)  

 

”I regel, övergripande känsla är ju harmoniskt där också att det lite… ja 

men det är ju som en förtrollad värld det där också.” (Joakim) 

 

”Den här byggnaden man ska komma fram till eller vad man ska säga att 

den är lite som ett typ slott-aktig sak.” (Solweig) 

 

 

Estetik som funktion 

En aspekt som väldigt många nämner när de spelat Monument Valley är sättet de märkt ut 

vilka element i miljön som går att interagera med och påverka genom färg och form. Det 

upplevs som något väldigt bra som också förenklar spelet. Ett par respondenter säger också att 

det visuella i spelet är ytterst viktigt då det ofta är själva förutsättningen för att ta sig vidare i 

spelet i och med att vägar och lösningar på problem kan skapas när spelaren exempelvis vrider 

på byggnaden.  
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”De använder sig mer av skarpa kanter på själva designen av banorna 

medans själva… När man använder sig av cirkelformen är… betyder att du 

kan röra på saker och ting eller att det är ett mål du går till eller liknande. 

Det är dem du kan interagera med i princip upplevde jag det som. Att man 

använt sig av geometriska former på det sättet för att förtydliga för 

spelaren.” (Joakim) 

 

”De saker som var påverkningsbara var en annan färg. Den detaljen lade 

jag märke till.” (Sigurd) 

 

”Du bildar vägar genom att vrida och flytta på saker.” (Albin) 

 

”Det är ju väldigt såhär annorlunda. Det känns inte som att man har sett 

så mycket liknande och det… asså… Själva spelet är ju så mycket själva 

utseendet och såhär designen typ. ” (Fatima) 

 

Association och liknelse 

Två liknelser som nämns är hur trapporna i spelet påminner om Polly Pocket och en annan 

respondent säger att spelet påminner om det legoslott personen äger. En respondent liknar 

spelet med konstnären M.C. Eschers verk och säger sedan att det till viss del påminner om Fia 

med knuff. En liknelse som görs är också att det påminner om Minecraft och respondenten 

säger att det är som Minecraft byggt ihop. Två respondenter liknar spelet vid olika stilar inom 

grafisk design. Det sägs både att det påminner om flat design och att det också har vissa 

likheter med den visuella stilen som syns i grafiskt material från 30-talet. 

 

”Lite gulliga små trappor som påminner om Polly Pocket” (Tea) 

 

”Det påminner faktiskt om vårat legoslott!” (Matilda) 

 

”Det här med Eschers målningar. Det påminner det om. […] Lite Fia med 

knuff också tyckte jag” (Sigurd) 

 

”Om man skulle ta isär vissa grejer skulle det komma fram jättemycket 

kuber. Så att det är som Minecraft byggt ihop.” (Olov) 

 

”Det känns ju väldigt modernt och grafiskt och såhär fräscht. Det känns 

som att om du skulle gå på Pinterest och söka på grafisk design så är det 

typ det du får upp.” (Fatima) 

 

”Det känns väldigt 30-tals design ungefär.” (Joakim) 
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6.3 Portal 

Färg och form 

Portals färger och former beskrivs på liknande vis. Många menar att färgerna är stela, dystra, 

gråa, tekniska, sterila och industriella medan andra menar att de är ljusa, tydliga och att vissa 

element är färgglada och fina vilket en respondent beskriver som en god blandning i den i 

övrigt färgfattiga miljön.  

 

”Dystra. Dova.” (Sigurd) 

 

”Typ ljusa… Där också lite såhär Sci-fi, tekniskt.” (Fatima) 

 

”Jag tycker de var fina men det var mest typ blått och vitt. Men så kom det 

lite såhär orange och då blev det jättefin såhär blandning. Knalliga färger.” 

(Solweig) 

 

”Det är väldigt kliniskt rent överallt och det är… just att det är i gråskala 

är ju en stor del av det och det bidrar ju varken till glädje eller… harmoni 

heller” (Joakim) 

 

”Gråa och stela och industriella” (Tea) 

 

Formerna upplevs också på olika vis men de allra flesta beskriver dem som stela, kvadratiska, 

funktionella, spartanska och futuristiska. Ett par respondenter talar dock om formerna som 

förhållandevis kvadratiska men menar att de inte är kantiga genom formernas mjuka kanter. 

Vissa deltagare lägger också fokus på interaktionselementen som de upplever som runda och 

beskriver att dessa står i kontrast till den i övrigt stela miljön. Av de allra flesta respondenterna 

uttrycks formerna som verklighetstrogna.  

 

”Det känns som att man vill typ avbilda verkligheten lite men i den mån det 

går typ.” (Fatima) 

 

”Den mest talande formen är ju själva portalens ovala form som sticker ut” 

(Joakim) 

 

”Stela och… funktionella. Bara. Allt är bara funktion. Och… futuristiskt” 

(Tea) 

 

Känsla, upplevelse och stämning 

Respondenterna upplever spelet på mycket skilda sätt. Somliga menar att Portal var ett tråkigt 

spel och att det knappt framkallade några intryck eller känslor alls hos spelaren. Det beskrivs 

som förvirrande och omotiverande och ett par respondenter säger också att de inte såg vitsen 

med spelet. Andra upplever det dock på motsatt sätt. Av dessa respondenter beskrivs det som 

kul och det sägs framkalla glädje och tävlingsinstinkt men också viss frustration när de inte 
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lyckas lösa pusslet snabbt. Ett par respondent säger också att det framkallade en känsla av 

ensamhet och att spelet hade en mörk stämning. 

 

”Just nu för mig är det ju tävlingsinstinkt. […] Man vill ju klara av saker 

och ting, det är ju det pusselspel gör med en. Man kan bli frustrerad men 

det är väldigt stora om än snabba, kortlivade belöningar man får” 

(Joakim) 

 

”Tråk-känslor. Lite såhär… science fiction” (Tea) 

 

”En känsla av glädje kanske. Att det var roligt” (Sigurd) 

 

Detaljer 

De detaljer som respondenterna lade märke till i Portal rörde sig mycket om de effekter som 

syns i spelet. Vid ett tillfälle lyfter exempelvis deltagarna på en kub med hjälp av portalvapnet 

spelkaraktären bär på. När denna handling utförs syns något som många respondenter 

benämnt som en ljusstråle eller laser framför detta vapen. Många beskrev också att portalerna 

brann i kanterna och en respondent lade också märke till ett ljusflimmer som personen 

passerade på väg in i den hiss som avslutar banan deltagarna spelade. En person påpekade 

också att spelet innehåller skyltar för att visa var spelaren ska gå. Ytterligare en detalj som 

Joakim nämnde, som är den enda av respondenterna som spelat Portal sedan innan, var de 

övervakningskameror som finns utplacerade i miljön. Några respondenter menar också att de 

inte lade märke till några detaljer överhuvudtaget.  

 

”Det var lite snyggt att det var såhär ljusflimmer där som kom framför en.” 

(Fatima) 

 

”Det ser men genom spelet hela tiden och även på den här vi körde nu att 

man hela tiden blir… övervakad med övervakningskameror och så vidare” 

(Joakim) 

 

”Att det var som en… som att det brann runt portalerna typ. Som en blå eld 

eller en röd eld” (Sigurd) 

 

”När man skulle lyfta kuben då såg man att det, mellan det här två 

grejerna, då vart det som *ljudeffekter* som laser som lyfte upp den” (Olov) 

 

Stil och miljö 

Två av deltagarna i studien säger att stilen i Portal är typisk för digitala spel. En beskriver detta 

som att det ser ut som ett ”vanligt” spel och en annan säger att det ser ut som ett typiskt first 

person shooter-spel. Många liknar också stilen vid hur science fiction eller futurism ofta 

visualiseras i spel och film. En deltagare säger också att stilen är detaljerad, realistisk och 

”robotaktig”.  Många respondenter upplever att de befinner sig i en cell, håla, rymdskepp eller 
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en klinisk sjukhusmiljö. Miljön beskrivs också av några stycken som liten, instängd och 

begränsad.  

 

”Men det känns typ som man är typ någonstans typ i någon håla… alltså 

eftersom att det var ganska litet och om man gjorde ett hål så kom man 

tillbaka. Typ någon underjordisk håla eller någonting.” (Solweig) 

 

”Det var väldigt sterilt. Det var som att man befann sig på en rymdstation 

ungefär. Så stämningen var väl att man var ensam på en plats. Ett sjukhus 

eller någon slags forskningsstation eller någonting” (Sigurd) 

 

Estetik som funktion 

Majoriteten av respondenterna upplever estetiken i Portal som mycket funktionell. De säger 

att färgerna och formerna göra att interaktionselementen sticker ut och inte smälter in i den 

vita bakgrunden. En respondent säger också att det var tydligt hur spelet markerar olika delar 

av miljön. Personen säger att hissen som spelaren rör sig mot i slutet av banan ligger i ett rum 

som innehåller något annorlunda färger och former än resten av rummet vilket gör att det är 

tydligt vilken del som tillhör banan.  

 

”Det känns som att själva miljön är ju ganska fyrkantigt. Fyrkantiga rum 

och de saker man kan göra liksom hade ju oftast, som portalerna var 

rundade knapparna var runda. […] Det var lätt att se vilka… vad man 

kunde påverka tycker jag.” (Sigurd) 

 

”Den här vita färgen gjorde så att man såg allt. Det var som ingen färg som 

gjorde att de här blå, orange färgerna försvann. Så det var som enkelt att 

se att mina portaler är här. Och att hissen hade just ett färgat rum så att 

man vet att… där är hissen” (Albin) 

 

Association och liknelse 

De allra flesta respondenterna talar om att spelet liknar spel och film inom genren science 

fiction. Vissa respondenter drar här liknelser till filmen Star Wars och spelet Half-life. Vissa 

menar också att det påminner en aning om Minecraft på grund av båda spelen innehåller 

många kvadratiska former. Joakim uttrycker också att spelet framkallar viss nostalgi då han 

spelat spelet väldigt mycket sedan innan. 

 

”Jag har för mig att det finns någonting i Half-Life som är lite liknande” 

(Sigurd) 

 

”Det känns nästan som att man är i ett rymdskepp. Nästan lite Star Wars-

aktigt” (Albin) 
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”Jag sammankopplar det med när jag hade under någon vecka där spelade 

hur mycket som helst liksom så jag… för mig är det nostalgiskt” (Joakim) 

6.4 Pac-Man 

Färg och form 

Färgerna i Pac-Man beskrivs av många deltagare som roliga, starka, glada, skrikiga, fina, klara 

och tydliga. Ytterligare ett påstående som en respondent beskriver är att färgerna varken 

upplevs som tråkiga eller särskilt intresseväckande.  

 

”Sådär. Det var lite mittemellan det var inte riktigt såhär jätteglada färger 

och inte tråkiga färger” (Matilda) 

 

”De var roliga alltså att man hade olika färger på de här spökena och så 

var man själv en annan färg och så att det var svart och vitt i bakgrunden” 

(Solweig) 

 

”De är ganska såhär skrikiga färger” (Fatima) 

 

Vad gäller formerna i Pac-Man beskrivs de på något olika vis av deltagarna. Vissa säger att de 

är glada, gulliga, roliga och bra medan andra menar att de är enkla och inte så speciella. Två 

respondenter benämner också formerna på motsatta vis då en menar att de är raka och att 

även alla rörelsemönster sker i raka linjer medan en annan person beskriver dem som runda 

och förklarar detta som att alla former har avrundade kanter. 

 

”Du hade cirklar, linjer och de klassiska geometriska formerna […] Det är 

väldigt tydliga former i hela spelet” (Joakim) 

 

”Jag tycker att de är roliga för det här spökena ser ju ut som typ spöken 

men själv är man ju typ en rund prick med typ en öppning” (Solweig) 

 

”Runda typ. Även om de är såhär raka så är de ju som avrundade” (Fatima) 

 

”Det är ju väldigt raka former. Man rör sig ju alltid i raka linjer” (Sigurd) 

 

Känsla, upplevelse och stämning 

Den känsla som i stort sett alla deltagare nämnde vid spelandet av Pac-Man var stress eller 

panik och vissa menar också att spelet är kul på grund av detta. Spelet beskrivs också framkalla 

känslan av att vara jagad, spänning, koncentration, utsatthet, utmaning och väcka 

tävlingsinstinkten. Spelet beskrivs också som jobbigt och tråkigt av vissa. 

 

”Man är väldigt koncentrerad när man väl gör det eftersom att man har så 

lite att koncentrera sig på” (Joakim) 
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”Det är ju en viss tävlingslyst som väcks och man vill komma in på high 

scoret det är ju det man tjänar på på alla gamla arkadhallar osv” (Joakim) 

 

”Det är kul för man blir verkligen stressad av det” (Albin) 

 

Detaljer 

I spelet Pac-Man sade många av de deltagande att de inte lade märke till några detaljer alls. 

Detaljer som dock uppmärksammades var de körsbär som ibland dyker upp på spelplanen, 

färgsättningen av karaktärerna i spelet samt att de spöken som jagar spelkaraktären ändrar 

färg och går att äta upp när ett visst objekt äts upp av Pac-Man.  

 

”Man märker tydligt att man kan äta upp andra då de skiftar färg, ens 

motståndare då” (Joakim) 

 

”De här körsbären här nere […] Det var som det första jag tänkte på” 

(Albin) 

 

Stil och miljö 

Några respondenter menar att miljön i Pac-Man påminner om en labyrint som de ska navigera 

sig genom och att det därför känns som en begränsad och stel miljö. Ett intervjuobjekt säger 

även att det är en tvådimensionell miljö som endast bygger på höjd och bredd. Stilen beskrivs 

av några deltagare som retro och tecknad. En person upplever också stilen som ”rymdaktig”. 

 

”Det är som att en på labyrint ovanför […] så du har som koll på allt som 

händer” (Albin) 

 

”Tvådimensionellt. Det är ju bara bredd och höjd som finns. Det finns ju 

ingen rymd i spelet” (Sigurd) 

 

Estetik som funktion 

Många respondenter talar om att färgerna och formerna i Pac-Man är mycket tydlig och hjälper 

spelaren att särskilja de olika element som syns på spelplanen. De säger att spelkaraktären och 

spökena i spelet särskiljer sig mycket från bakgrunden vilket de upplever som positivt då spelet 

beskrivs som stressigt. En respondent beskriver också färgen på spökena som grundfärger och 

menar att ögonen lätt fångar alla element på spelplanen.  

 

”Det är ingenting som smälter in färgen som gör så att man inte ser den” 

(Albin) 

 

”De är nästan som grundfärgerna egentligen. Så de är ju ganska tydliga. 

Man ser ju var spökena är. Ögat fångar det liksom lätt” (Sigurd) 
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Association och liknelse 

Paralleller till retrospel dras av många respondenter när de talar om Pac-Man. Vissa liknar det 

med arkadspel i allmänhet och andra gör en mer specifik liknelse med spelet Space Invaders. 

Vissa menar också att Pac-Man framkallar en viss känsla av nostalgi men av olika orsaker. 

Fatima säger att det beror på att hon spelat det mycket som yngre, Sigurd menar att det beror 

på att han spelat arkadspel när han var liten och Joakim säger att spelet framkallar nostalgi 

trots att han inte spelat Pac-Man särskilt mycket och tror att den nostalgiska känslan beror på 

att spelet refereras till mycket i andra sammanhang såsom film. 

 

”Man får ju direkt nostalgi men å andra sidan har jag inte spelat det här så 

mycket. Det är mer att det är ett klassiskt spel så att det blir direkt någon 

form av nostalgisk känsla för att det är så pass retro, kopplat till… Det är 

kopplat till nostalgi både genom filmer och liknande. Man har ju sett spelet 

tusentals gånger” (Joakim) 

6.5 Unravel 

Färg och form 

De flesta respondenterna i studien beskriver färgerna i Unravel med ord som glada, klara, 

ljusa, starka, roliga, fina och färgrika. En respondent beskriver dem istället som verkliga och 

murriga medan en annan menar att färgerna i spelet är somriga på grund av den blå himmelen 

och det gröna gräset som syns i den bana deltagarna spelade.  

 

”Sommarfärger, de är fina och jag blir glad av dem för jag älskar 

sommaren” (Matilda) 

 

”Verklighetsbaserat typ sådär. Lite såhär murriga färger” (Fatima) 

 

Formerna i Unravel beskrivs av de allra flesta som verkliga, naturliga och mjuka. En 

respondent säger också att spelet innehåller många olika former och en annan person menar 

att alla former är realistiska bortsett från spelkaraktären Yarny som är en figur av garn. 

 

”De är inte fyrkantiga vilket är bra. Ja och det såg ganska verkligt ut också. 

Det var som inte väldigt pixligt och så ” (Matilda) 

 

”Ganska verkliga former. Många olika former” (Fatima) 

 

Känsla, upplevelse och stämning 

Samtliga respondenter beskriver att Unravel orsakade en god upplevelse. De allra flesta 

respondenterna beskriver att det var ett roligt och underhållande spel som framkallade 

positiva känslor som glädje, fantasi, förundran, upptäckarglädje och harmoni. De menar att 

det inte känns pressande och att spelkaraktären inte känns utsatt på något sätt. Andra 

beskriver dock också att spelet var relativt svårt och lite jobbigt när hindren blev för avancerade 
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samt att de hade uppskattat om spelvärlden gick att utforska mer. Solweig beskriver dock också 

att spelet var lite läskigt för att spelkaraktären påminde en voodoodocka.  

 

”Det var typ sommarkänsla för det var såhär grönt gräs och blommor och 

sånt” (Matilda) 

 

”Det känns lite såhär äventyr” (Fatima) 

 

”Positiv och glad och gulligt” (Tea) 

 

Detaljer 

Många av spelarna har lagt märke till ett par fjärilar som syns i spelet samt ett kubbspel som 

spelkaraktären springer förbi vid ett tillfälle. Något annat som många poängterat är ett staket 

som syns i bakgrunden samt altanen de stiger ut på precis i början av banan och de menar 

därför att det upplevs som att spelkaraktären befinner sig på någons gård. Sigurd talar också 

om att han tänkte på hur det snöret som hela tiden hänger efter spelkaraktären rörde sig när 

spelaren sprang. Tea beskriver också att växtligheten i spelet fångade hennes öga och att de 

blommor som syns är sådana som hon känner igen, som lupiner och penséer.  

 

”Jag tyckte att det var ganska roliga detaljer typ det här kubbspelet i 

bakgrunden” (Fatima) 

 

”Alla blommor och de fina löven som föll där i början och solen och blå 

himmel och vad det var för blommor såg man ju” (Tea) 

 

Stil och miljö 

Något som många respondenter talar om är att stilen och miljön i Unravel upplevs som 

naturlig, detaljerad och verklig. Olov menar också att spelet innehåller viss fantasi. Tea 

beskriver också miljön som luftig med mycket rymd. Vissa beskriver också att det finns en stor 

igenkänningsfaktor i miljön och att det upplevs som ett svenskt sommarlandskap med samma 

växtlighet som syns här i Sverige. Något annat som många tänkte på var perspektivet i spelet. 

Spelkaraktären beskrivs som väldigt liten och att miljön och detaljerna runt omkring blir 

väldigt stora, exempelvis att ett grässtrå nästan är lika stort som spelkaraktären. 

 

”Det är ju mycket sol, växtlighet och svensk sommar tänker jag ” (Joakim) 

 

”Jätteverkligt. Det var som i verkligheten. Och så lite fantasi för garn kan 

inte gå” (Olov) 

 

Estetik som funktion 

Spelkaraktären i Unravel är gjort av rött garn vilket många respondenter upplever som 

positivt. De säger att detta får spelkaraktären att bli tydlig och sticka ut i den detaljrika miljön. 

En annan aspekt av estetikens funktionella roll beskrivs av Joakim. Han säger att det i spelet 
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är väl utmarkerat vilka element som går att interagera med i och med att dessa glittrar och är 

utmärkta med röd färg. 

 

”Och så har de verkligen markerat ut också med färg än en gång att det var 

väldigt tydligt markerat med rött vilket är en färg de inte använder annars 

så mycket för att visa var man då ska använda för att svinga sig vidare 

eller dra ner saker och ting” (Joakim) 

 

Association och liknelse 

Som nämns i stycket om stil och miljö upplevde många att Unravel utspelar sig i ett svenskt 

landskap. Detta omnämns också som att de känner sig hemma i miljön och att det ser ut ”som 

hemma hos mormor”.  Utseendet i spelet liknas också vid en detaljrik tavla, animerad film och 

ett typiskt plattformsspel av Sigurd. Många liknar också spelet vid ett annat plattformsspel 

som heter Little Big Planet på grund av att spelkaraktären i detta också är gjord av tyg och är i 

ungefär samma storlek som Unravels Yarny. Joakim beskriver också att miljön framkallar en 

känsla av nostalgi för att han associerar miljön med sin barndom. Tea menar att det påminner 

om Pettson och Findus på grund av att spelet innehåller så många intressanta detaljer. 

 

”Jag tänkte på Little Big Planet faktiskt. Typ såhär… Jag vet inte om det är 

för att det är garn och tyggubbar och sånt där och för att man är liten” 

(Fatima) 

 

”Det är ju små penséer och det är ju våra egna blommor. Lupiner” (Tea) 

6.6 Resultat av 3E 

Som omnämns i metodavsnittet blev respondenterna tilldelade ett papper med en streckgubbe 

där de skulle rita ett ansiktsuttryck på gubben och sedan förklara varför de kände så för spelet 

samt vad tänkte medan de spelade i skrift. Nedan presenteras resultatet av denna 3E-metod. 

 

Minecraft 

De ansiktsuttryck som syns på de papper respondenterna fyllt i för spelet Minecraft är 

huvudsakligen glada. De flesta motiverar denna känsla med att det beror på att Minecraft är 

ett fritt spel med många möjligheter där spelaren får vara kreativ. Två ansiktsuttryck visar dock 

en mer missnöjd min där Sigurd förklarar att detta beror på att han har spelat Minecraft 

mycket sedan tidigare och tycker att det är drygt att spela spelet från början innan man samlat 

på sig material och byggt något men upplever det ändå som ganska roligt. Den andra missnöjda 

minen har Tea ritat och hon beskriver att hon inte visste vad hon skulle göra i spelet och såg 

ingen vits med spelet. Hon upplevde också färgerna och formerna som deprimerande.  
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Monument Valley 

Samtliga ansiktsuttryck på papperna tillhörande Monument Valley är glada. De allra flesta 

skriver att de tänkte på hur de skulle lösa uppgifterna och ta sig vidare i spelet. Vissa menar att 

Monument Valley var roligt för att det var belönande och roligt när man hittade lösningarna 

på de problem som skulle lösas och kunde ta sig vidare. Vissa skriver också att det var ett roligt 

spel för att det var snyggt, gulligt eller coolt.  

Albin. Tankebubbla: "Hitta ett fint ställe att bygga sitt hus på". 

Pratbubbla: "Spelet är kul eftersom du får använda 

kreativiteten" 

Tea. Tankebubbla: ”Vad gör jag här? Vad ska jag göra?” 
Pratbubbla: ”Jag förstod inte vitsen med spelet. 
Formerna och färgerna var deprimerande.” 

Matilda. Tankebubbla: ”Oj vad kul! Mycket fyrkantigt” 
Pratbubbla: ”Det var kul för man kan göra olika saker 
och skapa ett liv. Det är lite fult med fyrkanterna.” 

Fatima. Tankebubbla: ”Vart ska jag och hur tar jag mig 
dit?” Pratbubbla: ”DET ÄR SÅ SNYGGT!” 

Matilda. Tankebubbla: ”Fina färger. Hur ska jag ta 
mig dit?” Pratbubbla: ”Det var kul. Glada färger gör 
mig glad. Det var kul att lösa nivåerna” 
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Portal 

Reaktionerna på Portal skiljde sig mycket från person till person. Vissa ritar glada och 

imponerade ansiktsuttryck och motiverar dessa med att det var roligt för att det var coolt och 

såg verkligt ut, att det var avskalat, roligt och intressant och en person säger också att det var 

roligt med problemlösning och att det på grund av detta inte kändes som att det ödslades tid 

på spelet. De mindre nöjda minerna sägs bero på att det var svårt att veta hur spelet fungerar, 

att det kändes meningslöst och att spelaren inte hade någon frihet utan endast kunde lösa 

uppdraget i banan samt att utseendet i spelet var irriterande. Fatima beskriver också att hon 

inte fick några intryck alls av spelet och Solweig skriver att hon tyckte att spelet var både kul 

och tråkigt.  

 

 

 

 

 

 

Solweig. Tankebubbla: ”Konstigt att den kan gå på 
sidorna” Pratbubbla: ”Det var roligt att tänka ut hur man 
ska ta sig fram” 

Sigurd. Tankebubbla: ”Hur funkar det med att skapa 

portaler” Pratbubbla: ”Roligt med ännu ett 

problemlösarspel. Känns som man inte bara ödslar tid” 

Joakim. Tankebubbla: ”Snabbare Joakim! Du är dålig, bli 

bättre” Pratbubbla: ”Avskalat både gällande färg och form, 

ytterst roligt och intressant” 
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Pac-Man 

Pac-Man är ännu ett spel där spelarna upplevt det på olika sätt. Vissa ritar glada miner och 

säger att dessa beror på att spelet är stressigt och utmanande. Andra ritar en stressad, missnöjd 

eller uttråkad min och förklarar denna genom att de tyckte att det var stressande, spartanskt 

och ganska tråkigt i och med att det inte händer så mycket i spelet. De allra flesta skriver ord 

som akta, skynda och stress i tankebubblan. 

 

Joakim. Tankebubbla: ”Snabbare, Joakim! Du är 
dålig, bli bra!” Pratbubbla: ”Avskalat både gällande 
färg och form. Ytterst roligt och intressant” 

Tea. Tankebubbla: ”Suck! Jag ooorkar inte!!!” 
Pratbubbla: ”Totalt meningslöst! Handlingen och 
ogillar Sci-Fi” 

Matilda. Tankebubbla: ”Tråkiga färger. Onödigt spel” 

Pratbubbla: ”Man fick inte göra något annat än uppdraget. 

Utseendet gjorde mig irriterad/arg” 

Matilda. Tankebubbla: ”Stress. Lite tråkiga färger” 
Pratbubbla: ”Jag blev stressad för hjärnan hängde inte 
riktigt med. Jag blev mer stressad av färgerna” 

Albin. Tankebubbla: ”Hinna undan spökena” 
Pratbubbla: ”Det stressiga gör det kul. Spelet är 
utmanande” 

Olov. Tankebubbla: ”Nu måste jag akta mig”  
Pratbubbla: ”Det gick så fort” 
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Unravel 

De papper som respondenterna fyllt i för Unravel innehåller genomgående glada miner. Vissa 

skriver att detta beror på att miljön var detaljerad och att de kunde relatera till denna. Andra 

säger att spelet var roligt för att det var svårt. I tankebubblan skriver respondenterna något 

olika saker men många tänkte på hur de skulle ta sig över de hinder som finns i spelet och 

andra tänkte mest på utseendet och detaljerna i spelet.  

6.7 Resultat av This-or-That 

 

 

 

Resultatet av This-or-That kan ses i figuren ovan. Majoriteten upplevde Unravel som det 

vackraste spelet, ofta på grund av igenkänningsfaktor och att det upplevdes som verkligt. 

Solweig ansåg att Pac-Man var det finaste spelet, då hon tydligt såg alla element på spelplanen 

och inte distraherades av några detaljer i bakgrunden eller liknande. Olov uppskattade 

Joakim. Tankebubbla: ”Känns som hemma. Bilder ur 
min barndom” Pratbubbla: ”Realistiskt (jämfört med 
föregående titlar) Äventyrslyst.” 

Matilda. Tankebubbla: ”Det var fint och såg verkligt ut” 

Pratbubbla: ”Jag blev glad eftersom det var sommar och I <3 

sommar. Grönt gräs, blå himmel, blomor (fjäril)” 

Olov. Tankebubbla: ”Hur kommer man över det här 
hindret” Pratbubbla: ”Kul och detaljerat” 

Tea. Tankebubbla: ”Supergulligt!” Pratbubbla: ”Miljön var 

så fin. Blommor man känner igen. Som hemma hos mormor” 
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estetiken i Portal mest för att han upplevde det som robotaktigt, detaljerat och verkligt. Han 

pekade ut vissa detaljer för att förklara närmare och visade exempelvis på hur ljuset blänker 

mot blanka ytor. Fatima upplevde Monument Valley som det finaste spelet. Hon säger att det 

är en stil hon attraheras av i andra fall också.  

7. Analys 

Många respondenter i studien säger vid olika tillfällen att de hade svårt att förstå vad de skulle 

göra i vissa av spelen de testade. Något som bör tas i åtanke här är att spelen spelades utan ljud 

vilket kan vara en god källa till navigation och förståelse. Fox (2004) och Schell (2005) 

beskriver dock att även estetiken bör innehålla element som är nog deskriptiva för att 

användaren ska kunna förstå sig på spelet. De menar att spelestetiken har en viktig roll i att 

underlätta navigation och hjälpa spelaren att uppmärksamma viktiga objekt, men genom de 

åsikter som respondenterna i studien uttryckt verkar det som att somliga av de spel som 

undersökts ej innehåller sådana estetiska element i nog hög grad.  

Även om respondenterna uttryckt att vissa spel varit svåra att förstå har det ibland trots 

detta genererat en god upplevelse. Om vi tar Tea som ett exempel så säger hon såhär om sin 

spelvana och syn på digitala spel rent generellt: 

 

”Men nu hör ju till saken att jag inte kan så det fördunklar ju alltihop. Alltså 

det jag tänker hela tiden är ju: Hur ska jag göra nu?” (Tea) 

 

”Jag har ju svårt överhuvudtaget att se en mening med spel” (Tea) 
 

Hon beskriver här att hon inte är van med att spela datorspel och har svårt att se någon vits 

med spel. Denna inställning till spel beskrivs också när hon spelat Minecraft då hon säger att 

spelet var helt meningslöst och att det upplevdes som deprimerande på grund av färger och 

former. När Tea spelade Unravel beskriver hon dock en helt annan upplevelse. Hon anser att 

spelet är helt perfekt och att det framkallar positiva känslor på grund av att hon uppskattade 

utseendet på spelet samt att hon upplevde en viss igenkänningsfaktor i den spelmiljö hon 

befann sig i. Dessa skilda upplevelser kan bero på det Norman (2004) beskriver – vackra saker 

fungerar bättre. Om en person uppskattar utseendet på en produkt eller ett system är det 

troligare att upplevelsen blir god. Det finns en större tolerans mot de problem som uppstår i 

användandet av saker som upplevs som vackra jämfört med om estetiken ej uppskattas.  

Association och igenkänningsfaktor är ännu en aspekt av användarupplevelser som några 

respondenter beskriver att de upplevt när de spelade somliga spel. Många gånger handlar det 

om att de kopplar det estetiska i spelet till något de är bekanta med sedan innan och oftast är 

det i goda ordalag. Unravel är ett spel där många uttrycker detta genom att de kopplar miljön 

till bekanta platser eller minnen. Det beskrivs som ”hemma hos mormor” och ”bilder ur min 

barndom”. Detta stämmer väl överens med vad Sykes (2006) säger om association. Spel kan 

inte framkalla känslor på egen hand utan det är genom användarens associationer och 

personliga minnen som upplevelsen uppstår. Han beskriver vidare att det därför att är svårt 

att styra om upplevelsen blir god eller inte. Detta syns när Tea pratar om Portal. Hon beskriver 



44 

 

stilen som Sci-Fi och fortsätter senare att beskriva att hon avskyr denna stil. På så vis kan olika 

upplevelser uppstå beroende på användarens preferenser och associationer vad gäller estetik. 

När det gäller känslor och upplevelser verkar även perspektivet spela in. Det tycks dels ha 

att göra med hur spelkaraktären ser spelvärlden men också från vilket perspektiv spelaren ser 

spelet. Joakim förklarar Unravel på följande vis: 

 

”Man är själv i miniatyr liksom så allt blir ju väldigt stort och det är som… 

den där lilla garnfiguren går omkring och liksom... det ser verkligen ut som 

det att man ser saker för första gången.” (Joakim om Unravel) 

 

Han beskriver här att spelkaraktären är väldigt liten i förhållande till miljön och fortsätter 

sedan att förklara hur detta väcker en viss upptäckarglädje samt en känsla av förundran. En 

annan reflektion som kan kopplas till perspektivet är det Fatima säger om Monument Valley: 

 

”Det känns lite såhär… typ såhär som att man är ensam nästan. Det är så 

mycket miljö och typ såhär och så är det en liten gubbe typ.” (Fatima om 

Monument Valley) 

 

Det respondenterna förklarar här beskriver ingenting om det egentliga perspektivet men den 

uppfattning de beskriver kan bero på det King och Krzywinska (2006) talar om. I Unravel 

betraktas spelkaraktären från ett visst avstånd men kameran är ändå förhållandevis nära 

karaktären vilket kan liknas vid ett tredjepersonsperspektiv. Spelkaraktären i Monument 

Valley betraktas istället från ett längre avstånd vilket kan jämföras med ett gudsperspektiv. 

Författarna förklarar att dessa två perspektiv kan skapa olika upplevelser hos användaren. 

Både ett tredjepersonsperspektiv och ett gudsperspektiv sägs, jämfört med ett 

förstapersonsperspektiv, skapa ett mer distanserat förhållande spelare och spelkaraktär 

emellan men gudsperspektivet beskrivs dock som det mest avlägsna. Att resonera kring 

perspektivet i dessa spel utan att respondenterna uttryckligen talat om det kan tyckas lösryckt 

men att detta är en möjlig orsak till känslan de beskriver kan tydliggöras genom att tänka sig 

Monument Valley ur ett förstapersonsperspektiv. Hur skulle Fatima då känna till hur liten 

spelkaraktären framstår i miljön? 

Jonathan Sykes (2006) beskriver att estetiska element som färg, ljussättning och konststil 

i spel kan påverka upplevelsen. Vid användandet av Monument Valley säger många 

respondenter att det skapar en känsla av harmoni och glädje och motiverar ofta detta genom 

att berätta att färgvalen framkallade denna känsla. I vissa fall menar dock deltagarna att det 

finns en viss motsägelse i känslan som det visuella skapar då Monument Valley också 

framkallar andra, mindre angenäma, känslor än harmoni. 

 

”Ja men det är också tycker jag ganska harmoniskt just på färgvalet. Det 

är väldigt mjuka färger och så vidare. Sedan kan man bli frustrerad på 

grund av saker och ting man inte klarar av också så det är… uppstår ju 

någon form av paradox.” (Joakim) 
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Detta kan kopplas till den pragmatiska delen av den modell som Hassenzahl (2007) beskriver. 

Detta innebär då den funktionella delen av designen och en brist av detta kan vara orsak till 

den frustration respondenten beskriver. Användare kan uppleva frustration när de inte förstår 

hur de ska utföra uppgifter eller lösa problem. Undersöks istället den hedoniska dimensionen 

av modellen, som fokuserar mer på vilken självbild produkter skapar, kan även detta 

exemplifieras med en uttryckt upplevelse av Monument Valley. 

 

”Jag kan få lite känslor av… att jag måste bevisa någonting när jag spelar 

sådana här spel. Att jag inte vill verka dum.” (Sigurd) 

 

Sigurd är här rädd för att ett misslyckande i spelet ska skapa en känsla eller bild av honom som 

dum. Sammanfattningsvis beskriver dessa respondenter tre olika känslodimensioner av 

Monument Valley. Dels hur färgsättningen påverkar känslan av spelet men också hur graden 

av funktionalitet i estetiken påverkar upplevelsen och slutligen hur designen av ett spel kan 

påverka upplevelsen på ett djupare plan genom att påverka vilken självbild den skapar hos 

användaren. 

Ytterligare en aspekt av estetikens påverkan på upplevelse är det Jenkins och Squire (2002) 

beskriver. De menar att en spelmiljö och objekten i den är placerade och utformade för att 

uppmana eller väcka vissa känslor hos spelaren. Ett exempel på hur detta tar sig till uttryck 

hos vissa respondenter är när de spelar Pac-Man. Det omnämns som ett utmanande spel som 

väcker en tävlingsinstinkt. Albin beskriver det på följande sätt. 

 

”Spelet är utmanande […] Det är fyra spöken och vissa håller sig häruppe 

och vissa är som två på anfall nästan så du måste kunna ta dig förbi dem 

och så måste du kunna ta så många vita ploppar innan de där tar dig och 

det blir ju lite såhär challenging” (Albin) 

 

Det Albin berättar här visar hur placeringen och rörelsemönstren hos motståndarna i spelet 

gör spelet utmanande och det talar också om hur små medel som egentligen krävs för att väcka 

känslor och upplevelser hos användare. 

Bland det sista respondenterna i studien fick göra var att välja ut det spel som de upplevde 

som mest estetiskt tilltalande genom metoden This-or-That. Innan detta tillfrågades de också 

om vilket spel som var roligast. Utfallet på dessa blev något olika. Fem av åtta personer 

upplevde Unravel som vackrast medan det endast var två som valde detta som det roligaste 

spelet. Detta talar om att enbart skönhet inte är nog för att göra ett spel njutbart.  Precis som 

Norman (2004) beskriver är detta endast en del av den reflektiva designen inom emotionell 

design och detta är inte nog för att en design ska uppfylla alla krav en konsument har. En 

design måste också ta hänsyn till det beteendemässiga och viscerala. 

8. Diskussion 

Syftet med studien har varit att förstå hur estetik i spel påverkar användarupplevelser samt att 

utröna vilka faktorer i en spelestetik som är av relevans för detta ändamål. Genom den 
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litteratur och empiriska data som presenterats tidigare i uppsatsen anser jag att det framgår 

tydligt att estetik i spel fyller en stor roll, både vad gäller funktion och upplevelse. De områden 

som presenteras i analysen beskriver också vilka estetiska faktorer som respondenterna i 

studien upplever som relevanta i spel.  Det står med andra ord klart att estetik i spel är av 

betydelse och påverkar användarupplevelser på många olika sätt med många olika medel. 

Undersökningen inleddes med vissa förväntningar och förutfattade meningar. En orsak till 

att området upplevdes som intressant till att börja med var den förväntning jag hade av att 

målgrupperna skulle uppleva spelen på något olika sätt beroende på under vilken tid och vilka 

tekniska förutsättningar de växt upp med. Vissa skillnader syns givetvis mellan målgrupperna 

– den äldre målgruppen är exempelvis de enda som säger sig uppleva nostalgi under 

undersökningens gång. De skillnader som syns målgrupperna emellan går till viss del emot de 

förväntningar jag hade sedan innan. Ett exempel på detta var hur jag förväntade mig att de 

olika målgrupperna skulle ta emot Pac-Man. Jag föreställde mig att de yngre respondenterna 

skulle uppleva det som primitivt med tanke på de tekniska förutsättningar de växt upp med 

medan den äldre målgruppen skulle uppskatta det mer i och med att de förmodligen stött på 

Pac-Man eller liknande spel i sin barndom. Utfallet blev snarare det motsatta.  Jag upplevde 

att den yngre målgruppen var mer benägen att tala uppskattande om Pac-Man både vad gäller 

det visuella och nöjet. Detta kan eventuellt bero på något som Fatima uttrycker: 

 
”Det är väl kul att spela Pac-Man. Jag tror jag tyckte om det mer när jag 
gick på mellanstadiet än nu typ. Det är kanske ett sådant spel som man 
spelar i typ fem minuter om man verkligen inte har något annat att göra” 
(Fatima) 

 

Det skulle kunna vara så enkelt som hon beskriver det här. Det var roligare förr. Upplevelsen 

de äldre respondenterna hade av spelet som yngre kan upplevas annorlunda, och kanske något 

sämre, idag efter nya spelupplevelser förvärvats.  

Något som är relaterat till detta är den nostalgiska aspekten av spel. Även här hade jag vissa 

föreställningar om hur respondenterna skulle uppleva nostalgi. Jag tänkte mig att spel skulle 

upplevas som nostalgiska på grund av att de spelat det tidigare. I somliga fall stämmer detta 

men en aspekt jag inte riktigt förväntat mig att stöta på var hur visualiseringar av miljöer 

orsakade nostalgi. Det beskrivs av respondenterna hur vissa miljöer och stämningar i sig 

framkallar en känsla av nostalgi. Detta syns bland annat i Unravel där en respondent uttrycker 

att det framkallar nostalgi och beskriver spelet som bilder ur sin barndom. Det visade sig att 

nostalgi i spel inte endast är förknippat med spelet i sig utan kan också skapas genom vilka 

associationer och minnen som kopplas till det visuella. 

En aspekt av estetiken jag till en början inte alls tänkt undersöka är estetikens funktionella 

roll. Detta var ett område som kom till intresse genom intervjun som hölls med Albin. Han 

talade relativt lite om hur han upplevde estetiken rent känslomässigt och talade istället mycket 

om vikten av att det visuella särskiljer element och markerar viktiga delar i spelet. Detta tog 

studien i en något ny vändning. Intervjuguiden behölls densamma men det öppnade mina 

ögon för detta område. Det visade sig att även andra respondenter talade mycket om detta och 

det blev därför en viktig aspekt att ta hänsyn till.  
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Som nämnts tidigare verkade respondenterna dock uppleva att somliga spelestetiker inte 

innehöll nog många funktionella aspekter i och med att de beskriver att de hade svårt att förstå 

vad de skulle göra. Alla spel i studien är dock kända och framgångsrika spel vilket givetvis 

betyder att de trots detta uppskattas av konsumenter men det får mig trots allt att undra: Bör 

estetiken i spel vara mer intuitiv? 

8.1 Framtida forskning 

I och med att alla spel i studien spelades med avsaknaden av ljud har estetik varit väldigt viktig 

som funktionell riktlinje. Under spelandets gång var jag dock ständigt närvarande och kunde 

instruera respondenterna om de körde fast men jag upplever avsaknad av ljud i spel som ett 

väldigt intressant område att titta något djupare på. I och med att det finns många människor 

runt om i världen med hörselnedsättningar av olika grad bör kanske estetiken vara tydligare 

och mer intuitiv för att passa fler spelare. I somliga fall kan visserligen undertexter råda bot på 

detta problem men det finns trots allt somliga ljud i spel som måste lokaliseras av spelaren 

vilket är svårt att lösa genom undertexter. Jag anser därför spelestetikens funktionella och 

intuitiva roll i förhållande till avsaknad av ljud i spel som något väldigt intressant att undersöka 

i framtida forskning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Hejsan! 

Mitt namn är Jennifer och denna studie som du nu kommer att delta i är en del av mitt 

examensarbete inom digital medieproduktion. Som jag sagt tidigare kommer studien 

gå till så att vi sitter ned tillsammans och medan du får testa några olika spela som jag 

sedan ställer lite frågor om och sedan pratar vi om och jämför alla spel tillsammans. 

Spelen kommer också att spelas utan ljud. Jag kommer att spela in intervjun men 

ljudfilerna kommer inte spridas någonstans utan finns bara till för att jag ska minnas 

vad som sagts. När resultaten av min undersökning sedan presenteras kommer du att 

vara anonym och du får givetvis avbryta intervjun närhelst du vill om det skulle kännas 

obekvämt eller liknande.  

 

Nu skulle jag vilja be dig att uppge ditt namn och din ålder. 

 

Titlarna som vi kommer att spela idag är (i ordning): 

Minecraft 

Monument Valley 

Portal 

Pac-Man 

Unravel 

 

Har du spelat någon av dessa tidigare? Varför? 

 

Börjar spela. Efter varje spel: 

1. Vad tyckte du om spelet? 

2. Vilka känslor väckte spelet? 

3. Tyckte du att spelet hade någon generell stämning? 

4. Liknar utseendet i spelet något du sett tidigare? (Film, serie, konst, annat spel 

osv) 

5. Kan du beskriva stilen på spelets utseende på något vis? 

6. Hur upplevde du färgerna i spelet? 
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7. Hur upplevde du formerna i spelet? 

8. Lade du märke till några specifika detaljer? (Såg du något speciellt/detalj som 

du minns extra mycket?) 

9. 3E – Ansiktsuttryck. Tankebubbla – Vad tänkte du medan du spelade? (Åh, 

häftigt, dit vill jag gå. Skynda dig! osv). Pratbubbla – Känsla, upplevelse 

(reaktion, vad tyckte du när du spelade), utseende  

 

Efter alla, paus. Sedan: 

1. Vilket spel tyckte du var roligast? Varför? 

2. Vilket spel utmärkte sig mest utseendemässigt? (Vilket spel minns du tydligast 

om vi bara tänker på utseendet? Vilket var mest speciellt?) Varför? 

3. Jämföra 3E-papper 

4. This or that. Vilken är finast? Varför ”vann” just det spelet? 

5. Spelat mycket som yngre? Ålder, exempel på spel.  

6. Har dina spelupplevelser som yngre påverkat vilka spel du väljer att spela 

idag? Vilket sätt? 

7. Kan du kort förklara var du tycker är bra utseendemässigt? Vad är snyggt? 

 

Vill du tillägga något? 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Målsmans godkännande 

Detta dokument är ett intyg på att ditt barn får delta i en undersökning om digitala spel 

och dess estetik. Den kommer att utföras på så vis att respondenten sitter ned 

tillsammans med mig och spelar några olika spel som vi sedan utvärderar och 

diskuterar kring. Spelen som valts ut är alla icke-våldsamma samt spelas utan ljud och 

innehåller därför ingenting olämpligt för barnets ålder. Intervjun spelas in men 

ljudfilerna finns endast till mitt förfogande och kommer ej att spridas till annan part. 

Resultaten kommer att presenteras anonymt och studien kan givetvis avbrytas 

närhelst respondenten önskar. Genom att skriva under detta dokument godkänner du 

att ditt barn deltar i studien och att den information som insamlas kan användas i min 

uppsats. 

 

Vid frågor eller synpunkter kan jag nås på 073-8068158 eller via mail på: 

jennifer-lindqvist@hotmail.com 

 

Underskrift  
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