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Sammanfattning 
 

Det här arbetet har som mål att undersöka huruvida tillägget av Virtual reality-teknologi 
i form av en Head mounted display (HMD) har någon påverkan på en spelares känsla 
av immersion i ett spel som använder sig av ett tredjepersonsperspektiv.  

För att kunna undersöka detta togs en frågeställning fram. För att undersöka denna 
frågeställning så utfördes en kombinerad kvantitativ/kvalitativ studie där 16 deltagare 
indelade i två grupper fick spela en kort prototyp framtagen för studien. Den ena 
gruppen spelade igenom prototypen med en HMD och den andre spelade utan. Data 
samlades in genom en enkät samt observationer och en kort intervju.   

Resultaten från de två grupperna samanställdes efter testerna för att få fram ett 
medelvärde för gruppens upplevda immersion. Dessa medelvärden jämfördes sedan 
med varandra. Resultatet av detta tyder på att tillägget av en HMD ökar användarens 
känsla av immersion om samtliga andra variabler är desamma. 

Nyckelord: Virtual reality, immersion, tredjeperson, perspektiv. 
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1 Introduktion 
Immersion kan kortfattat beskrivas som känslan att vara omringad av en fullständigt 
annorlunda verklighet än den vi lever i (Murray, 1997). De flesta medier (som film, böcker, 
eller tavlor) kan till en grad framkalla denna känsla, men inget annat medium är lika bra på 
att göra det som digitala spel (Rutter & Bryce, 2006). Anledningarna till detta är många, men 
den främsta av dessa är att spel är interaktiva vilket innebär att det inte går att bara vara en 
observatör, man måste vara en del av världen. Spel har dock historiskt sett alltid haft tekniska 
begränsningar som förhindrat dem från att vara helt immersiva, detta håller dock på att 
förändras.   

En teknologi som sedan länge har använts för att öka känslan av immersion hos användaren 
är Virtual reality (VR). VR kan beskrivas som teknologi som tillåter användaren att interagera 
med virtuella världar som om de vore verkliga (John Adam, 1993). Teknologin i sig har 
existerat relativt länge men det var inte förrän Oculus rift introducerades år 2012 (Oculus.com, 
2015) som teknologin blev tillgänglig för den generella befolkningen. 

Forskning som har utförts gällande VRs påverkan på immersion när det kommer till spel visar 
väldigt tydligt på att teknologin har en positiv påverkan och kan användas för att öka känslan 
(Bowman & McMahan, 2007). Ett problem med de studier som utförts på ämnet är att nästan 
samtliga exklusivt använt sig av spel som använder sig av ett first person perspective (1PP) 
vilket enbart är ett av de två mest populära perspektiven som används i spel idag, det andra är 
third person perspective (3PP). Studier har utförts med syftet att undersöka hur 3PP påverkas 
av VR (Salamin m.fl., 2006), men hittills har skribenten inte hittat någon studie som 
undersöker vilken effekt VR har på känslan av immersion i spel som använder ett 3PP. Detta 
är vad denna studie har som mål att ändra på. För att detta skall vara möjligt så har följande 
forskningsfråga tagits fram: 

Till vilken nivå, om någon, påverkar tillägget av VR i form av en HMD en spelares 
känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP? 

Metoden som valts för att kunna svara på denna frågeställning är en kombinerad kvantitativ 
och kvalitativ sådan som består av en enkät samt observation av deltagarna under 
testsessionerna. Enkäten som står för den kvantitativa delen av studien kär baserad på 
existerande enkäter som skapats i andra studier (Brown & Cairns, 2004; Jennet m.fl., 2008) 
för det exakta syftet att kvantifiera och mäta immersion. Observationsdelen som användes för 
att samla in kvalitativ data fokuserar främst på att identifiera indikationer för låg respektive 
hög immersion i deltagarna under testsessionerna. Dessa indikationer baseras på de som 
tagits fram i en tidigare studie utförd av Andersson m.fl. (2016). Utöver detta användes även 
en kort öppen informell intervju (Patton, 2015) i slutet av testsessionerna för att samla in extra 
data och för att se till att ingenting missades.  

Undersökningen som utfördes bestod av 16 deltagare indelade i två grupper som spelade 
igenom artefakten som skapats för studien. Den ena gruppen använde sig av en HMD och den 
andra gjorde inte det. Den data som samlades in från vardera grupp samanställdes efter 
testerna för att få fram ett medelvärde för gruppernas immersionsnivå. Dessa jämfördes sedan 
med varandra för att svara på studiens forskningsfråga. Den slutsats som studien kom fram 
till är att tillägget av en HMD i ett spel som använder ett 3PP ökar spelarens känsla av 
immersion med en märkbar nivå. 
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Följande kapitel kommer att beskriva samtliga delar av studien i detalj. I bakgrundskapitlet 
kommer relevant tidigare forskning samt viktiga termer för studien så som immersion, virtual 
reality, och perspektiv att tas upp och förtydligas. I kapitel 3 så kommer en frågeställning att 
tas fram och sedan diskuteras metoden i kapitel 4. Efter detta följer Implementationskapitlet 
där arbetet med artefakten beskrivs samt hur den slutgiltiga artefakten blev. Kapitel 6 kommer 
sedan att gå igenom hur undersökningen gick till samt vilka resultat den ledde till och vilka 
slutsatser som drogs från dessa resultat. Rapporten kommer sedan att avslutas med en 
diskussion om studiens betydelse och trovärdighet samt hur arbetet kan fortsätta. 

 



 
3 

2 Bakgrund 

2.1 Immersion 
Immersion är ett begrepp vars exakta betydelse är ett ämne som det fortfarande råder 
diskussion om. Det finns ett stort antal olika definitioner och betydelser och även om många 
är snarlika så skiljer de sig fortfarande till en del från varandra. 

En generell beskrivning av termen ges av Janet Murray (1997) som definierar immersion som 
upplevelsen att transporteras till en helt annan värld och låta sig själv helt absorberas av och 
fokusera på denna samt till en nivå uppleva den simulerade världen som verklig till en nivå, 
även om den innehåller omöjliga eller fantastiska element. Känslan kan beskrivas som den 
psykologiska motsvarigheten till att vara fullständigt nedsänkt i vatten, och det är även denna 
upplevelse som är ursprunget till termen. 

Brown och Cairns (2004) beskriver kort immersion som en spelares involvering med eller 
fokus på ett spel. De vidareutvecklar även denna definition genom att beskriva tre skilda 
nivåer av immersion som en spelare kan uppleva. 

Engagement som är det första stadiet som identifieras, det är kännetecknat av att spelaren i 
fråga visar en grad av intresse för det spel de interagerar med samt att denne är intresserad av 
att fortsätta spela av egen fri vilja. Samtidigt saknar spelaren en känslomässig koppling till 
spelet och påverkas inte till en större grad av det som inträffar i den virtuella världen. För att 
nå denna nivå av immersion krävs det att spelaren är villig att investera sin tid i det, anstränga 
sig för att nå sina mål i spelet, samt koncentrera sig till en högre nivå på spelet. 

Den andra nivån av immersion, Engrossment, har samma kännetecken som det tidigare 
stadiet, men skiljer sig på en punkt. Vid den här nivån har spelet en direkt påverkan på 
spelarens känslor, och de händelser som inträffar i den virtuella världen har förmågan att 
frammana naturliga känslomässiga reaktioner i spelaren. Om denna nivå av immersion skall 
kunna nås så krävs det att spelet i fråga är uppbyggt på ett kompetent sätt och saknar tydliga 
audiovisuella, eller tekniska brister som kan förhindra spelaren att fokusera på händelserna i 
den virtuella världen eller den berättelse som spelet försöker förmedla. 

Den sista och högsta nivån av immersion som identifierades i studien är Total immersion. Vid 
den här nivån så upplevs den virtuella världen till en nivå som äkta och spelaren känner sig 
som en del av denna, till den grad att spelaren förlorar fokus på sin omvärld. För att det skall 
vara möjligt för en spelare att nå detta stadium krävs det att denne känner empati för sin 
virtuella avatar, eller om i ett multiplayerspel sitt lags mål i spelet. Det krävs även att 
atmosfären som finns i spelet i form av det audiovisuella, och berättelsen tilltalar spelaren till 
en hög nivå och resonerar med denne på en personlig nivå.       

En annan vanligen använd och accepterad definition av immersion kommer från Ernest 
Adams (2004), som argumenterar att begreppet kan delas upp i tre olika typer, eller 
kategorier: Tactical, Strategic, samt Narrative. 

Tactical immersion kommer från när spelaren ställs inför utmaningar som är enkla nog för 
att de skall kunna lösas inom fraktionen av en sekund men som samtidigt är utmanade nog 
för att kräva spelarens koncentration. När dessa utmaningar är tillräckligt svåra för att vara 
intressanta, men samtidigt passar spelarens skicklighet till den nivå att de kan klaras av utan 
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allt för stora problem kan spelaren hamna i vad som beskrivs som ett nästan meditativt 
tillstånd där de högre hjärnfunktionerna avtar och ögonen kommunicerar direkt med 
fingrarna. Detta tillstånd är väldigt likt begreppet flow som är en psykologisk term skapad av 
psykologen Mihaly Csikszentmihalyi (1990). Termen används för att beskriva koppling mellan 
spelare och spelsystem, och går i korta termer ut på att när en spelare stöter på utmaningar 
som är välanpassade för deras skicklighet så når de en optimal spelupplevelse som konstant 
ligger mellan uttråkning och frustration. Denna koppling mellan immersion och flow stöds 
även av Jennet m.fl. (2008) som argumenterar för en liknade sådan mellan de två begreppen, 
baserat på att bägge använder saker som sämre tidsuppfattning och minskad medvetenhet om 
sin omgivning som indikationer för en hög grad av engagemang hos spelaren. 

Strategic immersion liknar på vissa sätt Tactical immersion men skiljer sig samtidigt därifrån 
på ett fundamentalt sätt. Tactical immersion handlar om att helt fokusera på stund- till 
stundutmaningarna i spelet medans strategic immersion handlar om att se den större bilden 
och söka den bästa vägen till seger, eller åtminstone optimera sin situation. En spelare som 
upplever den här typen av immersion fokuserar fullständigt på delar av spelet, de observerar, 
kalkylerar, och gör beslut. Detta fokus gör att spelaren tenderar att inte bry sig om den 
berättelse som finns i spelet då denna inte kommer vara hjälpsam för att nå en vinst, och vissa 
spelare kan även komma att se berättelsen som mer av ett irritationsmoment en något annat. 

Narrative immerson är den tredje typen som identifieras av Adams (2004) och syftar som 
namnet skulle föreslå på den immersion som en spelare kan uppleva när denne är engagerad 
i den berättelse som existerar i spelet. En spelare är engagerad i berättelsen när denne börjar 
känna för karaktärerna och vill veta vad som kommer hända dem samt hur berättelsen 
kommer sluta. Spelare som upplever den här typen av immersion kan ofta tolerera att ett spel 
har något bristande tekniskt innehåll, men det finns en gräns då få berättelser är bra nog att 
bära ett riktigt dåligt spel.   

Björk och Holopainen (2004) delar också upp immersion i typer och har med tre som är 
väldigt liknande de som beskrivs av Adams (2004), men de tar även upp en fjärde typ: Spatial 
immersion. Spatial immersion är när en spelare känner att denne faktisk befinner sig i spelet 
och är en del av den virtuella världen och upplever denna som verklig. Detta uppstår när 
spelaren känner att den presenterade virtuella världen är både övertygande och trovärdig. 

En liknande uppdelning av immersion ges av Ermi och Mäyrä (2005), de beskriver dessa tre 
delar som: Sensory immersion, Challenge based immersion, samt Imaginative immersion, 

Sensory immersion fokuserar på den estetiska sidan av ett spel, hur bra och till en nivå hur 
realistiskt det ser ut. För att ett spel skall kunna frammana denna typ av immersion måste den 
virtuella världen och allt i den vara konsistent och tydligt, men även vara estetiskt tilltalande. 

Challenge based immersion syftar på hur utmanande ett spel är. För att spelaren skall kunna 
uppleva denna typ av immersion är det viktigt att spelet varken är för svårt eller för enkelt, 
utan har en bra balans. Det är även bra om spelet har en bra inlärningskurva så att spelaren 
inte konstant hindras från att ta sig vidare, men samtidigt inte bemästrar spelet för tidigt så 
att resterande delar blir monotona. Som tidigare går det att se en väldigt tydlig koppling 
mellan en viss typ av immersion och termen flow (Mihaly Csikszentmihalyi, 1990). 

Imaginative immersion är den typ som kommer från att berättelsen och karaktärerna i spelet, 
hur trovärdiga de är samt vilket djup de har. Den här typen är den som vanligen går att finna 
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i andra medier så som film eller böcker. En av de viktigaste delarna är att spelaren kan 
identifiera sig med karaktärerna och känna empati för dem och deras mål. 

Enligt Bowman och McMahan (2007) för en ökad känsla av immersion med sig ett antal 
fördelar för användaren. En av de främsta fördelarna enligt dem är att en högre nivå av 
immersion leder till att systemet upplevs som mer realistiskt av användarna, även om detta 
inte alltid är fallet. Studien argumenterar även att mer immersiva system kan ge användarna 
en bättre förståelse för utrymmen. Denna förståelse kommer från att användaren kan utforska 
den virtuella världen som på samma sätt som den skulle kunna utforska den verkliga världen, 
vilket ger användaren möjligheten att applicera tidigare, antingen från systemet eller 
verkligheten, inlärd kunskap på miljöerna denne befinner sig i. En tredje punkt som lyfts fram 
är att det potentiellt går att minska mängden onödig, eller överflödig information i mer 
immersiva system, eftersom en användare som upplever en högre känsla av immersion och 
som känner sig mer som en del av den virtuella världen snarare än en observatör, och har det 
enklare för sig att välja ut vilken information som är användbar för denne i den situation som 
den befinner sig i. Bowman och McMahan (2007) argumenterar även att en användare inte 
måste nå full immersion, relaterat till begreppet total immersion (Brown & Cairns, 2004) som 
beskrivs tidigare, för att dessa fördelar skall vara märkbara, ofta räcker det med en relativt låg 
nivå av immersion.      

Vanligtvis så mäts immersion med hjälp av enkäter, och trots att denna metod har visat sig 
fungera relativt väl så har den fortfarande några begränsningar (Andersson m.fl., 2016). För 
att kunna kringgå dessa begränsningar och ge ett alternativt verktyg för att mäta immersion 
så skapade Andersson m.fl. (2016) Immersion Score Rating Instrument (ISRI). IRSI skapades 
ursprungligen för att kunna mäta immersionsnivån hos deltagare i sjukvårdssimulationer, 
men kan till en del även appliceras på andra studier. Trots att det kallas ett instrument så 
består IRSI främst av en lista med indikationer på hög respektive låg immersion som kan 
användas under observationer. Eftersom verktyget är relativt nytt så finns inte särskilt mycket 
information om hur effektivt det faktiskt är, därmed bör det inte vara den enda metoden som 
appliceras på en studie utan borde istället användas som en sekundär datakälla. 

Presence är en term som är väldigt nära relaterad till immersion, samt vars definition vid en 
första blick kan verka så lik att de två termerna ibland används istället för varandra i 
diskussioner. Mel Slater (2003) argumenterar dock att denna användning är felaktig och att 
det finns en distinkt skillnad mellan de två begreppen. Immersion beskriver Slater (2003) som 
känslan av att befinna sig på en annan icke-fysisk, eller virtuell plats än den omgivning som 
den verkliga kroppen befinner sig i. Presence å andra sidan beskrivs som reaktionen en person 
har till immersion. Med andra ord, om immersion är känslan av att befinna sig på en annan 
icke-fysisk plats så är presence tron att man faktiskt befinner sig där. En annan viktig aspekt 
som Slater (2003) tar upp är att olika individer kan uppleva väldigt varierande nivåer av 
presence inom samma immersiva system. Detta beror på att den psykologiska reaktionen är 
beroende på en rad olika faktorer som gör det ovanligt att två personer upplever exakt samma 
nivå av presence även om de utför samma aktiviteter i samma interaktiva system. 

I detta kapitel så har termerna immersion och presence gåtts igenom. I följande kapitel 
kommer begreppet virtual reality och dess koppling till de två tidigare nämnda termerna 
diskuteras.   
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2.2 Virtual Reality 
Virtual Reality (VR) är ett begrepp som haft ett antal olika definitioner under åren. John Adam 
(1993) definierade VR som en kombination av olika gränssnittsteknologier som tillåter en 
användare att interagera med en immersiv och dynamisk virtuell värld på ett intuitivt sätt. 
Ungefär samtidigt ger Jonathan Steuer (1992) en alternativ definition av VR som fokuserar 
mer på upplevelsen än teknologin. Steuer (1992) definierar VR som en verklig eller simulerad 
miljö i vilken en användare upplever telepresence. Telepresence beskrivs här som känslan av 
att vara i en förmedlad miljö (mediated environment). Frederick Brooks (1999) definierar 
några år senare VR som upplevelsen av att vara försjunken i en responsiv virtuellvärld.  
För att kunna skapa denna upplevelse argumenterar Brooks (1999) att VR-teknologi måste 
användas. Denna teknologi definieras som både kapabel till att stimulera sinnesintryck på 
virtuell väg och samtidigt avskärma yttre stimuli från den verkliga världen. Ytterligare några 
år senare definieras VR av Sherman och Craig (2003) som ett medium som består av 
interaktiva datorsimuleringar som kan känna av användarens position och rörelser, samt kan 
ge feedback baserat på dessa för att få användaren att känna sig som en del av simuleringens 
virtuella värld. 

Sherman och Craig (2003) beskriver i sin definition av VR fyra nyckelaspekter: en virtuell 
värld, feedback baserad på användarens rörelser, interaktivitet, samt immersion. En virtuell 
värld syftar i det här fallet på det innehåll som finns i det givna mediet, detta innefattar grafik, 
ljud, samt till en grad berättelsen (om en sådan existerar i mediet). Att systemet ger feedback 
som är baserat på användarens rörelser är en av grundstenarna inom VR. Det innefattar att 
användaren ifråga kan använda sig av sina egna fysiska rörelser och position för att påverka 
se eller röra sig omkring i den virtuella världen. Interaktivitet i det här fallet betyder att 
systemet och den virtuella världen bör reagera på användarens handlingar på ett trovärdigt 
och konsistent sätt. Detta är väldigt viktigt för att VR-upplevelsen skall upplevas som äkta eller 
realistisk. Det sista nyckelelementet, immersion, syftar inte på immersion i allmänhet utan på 
vad Sherman och Craig (2003) kallar för fysisk immersion. Fysisk immersion beskrivs som 
känslan att faktiskt fysiskt befinna sig i den virtuella världen, denna beskrivning är väldigt 
nära den som Björk och Holopainen (2004) ger för sin term spatial immersion men är även 
nära relaterad till begreppet presence (Slater, 2003).    

Enligt Kalawsky (1996) och Slater (2003) kan VR-system delas in i tre separata kategorier: 
Non immersive, Semi immersive, samt Fully immersive. 

Non immersive, eller icke immersiva system är den absolut vanligaste typen som används 
idag. Kategorin innefattar främst vanliga skärmar som kan användas för att visa upp 
tredimensionella objekt eller miljöer. Den främsta fördelen med den här typen av system är 
att de vanligtvis inte kräver någon särskild hårdvara för att fungera utan kan fungera på de 
flesta moderna datorer. Nackdelen med systemen är att de vanligen inte kan användas för att 
framkalla särskilt höga nivåer av immersion, detta beror främst på att den virtuella miljön 
måste ses via skärmen med ett begränsat synfält vilket gör det svårt för de flesta användare att 
känna sig som en del av den virtuella världen. 

Semi immersivesystem är något av en blandning mellan de andra två kategorierna. Vanligen 
består ett system av den här typen av ett relativt kraftigt grafiskt renderingsverktyg kopplat 
med antingen en stor monitor, en projektor som är kapabel till att projektera en stor skärm, 
eller ett antal sammankopplade skärmar. Detta tillåter dessa system att ge användaren ett 
större field of view än icke immersiva system, vilket kan öka känslan av immersion. Andra 
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fördelar är att det gör det något enklare för användarna att estimera storleken på, och distans 
till, objekt i den virtuella världen, samt att till skillnad från de andra kategorierna är det möjligt 
för en stor grupp människor att ta del av systemet samtidigt vilket kan vara användbart i vissa 
situationer. 

Fully immersive, eller fullständigt immersiva system är den kategori som erbjuder 
användaren den högsta nivån av immersion. Den här typen av system erbjuder användaren 
ett 360° field of view vilket tillåter användare att se sig omkring i den virtuella världen på 
samma sätt som de gör i den verkliga. Den största fördelen med denna typ av system är att det 
gör det möjligt att nå en mycket högre nivå av immersion än de andra typerna. Nackdelen är 
att det krävs speciell hårdvara samt att det vanligen kräver kraftigare datorer, vilket leder till 
att dessa system vanligen är dyrare än de andra.  Ett exempel på ett fullständigt immersivt 
system som har blivit allt mer populärt sedan sin uppkomst är Head Mounted Displays 
(HMD), detta system tas upp mer ingående i kapitel 2.2.1 Head Mounted Display. 

Ett av de främsta motiven bakom utvecklingen av VR har alltid varit att kunna ge användaren 
en mer immersiv upplevelse, och enligt Brown och Cairns (2004), Bowman och McMahan 
(2007), samt Jennet m.fl. (2008) så har detta mål till en nivå uppnåtts. Enligt alla tre studierna 
så har VR en positiv inverkan på användarens känsla av immersion och teknologin kan 
användas för att öka den känslan till nivåer som inte är möjliga att uppnå annars.   

Trots de många fördelarna som finns med olika VR-system så är de inte utan problem. Ett av 
de absolut största problemen med VR som existerar idag är vad som vanligen kallas VR 
sickness, eller Cybersickness (CS). CS definieras av McCauley (1984) som upplevelsen av 
symptom under eller efter användningen av VR som inte vanligen hade upplevts om samma 
aktiviteter hade utförts i verkligheten. Dessa symptom kan innefatta: ögonbelastning, 
illamående, dåsighet, salivavsöndring, svettningar, huvudvärk, samt yrsel (Kennedy m.fl. 
1993).  Eftereffekterna av dessa symptom kan potentiellt hålla i sig under en längre period, 
symptom som tillbakablickar och desorientering har rapporterats så lågt som 12 timmar efter 
interaktionen med VR (Hale & Stanney 2015). Hur stor risk det är att en person påverkas av 
CS varierar väldigt mycket mellan individer och det finns de som aldrig påverkas. Enligt David 
Johnson (2005) är det dock fortfarande en stor del av människor som upplever någon nivå av 
CS i samband med VR-användning. 

2.2.1 Head Mounted Display 
Head Mounted Display (HMD) är en term som beskriver ett av de vanligaste VR-verktygen på 
marknaden idag. En HMD består av en eller två små bärbara skärmar som är integrerade i 
glasögonliknande strukturer eller hjälmar.  Vanligtvis innehåller dessa även en rörelsesensor 
som spårar användarens huvudrörelser vilket tillåter denne att se sig omkring i och interagera 
med virtuella världar med hjälp av sina egna huvudrörelser. 

HMDs har existerat under en längre tid, men överlag har det funnits väldigt få som har varit 
tillgängliga för vanliga konsumenter. Detta ändrades 2012 när Oculus VR genomförde en 
lyckad kickstarter för att samla in donationer för att färdigställa sin nya HMD ”Oculus rift”. 
Detta startade något av en ny trend och inom kort introducerades allt fler konsumentvänliga 
HMD-alternativ. Trots detta så fortsätter dock Oculus rift att vara ett av de populäraste idag. 
Efter några år av arbete och två färdigställda versioner av Oculus rift (DK1 samt DK2) 
lanserade Oculus VR den färdigställda konsumentversionen i början av 2016 (Oculus.com, 
2015). 
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2.2.2 VR-Spel 
För att det skall kunna vara möjligt att på ett korrekt sätt förklara vad ett VR-spel är, är det 
viktigt att först tydligt definiera vad ett spel i sig är för något. 

Fullerton (2008) definierar ett spel som något som har minst en spelare som deltar i spelet av 
egen vilja. Spelaren engagerar sig med spelet över tid och gör medvetna val för att vinna spelet. 
Under speltiden accepterar spelaren spelets regler och spelar därefter (innefattar inte 
nödvändigtvis att de inte fuskar) även när det innefattar att de måste klara av mål på ett sämre 
sätt än de skulle i verkligheten. 

Spelets mål gör det tydligt vad en spelare måste göra för att vinna spelet och ger hänvisningar 
till vad varje spelare måste göra. Detta separerar spel från andra medier då det kräver en aktiv 
interaktion istället för att enbart kräva att passivt tittande. 

Procedurer är spelmetoder som definierar vad en spelare kan, får, och ibland måste göra i 
spelet. Dessa uppkommer från spelets regler och har en enorm påverkan på hur spelet spelas. 
Ibland kan dessa motivera ett spelsätt som är mindre än optimalt för att göra spelet mer 
intressant eller ”kul”.   

Regler är spelets grundstenar. De definierar vad som är tillåtet samt hur alla komponenter i 
spelet fungerar och kan interagera med varandra och spelaren. 

Resurser är de objekt som spelaren behöver samla och använda för att vinna spelet. 

Konflikt skapas av de regler och procedurer som finns i spelet då dessa vanligtvis gör det 
svårare för en spelare att klara av de mål som finns.   

Gränser syftar på att allt som händer i spelet enbart inträffar i den värld som är definierad av 
spelet i sig och inte i den verkliga världen. 

Utkomst är hur spelet slutar. Denna borde vara osäker när spelet börjar men samtidigt vara 
tydlig i hur och när den inträffar (om en spelare vinner förlorar de andra och spelet är över). 

Dessa definitioner stöds även av Salen och Zimmerman (2005) som ger en liknande definition 
för vad spel är i sin bok. Spel är dock ett ord vars definition ständigt ändras i takt med att 
mediet expanderar och nya spel utvecklas som ligger på eller hamnar utanför gränserna av 
vad som tidigare sågs som spel. 

Ett VR-spel är därmed ett spel som använder sig av VR-teknologi som en grundsten eller för 
att förstärka den tänkta upplevelsen. Det går att argumentera att för att vara ett sant VR-spel 
måste det ha utvecklats från grunden för att vara anpassat för tillägget av VR-utrustning, detta 
är dock inte lika viktigt för studien i detta arbete då den inte fokuserar på vad som gör ett spel 
till ett VR-spel. 

2.3 Perspektiv 
När det kommer till diskussioner gällande digitala spel eller applikationer så syftar perspektiv 
eller point of view (POV) vanligtvis på hur den digitala kameran fungerar, det vill säga från 
vilket perspektiv användaren ser den virtuella världen. Det finns ett antal olika perspektiv som 
idag används inom digitala spel, majoriteten av dessa är dock variationer av de två absolut 
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vanligaste: First person perspective (1PP) och Third person perspective (3PP) (Rutter & 
Bryce, 2006). 

En viktig aspekt som är väl värd att notera är att i en studie av Denisova och Cairns (2015) 
fann de att en spelares personliga preferenser gällande perspektiv i spel, det vill säga om de 
föredrar ett perspektiv framför det andra, inte hade någon större effekt på deras känsla av 
immersion i spel med det föredragna eller det andra perspektivet. 

2.3.1 First Person (1PP) 
1PP innefattar att spelaren ser och interagerar med den virtuella världen genom sin avatar. 
Detta tillåter spelaren att se spelet genom sin karaktärs ögon och se världen runt omkring på 
ett närgående sätt vilket ger spelaren en klar bild av vad som ligger framför denne, även om 
det inte potentiellt ligger längre bort (Rutter & Bryce, 2006; Denisova & Cairns 2015). Detta 
perspektiv antas ofta både i akademisk litteratur och generella sammanhang vara det som 
erbjuder spelaren den högsta känslan av immersion. Det finns dock väldigt lite konkret fakta 
bakom detta antagande och trots att studier har utförts på ämnet som visar på att det kan vara 
sant så har inga av dessa varit särskilt omfattande eller kunna ge ett klart och slutgiltigt svar 
på om antagandet stämmer (Denisova & Cairns 2015). En studie utförd av Slater m.fl. (2010) 
tyder dock på att spel som använder sig av ett 1PP ökar känslan av presence i spelarna.    

Oavsett om 1PP är det mest immersiva perspektivet eller inte så har det fortfarande ett antal 
fördelar som gör att det i vissa situationer är det bästa valet för ett spel. Som exempel om det 
krävs att spelaren skall titta ner direkt framför sin avatar, behöver manipulera mindre objekt, 
eller behöver utföra precisa handrörelser eller liknande mindre rörelser (Salamin m.fl., 2006). 
1PP fungerar även generellt bättre än andra perspektiv om spelaren behöver eller känner att 
denne behöver en hög grad av pricksäkerhet, det vill säga behöver kunna interagera med 
objekt i den virtuella världen med stor precision (Denisova & Cairns 2015).   

I stora delar av den forskning som finns gällande VRs påverkan på immersion så har ett 1PP 
använts (t.ex. Brown & Cairns, 2004; Bowman & McMahan, 2007; Jennet m.fl., 2008). 
Anledningen till detta går inte direkt att fastställa, men ett relativt säkert antagande kan göras 
som säger att detta har att göra med det tidigare nämnda antagandet att 1PP är det mest 
immersiva perspektivet tillgängligt. Samtidigt går det inte att utesluta andra orsaker så som 
tekniska kunskaper, tillgängliga spel, eller att det helt enkelt inte tagits hänsyn till skillnaderna 
mellan perspektiven. 

2.3.2 Third Person (3PP) 
Ett 3PP, till skillnad från 1PP, placerar inte spelaren i sin karaktärs situation utan separerar 
istället kameran som tillåter spelaren att se den virtuella världen från avataren och placerar 
den som en egen entitet i spelet (Rutter & Bryce, 2006). Detta tillåter spelaren att se sin 
karaktär och dennes rörelser och position i världen utan att nödvändigtvis känna att denne 
själv är karaktären i fråga (Rutter & Bryce, 2006; Denisova & Cairns 2015). Detta gör det 
möjligt att ge spelaren ett större field of view av omgivningen runt karaktären men samtidigt 
blir det ofta svårare för spelaren att veta exakt vad avataren är fokuserad på vilket gör det svårt 
att utföra uppgifter som kräver en hög grad av precision (Denisova & Cairns 2015). Något som 
Rutter och Bryce (2006) tar upp som något av en biprodukt av att spelaren alltid kan se sin 
avatar i 3PP är att dennes utseende får en mycket större betydelse. Om avatarens utseende 
inte tilltalar spelaren, eller om det är radikalt annorlunda från vad spelaren anser att det borde 
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vara så kan vissa spelare ha väldigt svårt att identifiera sig med karaktären, vilket kan 
förhindra dem från att känna någon högre grad av immersion.       

Det finns flera olika 3PP-alternativ som kan användas inom spel, men majoriteten av spel med 
ett 3PP använder ett av de två vanligaste alternativen. Det första av dessa är att placera 
kameran en kort distans bakom spelarens karaktär och flytta på den allteftersom karaktären 
rör på sig. Det andra alternativet är att använda ett större antal utplacerade orörliga kameror 
som spelet sedan byter mellan beroende på spelarkaraktärens position i den virtuella världen 
(Rutter & Bryce, 2006). 

Som med 1PP så finns det vissa fördelar med 3PP som gör perspektivet väldigt passande för 
vissa typer av spel. Vanligtvis så används 3PP i spel som innefattar stora mängder utforskning 
och interaktion med större objekt. Anledningen till detta är att det större field of view som 
nämnts tidigare gör det enklare för en spelare att utforska större områden snabbare samt se 
vad och vart de måste flytta objekt de interagerar med (Denisova & Cairns 2015). En annan 
fördel som kommer med att spelaren kan se sin avatar och dess direkta omgivning är att det 
gör det mycket enklare att hoppa mellan två plattformar, vilket är något som är väldigt svårt 
att göra i spel med ett 1PP (Salamin m.fl., 2006) När det kommer till VR-spel så kan ett 3PP 
vara att föredra om spelaren förväntas navigera komplexa miljöer, eller om de måste 
interagera med rörliga objekt då detta är enklare att göra om det finns en tydlig indikation på 
vart avataren befinner sig (Salamin m.fl., 2006). 

Trots att det finns studier som undersöker 3PP inom VR (t.ex. Salamin m.fl., 2006) så 
fokuserar väldigt få av dem på vilken effekt perspektivet har på immersion, och av de få som 
gör det så tenderar de att undersöka skillnaderna mellan 1PP och 3PP (t.ex. Denisova & Cairns 
2015). Detta kan återigen bero på att 3PP antas vara ett mindre immersivt perspektiv och 
därmed inte lika intressant att undersöka i samband med teknologi som främst existerar för 
att öka immersion, men återigen går det inte att säga med säkerhet att detta faktiskt är fallet. 
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3 Problemformulering 
I takt med att ny VR-teknologi utvecklas och blir tillgänglig för allt fler människor så växer 
även marknaden för andra VR-produkter och applikationer så som digitala spel. Denna nya 
teknologi och marknad för spel som utnyttjar den har lett till ett ökat intresse från både 
spelindustrin och ett antal forskningsfält för de styrkor och svagheter som finns inom denna 
teknologi, samt vad den kan användas till. Trots detta ökande intresse, samt äldre forskning 
inom ämnet, så finns det dock fortfarande mycket som inte är undersökt. 

Den forskning som har utförts på ämnet tyder på att denna nya teknologi i form av en ny 
generation HMDs kan ha ett antal positiva effekter för framtida digitala spel. Den främsta av 
dessa och det som länge har ansetts vara VRs främsta fördel är en ökad känsla av immersion 
(Bowman & McMahan, 2007). Flera studier som utförts har bevisat att HMDs ökar känslan 
av immersion hos användaren (Bowman & McMahan, 2007; Brown & Cairns, 2004; Jennet 
m.fl., 2008). Denna höjda känsla av immersion har även den bevisats kunna föra med sig ett 
antal positiva effekter för användaren (Bowman & McMahan, 2007). Dock har majoriteten av 
den forskning som utförts enbart använt sig av ett 1PP som enbart är ett av de två mest 
använda perspektiv som finns i spel idag, där det andra är 3PP. Detta leder till att det finns ett 
hål i kunskapen om vilken effekt HMDs kan ha på immersion i spel. Tidigare studier har gjorts 
som slår fast att det finns situationer då det är fördelaktigt att använda ett 3PP i VR (Salamin 
m.fl., 2006) och även studier som mäter och jämför skillnaderna i immersion som upplevs i 
de två perspektiven (Denisova & Cairns, 2015). Däremot har inte någon studie hittats som 
exklusivt fokuserar på att undersöka om tillägget av VR har någon effekt på den upplevda 
känslan av immersion när det kommer till spel med ett 3PP. Detta är vad denna studie hoppas 
kunna börja åtgärda.   

Målet med den här studien är att bidra till förståelsen om vad för användningsområden och 
begränsningar som den nya generationen av HDMs har och hur dessa på bästa sett kan 
användas. Mer specifikt så hoppas studien kunna lägga en grund för vidare forskning relaterat 
till vilken effekt VR kan ha på spel eller applikationer som använder sig av ett 3PP. För att 
detta mål ska uppnås har följande forskningsfråga tagits fram: 

Till vilken nivå, om någon, påverkar tillägget av VR i form av en HMD en spelares 
känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP? 

I den här frågeställningen syftar VR på teknologi som tillåter användaren att använda sin egen 
kropp för att interagera med den virtuella världen. För studien kommer detta begränsas till 
att användaren kan använda sina egna huvudrörelser för att se sig omkring i den virtuella 
simulationen eftersom den enda VR-utrustningen som planeras att användas är en HMD. 
Immersion syftar här på samtliga typer av immersion som tas upp i kapitel 2.1 Immersion, 
men den typen som studien främst kommer att fokusera på är spatial immersion då detta är 
den typen som VR traditionellt sett är mest relaterad till. Spel syftar här enbart på digitala spel 
som följer den definition av spel som tas upp i kapitel 2.2.2 VR-spel. Detta är för att digitala 
spel vanligtvis är den typen som använder sig av VR. 

Hypotesen som för nuvarande finns är att om en HMD används för spel som är anpassade för 
att fungera i samband med VR så kommer användarens känsla av immersion att öka, även om 
spelet använder sig av ett 3PP. Denna ökning är potentiellt inte lika märkbar som den hade 
varit om spelet använde sig av ett 1PP, men den borde ändå existera på en nivå som är mätbar. 
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Den här studien är inte tänkt att producera ett slutgiltigt svar på om VR-utrustning kan 
användas för att höja känslan av immersion i spel eller applikationer som använder sig av ett 
3PP, utan är tänkt att resultera i en utgångspunkt som kan användas som grund i fortsatt 
forskning kring ämnet. Anledningen till detta är de många begränsningar som finns med en 
studie av den här sorten som utförs på en begränsad tid. 

För det första är studien enbart tänkt att undersöka ett enskilt spel vilken leder till att alla 
slutsatser som kan dras ifrån resultaten i realiteten enbart kan appliceras på just det spelet 
eller i bästa fall på andra spel med liknande funktionalitet och innehåll. Då detta spel är tänkt 
att produceras för studien så finns även en begränsning i att resultaten påverkas av hur 
välproducerad artefakten är. Utöver detta kommer studien även att enbart använda sig av en 
av de nya HMD-produkterna, Oculus rift, vilket betyder att resultaten inte nödvändigtvis går 
att applicera på de andra HMDs som finns tillgängliga. En annan begränsning som är viktig 
att ta hänsyn till är den relativt lilla testgruppen som studier på den här nivån vanligtvis har. 
Det är omöjligt att säga exakt hur stor denna grupp kommer vara förrän studien är utförd, 
men den kan inte förväntas vara stor nog för att kunna användas som bas för slutsatser 
gällande befolkningen i helhet. Då studien utförs i Sverige kommer resultaten även vara 
begränsade till att representera användare som är en del av den svenska kulturen och inte ta 
hänsyn till potentiella kulturella skillnader. Slutligen så är skribentens erfarenhet av att mäta 
immersion i spel begränsad vilket också kan påverka resultaten. 
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4 Metod 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga så kommer ett antal användartester utföras 
med hjälp av en prototyp som kommer att skapas för det ändamålet (för mer information se 
kapitel 4.1 Artefakt). Metoden som kommer att användas för att samla in data är en 
kombination av både en kvantitativ undersökning i form av en enkät som beskrivs mer 
ingående i kapitel 4.2 Enkät, samt kvalitativa observationer vars utförande beskrivs i kapitel 
4.3 Observation. För mer information om hur själva testet kommer att gå till kapitel 4.6 
genomförande. 

4.1 Artefakt 
För att kunna undersöka den tänkta forskningsfrågan kommer en spelprototyp behöva skapas. 
Denna prototyp är tänkt att använda sig av ett 3PP och enbart kunna spelas av en person åt 
gången. Mekaniskt och tematiskt sett är prototypen planerad att fungera som ett ganska enkelt 
survival-horror/action spel där spelarens mål är att fly ifrån ett instängt område samtidigt 
som denne undviker eller strider med fiender. 

Detta kräver att ett antal saker måste produceras för prototypen, de viktigaste av dessa är: 

• En spelaravatar som har förmågan att röra sig baserat på input från spelaren, samt har 
ett vapen som denne kan använda för spelaren skall kunna skydda sig mot fiendehot. 

• En fiendekaraktär som har förmågan att jaga och skada spelarens avatar och förstöras 
med hjälp av spelarens vapen. 

• En nivå som spelaren kan navigera och försöka fly ifrån. 

För att prototypen skall kunna användas för att undersöka forskningsfrågan så måste den 
kunna spelas både med och utan en HMD. Tanken är att prototypen skall fungera på samma 
sätt oavsett om den spelas med eller utan HMD, men på grund av att vissa element, så som 
hur karaktären och kameran rör sig, kommer den behöva anpassas till VR-versionen för att 
förhindra eller minska risken att försöksdeltagarna upplever CS under testen vilket kan 
påverka hur spelet fungerar utan HMD till en mindre grad. 

4.2 Enkät 
En enkät omfattar ett antal frågor som används för att samla in data som kan tyda på mönster 
eller preferenser hos större grupper människor (Unger & Chandler, 2012). Detta gör dem 
väldigt användbara i studier som undersöker individers upplevelser snarare än prestanda, 
vilket i sin tur gör en enkät till ett bra val för den här studien. Utöver detta är många deltagare 
ofta ovilliga att nämna negativa åsikter eller vara kritiska när det kommer till öppna samtal så 
som intervjuer, men är mer villiga att göra detta när de presenteras med ett relativt neutralt 
rankingsystem (Unger & Chandler, 2012). Detta kan potentiellt leda till att de svar som samlas 
in via en enkät är mer sanningsenliga och mer representativa för verkliga åsikter än de hade 
varit om försökspersonerna hade behövt säga dem högt. En annan positiv aspekt med enkäter 
som gör dem passande för studier av den här typen är att de kan bestå av öppna 
kommentarssektioner, binära svarsalternativfrågor, samt frågor med svarsskalor vilket gör 
det möjligt att använda en enkät för att samla in både kvantitativ och kvalitativ data (Sauro & 
Lewis, 2012). En annan anledning till varför en enkät har valts att användas för att samla in 
data för studien är att det är en väldigt vanlig metod i liknande studier vilket innebär att det 
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finns ett antal redan existerande enkäter (t.ex. Brown & Cairns, 2004. Jennet m.fl., 2008) med 
samma syfte som den som är planerad att användas. Detta ger en solid grund att basera 
enkäten på och ger metoden en ökad trovärdighet. 

Det finns dock även ett par nackdelar som kommer med valet att använda en enkät. För det 
första så är kvalitén på den data som samlas in direkt kopplad till hur enkäten är utformad. 
Om inte varje fråga är skriven på ett sätt som gör det väldigt tydligt exakt vad som efterfrågas 
så finns det en risk att den data som samlas in inte är den som sökes. Relaterat till detta är att 
om enkäten under studiens utförande upptäcks vara felaktig eller inte samlar in den data som 
krävs så finns det väldigt få möjligheter att snabbt ändra dem så som det skulle vara möjligt 
att göra under en intervju. Om detta skulle inträffa och beslutet skulle tas att enkäten måste 
ändras så skulle det enda riktiga alternativet vara att kasta bort alla svar som samlats in med 
den felaktiga enkäten och göra om studien med en ny. Detta skulle potentiellt kunna leda till 
enorma förseningar i arbetet om felen inte upptäcks tidigt i studien. För att motverka denna 
risk kommer en pilotstudie utföras som testar enkäten för att se till att den samlar in den data 
som eftersöks. 

4.3 Observation 
Observation som forskningsmetod innebär kortfattat att den som utför studien observerar, 
det vill säga tittar fokuserat på en företeelse och tar anteckningar för att på så sätt kunna samla 
in data om exakt vad som skedde och hur det gick till (Patton, 2015). Anledningen till varför 
detta kan vara användbart är för att observationen enbart dokumenterar det som händer vilket 
innefattar att den data som samlas in inte påverkas av de involverade personernas tankar, 
åsikter, eller ordval vilket ibland kan vara fallet med t.ex. intervjuer då en person väljer att inte 
vara för kritisk eller blir missförstådd (Patton, 2015; Unger & Chandler, 2012). Den data som 
samlas in via observationer är dock alltid av en kvalitativ natur och borde behandlas som 
sådan (Patton, 2015). I den föreslagna studien är observationer inte tänkta att vara en primär 
källa för insamlingen av data. Istället är de planerade att användas för att antingen bekräfta 
eller bestrida den data som samlas in via enkäten, vilket är en ganska vanlig arbetsmetod 
(Patton, 2015).    

För att maximera den mängd användbar data som samlas in under deltagartesterna så 
planeras samtliga sessioner dokumenteras med hjälp av en videokamera. Dessa 
videoinspelningar av sessionerna kommer sedan gås igenom grundligt för att garantera att 
den ursprungliga observationen inte missade något av vikt. När den information som samlats 
in via de ursprungliga observationerna och inspelningarna sedan skall analyseras för att få 
fram resultat kopplade till frågeställningen så kommer de indikationer på hög respektive låg 
immersion som tagits fram av Andersson m.fl. (2016) att användas. Dessa indikationer togs 
fram i en studie som var specifikt utformad för att skapa ett verktyg som kan användas på det 
sätt som föreslås här (för mer information se kapitel 2.1 Immersion). 

Trots att observationer kan vara ett användbart verktyg för att samla in data så är de inte 
felfritt sådant. Ett av de större problemen som finns med denna metod är att kvalitén på den 
data som samlas in och de slutsatser som dras från denna är helt beroende av observatören 
(Patton, 2015). Detta ses inte som något större problem då en viss erfarenhet finns och 
obduktionsprotokollet kommer baseras på ett redan existerande verktyg (Andersson m.fl., 
2016). En annan möjlig begränsning ligger i att testsessionerna behöver spelas in, vilket kan 
leda till att vissa deltagare känner sig obekväma under testningen vilket i sin tur kan leda till 
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att resultaten påverkas. Det är även möjligt att det kommer att göra det svårare att rekrytera 
personer för studien vilket potentiellt skulle kunna påverka testgruppens storlek och därmed 
göra det svårare att dra några slutsatser av värde från resultaten som samlas in.     

4.4 Deltagare 
För att kunna utföra studien på ett betydelsefullt sätt kommer en försöksgrupp med ca 15 
personer att rekryteras. Dessa kommer att rekryteras från alla grupper av människor som 
finns tillgängliga, men kommer att försöka fokusera på individer mellan 19-25 som har 
åtminstone en rudimentär förståelse och erfarenhet av digitala spel. Det skulle vara att föredra 
om testgruppen har en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor för att bättre 
representera den generella befolkningen. Deltagarnas tidigare erfarenhet av HMDs eller VR i 
allmänhet kommer inte att vara av någon större betydelse, men det skulle vara att föredra om 
de har någon tidigare erfarenhet då detta kan minska risken för Cyber sickness (CS). 

För att rekrytera deltagare för studien så kommer rekryteringsaffischer sättas upp på 
tillgängliga ytor i Högskolan i Skövde. Utöver detta kommer rekryteringsinlägg om studien 
skapas i relevanta sociala medier grupper (t.ex. Facebook grupper). 

4.5 Etiska aspekter 
Som med alla studier som innefattar människor så finns det ett antal etiska aspekter som 
måste tas hänsyn till. Vetenskapsrådet (1990) rekommenderar starkt att alla studier av denna 
typ följer fyra specifika huvudkrav. Det första av dessa är att deltagarna alltid borde 
informeras om vad studien i fråga kommer att innefatta och vad målet med studien är innan 
något faktiskt test sker. Detta är för att garantera att deltagaren är medveten om vad dennes 
deltagande i studien faktiskt innefattar så att personen i fråga kan bestämma sig för om den 
verkligen vill delta i studien. Detta leder till nästa krav: deltagaren bör alltid informeras om 
att deltagandet i studien är fullkomligt frivilligt och ge sitt samtycke innan något test börjar. 
Det tredje kravet är att deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och deras 
personuppgifter bör förvaras på ett sådant sätt att de inte kan kommas åt av obehöriga. Det 
sista kravet är att uppgifter insamlade om individer enbart får användas i studien i som 
individen i fråga gett sitt samtycke till (Vetenskapsrådet, 1990). 

Utöver dessa generella etiska aspekter finns det även några som är mer direkt kopplade till 
den tänkta studien. Den första av dessa är att den planerade prototypen kommer att innehålla 
teman som våld vilket gör den olämplig för yngre åldersgrupper. Ingen av deltagarna i studien 
bör därför vara yngre än 18 år. Utöver det så är det väldigt viktigt att samtliga deltagare blir 
tydligt informerade att de kommer observeras och spelas in på video och ger sitt samtycke till 
detta innan något test utförs. Slutligen så måste studien ta hänsyn till möjligheten att några 
av deltagarna kan börja uppleva symptom som tyder på CS under testningen. Detta är en risk 
som deltagarna måste känna till innan testet börjar och om de börjar uppleva dessa symptom 
måste de ha rätten och möjligheten att avbryta testet omedelbart.   

4.6 Genomförande 
Testsessionerna är tänkta att genomföras på följande sätt: 

Först så välkomnas deltagaren och tackas för att denne är villig att ta sig tiden att delta i 
studien. Efter detta följer en kort sammanfattning om vad studien går ut på och vad 
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deltagarens roll i studien kommer att vara. De kommer även att få information om vilken typ 
av data som kommer att samlas in och hur denna är tänkt att användas. Vid den här punkten 
informeras även deltagaren om att de kommer observeras under testet och att sessionen 
kommer spelas in. Om deltagaren har några frågor om studiens upplägg så kommer 
skribenten försöka svara på dem så gott det går. Sedan kommer deltagaren ombeds skriva på 
ett formulär där de skriftligt ger sitt samtycke och går med på att delta i testningen. 

Efter detta börjar det faktiska testet som består av att deltagaren spelar igenom 
spelprototypen. Under studien kommer testgruppen delas in i två relativt jämnstora grupper: 
Basgruppen och Testgruppen. 

• Basgruppen är tänkta att testa prototypen utan att använda en HMD. Anledningen till 
detta är för att undersöka vilken nivå av immersion enbart prototypen i sig kan 
framkalla. Dessa resultat kommer sedan användas som en baslinje för att undersöka 
om testgruppen upplever en högre, lägre, eller liknande nivå av immersion. 

• Testgruppen är tänkta att testa prototypen med en HMD. De resultat som samlas in 
från denna grupp genom de tidigare nämnda metoderna kommer sedan att mätas mot 
basgruppen för på så sett svara på studiens frågeställning. 

Under testet så kommer skribenten vara närvarande för att observera deltagaren och ta hand 
om potentiella tekniska fel som kan uppstå, men kommer inte på annat sätt delta i testet. 

Efter testet är slutfört så kommer deltagaren bes fylla i en enkät som fokusera på vilken nivå 
av immersion deltagaren kände under testet. Efter enkät är ifylld så kommer deltagaren 
återigen få möjligheten att ställa frågor gällande studien, vartefter testsessionen avslutas. Den 
data som samlats in under sessionen kommer sedan att organiseras och analyseras vartefter 
resultaten kommer användas för att svara på studiens forskningsfråga. 
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5 Implementation 
Följande kapitel kommer att beskriva hur arbetet med artefakten gick till, vilka designbeslut 
som gjordes samt varför, och hur den slutgiltiga produkten blev. 

Den prototyp som tagits fram under arbetet har skapats från grunden snarare än att vara en 
modifikation av en redan existerande produkt då ingen produkt som kunde uppfylla alla de 
kraven som lagts fram för studien kunde hittas. Detta var inte optimalt på grund av den 
begränsade tiden som fanns tillgänglig, men var ändå det alternativ som valdes då det 
förväntades ta mer tid att hitta och modifiera en produkt för användning i testen än att skapa 
en ny för det specifika ändamålet. En redan existerande produkt skulle dock varit att föredra 
då denne skulle kunna hålla en jämnare kvalitet än den skapade produkten, vilket i sin tur 
skulle ledda till en öka mängd upplevd immersion hos försökspersonerna. Detta ses dock inte 
som allt för problematiskt då studiens syfte inte är att mäta exakta nivåer utav immersion utan 
endast undersöka om det finns en märkbar skillnad, vilket enligt Bowman (2007) går att 
undersöka även om den upplevda immersionen är relativt låg. 

5.1 Verktyg 
De verktyg som främst använts för att skapa artefakten är Unreal engine 4 samt 3D-
modelleringsmjukvaran Blender. Det finns ett antal anledningar till varför just dessa program 
valdes, men de främsta av dessa är att båda programmen finns tillgängliga för gratis 
nerladdning på nätet vilket gör dem enkla att komma åt samtidigt som de har alla de 
funktioner som ansågs vara nödvändiga för att skapa artefakten. Utöver detta är det även två 
program som skribenten har tidigare erfarenhet av och kan arbeta effektivt inom vilket är av 
stor vikt då den tid som fanns tillgänglig var begränsad och ansågs inte räcka till för att lära 
sig helt ny programvara samtidigt som arbetet utfördes.   

5.2 Beskrivning av Artefakt 
Som tidigare nämnts så är syftet med denna studie att undersöka om tillägget av VR i ett spel 
som använder sig av ett 3PP kan öka spelarens känsla av immersion om samtliga andra 
faktorer är mer eller mindre desamma.   

Artefakten som producerats för att kunna besvara studiens forskningsfråga tar formen av en 
relativt okomplicerad spelprototyp. Prototypen använder ett tredjepersonsperspektiv (3PP), 
vilket kortfattat betyder att spelaren ser världen från ett annat perspektiv än dennes avatar i 
den virtuella världen. Det finns ett flertal olika versioner av 3PP men det som valts att 
användas i prototypen är ett så kallat ”over the shoulder”-perspektiv, vilket innefattar att 
spelarens kamera placeras en kort bit bakom sin avatar och tittar över dennes axel (Figur 1). 
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Figur 1 Perspektiv 

En stor del av inspirationen för prototypen har kommit från survival/horror spel vilket har 
påverkat hur den utformats mekaniskt samt vilket kontrollschema som använts, men även till 
en viss grad den tematik som existerar. Dock är det värt att nämna att prototypen inte har 
någon direkt handling eller berättelse utan är nästan exklusivt fokuserad på spelmekanik. 
Detta är inte optimalt när det kommer till artefaktens förmåga att besvara forskningsfrågan 
då en spelares intresse av- och känslomässiga koppling till ett spels berättelse och karaktärer 
är en viktig aspekt av immersion (Brown & Cairns, 2004). Adams (2004), Björk och 
Holopainen (2004), samt Ermi och Mäyrä (2005) argumenterar dock att en koppling till 
spelets berättelse och karaktärer enbart är en typ av immersion så avsaknaden av en sådan 
koppling innebär inte att artefakten är olämplig att använda för studien. 

Prototypen består av: 

• En spelarkaraktär 
• En fiendetyp 
• En nivå 

Utöver detta existerar även ett par andra objekt: 

• Dörrar 
o Som kan vara låsta 
o Nyckelkort som krävs för att öppna låsta dörrar 

• Pickups som ger: 
o Hälsa 
o Ammunition 

Spelarens mål i prototypen är kort sagt helt enkelt att överleva och hitta ett sätt att fly från den 
nivå som denne placeras i. 
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Prototypen kan spelas med eller utan en HMD (Head Mounted Display), för att förenkla och 
förtydliga senare underkapitel så kommer detta från och med beskrivas som prototypens två 
versioner. Versionen utan HMD kommer att kallas för Standard-versionen och den med 
kommer att refereras till som VR-versionen. Vad skillnaderna mellan dessa är och hur de 
fungerar beskrivs mer ingående i kapitel 5.2.2 Skillnader mellan Versionerna. 

5.2.1 Kontroll 
Båda versionerna av prototypen är tänkta att spelas med en Xbox 360-kontroll (eller annan 
snarlik kontroll), men möjligheten att spela med tangentbord och mus existerar. Anledningen 
till att denna kontrollmetod valdes är att det för majoriteten av människor är enklare att 
använda en analog kontroll i VR-spel eller applikationer (Oculus, 2015). Detta beror till en 
stor del på att dessa är designade på ett sådant sätt att de är enklare att använda utan att 
behöva se dem än en mus och tangentbords-kombination är. Det är dock inte ett perfekt 
system och hur effektivt det är kan påverkas av användarens vana med liknande kontroller 
(Oculus, 2015). En spelare som är ovan vid kontroller av denna typ kan därmed uppleva 
prototypen som mindre immersiv eftersom de måste fokusera mer på sin kontroll. Detta är 
inte något som förväntas vara ett allt för stort problem, men det är väl värt att notera.   

 
Figur 2 Xbox360 kontroll 

Kontrollerna är: 

• Vänster joystick för att röra karaktären. 
• Höger joystick för att rotera karaktären och ändra kameravinkeln. 
• LT för att sikta. 
• RT för att skjuta. 
• X för att plocka upp objekt. 

Anledningen till att båda versionerna spelas med kontroll trots att enbart VR-versionen 
egentligen behöver det är för att en skillnad i kontrollschemat mellan versionerna potentiellt 
skulle kunna vara en faktor utöver HMD tillägget som kan påverka resultaten. 

5.2.2 Skillnader mellan Versionerna 
Eftersom målet med studien är att undersöka vilket effekt tillägget av en HMD kan ha på 
immersion i ett spel som använder 3PP så var det alltid väldigt viktigt att skillnaderna mellan 
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versionerna var så små som möjligt. Trots detta så var det omöjligt att de två skulle kunna vara 
helt identiska då HMD-tillägget krävde att vissa delar av prototypen fungerade annorlunda. 
Vad detta primärt innefattar är att det finns en viss skillnad i versionerna när det kommer till 
hur spelaren styr sin karaktär och interagerar med den virtuella världen. 

I standard-versionen så använder sig spelaren exklusivt av kontrollen på det sätt som beskrivs 
i kapitel 5.2.1 Kontroll. Detta innebär att spelaren enbart kan använda sig av kontrollens högra 
joystick för att se sig omkring. I VR-versionen däremot så måste spelaren använda sig av både 
kontrollen samt sina egna huvudrörelser för att se sig om i den virtuella världen. Spelaren kan 
i den här versionen alltid använda sina huvudrörelser för att se sig omkring i världen, men 
måste använda sig av den högra joysticken för att rotera sin avatar och därmed sin egen 
kameraposition. Spelaren måste även använda sina huvudrörelser för att vinkla kameran upp 
eller ner då den högra joystickens förmåga att göra detta har tagits bort i VR-versionen, varför 
detta kontrollsystem har valts förklaras mer ingående i kapitel 5.3 Arbetsprocess och 
Progressionsexempel.     

Anledningen till att denna kontrollskillnad finns är tvådelad. För det första så ger tillägget av 
en HMD spelaren automatiskt förmågan att använda sina huvudrörelser för att se sig omkring 
i den virtuella världen, vilket är något som är omöjligt att återskapa utan användningen av 
liknande teknologi. För det andra så är det just denna förmåga som är VR-teknologins 
huvudsakliga syfte och om den skulle tas bort från prototypen för att göra versionerna så lika 
som möjligt så skulle jämförelsen mellan de två versionerna och därmed denna studie helt 
förlora sin mening. 

Dessa skillnader gällande hur spelaren styr sin avatar i prototypens två versioner går därmed 
inte helt att undvika. Med det sagt så har dock fortfarande mycket arbete lagts ner på att se till 
att dessa skillnader är så minimala som möjligt för att på så sätt undvika att oönskade faktorer 
påverkar studiens resultat. Det är dock fortfarande viktigt att nämna att en liten möjlighet 
existerar att testdeltagarna upplever en skillnad i immersion som är baserad på 
förändringarna i kontrollschemat. För att undersöka om detta är fallet så kommer en del av 
pilotstudien som är planerad att utföras att dediceras till att undersöka om skillnaderna har 
någon direkt påverkan.   

5.3 Arbetsprocess och Progressionsexempel 
Arbetet med artefakten kan delas upp i tre olika steg: Grundsteget, VR-implementationen, och 
slutligen Färdigställningssteget. 

Grundsteget gick främst ut på att lägga grunden för det fortsatta arbetet. Vad som menas med 
detta är att det gick ut på att skapa alla de viktigaste resurserna som skulle krävas för att den 
färdiga prototypen skulle kunna användas för att besvara studiens forskningsfråga. Detta 
innefattar ett ganska stort antal olika saker så som att skapa spelarkaraktären, 
fiendekaraktären, samt olika grafiska resurser. 

På grund av den begränsade tiden som fanns tillgänglig så gjordes först en planering som 
specificerade exakt vad som behövdes för att prototypen skulle vara användbar. Efter detta så 
undersöktes vad som skulle behöva skapas och vad som redan fanns tillgängligt. Exempel på 
detta var att istället för att lägga ner tid på att 3D-modellera och animera en karaktär så 
användes Unreals standardkaraktärsmodell för både spelarkaraktären och fiendekaraktären. 
En pistolmodell fanns dock inte tillgänglig så denne behövde skapas. Efter det att de 
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nödvändiga resurserna hade samlats in så började det tekniska arbetet med prototypen. Det 
första som gjordes var att skapa spelarens karaktär. För att prototypen skulle vara så enkel 
som möjligt att lära sig så togs beslutet att spelaren enbart skulle kunna röra sig, sikta, och 
skjuta. I de första testversionerna så kunde spelaren göra alla tre samtidigt, men detta passade 
inte prototypens tänkta survival/horrortema och var även väldigt svårt att kontrollera när en 
HMD användes. Så för att både göra spelmekaniken mer passande temat och enklare att 
kontrollera i VR-versionen så ändrades spelkaraktären till att inte kunna röra sig och skjuta 
samtidigt. 

Efter det att spelarkaraktären fungerade på ett tillfredsställande sätt så fortsatte arbetet med 
fiendekaraktären. Återigen så gick processen ganska fort då de enda kraven på fienden var att 
den kunde röra sig mot spelaren när denne upptäcktes samt skada spelarkaraktären när den 
kom tillräckligt nära, och ta skada själv och förstöras när den sköts av spelaren. Efter att ha 
gjort några tester så blev det dock uppenbart att fiendens beteende inte heller passade den 
tänkta tematiken och spelstilen. Så för att ändra på detta så lades förmågan att patrullera 
mellan två punkter till och ett bättre pathfinding-system implementerades så att 
fiendekaraktären inte fastnade i väggar då detta är något som snabbt kan bryta en spelares 
immersion (Adams, 2004) och därmed var oacceptabelt.            

Efter att grundsteget hade slutförts och prototypen var tillräckligt avancerad för att kunna 
testa så började arbetet med att göra så att den gick att spela både med och utan en HMD. 
Detta var det steg i arbetsprocessen som var mest problematisk. Utöver de många design-
relaterade problemen som uppstår när ett spel måste kunna gå att spelas på ett likvärdigt sätt 
med väldigt olika hårdvara så fanns även ett antal tekniska problem. Ett exempel på detta är 
att när spelaren i de tidigare versionerna hade möjligheten att titta i andra riktningar än sin 
karaktär vilket, på grund av hur skjutmekaniken hade implementerats, gjorde det möjligt för 
spelaren att skjuta sig själv. För att undvika att detta skulle kunna inträffa så ändrades 
utgångspunkten för skottuträkningen till spelarens vapen och spelarkaraktären ändrades så 
att denne alltid tittar i samma riktning som spelaren. Efter det att de tekniska problemen hade 
tagits hand om så fanns det fortfarande ett antal designrelaterade problem. Det främsta av 
dessa var hur spelaren skulle styra sin karaktär när en HMD användes. Det första systemet 
som testades var att spelaren kunde styra vart dennes karaktär tittade i samtliga riktningar 
antingen genom att använda joysticken eller sina huvudrörelser. Denna lösning fungerade 
dock inte särskilt väl då det innefattade en stor mängd rörelse i kameran vilket är en av de 
största orsakerna till varför vissa upplever Cybersickness (McCauley, 1984; Oculus, 2015). Det 
andra systemet som testades var att spelaren styrde sin karaktärs rotation med enbart sina 
huvudrörelser. Detta visade sig dock snabbt vara ett väldigt ineffektivt system då det inte bara 
innefattade att spelaren konstant behövde titta i den riktning denne ville röra sig i utan också 
gjorde att om spelaren tittade upp eller ner så flyttades kameran vilket återigen ledde till 
illamående. Det tredje systemet som testades var att spelaren kunde använda sina 
huvudrörelser för att se sig omkring, men behövde använda den högra joysticken för att rotera 
sin karaktär och sikta. Detta var skapade inte lika mycket illamående men hade ett antal andra 
problem, exempelvis så gjorde det att siktet behövde låsas till karaktärens animationer vilket 
ledde till att det var nästintill omöjligt att sikta med någon större precision. Slutligen 
implementerades det system som tidigare beskrevs i kapitel 5.2.2 Skillnader mellan 
versionerna. Denna lösning framkallade inte lika mycket illamående som de tidigaste 
versionerna men offrade inte heller spelarens förmåga att sikta vilket ledde till att det var den 
lösning som valdes.     
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Ett annat problem som uppstod under VR-implementationssteget var att det på grund av hur 
HMDs fungerar inte gick att implementera en HUD på det vanliga sättet, det vill säga visa den 
på skärmen utan att den existerar i spelvärlden. För att lösa detta så gjordes alla nödvändiga 
HUD-element om till objekt som sedan placerades i spelvärlden. Spelarens hälsa visas som en 
liten healthbar som sitter fast på spelarkaraktärens rygg. Siktet gjordes om till ett lasersikte 
som visas när spelaren siktar, vilket även en siffra som visar hur mycket ammunition spelaren 
har gör (se figur 3). 

 
Figur 3 HUD 

Färdigställningsfasen gick främst ut på att sätta samman de tidigare konstruerade systemen 
till en sammanhängande spelprototyp och skapa en nivå som spelaren kan röra sig omkring i 
under testningen. Nivån hade alltid som mål att vara ganska öppen så att spelaren själv fick 
lista ut hur den borde navigera runt för att lyckas fly därifrån. För att ett test ska kunna gå att 
genomföra så kan prototypens speltid inte vara allt för lång, men för att artefakten skall kunna 
samla in den data som krävs för studien så måste prototypen samtidigt vara lång nog för att 
spelaren skall kunna engagera sig i spelet. Den slutgiltiga nivån tar därmed ca 5-15 minuter 
att klara av.  
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökning 
I följande kapitel kommer undersökningens genomförande att beskrivas och problematiseras. 
Kapitlet kommer även att innefatta en beskrivning av den pilotstudie som genomfördes innan 
den slutgiltiga undersökningen, vilka problem som denne tydde på fanns med artefakten och 
metoden, samt vilka ändringar som gjordes för att motverka dessa problem.   

6.1.1 Pilotstudie 
Innan huvudstudien började så genomfördes en mindre pilotstudie som hade som mål att 
undersöka om artefakten och den valda metoden kunde användas och var kapabla att svara 
på studiens forskningsfråga. Utöver att testa detta så hade pilotstudien även som syfte att 
undersöka om den skillnad som finns med kontrollschemat mellan artefaktversionerna som 
beskrivs i kapitel 5.2.2 Skillnader mellan Versionerna hade någon påverkan på testerna. Samt 
vilken påverkan det skulle ha på testet om deltagaren upplevde cybersickness (CS) (McCauley, 
1984) eller på annat sätt blev illamående. Slutligen så hade pilotstudien även som mål att 
säkerställa att det inte fanns några större brister med artefakten samt hitta mindre brister som 
borde åtgärdas innan huvudstudien började. 

Pilotstudien utfördes med fyra deltagare. Den första deltagaren använde inte VR och utförde 
testet utan någon förkunskap om hur artefakten fungerade eller några tillagda krav så som en 
tidspress. Resultatet från detta test användes som en baslinje som resultaten från de övriga 
testerna kunde mätas mot. De andra tre deltagarna delades in i två grupper, en som spelade 
artefakten utan VR som hade en deltagare, och en som spelade artefakten med VR som hade 
två deltagare. Utav de två deltagarna i gruppen som spelade med VR så hade båda tidigare 
erfarenheter av att använda en HMD, en av dessa blev väldigt lätt illamående av att använda 
VR så att det skulle vara möjligt att studera hur illamående under testet påverkade resultaten. 

Pilottesterna utfördes på följande sätt: Först fick deltagarna en snabb genomgång på vad 
studien handlar om och vad den har för syfte samt hur testet i sig skulle gå till. Efter det fick 
testpersonerna en snabb genomgång om hur artefakten och kontrollerna fungerade varpå de 
fick 10 minuter på sig att spela artefakten. Detta gäller dock inte baspersonen som inte hade 
någon tidspress eller genomgång av artefakten eller kontrollerna utan bara blev ombedd att 
försöka ta sig igenom artefaktens spelnivå. Det var tidigare planerat att samtliga pilotstudier 
skulle spelas in så att inspelningarna sedan kunde användas för att hitta indikationer på hög 
respektive låg immersion, men då inte samtliga deltagare var bekväma med detta så spelades 
enbart en testsession in. Under de övriga testerna så observerade skribenten och tog 
anteckningar istället. Efter spelsessionen så svarade varje testperson på en enkät gällande 
deras upplevelse av artefakten när det kommer till immersion. Den enkät som användes i 
pilotstudien var en relativt oförändrad version av den enkät som används i det tredje testet i 
Jennet m.fl.s studie (2008). Efter det att testdeltagarna hade svarat på enkäten så följde en 
kort öppen informell intervju (Patton, 2015) som främst fokuserade på att samla in data 
gällande hur deltagarna upplevde kontrollerna i de två versionerna av artefakten och om 
skillnaderna där emellan kunde påverka resultaten, samt om de hade upptäckt några fel eller 
problem med artefakten under deras spelsession. 

Resultaten som samlades in från enkäten i pilotstudien går att se sammanställda i tabell 1. 
Resultaten togs fram genom att addera ihop samtliga svar som varje testperson angivit på 
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deras respektive enkät för att på så sätt få fram en siffra som ger en indikation på vilken nivå 
av immersion denne individ kände under testet. 

Tabell 1 Resultat pilotstudie 

Deltagare: Basperson Utan VR Med VR Illamående 

Resultat: 90 96 96 81 

 
Utifrån dessa resultat går det att se att försökspersonerna i detta fall ansåg att de två olika 
versionerna av artefakten var lika immersiva. Det går även tydligt att se att den lätt illamående 
testpersonen, som blev lätt illamående under sitt test, upplevde artefakten som mycket mindre 
immersiv än samtliga andra deltagare. Att detta är direkt kopplat till individens illamående 
stöds av både observationen där individen vid flera tillfällen nämner sitt illamående och blir 
frågad om denne vill avsluta testet, samt intervjun där flera frågor gällande hur personens 
illamående påverkade testet ställdes och besvarades. Utifrån detta är det tydligt att en person 
som blir illamående eller upplever någon form av CS under testet har väldigt svårt att känna 
någon högre nivå av immersion och att denna effekt gör det omöjligt att använda resultaten 
från ett sådant test. Större vikt måste därför läggas vid att testerna som utförs med VR inte 
innefattar någon deltagare som är helt ovan när det kommer till att använda en HMD eller 
som vet själva att de lätt blir illamående av att använda VR-teknologi. 

Efter pilotstudien hade utförts ändrades flera delar av den planerade metoden då ett antal 
problem med denne hittades. Först och främst så behövde flera ändringar göras till enkäten 
då denna inte fungerade så väl som det var planerat i pilotstudien samt innefattade ett antal 
för studien överflödiga frågor, den slutgiltiga enkäten bifogas under appendix A. En annan 
större ändring som gjordes var att speltesterna inte längre skulle spelas in, istället så kommer 
direkt observation ske under testerna. Anledningen till detta är att det under pilotstudien 
visade sig finnas för många problem med inspelningsmetoden som att flera deltagare var 
obekväma med tanken att bli inspelade. Samt att det krävde en extra komponent i form av en 
videokamera eller annan typ av inspelningsverktyg som skulle kunna orsaka problem om den 
slutade spela in eller på annat sätt inte fungerade perfekt. Utöver detta så märktes det i 
pilotstudien att metoden inte medförde särskilt mycket då inspelning och direkt observation 
gav ungefär samma resultat och inget särskilt märkbart hittades i inspelningen i efterhand 
som inte redan hade noterats under testet. Efter pilotstudien så gjordes även valet att inte 
använda ISRI verktyget (Andersson m.fl., 2016) som nämns i kapitel 2.1 Immersion samt 
kapitel 4.3 Observation. Anledningen till detta var att det under pilotstudien blev tydligt att 
detta verktyg inte skulle vara så användbart för studien som det tidigare hade antagits. Detta 
berodde främst på att verktyget var framtaget för att användas i tester där deltagarna 
simulerar verkliga händelser som innefattar en annan individ och agerar på samma sätt som 
de skulle ha gjort i verkligheten vilket gör det svårt att applicera verktyget på ett test som 
använder ett virtuellt spel som begränsar deltagarens handlingar till några få förutbestämda 
sådana. Då observationer fortfarande planerades att användas under huvudstudien så 
behövde ett nytt observationsprotokoll skapas för studien. Detta protokoll var snarare ett antal 
riktlinjer som kunde användas under observationerna för att se till att relevant data samlades 
in. Trotts att ISRI protokollet (Andersson m.fl., 2016) inte kunde användas i sin helhet så 
baserades fortfarande vissa delar av det nya observationsramverket på de indikationer på låg 
respektive hög immersion som beskrivs i verktyget. Exempel på sådana indikationer för låg 
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immersion är att deltagaren är osäker på vad den har som mål i spelet eller ställer frågor 
gällande vad denne förväntas göra i spelet. Andra indikationer på låg immersion är att 
utrustningen inte fungerar som den är tänkt vilket kan förstöra deltagarens immersion eller 
att testet störs av något som inte är en planerad del av testet som tillexempel att en telefon 
ringer (Andersson m.fl., 2016). Indikationer på hög immersion som togs från verktyget är att 
deltagaren reagerar på saker som händer i spelet på ett naturligt sätt eller agerar på ett 
trovärdigt sätt i spelet (Andersson m.fl., 2016) vilket i det här fallet kan det innefatta att 
deltagaren undviker fara så gott det går och försöker vara försiktig. Utöver dessa indikationer 
så lades även en ytterligare riktlinje till som fokuserar på att observera vad deltagaren talar 
om under testet. Detta lades till då det under pilotstudien märktes att samtliga deltagare talade 
under sina spelsessioner men att detta i sig inte nödvändigtvis var en indikation på låg 
immersion så länge de inte talade om saker som inte var relaterade till spelet i sig. Det är 
återigen värt att nämna att detta observationsprotokoll skapades för att fungerade som en 
samling riktlinjer som var bra att tänka på under observationerna av spelsessionerna snarare 
än ett regelrätt protokoll. Efter pilotstudien togs även beslutet att lägga till en väldigt kort 
öppen informell intervju (Patton, 2015) i slutet av varje test för att samla in lite extra data men 
även se till att ingenting viktigt missades. 

Inga större problem med artefakten hittades under pilotstudien och därmed gjordes inte heller 
några större förändringar. Det fanns dock några mindre delar i artefakten som var något 
problematiska och som därför behövde ändras. Dessa ändringar fokuserade främst på att göra 
det lite tydligare för deltagarna att veta vart de behövde gå samt göra det enklare att se vissa 
objekt. Exempel på sådana förändringar är att färgerna på vissa objekt ändrades för att göra 
dem synligare, samt att texten i artefakten byte font för att vara mer läsbar. 

6.1.2 Huvudstudie 
Denna studies syfte är att försöka besvara följande forskningsfråga: 

Till vilken nivå, om någon, påverkar tillägget av VR i form av en HMD en spelares 
känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP? 

Undersökningen som utfördes för att svara på denna frågeställning involverade 16 individer 
som främst rekryterades från Högskolan i Skövde och det närliggande geografiska området. 
Rekryteringen av testdeltagare skedde främst via Facebook där rekryteringsinlägg skapades i 
relevanta grupper med information om studien samt hur individer kunde gå tillväga för att 
delta. En annan metod som användes för att rekrytera deltagare var direktrekrytering där 
individer i person frågades om de skulle vara intresserade att delta i studien, denna metod 
användes främst i slutet av studien för att öka antalet deltagare.  

Åldern på deltagarna var mellan 18-25 år med majoriteten mellan 22-25 år, majoriteten av 
deltagarna var män och enbart en liten minoritet var kvinnor, den fulla fördelningen av 
deltagarnas kön i grupperna går att se i figur 4 och 5. 
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Figur 4 Könsfördelning Basgrupp 

 
Figur 5 Könsfördelning Testgrupp 

Deltagarna i studien delades, som nämns i kapitel 4.6 Genomförande, in i två (2) stycken 
jämnstora grupper, här benämnda Basgruppen och Testgruppen. 

• Basgruppen utförde testet utan användningen av en HMD och spelade därmed 
igenom standard versionen av artefakten. 

• Testgruppen använde en HMD under testet och spelade igenom VR-versionen av 
artefakten. 

Deltagarna delades in i grupperna baserat på hur mycket tidigare erfarenhet de hade av 
användningen av VR-utrustning och om de visste om att de lätt upplevde illamående när de 
använde en HMD. De deltagare som hade stor erfarenhet av VR och visste med sig att de inte 
hade lätt för att bli illamående placerades därmed in i testgruppen medans övriga deltagare 
placerades in i basgruppen. Anledningen till denna fördelning är för att undvika att någon 
deltagare blir illamående under sitt test då resultaten från pilotstudien som tidigare nämnts 
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tyder på att detta har en sådan påverkan på testresultatet till den nivå att dessa inte längre är 
användbara för studiens syfte. 

Samtliga tester i undersökningen skedde med individuella deltagare och enbart deltagaren och 
skribenten var närvarande under testet.  Oavsett vilken grupp en deltagare var med i så gick 
testerna i sig till på samma sätt. Den överväldigande majoriteten av testerna utfördes i 
skribentens hem på grund av att all nödvändig hårdvara och mjukvara fanns tillgänglig där 
och fungerade utan problem, samt att det var en lugn och tyst plats som saknade några större 
störande moment. Dock var det två av testerna som behövde utföras på en annan plats. Dessa 
två tester utfördes i en av Högskolan i Skövdes datorsalar och var båda tester utan VR.   

Varje testtillfälle inleddes med att testdeltagaren informerades om vad studien hade för syfte 
samt testets natur. Informationen som deltagaren fick bestod av en kort genomgång om 
studiens bakgrund där termer som immersion och VR beskrevs och det förtydligades vad som 
menas med dessa termer i studien. Deltagaren blev även informerad om studiens 
forskningsfråga och hur det testet var tänkt att svara på denna, samt att testet var helt anonymt 
förutom ålder och kön och att resultaten från testet inte kommer användas för några andra 
ändamål en den här studien. Slutligen så påmindes individen om att deras deltagande var 
fullständigt frivilligt och att de kunde avbryta testet när som helst. 

Efter detta fick deltagaren en kort genomgång om hur det praktiska testet skulle gå till, 
nämligen att denne skulle ha 10 minuter på sig att spela artefakten, och att det var oviktigt för 
testet om individen nådde slutet av spelnivån på den tiden. Efter spelsessionen så följde en 
enkät som deltagaren skulle svara på efter bästa förmåga, varpå testet avslutades med en 
väldigt kort öppen intervju. Det sista som hände innan testet påbörjades var att deltagaren 
fick en genomgång och demonstration om hur kontrollerna i artefakten fungerade vilket 
beskrivs i kapitel 5.2.1 Kontroll. 

Skribenten närvarade under samtliga testsessioner och observerade deltagaren och tog 
anteckningar, framförallt gällande beteenden som skulle kunna tyda på hög respektive låg 
immersion. Skribenten satt tyst under testerna om inga problem uppstod som krävde dennes 
hjälp, om en deltagare ställde en fråga så besvarades denne dock oavsett om den var relaterad 
till artefakten eller testet. Detta var för att deltagaren skulle bete sig så naturligt som möjligt 
och inte känna ett behov av att vara tyst eller fokusera på artefakten mer än denne var 
intresserad av att göra. 

Efter spelsessionen var avslutad så fick deltagaren fylla i en enkät designad för att mäta 
immersion (se appendix A). Enkäten började med att samla in data gällande deltagarens ålder 
och kön och fortsatte sedan med 22 stycken påståenden som besvarades via en 5-gradig skala. 
Även vid detta steg närvarade skribenten för att svara på frågor som deltagaren kunde ha 
gällande enkäten. Efter det att deltagaren fyllt i enkäten följde en kort intervju designad för 
att samla in extra data och se till att ingenting missades i undersökningen. Testningstillfället 
avslutades sedan och deltagaren tackades för sin medverkan. 

6.2 Analys och Resultat 
I följande kapitel kommer först resultaten från undersökningen att presenteras och 
förtydligas, detta följs sedan av en analys av dessa resultat. Studien har samlat in både 
kvantitativ data från enkäten samt kvalitativ data från observationer och intervjuer. Fokusen 
i denna studie har dock vart på den kvantitativa data som samlades in via enkät och det är 
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främst dessa som kommer att presenteras som resultat. Den kvalitativa data som samlades in 
användes, som nämns i kapitel 4.3 Observation, mestadels för att bekräfta eller bestrida 
resultaten från enkäten. Relevanta resultat från de kvalitativa delarna kommer därför att 
presenteras i kapitel 6.2.2 Analys i samband med att resultaten från enkäten analyseras. 

6.2.1 Resultat 
Studiens primära källa för relevant data är som nämnts enkäten som varje deltagare fyllde i 
efter sin spelsession. Denna data behandlades genom att enkätsvaren delades upp i frågor vars 
svar var indikationer på hög immersion och frågor vars svar var en indikation på låg 
immersion, dessa kommer från och med nu beskrivas som positiva för hög immersion och 
negativa för låg immersion. Varje enskild testdeltagares enkätsvar granskades sedan och 
deras positiva och negativa svar adderades ihop för att få fram en siffra för varje, dessa går att 
se i tabell 2 och tabell 3 under kolumnerna Positiva och Negativa. Efter detta så subtraherades 
de negativa resultatet från det positiva för att få fram en slutsiffra för varje testdeltagare som 
indikerar deras nivå av immersion, dessa går att se i tabellerna i kolumnen Total. Resultaten 
från varje deltagare i de båda grupperna sammanställdes sedan för att få fram gruppens 
totalsumma, denna användes sedan för att få fram gruppens medelvärde vilket är resultatet 
som tydligast indikerar hur immersiva deltagarna tyckte de två versionerna av artefakten var, 
vilket ger ett resultat som kan användas för att besvara studiens forskningsfråga.   

 Tabell 2 Resultat Basgruppen: 

Testdeltagare: Positiva: Negativa: Total: 

1 55 13 42 

2 66 7 59 

3 51 14 37 

4 59 11 48 

5 63 13 50 

6 58 11 47 

7 57 12 45 

8 68 10 58 

Grupp   386 

medelvärde   48.25 
 

Tabell 3 Resultat Testgruppen: 

Testdeltagare: Positiva: Negativa: Total: 

1 66 11 55 

2 67 10 57 

3 67 8 59 

4 59 14 45 

5 62 9 53 

6 60 11 49 
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7 61 8 53 

8 70 8 62 

Grupp   433 

medelvärde   54.125 
 
Samtliga deltagare i studien lyckades klara sig igenom artefaktens spelnivå på de 10 minuter 
de hade tillgängliga och genomsnittstiden var ca 7-8 minuter för båda grupperna. Majoriteten 
av deltagarna klarade sig igenom nivån på första försöket, men några behövde ett andra 
försök. Dock så fanns det ingen märkbar skillnad i antalet deltagare som behövde ett andra 
försök mellan grupperna. Det finns inte heller någon som tyder på att antalet försök som 
krävdes hade någon påverkan på deltagarens känsla av immersion och därmed resultaten.   

6.2.2 Analys 
Utfallet av studien verkar bekräfta den hypotes som existerade i början av arbetet och som 
beskrivs i kapitel 3 Problemformulering, denna hypotes kan kortfattat beskrivas som följande: 
Ett spel som använder sig av en HMD och som är designat för användning med VR kommer 
att vara mer immersivt än samma spel skulle vara om det spelades utan en HMD. 
Här är det viktigt att notera att ”designat för användning med VR” inte betyder att spelet 
kräver VR-utrustning för att spelas utan enbart att det inte finns några funktioner eller 
problem i spelet som gör att det inte fungerar som tänkt när VR-utrustning används. 

Det som tyder på att detta är fallet är att när totalsumman och medelvärdet för de två 
grupperna (tabell 2 och tabell 3) jämförs med varandra så finns det en märkbar skillnad. 
Testgruppen som utförde testet med en HMD hade en mätbart högre immersionsnivå än 
basgruppen som spelade utan en HMD. Det är även intressant att notera att testgruppen inte 
bara hade en överlag högre positiv immersionsgrad utan även generellt sätt hade en lägre grad 
av negativa immersionsindikatorer. Detta resultat stämmer bra överens med tidigare 
forskning inom ämnet (Bowman & McMahan, 2007; Brown & Cairns, 2004; Jennet m.fl., 
2008) som visar att VR-teknologi kan användas för att öka immersion och att de flesta anser 
att en version av ett spel som spelas med VR är mer immersiv än samma spel är om det spelas 
utan. Det är dock fortfarande väldigt intressant att se att detta inte enbart gäller spel med ett 
1PP utan även verkar stämma på spel som använder sig av ett 3PP.    

Under testsessionerna så observerades även ett par mönster som stödjer slutsatsen att VR-
versionen av artefakten var mer immersiv än standard-versionen. Under testerna så var det 
ett antal deltagare i testgruppen som reagerade på oväntade händelser i spelet, som t.ex. att 
en fiendekaraktär lyckades smyga sig fram till dem, på ett starkt och naturligt sätt. Detta var 
inte ett beteende som observerades inträffa i basgruppen, även när liknande händelser skedde. 
Detta beteende skulle kunna tyda på att de relevanta deltagarna upplevde än större grad av 
immersion vilket också stöds av svaren på deras enkäter. Samtidigt så var det enbart ett fåtal 
deltagare som observerades ha denna respons till händelser i artefakten så det är svårt att säga 
om detta är en indikation på att VR-versionen var mer immersiv eller om det enbart var ren 
slump att samtliga av dessa deltagare var med i testgruppen. Ett annat liknade beteende som 
observerades ske i testgruppen men inte i basgruppen är att 3 av deltagarna föredrog att alltid 
hålla ett längre avstånd mellan sin avatar och fiendekaraktärer till den nivån att de föredrog 
att dra sig tillbaka och försöka skjuta på avstånd även sent i spelet när det var uppenbart att 
detta inte var nödvändigt. När dessa deltagare senare under intervjun frågades om detta 
beteende så kunde de inte helt förklara varför de gjorde så. Detta kan tolkas som att de 
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upplevde fiendekaraktären som ett mer verkligt hot och reagerade på ett naturligt sätt genom 
att vilja hålla sig så långt ifrån hotet som möjligt. Detta är dock återigen mest spekulationer 
då det inte finns särskilt mycket data att gå på. 

En intressant observation som inte är direkt kopplad till studiens forskningsfråga är att ett 
antal deltagare i testgruppen kommenterade under sina intervjuer att de gillade 
kontrollschemat i VR-versionen (beskrivs i kapitel 5.2.1 Kontroll och 5.2.2 Skillnader mellan 
Versionerna) då det fick användningen av en HMD att kännas som en större del av spelet och 
mindre som en gimmick. Några av dessa deltagare nämnde även att de inte använder sig av 
en kontroll särskilt ofta vilket kan vara kopplat till varför de gillade kontrollschemat. Dock var 
det samtidigt två andra deltagare som nämnde att de ogillade kontrollschemat då de kände att 
det var för oprecist och för ovant.    

Slutligen så är det värt att notera att trots det att finns en tydlig skillnad i resultaten mellan de 
två testgrupperna så finns det avvikelser i bägge två. Två av deltagarna i testgruppen rankade 
VR-versionen relativt lågt, medans två i basgruppen ansåg att standard versionen var mycket 
immersiv, medans en tredje ansåg att den inte var särskilt immersiv alls. Båda deltagarna som 
rankade VR-versionen lågt kommenterade i sin intervju att de hade känt ett visst obehag under 
testet, inte direkt illamående men trötthet i ögonen och lite yra, och som det kom fram i 
pilotstudien så kan detta ha en stor påverkan på resultaten. Detta obehag kan vara 
anledningen till dessa variationer i resultaten. Vad som påverkade deltagarna i basgruppen är 
dock inte säkert då ingenting speciellt framkom under spelsessionerna eller intervjuerna. 

6.3 Slutsatser 
Frågeställningen i den här studien är: 

Till vilken nivå, om någon, påverkar tillägget av VR i form av en HMD en spelares 
känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP? 

Då undersökningen innefattade en sådan liten grupp deltagare så är samtliga slutsatser som 
baseras på resultaten från denne relativt osäkra. Med det sagt så går det fortfarande att se 
vissa tydliga mönster i resultaten som ger en stark indikation av vad resultaten i en större 
studie potentiellt skulle vara och som därmed går att dra vissa slutsatser ifrån. 

Först och främst för att direkt svara på frågeställningen så tyder undersökningens resultat på 
att tillägget av en HMD i ett spel som använder ett 3PP har en positiv påverkan på en spelares 
känsla av immersion och kan användas för att öka denna känsla. Det är dock fortfarande 
osäkert till exakt vilken nivå som en HMD kan öka känslan av immersion och om denna effekt 
sträcker sig över alla olika typer av immersion som nämns i kapitel 2.1 Immersion. 

Dock är det även tydligt att denna ökning av immersion är av begränsad användning med 
nuvarande VR-teknologi då det fortfarande är många som inte helt klarar av att använda den 
utan att må dåligt och det enbart är de som inte upplever någon form av illamående eller 
obekvämhet under användningen av VR som kan dra nytta av tillägget och uppleva den ökade 
känslan av immersion som det bidrar med.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Denna studie har haft som mål att studera huruvida tillägget av VR-teknologi kan påverka en 
spelares känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP. Bakgrunden och 
motivationen till detta kommer från att trots det fakta att mycket arbete lagts ner på att 
undersöka hur VR kan användas för att öka känslan av immersion, samt vad denna ökade 
känsla kan medföra, så har nästintill samtliga studier inom ämnet fokuserat på spel och 
applikationer som använder ett 1PP. Detta hål i forskningen gällande VR och immersion är 
det som studien hoppas kunna börja fylla. 

För att kunna åstadkomma detta så skapades en artefakt i form av ett relativt enkelt spel som 
använder sig av ett 3PP samt som går att spela både med och utan en HMD. Denne 
presenterades sedan för 16 deltagare indelade i två grupper där den ena spelade igenom 
prototypen med en HMD och den andra spelade utan. Efter spelsessionen fyllde varje 
deltagare i en enkät (se appendix a) vartefter de deltog i en kort intervju. 

Resultatet från studiens undersökning tyder på att tillägget av en HMD kan användas för att 
öka en spelares känsla av immersion i spel som använder sig av ett 3PP med en mätbar mängd. 
Dessa resultat är dock begränsade till spatial immersion (Björk & Holopainen, 2004) och 
gameplay relaterad immersion (Adams, 2004; Ermi & Mäyrä, 2005) då studien inte 
undersöker andra former så som narrative immersion (Adams, 2004). På grund av det låga 
antalet deltagare i studien så ses resultaten dock som indikativa och inte som ett slutgiltigt 
svar på studiens forskningsfråga. 

7.2 Diskussion 
Trots att många tidigare studier har utförts med syftet att mäta hur mycket tillägget av VR-
teknologi kan öka känslan av immersion i användaren av ett spel eller applikation så har inga 
tidigare studier hittats som fokuserar på spel med 3PP. Detta har haft både en positiv och en 
negativ inverkan på studien. På den positiva sidan så ger det studien ett tydligt syfte och plats 
inom forskningen då den ämnar fylla ett existerande tomrum, men på den andra sidan så finns 
det inget att väga studiens resultat emot för att undersöka deras validitet. Dock så ses detta 
inte som något större problem då studiens syfte, som nämns i kapitel 3 Problemformulering, 
aldrig har varit att ge ett slutgiltigt svar på huruvida VR kan användas för att öka känslan av 
immersion i spel och applikationer som använder ett 3PP. Målet har alltid varit att lägga en 
grund som kan användas senare för en ökad förståelse för VR-teknologins möjligheter och 
begränsningar. Resultaten från studien skulle dock kunna hjälpa speldesigners att utveckla 
immersiva spel tänkta att använda sig av VR som inte är bundna till det traditionella 1PP som 
är så vanligt inom dagens spelmarknad. 

Trots att denna studie har kommit fram till ett par relativt tydliga slutsatser så kan dessa ändå 
i slutändan enbart ses som en indikation av hur det verkliga svaret på studiens frågeställning 
ser ut. Det finns ett antal anledningar till detta, men de som anses vara mest relevanta är 
följande: 

• Artefakten: Trots att artefakten kan anses vara tillräcklig för studiens undersökning 
och fick ett relativt positivt mottagande från flera av studiens deltagare så går det inte 
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att bortse från det faktum att den var väldigt minimal. Artefakten innehöll enbart en 
liten mängd spelbart material och var därmed väldigt kort när det kommer till speltid. 
Det material som fanns saknade även den kvalité som en färdig kommersiell produkt 
hade haft, och saknade i stort sätt all form av berättelse. Dessa brister i artefakten kan 
ha påverkat undersökningens resultat då den korta tiden och relativt låga 
produktionsvärdet kan ha förhindrat deltagarna från att uppleva högre nivåer av 
immersion. Detta tillsammans med avsaknaden av ett narrativ i artefakten gjorde det 
även omöjligt att undersöka samtliga former av immersion som beskrivs i kapitel 2.1 
Immersion, vilket i sig inte är ett allt för stort problem då studien främst fokuserade 
på spatial och gameplay relaterad immersion, men ändå är ett faktum värt att nämna. 

• Urvalsgruppen: Den begränsade mängden deltagare i studien kan inte anses vara 
tillräcklig för att resultaten skall kunna ses som tydliga och statistiskt tillförlitliga. 
Urvalet saknar även en geografisk och kulturell variation då den absoluta majoriteten 
av deltagarna rekryterades från Högskolan i Skövde och många från 
spelutvecklingsprogrammen vilket gör det svårt att applicera resultaten på en större 
befolkning. Anledningen till att urvalsgruppen saknar variation är för att convenience 
sampling (Patton, 2015), det vill säga att deltagare valdes ut enbart baserat på deras 
tillgänglighet, användes då det saknades tillräckligt med tid för att en mer systematisk 
samlingsmetod skulle kunna användas. Detta ledde inte enbart till en avsaknad av 
variation mellan deltagarna utan också till att majoriteten av deltagarna hade en 
relativt hög spelvana. Hur detta kan ha påverkat resultaten är osäkert, men det går att 
spekulera att deltagarnas höga spelvana gjorde det enklare för dem att sätta sig in i 
spelet vilket skulle kunna leda till att de upplevde artefakten som mer immersiv än en 
deltagare med låg spelvana skulle gjort. Detta är dock enbart spekulationer och det går 
inte att fastställa utan att fler tester genomförs. Även sättet deltagarna delades in i 
grupper är något problematiskt då enbart deltagare med tidigare erfarenhet av VR som 
visste att de inte lätt blev illamående av användningen av en HMD placerades i 
testgruppen. Detta betyder att de resultat som samlades in från den gruppen enbart 
går att applicera på en population med tidigare erfarenhet av VR samt relativt hög 
tolerans mot CS. Huruvida detta påverkade resultaten går inte att fastställa utan att 
fler tester utförs, men det är en möjlighet då det går att argumentera för att deltagarnas 
tidigare erfarenheter kan ha gjort dem mer bekväma med VR formatet vilket skulle 
kunna göra det enklare för dem att uppleva det som mer immersivt. Samtidigt så kan 
dock ett motsvarande argument göras för att deltagarnas tidigare erfarenheter gjorde 
det svårare för dem att känna immersion då studiens artefakt potentiellt inte 
fungerade på det sätt de var vana att VR-spel fungerar vilket skulle kunna ha skapat en 
dissonans som försvårade immersion. Återigen så går det dock inte att fastställa 
huruvida detta är fallet utan att utföra fler tester, men det är fortfarande värt att notera.   

• Speltesternas miljö: Trots att samtliga tester utfördes på en tyst och lugn plats så kan 
detta fortfarande inte jämföras med om deltagarna hade utfört testerna i ett designat 
testlab eller i sina egna hem. Detta är något som potentiellt kan ha haft en effekt på 
resultaten då det kan ha varit svårt för vissa deltagare att känna sig bekväma nog för 
att verkligen fokusera på artefakten och därmed påverkat deras känsla av immersion. 
Att de blev observerade under testet kan även haft en påverkan då det kan ingjutit vissa 
med en prestationsstress som i sin tur kan gjort det svårt att sätta sig in i 
spelupplevelsen. Att några av testerna utfördes på en annan plats än de övriga är dock 
inte något som förväntas haft någon effekt på resultaten då förutom platsen så var 
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samtliga andra förutsättningar de samma och inga indikationer på att detta påverkade 
uppkom under eller efter dessa tester.     

• Metoden: Slutligen måste även den valda metoden problematiseras till en nivå. Valet 
att använda en enkät för att mäta spelarens immersion baserades på tidigare studier 
som utförts inom ämnet (Bowman & McMahan, 2007; Brown & Cairns, 2004; Jennet 
m.fl., 2008) som har visat att detta är ett relativt effektivt och pålitligt metod för 
ändamålet. Den enkät som skapades för denna studie är även baserad på den som 
användes av Jennet m.fl. (2008) vilket både underlättade arbetet och ökade 
trovärdigheten av resultaten. Dock så gjordes ett flertal ändringar till enkäten vilket 
gör det svårt att säga om den i slutändan är lika användbar som den enkät som den 
baserades på. Valet att använda observationer och korta öppna informella intervjuer 
(Patton, 2015) för att samla in alternativ data samt öka trovärdigheten på den data som 
samlades in via enkäten är i teorin ett väldigt bra val. Dock så är det svårt att säga 
precis hur bra detta fungerade i verkligheten då protokollen för dessa behövde skapas 
specifikt för studien och därmed inte har några tidigare meriter som understryker 
deras användbarhet i denna typ av studie. En sista problematisk del av studiens metod 
är den nästintill överdrivna mängd information varje deltagare fick gällande studiens 
syfte och utförande innan de påbörjade sin testsession. Trots att detta tillvägagångsätt 
kan ses som positivt ur ett forskningsetiskt perspektiv och följer Vetenskapsrådets 
(1990) rekommendationer så går det inte att förneka att det kan haft en stor påverkan 
på resultaten från studien. Eftersom deltagarna var medvetna om vad studien hade 
som syfte, samt hur data för att besvara forskningsfrågan skulle samlas in så finns det 
en stor sannolikhet att de antingen medvetet eller omedvetet påverkade resultaten 
genom att ge svar som de antog var eftersökta i ett försök att vara så hjälpsamma som 
möjligt. Eftersom studiens hypotes gällande vad resultaten förväntades bli aldrig togs 
upp så är det osäkert vad deltagarna antog att ett önskat resultat skulle vara, så på 
vilket sätt det skulle ha påverkat resultaten om deltagarna försökte ge gynnsamma svar 
är väldigt svårt att utvärdera. Effekten detta skulle ha haft på resultaten kan ses som 
något motverkade av observationerna som användes för att validera enkätsvaren, men 
då dessa som nämns tidigare i sig inte var felfria så kan detta inte garanteras. Det är 
inte heller omöjligt att den stora mängden information satte deltagarna i ett mentalt 
tillstånd som frammanade beteenden och reaktioner som de antog skulle vara 
gynnsamma, vilket skulle göra observationerna mer eller mindre värdelösa när det 
kommer till att validera enkätsvaren i denna fråga. I slutändan bör detta misstag i 
studiens genomförande antas ha haft någon typ av påverkan på studiens resultat. Vad 
denna påverkan var samt vilken effekt den hade går inte med säkerhet att säga och 
därmed går det inte heller att säga hur annorlunda resultaten hade sett ut om studien 
hade utförts på ett annat sätt. Det som går att säga är att om en liknande studie skulle 
utföras så hade det varit att föredra om deltagarna fick något mindre information 
gällande studiens syfte och genomförande, och att den information som ges ut istället 
fokuserar på att se till att deltagarna förstår hur spelet i sig fungerar samt förbereda 
dem på vad de kan uppleva under testet så som illamående eller rädsla.          

Med tanke på dessa punkter samt att slutsatserna enbart är indikativa så är studiens 
trovärdighet något svårutvärderad. Trots att studien som nämnts tidigare är baserad på 
tidigare studier och använder beprövade metoder från dessa (Brown & Cairns, 2004; Jennet 
m.fl., 2008) så gjordes flera förändringar som kan ha påverkat resultaten. Samtidigt så är 
resultaten från undersökningen relativt starka och förhållandena och förutsättningarna för 
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varje test har hållits väldigt lika vilket skulle tyda på att det finns en viss trovärdighet i studien. 
Som tidigare nämnts så var dock testgruppen väldigt begränsad och det är svårt att säga om 
studien hade fått samma resultat med fler deltagare. 

Studiens resultat skulle kunna vara till samhällelig nytta genom att hjälpa till med skapandet 
av effektiva verktyg för fobibehandling och utbildning. Tidigare forskning inom ämnet har 
visat på att ett 3PP kan vara att föredra när det kommer till att behandla vissa typer av fobi 
eller lära ut vissa färdigheter (Schuurink & Toet, 2010). Detta kombinerat med den höga grad 
av immersion som kan uppnås med hjälp av VR kan därmed leda till kraftfulla verktyg som 
kan användas inom psykvården för att hjälpa patienter eller av företag för att utbilda 
nyanställda på ett effektivt sätt. Men för att detta skall kunna vara möjligt så måste det först 
finnas en bättre förståelse för hur VR påverkar spel eller applikationer vilket är vad denna 
studie lägger grunden för. 

Det finns en forskningsetisk aspekt i studien som är värd att nämna. Då studien involverade 
användningen av VR-utrustning i form av en HMD och då detta, som beskrivs i kapitel 2.2 
Virtual Reality, kan orsaka CS så fanns det några saker att ta hänsyn till. Då effekterna av CS 
kan vara både allvarliga och potentiellt långvariga (Hale & Stanney 2015) så var det väldigt 
viktigt att ingen som deltog i VR-testerna aldrig hade använt en HMD förut och att de inte 
riskerade att bli illamående på grund utav testet. Det var av samma anledning extra viktigt att 
påminna varje försöksperson att deras deltagande i studien var helt frivilligt och att de kunde 
avbryta testet när som helst, samt att de direkt skulle säga till om de började känna sig 
illamående så att testet direkt kunde avslutas. 

7.3 Framtida arbete 
På grund av de brister som finns i studien som leder till att resultaten och slutsatserna enbart 
kan ses som indikativa leder till att vidare forskning är nödvändig. Till en början så bör en 
mycket mer omfattande studie utföras. Denna skulle kunna utföras under en längre tidsperiod 
och bör innefatta en mycket större testgrupp som även är mer diversifierad när det kommer 
till ålder och kön. En sådan studie skulle även kunna använda sig av en mer omfattande och 
välpolerad artefakt som i sin tur skulle tillåta längre spelsessioner för att potentiellt göra det 
möjligt för deltagarna att nå högre nivåer av immersion (Brown & Cairns, 2004) samt kunna 
mäta andra typer av immersion så som narrative immersion (Adams, 2004) och Sensory 
immersion (Ermi & Mäyrä, 2005). 

Det skulle även vara intressant att testa ett större antal artefakter eller färdigställda spel från 
olika genrer, dels för att minimera risken för att en deltagare får ett lågt immersionsresultat 
enbart för att denne är ointresserad av artefaktens genre, men även för att undersöka hur 
immersion påverkas av VR i olika spel och om vissa genrer är bättre eller sämre lämpade för 
detta tillägg. I samma anda skulle det även vara av värde att vidare forska kring huruvida olika 
spelartyper (Bartle, 1996) reagerar på olika sätt eller om tillägget av VR är gynnande för 
samtliga. 
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Appendix A -  Enkät 
Immersions enkät 

Följande frågor kommer att handla om hur du upplevde spelet. 
Försök att svara på samtliga frågor på ett så sanningsenligt och korrekt sätt som möjligt. 

1. Ålder 
[ ] 18-21 
[ ] 22-25 
[ ] 26.29 
[ ] 30-32 
[ ] 33-35 
 

2. Kön 
[ ] Man 
[ ] Kvinna 
[ ] Annan 
 

3. Till vilken grad höll spelet din uppmärksamhet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

4. Till vilken grad kände du dig fokuserad på spelet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

5. Hur mycket känner du att du ansträngde dig för att klara av spelet? 
Väldigt lite- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

6. Känner du att du gjorde ditt bästa? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 –Absolut 
 

7. Till vilken grad kände du att du förlorade din tidsuppfattning? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

8. Till vilken grad kände du dig medveten om att du befann dig i den 
verkliga världen medans du spelade? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

9. Till vilken grad var du medveten om din omgivning medans du 
spelade? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

10.  Till vilken grad känner du att du var medveten om vad som hände 
runtomkring dig medans du spelade? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

11. Fick du någonsin lusten att sluta spela för att se vad som skedde 
runtomkring dig? 



 
 

II 

Aldrig- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt ofta 
 

12. Till vilken grad kändes det som att du interagerade med spelmiljön? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

13. Till vilken grad kände du dig separerad från din omgivning medans du 
spelade? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

14. Till vilken grad kändes spelet som något du upplevde snarare än något 
som du bara gjorde? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

15. Till vilken grad kände du dig som en del av spelet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

16. Till vilken grad kändes det som att du tog dig igenom spelet av egen 
vilja? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

17. Till vilken grad kändes spelet utmanande? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

18. Fanns det någon situation när du spelade då du ville ge upp? 
Aldrig- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 –Flera 
 

19. Till vilken grad kände du dig motiverad att fortsätta spela? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

20. Till vilken grad kändes spelet enkelt? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

21. Hur bra kände du att du gjorde ifrån dig i spelet? 
Väldigt dåligt- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt bra 
 

22. Till vilken grad ville du ”vinna” i spelet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

23. Undrade du om du skulle klara av spelet under testet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
 

24. Till vilken grad skulle du säga att du tyckte om spelet? 
Inte alls- [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 -Väldigt mycket 
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