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Sammanfattning 
 

Detta arbete inspirerades framförallt av ”The ghost in the machine” och ”Something in 

the cellar” (Tandy, 1998 & 2000) och dess teorier om hur infraljud verkat för att få 

platser att uppfattas som hemsökta. Utifrån detta var tanken att försöka utnyttja 

fenomenet som en del av skräckspelsljudläggning och på sätt kunna förhöja 

spelupplevelsen.  Själva frågeställningen blev hur infraljud påverkade spelupplevelsen i 

specifikt skräckspel och skulle besvaras genom att skapa en spelprototyp som använde 

sig av infraljud. Två olika grupper fick sedan spela igenom spelet varav den enda hade 

infraljud spelandes i bakgrunden, båda dessa fick genomgå intervjuer efteråt i syftet att 

försöka ta vara på deras spelupplevelse och avgöra infraljudens påverkan. Slutresultatet 

påvisade dock ingen tydlig effekt från just infraljuden och ytterligare arbete skulle 

behöva tillkomma för att kunna ge ett slutgiltigt utlåtande om hur infraljud påverkar en 

spelupplevelse. 

Nyckelord: Infraljud, skräckspel, Rädsla. 
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1 Introduktion 

 
Den här undersökningen valde att fördjupa sig i infraljud (ljud var frekvens befinner sig under 

20Hz och därmed under den generellt ansett hörbara nivån för människor) och deras 

eventuella användningsområde inom spel eller andra former av interaktiva upplevelser. 

Tidigare forskning relaterad till infraljud har kommit fram till att de är en möjlig orsak till 

varför vissa platser kan anses vara hemsökta, då personer som befunnit sig på en plats med 

sedan dokumenterade infraljud har rapporterat saker som kalla kårar, rysningar eller synvillor 

i form av skuggor i ögonvrån. Detta skulle i sin tur kunna tolkas av individen som att platsen 

är hemsökt. Detta beror på att även om infraljuden har för låg frekvens  för att kunna uppfattas 

av det mänskliga örat så kan de fortfarande påverka den mänskliga kroppen i form av 

vibrationer och ge upphov till de symptom som nämnts.  

Baserat på detta så försökte undersökningen återskapa fenomenet fast för en digital miljö i ett 

spel. Detta för att kunna avgöra om infraljuden fortfarande kunde ge upphov till de 

sinnesfenomen som skulle kunna tolkas som att omgivningen är hemsökt och på så sätt kan 

förhöja skräckupplevelsen i spelet, specifikt om det gav upphov till saker som känslor av oro, 

rädsla, känslan av att vara bevakad eller skuggor i ögonvrån  

Till detta ändamål var tanken att utnyttja sig av en kortare digital prototyp vars visuella design 

var tematiskt för att undvika starka kontraster vilka kan distrahera spelaren men annars är 

relativt enkel/diskret för att kunna eliminera så många variabler som möjligt. Prototypen ljud 

lades så att spelaren kunde förankras i spelvärlden och eventuella läten som producerades av 

infraljudens uppspelning kunde maskeras om det så behövdes men annars använde sig av 

relativt minimalistisk design för att kunna lägga fokusen på infraljuden. Två olika testgrupper 

användes och dessa fick spela igenom spelet under en viss tid med eller utan infraljud och 

infraljudets påverkan försökte sedan avgöras via intervjuer och enkäter. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ljudets egenskaper och hörande  

En ljudvåg producerar kompression och förtunning av luften, vilket får molekylerna i luften 

att vibrera runt deras ordinära positioner (Pickles, 2012, s. 9). Dessa tryckskillnader rör sig i 

form av vågor genom luft eller annat medium, vilka sedan kan uppfattas som ljud utav 

öronen (Kryter, 1994, s. 1). Omfånget av variation i lufttrycket har en subjektiv relation till 

ljudets styrka. Tonlägets subjektiva uppfattning påverkas av frekvensen som avgör hur 

snabbt ljudvågen svänger fram och tillbaka (Kryter, 1994, s. 2), vilket mäts i hertz (Hz)även 

känt som antalet vågor som passerar en punkt under en sekunds tid (Pickles, 2012, s. 9). 

Människor kan generellt sett uppfatta ljud mellan 20–20000 Hz (Kryter, 1994, s. 2). 

Frekvenser under 20Hz består av infraljud och vid frekvenser över 20kHz så övergår det 

istället till ultraljud. Partikel hastigheterna som produceras av variationerna i lufttrycket 

eller annat medium beror på mediets impedans (Pickles, 2012, s. 10). 

Akustisk impedans används för att beskriva hur en ljudvåg sprider sig i ett utvidgande 

medium, reflektionerna och överföringen av ljud när det passerar från ett medium till ett 

annat. Akustisk impedans syftar på förhållandet mellan lufttrycket och partiklarnas 

hastighet. Det varierar utefter det fysiska mediums egenskaper som ljudets sprids igenom 

(till exempel luft) och vilken typ av våg (Haughton, 2002, s. 242). Desto högre impedans 

desto högre lufttryck krävs för att producera en viss hastighet. När en ljudvåg stöter på en 

gräns mellan två olika medier vars impedans skiljer sig åt kommer delar av ljudvågen att 

reflekteras (Pickles, 2012, s. 10). 

Resonans är ett fenomen som fysiska objekt (i det här fallet exempelvis mänskliga organ) 

kan utsättas för vilket fungerar som en förstärkning eller förlängning av ett ljud orsakat av 

reflektioner eller synkroniserade vibrationer. Rent mekaniskt fungerar det som ett tillstånd 

där objektet utsätts för en oscillerande (pendlande) kraft vars frekvens befinner sig nära 

objektet eller systems egna naturliga frekvens (Haughton, 2002, s. 36–38). 

Själva ljudets uppfattning är också subjektivt, där psykoakustik används för att relatera 

ljudvågors mätbara fysiska egenskaper som amplitud, frekvens etc. till den mänskliga 

uppfattningen av ljudet med tanke på subjektiva fenomen som ljudets styrka och tonhöjd 

enligt Andy Farnell i Designing Sound (2010, s. 77). Vidare påstår även Farnell (2010, s. 77) 

att ljudkognition kan ses som olika lager, vilka rör sig ifrån själva hörandet av ljudet till 

medveten förståelse för det. Den lägsta nivån av ljudkognition är rent fysisk då ljudvågorna 

måste uppstått från något verkligt fysiskt objekt som en högtalare. Med detta i åtanke så 

handlar det argumenterbart inte om ljud vid detta stadie utan bara om vibrerande fysiska 

vågor som först övergår till att vara ljud när det upplevs att någons sinnen och vågornas 

vibrationer kan sätta trumhinnan i vibration vilket i sin tur förmedlas som en sensation till 

hjärnan (Farnell, 2010, s. 78). 

2.2 Infraljud 

Inriktningen för denna studie kretsar framförallt kring de lägre frekvenserna av ljud och dess 
påverkan på människor. När frekvensen för ett ljud understiger 20 Hz så definieras det som 
infraljud, vilket generellt anses vara under den hörbara nivån för det mänskliga örat (Kryter, 
1994, s. 2). Även om dessa infraljud inte är hörbara under normala omständigheter så kan de 
fortfarande påverka kroppen, sinnet och sin omgivning. De sensationer som upplevs till följd 
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av lågfrekventa ljud är inte nödvändigtvis begränsade till öronen då människor fortfarande 
kan känna av lågfrekventa ljud mellan en Hz och 20 Hz i diverse olika delar av kroppen. 
Även om dessa frekvenser ibland är så låga att de inte definieras som vanliga ”ljud” så är det 
fortfarande en del av samma fysiska fenomen och upplevelse. Vid vissa tillfällen kan även 
visuella manifestationer av ljudet i form att vibrationer observeras, dessa kan till exempel få 
fönster att skaka eller vid extremare tillfällen av hög intensitet slå omkull eller krossa 
föremål (Farnell, 2010, s. 78). 
 
En artikel av Geoff Leventhall ”What is infrasound?” (2007) ifrågasätter den populära 
definitionen av infraljud som lågfrekventa ljud vars frekvens ligger under 20Hz och därmed 
generellt ansett som under den hörbara nivån för det mänskliga örat inte riktigt stämmer. 
Leventhall (2007)  anser att det finns specialfall där människor kan uppfatta ljud under 
20Hz och hela vägen ner till 1.5Hz. Det tas även upp hur källorna för infraljud kan variera 
från oerhört lågfrekventa atmosfäriska skiftningar upp till de lägre ljudfrekvenserna. Dessa 
källor kan sedan uppstå naturligt som en del av industriella installationer eller avges ifrån 
långsamma maskinerier på plats (Leventhall, 2007, s. 131). 
 
Undersökningen Sick Building Syndrome: Acoustic Aspects av Tyrrell Burt (1996) 
expanderar på de bekymmer som dessa källor av infraljud kan leda till. Lågfrekventa oljud 
kunde uppstå i ett flertal kontorsbyggnader som orsakades utav att de lågfrekventa 
komponenterna av oljud utifrån ventilationssystem amplifierades i de tätt slutna 
arbetsutrymmena. Personer som sedan vistades på dessa arbetsplatser och därmed utsattes 
för infraljuden kunde utveckla en rad negativa symptom som utmatning, huvudvärk, 
illamående, koncentrationssvårigheter, förvirring, sjösjuka, matsmältningsproblem, hosta, 
problem med synen och yrsel. Samtliga symptom är tecken på ett fenomenen kallat sjuka 
hus-sjukan (sick building syndrome) och det teoriseras om att långsiktig eller 
återupprepad exponering för det förstärka infraljuden kan resultera i en sorts allergisk 
reaktion hos de individer som utsatts (Burt, 1996, s. 45–46). 
 
En möjlig orsak till detta tas upp i Vibroacoustic disease: Biological effects of infrasound and 

low-frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling av Mariana 

Alves-Pereira och Nuno A.A. Castelo Brancoatt (2007), som tar upp hur akustiska fenomen 

inom räckvidden för infraljud och lågfrekventa oljud kan påverka ett flertal organ och 

vävnader.  Den specifika påverkan är dock beroende utav ljudets frekvens då varje organ och 

vävnad har sina egna akustiska egenskaper som resonansfrekvens och akustisk impedans 

(Alves-Pereira, 2007, s. 256–255). Ett liknande resultat rapporteras i The Possible Influence 

of Noise Frequency Components on the Health of Exposed Industrial Workers - A Review där 

varje organ och vävnad sägs ha sina egna akustiska egenskaper och kan ge resonans vid låga 

frekvenser (Mahendra, 2011). Det noteras även av Heinrich Dupuis och Georg Zerlett (1986) 

att dessa resonansfrekvenser för kroppen kan variera utifrån omständigheter som personens 

hållning och vibrationernas riktning men att generellt sett så är det låga frekvenser som 

förmår att påverka kroppen (Dupuis, 1986, s. 49). 

Det tros att den fysiska resonansen i mänskliga organ, framförallt för ögat, i respons till 

infraljud åstadkommer motsvarande känslor av oro, stress eller fruktan. 
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Tabell 1 Resonansfrekvensen för diverse kroppsdelar med varierande kroppshållning och 
riktning på vibrationerna 

 

Tabell hämtad från ”The Effects of Whole-Body Vibration” av Heinrich Dupuis och Georg 

Zerlett, 1986, s. 48, Berlin, Springer-Verlag. 

2.3 Rädsla 

Den mänskliga kroppen reagerar olika till stimuli som uppstår i dess omgivning utefter hur 

nytt det är, dess intensitet, om det var oväntat och signifikansen det har för individen. 

Förmågan att kunna orientera och försvara sig är sofistikerade beteenden som utvecklats 

under evolutionens gång, vilka provoceras av plötsligt eller intensivt stimuli. Dessa beteenden 

är kritiska för överlevnad och inkluderar funktioner för upptäckandet av oväntade 

förändringar miljön samt förmågan att kunna tilldela de resurser som krävs för att processa 

dem, detta för att kunna fokusera uppmärksamheten på dessa förändringar och reagera 

lämpligt till dem (Purcella, 2013, s. 30). 

Det orienterande svaret används mestadels som respons vid nytt och signifikant stimuli, 

medan försvarsresponsen i allmänhet provoceras fram av starka eller potentiellt farliga 

förändringar som sker i miljön (Purcella, 2013, s. 30).  Försvarsbeteendet inkluderar en 

samling av psykologiska, kognitiva och beteendemässiga reaktioner, vars syfte är att skydda 

både kroppslig och psykologisk integritet. Detta uppnås genom att reducera intaget från 

sinnena och underlätta för brett omfång av försvarsbeteenden, hos människor består dessa 
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reaktioner mestadels av känslor av rädsla, följt av ett antal fysiologiska och motoriska 

förändringar, som flykt- och kamprespons och en mobilisering av kroppens resurser (Purcella, 

2013, s. 30). 

Responsen till potentiellt hot består av en rad reaktioner, dessa sker i en sekventiell ordning 

och försvarsreaktionerna kan delas in i tre olika steg (Purcella, 2013, s. 31): 

1. Innan-konfrontationsfasen, i detta stadie är hotet ännu inte upptäckt, eller ännu inte 

närvarande i miljön. 

2. Efter-konfrontationsfasen, denna fas kan antingen karaktäriseras av kroppens 

försök att orientera sig i miljön eller fokuserandet av uppmärksamheten på det 

potentiella hotet. Detta stadie är relaterat till upptäckandet av och analyseringen av 

det stimuli som dykt upp och representerar en förberedande försvarsreaktion. Det 

leder även till en ökning av både sympatiskt samt parasympatisk-autonom aktivitet. 

3. Cirka-attackfasen, denna fas karaktäriseras av de beteenden som är kopplade till 

aktivt försvar aktiveras, vilket fungerar som en varningssignalreaktion och 

orienteringsresponsen skiftar över till försvarsbeteenden. Följt av en ökad sympatisk 

och autonomisk-aktivitet vilket leder till en ökning av det minskning av det 

elektriska motståndet i huden, ökning av hjärtfrekvensen och blodtrycket. 

 

(Purcella, 2013, s. 31). 

 Utifrån denna modell är rädsla en defensiv känsla som frammanas av faktiskt eller 

symboliskt stimuli vilket kan utgöra ett hot (äkta eller imaginärt) till individen fysiska 

eller mentala välmående. Således är rädslans funktion att skydda kroppen mot 

potentiella hot mot dess överlevnad. Känslan av rädsla består vanligtvis av a) En viss 

motoraktivitet (eller ett beteende) vars syfte är att undvika (förflytta sig från) eller 

konfrontera stimulus.  b) Centrala och periferiska neurohormonella förändringar. c) En 

stark subjektiv uppfattning av oro (Purcella, 2013, s. 31). 

Som det noteras senare i del 2.5 Ljud inom skräckspel så utnyttjar skräckspelen mycket 

av dessa processer för att skapa sin skräckupplevelse (Roux-Girard, 2011, s. 207). Där 

det primära syftet med dessa upplevelser handlar om spänningssökande och att få 

adrenalinet pumpades under mera kontrollerade omständigheter utan verkliga hot 

(Rouse, 2009, s. 20–21). Potentiellt sett skulle infraljud kunna användas för att bidra 

till detta ändamål då effekterna av dem kan verka för att utlösa en liknande respons hos 

individer. 

2.4 Spökfrekvensen 

 I ”The Ghost in the Machine” av Vic Tandy samt Tony R. Lawrence tas det upp en möjlig 

naturlig orsak till varför vissa platser kan anses vara hemsökta av ett spöke. Författarna ansåg 

sig ha hittat en möjlig och vid det tillfället odokumenterad orsak när artikeln publicerades år 

1998. Baserat på bland annat Vic Tandys egna observationer så beskrivs det hur en stående 

infraljudsvåg under rätt omständigheter kan orsaka sinnesfenomen vilka skulle kunna tolkas 

som närvaron av något övernaturligt (Tandy, 1998, s. 360–361). Detta var av stort intresse för 

denna studie för att kunna avgöra om detta fenomen kunde återskapas och användas som en 

del av framförallt skräckspel ljudläggning och på så sätt förbättra upplevelsen. 
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I studien så beskrivs det hur ett rykte börjat spridas om att ett visst rum på Vic Tandys 

dåvarande arbetsplats var hemsökt. Det förekom rapporter om att folk som vistats i rummet 

hade sett något ur ögonvrån och upplevt känslor av nedstämdhet, kalla kårar och rysningar 

(Tandy, 1998, s.361). Vic Tandy var först skeptiskt till det hela men fick själv ta del av 

fenomenet en kväll och fattade då intresse för det hela. Under en annan kväll valde han att 

arbete på ett av sina fäktningssvärd i fabriken och upptäckte då att svärdet började vibrera 

efter att det lämnats fastspänt. Efter att ha samlat mod valde han att experimentera vidare 

med svärdet och upptäckte att det fanns en stående våg i rummet vilket var orsaken till att 

svärdet att vibrerade. Den stående vågen hade uppstått från oljud som ett ventilationssystem 

orsakade vilket sedan förstärkts i det trånga utrymmet (Tandy, 1998, s.361). Då vibrationerna 

var som starkast i mitten av rummet så kunde Tandy inse att en stående våg uppstått på 

platsen. Vilket sker när två vågrörelser rör sig i motsatt riktning i förhållande till varandra, till 

exempel när en våg studsar tillbaka mot sig själv på ett sådant vis att den hamnar i fas. Med 

detta i åtanke kunde den stående vågens frekvens beräknas baserat på rummets storlek, 

ljudets hastighet och våglängd (Tandy, 1998, s.362). Baserat på en grov kalkyl kunde sedan 

Vic Tandy uppskatta att frekvensen var på 18.98Hz och kunde därmed klassificera ljudvågen 

som infraljud (Tandy, 1998, s. 362). Enligt National Aeronautics and Space Association 

(Nasa) är resonansfrekvensen för ögonen ungefär 18Hz (Ohlbaum, 1976, s. 11) vilket kan 

förklara hallucinationerna som uppstått i ”The Ghost in the Machine”, då ögonglobernas 

vibrerande kan resultera i att synen ”smetas ut” och små skuggor som annars inte skulle 

uppmärksammas, till exempel de från Tandys glasögon förefaller betydligt större på grund av 

detta (Tandy, 1998, s. 363). 

En sekundär studie skedde även gällandes sambandet mellan infraljud och uppfattningen av 

spökbilder i form av artikeln ”Something in the cellar” återigen skriven av Vic Tandy. Denna 

gång letade Vic Tandy upp en plats som fått sig ett rykte om att vara hemsökt sedan lägre 

tillbaka i tiden. Valet denna gång föll på en källare som tillhörde turistcentret för Coventry i 

Storbritannien. Källaren hade fungerat som en lagerlokal ända sedan 1400-talet och hade 

utlevt de övre våningarna ett flertal gånger, detta då den övre delen av byggnaden demolerats 

vid mer än ett tillfälle. Den senaste kollapsen hade skett under andra världskriget vilket även 

lett till att källaren blockerats igen efter flygbombningar av nazi-Tyskland. Senare när ett 

bygge påbörjades för att göra om området till ett turistcenter så stöttes källaren på igen och 

fick bli en del av den nya byggnaden efter att den renoverats med modernare tillhörigheter. 

När bygget väl avslutats så öppnades källaren (och resten av byggnaden) för allmänheten 

(Tandy, 2000, s. 1–2). 

I sin artikel tar Tandy (2000) upp att även här hade källaren upplevts som hemsökt, mestadels 

av turister och även av personalen för turistcentret, med påståenden om negativ påverkan och 

spöklika uppenbarelser. Källaren var ett relativt vanligt resmål tack vara dess bakgrund och 

en av personalen som arbetade vid turistcentret kunde vittna om ett flertal liknande historier 

(Tandy, 2000, s. 2). 

Ett flertal personer skall kunnat vittna om att källaren var hemsökt och intressant nog så var 

det oftast utländska turister som tycktes påverkas som värst av rummet, vilka i teorin inte var 

fullt så insatta i platsens lokalhistoria (Tandy, 2000, s. 2). Gemensamt för besökarna var saker 

som känslor av rädsla, oro eller annat som negativt påverkat dem. Enligt personalen fanns det 

även rapporter om att folk känt som att det var någon/något i rummet med dem och att de 

känt sig bevakade av det. Andra rapporterade att de känt sig illa till mods och undvek därför 

att spendera någon längre tid i rummet. Vid ett tillfälle hade även ett par besökare fått 
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eskorterats ut ur rummet efter att deras hud hade tagit en likblek ton och personalen blivit 

rädd att något inte stod rätt till. En av arbetarna vid turistcentret avskydde att vistas i källaren 

då hon inte kunde skaka av sig känslan av att hon inkräktade och störde något (Tandy, 2000, 

s. 2–3). 

För att kunna testa hypotesen om att det var infraljud som låg bakom fenomenet även här så 

sattes inspelningsutrustning upp i rummet vilket tillät upptagningen av infraljud. Efter att 

lokalen evakuerats så spelades kortare klipp in som kunde analyseras efter infraljud. Även här 

upptäcktes en ljudvåg på ungefär 19Hz utöver diverse andra. Inspelningarna gjordes även vid 

ett flertal andra tillfällen för att kontrollera att det inte handlade om en engångsföreteelse och 

för att försäkra sig om att det var en ståendevåg som påträffats även här (Tandy, 2000, s. 3). 

I England utfördes det även studie där man testade fenomenet genom att låta en publik lyssna 

på musikstycken där det under vissa tillfällen spelades infraljud. Där rapporterade 22% att de 

blivit påverkade ytterligare under de stycken som utnyttjade infraljud i form utav kalla kårar, 

att de känt sig illa till mods eller annat obehag utöver det vid de andra tillfällena (O'Keeffe, 

2004, s. 132–133).   

Det har även förekommit att filmer använt sig av infraljud som ett verktyg för att bygga upp 

stämningen genom att inkludera infraljuden som en del av musiken (Goodman, 2010), till 

exempel förekommer infraljud under ungefär en halvtimme i den franska filmen Irreversibel 

(2002) enligt Goodman (2010). Anledningen till att det är något vanligare i filmer 

härstammar förmodligen från det faktum att filmerna brukar visas upp i lokaler med 

kraftfullare ljudsystem som faktiskt kan återskapa infraljuden. 

2.5 Ljud inom skräckspel 

Som det noteras I Hair-Raising Entertainment: Emotions, Sound, and Structure in Silent 

Hill 2 and Fatal Frame av Inger Ekman och Petri Lankoski (2009) är spelandet en 

känslomässig upplevelse. Framförallt skräckspel har en stark förmåga att frambringa 

känslomässiga reaktioner hos sina spelare och spelets design kan användas för att påverka vad 

spelaren sannolikt kommer uppleva. Där en av de mest kritiska komponenterna gällande 

spelets utformning för att åstadkomma denna påverkan är användandet av ljud. Skräckspelen 

tenderar att förlita sig på utnyttjandet av ljud för att frambringa de känslomässiga 

reaktionerna hos spelaren (Ekman, 2009, s. 181).  

Användandet av ljud i skräckspel har även tidigare studerats i Causing Fear, Suspense, and 

Anxiety Using Sound Design in Computer Games av Paul Toprac och Ahmed Abdel-Meguid 

(2011, s.175–176) där det studerades hur känslor påverkas av spelljud. Specifikt vilka typer av 

ljudeffekter som kunde frambringa specifika känsloreaktioner som rädsla, oro eller ångest. 

Detta utgick dock endast ifrån diegetiska ljud1 och fokuserade på tre av deras egenskaper:  

relativ volym, synkronisering med andra händelser på skärmen och källan som ljudet avgavs 

ifrån. Där kom man fram till att den bästa ljuddesignen för ljudeffekter som skulle orsaka 

rädsla var de med högvolym som tajmades med händelser på skärmen. De ljudeffekter vars 

ursprung gick att spåra tyckte även kunna bidra till ökad rädsla. För ångest ficks bäst resultat 

genom att använda ljudeffekter av medel volym. Resultaten tyder även på att acousmatic (ljud 

vars källa inte är synlig) ljud och icke-tajmade ljud skapade spänning snarare än ångest. Ljud 

                                                      
1 Ljud vars källa befinner sig på skärmen. 
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med låg volym ansågs inte vara effektiva för att framkalla rädsla, spänning eller oro då de 

istället riskerade att maskeras av andra ljud. 

Guillaume Roux-Girard beskriver i Listening to Fear: A Study of Sound in Horror Computer 

Games (2011) hur i sina försök att skrämma sina spelare så använder sig skräckspel av en rad 

olika strategier i form av hur de strukturerar upp spelsekvenserna. Vidare påstås det att 

baserat på spelens produktion och reception att dessa strategier måste leka med spelarens 

förväntningar för att vara effektiva, gällandes de begränsningarna kring läsande/lyssnande 

som införs av genren och dess paratext, det gäller även att utnyttja de kognitiva funktioner 

som tillåter spelaren att klassificera den information de motar under en spelsession. 

I skräckspel är spelarens första mål är att säkra överlevnaden för sin spelarkaraktär, 

följaktligen kretsar hens uppgifter främst kring att upptäcka alla intrång som potentiellt är en 

fara för karaktären (Roux-Girard, 2011, s. 207). Under dessa omständigheter måste spelaren 

kunna strukturera upp ljuden den hör och utvinna all den information som är nödvändig för 

att kunna ge rätt gensvar på en situation. Specifikt måste spelaren kunna fastslå ursprunget 

och orsaken till ljuden. För att kunna göra det måste de först avgöra om ljudet är en del av 

spelvärlden eller kopplat till den. Kategorisering måste sedan förfinas för att avgöra om vad 

som producerar ljudet är spelarens handlingar, fienderna i spelet, spelets miljö eller något av 

spelets system. Samtidigt måste spelaren vara uppmärksam på ljudets funktion, vilket kan 

förmedla information om området, tidpunkten, fienderna och andra händelser som sker i 

spelmiljön. Spelaren måste sedan bedöma vilken av dessa funktioner som har högst prioritet 

utefter omständigheterna i spelet (Roux-Girard, 2011, s. 208). 

Roux-Girard påstår att för att kunna känna sig säker måste spelaren snabbt kunna få svar på 

sina frågor, vilket skräckspelen utnyttjar genom att hindra svarsprocessen och i sin tur skapa 

rädsla. Där den morfologiska2 naturen hos ljud kan vara tillräckligt för att ge upphov till starka 

känslor av obehag, men skräckspel tenderar att istället förlita sig på utnyttjandet av strategier 

kring användandet av ljud för att uppnå sitt mål. Vilket varierar från skrämseleffekter till 

användandet av oklarheter gällandes dess ljudkällor, vilket bedrar spelaren genom att 

begränsa den information ljuden för med sig. När spelaren väl har kastats in en värld av 

okunskap så kvarstår endast fruktan att hämta ifrån upplevelsen (Roux-Girard, 2011, s. 208). 

För att uppnå full effekt måste ljudstrategierna implementeras som en del av helheten och 

integreras i en fullständig skräckupplevelse, vilket i sin tur är beroende av förhållandet mellan 

ljud och bild, spelstilen och spelets narrativ.  Slutligen är så är det trycket från genren och 

dekonstruktionen av ljudets struktur och funktion för en specifik situation som kommer 

avgöra ljudstrategiernas verkliga påverkan på sin spelare (Roux-Girard, 2011, s. 208). 

Gällandes användandet av infraljud inom spel så har det inte hittills lyckats lokalisera några 

bekräftade fall av det vid tillfället för detta arbetes publicering. Sökningarna resulterade 

mestadels i spekulationer och rykten om eventuella spel som kan ha använt det men återigen 

inget bekräftat. 

                                                      
2 Formen eller strukturen  
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3 Problemformulering 

Undersökningens syfte var att utnyttja fenomenet som observerats i framförallt ”The ghost in 

the machine” och ”Something in the cellar” (Tandy, 1998 & 2000) som en del av skräckspels 

ljudläggning för att förhöja spelupplevelsen. Tidigare har människor som exponerats för 

infraljuden på plats rapporterat att de upplevt omgivningen som hemsökt vilket leder till att 

undersökningen även ville försöka uppnå ett liknande resultat på sina deltagare. Där 

infraljuden tidigare har lett till diverse former av obehag för de som vistats på samma plats 

som de lågfrekventa oljuden. Symptom som rädsla, oro, kalla kårar, rysningar eller ”fläckar” i 

ögonvrån har beskrivits, dessa ”symptom” skulle potentiellt sett vara användbara vid 

skapandet av skräckspel då de kan bidra till en intensivare skräckupplevelse. Med detta i 

åtanke var planen att återskapa fenomenet samtidigt som det kombineras med en 

digitalupplevelse som den i ett spel.  

Den huvudsakliga frågan kretsade kring huruvida infraljuden kan användas för att förhöja 

en skräckupplevelse, specifikt med åtanke på om de lede till känslor av oro, skräck eller 

dylikt men även om de kunde manifestera i form av fysiska symptom som kalla kårar, 

rysningar eller leder till indirekta synvillor likt de skuggfigurer som tas upp i ”The ghost in 

the machine” (Tandy, 1998, s. 363). 

Arbetets frågeställning: 

 Vilken påverkan har infraljud på spelupplevelsen i skräckspel? 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden använde sig utav två olika grupper beståendes av informanter som fick utforska 

artefaktens miljö under en viss tid, för en av dessa applicerades är en ett externt infraljud som 

spelades upp av en subwoofer i samma lokal, vars frekvens låg på 18Hz. Utefter NASA 

Technical Report AMRL-TR-75-113 (Ohlbaum, 1976), där slutsatsen som drogs är att 

resonansfrekvensen för ögat ligger på ungefär 18Hz.  

I syftet att försöka kartlägga infraljudets påverkan intervjuades deltagarna efter speltestet med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer kombinerade med kortare slutna enkätfrågor. 

Intervjuerna skedde i ett semi-strukturerat format för att försöka få fram ett djupare resultat 

och gav även möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna under intervjuns gång 

(Østbye m.fl., 2003, s. 102). Slutna frågor användes då det ökade jämförelsebarheten av 

respondenternas svar och underlättade något bearbetandet av dem som data jämfört med 

öppna frågor (Bryman, 2009, s. 241). Förhoppningen var att det skulle bli enklare att 

överblicka slutresultatet av infraljudens påverkan. För att även få fram någon data om vilka 

respondenter som deltagit innehöll enkäten även frågor om deltagarens ålder samt tidigare 

spelvanor. Gällandes de olika sorters obehag (rädsla, oro, stress etc.) som i teorin skulle uppstå 

användes även skalor för att avgöra till vilken grad de hade upplevts om alls. Även de tecken 

på infraljudens påverkan som tidigare beskrivits i stil med känslor av rädsla, oro eller 

uppvisandet av symptom som ”fläckar” i ögonvrån, rysningar, kalla kårar kvantifierades något 

genom att avgöra för vilka deltagare de förekom och sen se vilken av grupperna de hade stötts 

på mest för. 
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Själva undersökningsprocessen skedde etappvis med en informant åt gången: 

För att försäkra sig om att deltagaren inte hade några bakomliggande hälsorisker 

(hjärtproblem, epilepsi, etc.) som potentiellt skulle kunnat utlösas av undersökningen så fick 

deltagaren först genomgå en kortare sållningsprocess för att kunna gallra ut de deltagarna 

som inte var lämpliga för undersökningen med tanke på deras säkerhet. 

Förutsatt att detta inte var fallet så slumpades informanten in en av två grupper beståendes 

av en kontrollgrupp för att kunna etablera en sorts baslinje för undersökningen och den 

grupp som faktiskt skulle ha infraljud igång under undersökningen. Slumpmoment för vald 

grupp användes för att ha ett så opartiskt resultat som möjligt. Tanken med kontrollgruppen 

var att dels försöka etablera hur mycket påverkan övriga delar av artefakten utan infraljuden 

hade på sina deltagare men även för att ha något att jämföra med när det kom till 

infraljudens påverkan på sin testgrupp. 

Den lokalen som användes för undersökningen bestod av ”surroundstudion” vid Högskolan i 

Skövde, mestadels då det är en av få lokaler som hade tillgång till den utrustning som 

krävdes för att kunna producera infraljud. I ena änden av rummet befann sig en station 

beståendes av bord och den utrustning som krävdes för att producera infraljuden. 

Informanten placerades i riktningen för subwoofern och avståndsmässigt så nära ljudvågens 

nod som utrymmet tillät, vilket blev vid den andra änden av rummet, då den låga frekvensen 

leder till väldigt stora våglängder. Ett bord, stol och bärbar dator med själva spelet 

tillhandahölls för spelaren och övrig utrustning i form av hörlurar och mus användes även. 

Övriga föremål i rummet som påverkades av vibrationerna avlägsnades så långt som detta 

var möjligt och i de fall när det inte var möjligt som med den fastskruvade inredningen så 

försöktes det att dämpa vibrationerna från dem så långt som möjligt. Belysningen hölls 

dämpad under testets gång dock var det inte mörkt i rummet. 

Under testets gång ansvarade författaren för applicerandet av infraljud genom att styra 

volymen på subwoofern de spelades upp ifrån.  Syftet var att hålla dem så diskreta som 

möjligt och försöka hålla dem under informantens notis med tanke på de vibrationer som 

kunde uppstå. Under själva testet ansågs det dock att undvika ljud i omgivningen inte var 

fullt så kritiskt som att försäkra sig om att infraljuden kunde märkas av. Detta gjorde att 

skribenten delvis behövde befinna sig vid den station med ljudutrustningen under infraljuds 

sessionerna och i syftet att hålla förutsättningarna så likartade som möjligt så försökte 

samma position hållas under sessionerna med kontrollgruppen. Skribenten var dock även 

tillgänglig för de problem/frågor som förekom under testet. 

Infraljuden genererades under sessionerna med en ljudfil som spelade upp en sinuston på 

18Hz. Valet av ljudvåg baserarades på tidigare preliminära undersökningar av skribenten där 

sinustonen producerade minst vibrationer i sin omgivning. 

Informanten informerades om att de skulle få utforska en spelbar prototyp under en viss tid 

(ungefär tio minuter), de var fria att spendera denna tid som de behagade i spelet men efter 

tidslängden så skulle testet avbrytas. Det nämndes även att spelet inte hade något direkt mål 

utöver sitt undersökningssyfte. Efter att tidslängden för undersökningen gått ut fick testet 

avbrytas och en avslutande intervju/enkät gicks igenom med deltagaren som syftade till att 

ta vara på deras upplevelse 
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De preliminära frågorna som ställdes gick dels ut på att kunna utesluta hälsorisker som 

hjärtproblem, epilepsi etc. men hade även frågor för att etablera en bild om individen som 

deltog i undersökningen med hänsyn till ålder, kön, spelvanor och vilka typer av spel som 

vanligen konsumeras. Detta skedde i formen av en enkät som deltagaren fick fylla i inför 

speltestet med skribenten närvarandes. Efter själva speltestet tillkom ytterligare en del som 

hade ett mera öppet format och syftade till att ta reda på hur rädd, stressad eller orolig 

individen blev. Frågor om hur obehagligt speltestet upplevts eller om externa faktorer som 

kunde påverkat fanns med och om de fysiska symptomen i form av rysningar, kalla kårar 

eller att synen ”smetats” ut stötts på. Det öppnades dock med en något mera neutral fråga 

där spelaren själv fick säga vad de tyckte om sin spelupplevelse innan de specifika delarna 

som efterfrågades togs upp. 

De mera öppna frågorna analyserades för att avgöra om det fanns teman eller mönster som 

tydde på att inkluderandet av infraljud hade lett till en ökad skräckupplevelse hos de 

deltagare som exponerats för infraljuden, då det var utgångsteorin för arbetet. De slutna 

frågorna skulle i teorin bidra med data som kan användas i samma syfte men av en mera 

kvantitativ natur. Anledningen till att ha frågor om deltagarnas spelvana var för att ha någon 

bild om det fanns tidigare erfarenheter som kan ha påverkat deras förhållningssätt till 

speltestet. 

3.2 Artefakten 

Det bör nämnas att artefakten haft två väsentliga delar varav den första består av själva 

spelprototypen som användes och den andra delen av lokalen med högtalare kapabla av att 

producera infraljud. 

För att kunna besvara frågan om infraljuden kunde kombineras med ett spel och förhöja 

skräckupplevelsen så producerades en egen artefakt att, då det tillät som mest kontroll över 

vad exakt som förekom under själva speltestet. Tidigare övervägdes det även att använda sig 

av ett redan existerande verk och expandera på det med infraljuden då det hade inneburit att 

fokuset kunna legat på de delar var kritiska för undersökningen istället för att artefakten 

behövde byggas upp från grunden på egen hand. Detta inkluderade dock även flera variabler 

som kunde påverka resultatet för vilka kontroll över dem saknades. Då de kunskaper som 

krävdes för att skapa en egen prototyp från grunden ansågs innehavas så valdes det att gå med 

den lösningen även om det innebar betydligt mera arbete. 

Primärt bestod artefakten av en omgivning för spelaren att utforska och förmågan att ha någon 

form av begränsad interaktion med de objekt som bygger upp spelvärlden. För att skapa en 

något liknande upplevelse som exempelvis den i Resident Evil 7: Biohazard (Capcom, 2017) 

eller Soma (Frictional games, 2015). Båda dessa skräckspel innehåller element av utforskande 

och pussellösande i skrämmande miljöer. De innehåller även moment av högre intensitet där 

spelaren antingen måste fly ifrån eller strida mot spelets antagonister. I syftet att kunna 

eliminera så många variabler som möjligt innehöll artefakten inte liknande situationer av hög 

intensitet som kunde påverka resultatet genom att skrämma spelaren. Även miljön var tänkt 

att ge ett något neutralare intryck som inte är fullt så skrämmande då även det kunde påverka 

resultatet. Med detta i åtanke kunde artefakten även jämföras med en digitalupplevelse som 

till exempel Gone home (The Fullbright Company, 2013) som mestadels består av 

utforskandet av spelets relativt stillsamma miljö i en lugn takt. Problemet här låg mestadels i 

det faktum att en viss tids exponering tycks krävas för att personen i fråga ska märka av något, 
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vilket betydde att artefakten skulle potentiellt behöva sysselsätta deltagaren under åtminstone 

10–15 minuter vilket var en relativt lång tid och blev exponentiellt längre för själva 

skapandeprocessen av artefakten. Anledningen till att det kunde vara viktigt att sysselsätta 

spelaren under denna tid ansågs vara att bristen på engagemang kunde övergå i frustration 

vilket kunde påverka resultatet om deltagaren fann upplevelsen mera frustrerandes istället för 

skrämmandes. 

I artefakten förekom viss ljudläggning för att dels ge intrycket av en ordinär spelupplevelse 

men även för att kunna maskera ljudet av de vibrationer infraljuden kunde ge upphov till i 

lokalen. Den nuvarande miljön var tänkt att bestå av ett bårhus av en klinisk natur. Tanken 

var att eftersträva en tillsynes något ordinär miljö likt de som tagits upp i Vic Tandys (1998, 

2000) artiklar men som fortfarande hade potentialen att vara skrämmandes. Förhoppningen 

var att ingenting skulle ge spelaren ett direkt intryck av att vara skrämmandes men även att 

miljön inte skulle ge motstridande känslor genom att vara alltför inbjudande. Syftet var att 

lämna skräckpåverkan åt infraljuden men även låta resten av artefakten samarbeta med dem. 

Det var svår att hitta en direkt balans mellan infraljuden och resten av spelet då dels kunde 

deltagarna ha olika förutfattade meningar om vad de fann läskigt eller ej. Vilket gjorde att 

miljön kunde ha olika påverkan på sina deltagare, till exempel skulle miljön bestått av en solig 

dag på stranden kanske det lett till konfliktande känslor om huruvida spelet är trevligt eller 

skrämmandes. I teorin kunde även någon av deltagarna har varit med om en traumatisk 

upplevelse vid stranden sen tidigare och reagerar därmed extra negativt till den. Så för att 

försöka utesluta sådan påverkan behövde någon del av intervjun röra vid tidigare 

associationer, fobier eller liknandes om miljön. 

Figur 1 Skärmbild från prototyp av artefakten 

 

3.3 Urval 

Testgruppernas urval utgick ifrån personer mellan 18–40 år gamla, vid god hälsa utan 

allvarliga hälsobekymmer då visst obehag kunde förekomma. Enligt tidigare forskning verkar 
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det som det är först vid långtidsexponering som långvariga problem med hälsan manifesteras 

men likväl informerades deltagarna om att visst obehag kunde förekomma och att de därmed 

var fria att avbryta testet närsomhelst vid behov. En annan faktor var att på grund av 

begräsningarna kring undersökningens omfång och behovet av en lokal med utrustning 

kapabelt av att producera infraljud så behövde undersökningen vara begränsad till högskolans 

lokaler och därmed påverkades valet av informantgrupp så att det behövde utgå från personer 

med möjligheten att ta sig till denna lokal. Det siktades på ungefär tio stycken deltagare så att 

de kvantitativa delarna hade en breddare grupp att jämföra mellan medan det fortfarande var 

ett antal som låg inom undersökningens omfång. 

3.4 Metoddiskussion  

Metoden hade en del potentiella problem som att infraljuden har en förmåga att påverka 

miljön experimentet sker i med vibrationer vilket kunde upplysa spelaren om att det är något 

utanför spelet som sker och detta kunde få dem att börja ifrågasätta vad som egentligen 

föregår. För att kunna undvika detta så långt som möjligt var tanken att skribenten skulle 

försöka smyga in infraljuden medan spelaren är insatt i spelet.  

Deltagaren kunde även påverkas av att skribenten befinner sig i samma rum för observation 

då det tar tid för dem att bli införstådda med att ha en observatör och kan även resultera i att 

de försöker förmedla ett specifikt agerande till observatören (Østbye m.fl., 2003, s. 113) 

Det saknas även full kontroll över tillgången till lokalen där testet skedde vilket ledde till att 

det blev svårt att återskapa exakt samma situation för varje deltagare i studien även om det 

inte förekom några större förändringar och var en relativt kontrollerad miljö. 

 Artefakten var tänkt att simulera en ”vanlig” spelupplevelse så långt som möjligt men hade 

också hållits ”händelsefri” för att kunna utesluta så många övriga variabler som möjligt. Vilket 

kunde leda till att informanten fann upplevelsen frustrerandes i bristen på engagemang med 

spelaren vilket inte var avsikten men en möjlig komplikation av dess design.  

En annan potentiell källa av data kunde varit de kroppsliga reaktionerna som uppstår vid 

ångest eller rädsla. Fysiologiska reaktioner som: hjärtklappning, andtäppa, svettningar, 

torrhet i munnen, illamående och magkänningar, urinträngningar och muskelspänningar tas 

upp som tecken på rädsla eller ångest (Öhman, 1994, s. 34) och skulle i teorin kunnat använts 

som en källa av data genom att avgöra om de förekom oftare under infraljudssessionerna. 

Dock handlade undersökningen främst om infraljudens känslomässiga inverkan och en annan 

nackdel är att den utrustning som krävs för att kunna mäta biologiska markörer saknades. 

Utifrån detta fick inriktningen handla mera om de psykologiska aspekterna vilket är svårare 

att mäta kvantitativt då det handlar om subjektiva uppfattningar men för att fortfarande ha 

någon sorts data som var enklare att jämföra har det valts att använda sig av slutna frågor med 

skalor (Bryman, 2009, s. 241). 

En annan tanke skulle varit att låta informanterna testa båda versionerna av undersökningen 

men hade nackdelen att vara betydligt mera tidskrävande och ordningen för undersökningen 

kan påverka resultatet. Då som det beskrivs av Purcella (2013, s. 30) så reagerar kroppen olika 

till stimuli utefter dess nymodighet och hur väntat det är, vilket kommer skilja sig rejält 

beroende på om deltagaren redan spelat en version eller ej. 
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Risken var även att försökspersonerna hade olika erfarenhet av skräckspel och därmed olika 

anspelningar på vad de fann skrämmandes. Vissa kunde vara så pass härdade att de knappt 

reagerade alls medan andra ryckte till av minsta möjliga orsak (Perron, 2005). 

Deltagaren informerades om vad undersökningen kunde innebära med varningar om att 

obehag kunde förekomma och de var därmed fria att avbryta testet vid behov. Experimentets 

exakta natur med användandet av infraljud behövde hållas dold under 

undersökningsproceduren för att undvika placeboeffekter vilka kunde påverka resultatet. 

Det strävades efter att hålla de som deltog så informerade som möjligt om vad exakt 

deltagandet innebar, med ett undantag gällandes användandet av infraljud. Vilket var 

nödvändigt för att det inte skulle kunna påverka resultatet genom placeboeffekter. Dessutom 

tyder ingen av den tidigare forskningen på långvariga problem utifrån sådan kortvarig 

exponering förutom vid väldigt höga amplituder vilket deltagaren inte skulle utsättas för.  

För extra säkerhet användes även en sållningsprocess för att försäkra sig om att deltagarna 

som utförde studien var vid god hälsa och inte hade några hälsobekymmer som potentiellt 

skulle kunna utlösts av undersökningen. Studien hade även inga incitament för att 

genomföra den vilket minskade risken för att deltagare genomfört trots att det inte låg i 

deras bästa intresse att göra det. Som det nämns i God forskningssed (Hermerén, 2011, s. 

10) så kan ibland ny kunskap endast utvinnas om medverkande utsätts för en viss risk. 

Undersökningen strävade efter att skydda och undvika att kränka de individer som deltog så 

långt som möjligt (Hermerén, 2011, s. 18) med dessa åtgärder. 

Enligt Hermerén (2011, s. 49) ska ett forskningsprojekt prövas av en etikprövningsnämnd 

om något av följande villkor gäller. Nämligen (A) om forskningsprojektet  

• innebär ett fysiskt ingrepp på försökspersonen eller 

• utförs enligt en metod som syftar till att påverka försökspersonen fysiskt 

eller psykiskt eller 

• innebär en uppenbar risk att skada försökspersonen fysiskt eller psykiskt 

eller 

• avser studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer. 

(Hermerén, 2011, s. 49). 

Dess påverkan var begränsad till själva testtillfället och deltagaren hade även möjligheten att 

närsomhelst avbryta sitt deltagande. Deltagandet innebar ingen uppenbar risk för skada och 

steg vidtogs för att minska andra potentiella risker. 

 



15 
 

4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

En av de första frågorna som behövde tas itu med var om prototypen skulle baseras på något 

redande existerande verk och sedan försöka modifieras tills det passade den egna 

undersökningen eller att göra en egen prototyp från grunden. Det första alternativet innebar i 

teorin att mindre tid behövde läggas på skapandet och fokusen kunde istället ligga på de nya 

delarna som behövdes för undersökningen. Nackdelen och vad som slutligen gjorde att det 

alternativet inte valdes var att det saknades fullkomlig kontroll över spelets innehåll. Det 

andra alternativet innebar att mera tid behövde läggas på själva skapandet och var mera 

krävande gällandes de kunskaper som behövdes för att skapa prototypen men då det gav 

fullständig kontroll över innehållet och ansågs vara fullt möjligt att själv producera så var det 

alternativet attraktivare.  

Nästa fråga blev vilken spelmotor som artefakten skulle använda sig av. Kraven bestod 

mestadels av inga kostnader för användandet och att spelmotorn skulle tillåta användandet 

av tredjeparts ljudverktyg som WWISE (Audiokinetic, 2000–2017) för att underlätta vid 

implementationen. Valet föll på Unity (Unity Technologies, 2004–2017) som spelmotor då 

skribenten hade som mest erfarenhet från den och förmågan att enkelt kunna hitta 

information om hur skapandeprocessen skulle gå till var lättillgängligt via internet. 

Efter att Unity (Unity Technologies, 2004–2017) valts som spelmotor så letades det efter 

”Unity assets” (diverse olika komponenter som kan användas för att konstruera ett spel, i det 

här fallet framförallt modeller och texturer) som kunde utnyttjas för att konstruera 

prototypens omgivning. 

De visuella komponenter som söktes efter var tänkta att tematiskt kunna passa ihop med 

infraljudens syfte, skulle vara relativt enkla att implementera i Unity (Unity Technologies, 

2004–2017) och helst inte ha några kostnader associerade med dem. I ändamålet att kunna 

skapa en miljö som passade ihop med den tilltänkta ljuddesignen och stämningen. Miljön 

skulle vara relativt enkel att konstruera så fokus kunde läggas på ljudkomponenten som var 

den viktigaste för undersökningen. Även potentiella kostnader var av intresse att hålla nere då 

projektet inte haft någon direkt budget att utgå ifrån. 

Valet föll till sist på en samling assets för ett bårhus. Detta då det ansågs tematiskt kunna passa 

in som en hemsökt miljö men var av en mera klinisk natur så den avgav fortfarande ett något 

likgiltigare intryck. Detta ”asset pack” var även gratis att ladda ner och använda vilket passade 

projektets förutsättningar. 

Andra miljöer övervägdes som den för ett övergivet och förfallet mentalsjukhus som också var 

gratis att använda men ansågs inte vara fullt så diskret och hade förmodligen lett till att 

informanter kunna dra egna slutsatser som skräckrelaterat innehåll baserat på kulturella 

associationer kring omgivningen. 

Den tidigaste iterationen av artefaktens digitala del bestod av en mindre ”scen” i Unity (Unity 

Technologies, 2004–2017) som skapats från asset paketet med bårhuset. I detta tidiga stadie 

så saknade spelarens karaktär förmågan att kunna interagera med omgivningen och kunde 

endast röra sig fritt i den förutsatt att den inte kolliderade med delar av omgivningen.  
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I detta stadie så var det primära syftet att kunna påbörja implementeringen av grundläggande 

spelmekanik och att få en överblick om vilka objekt i miljön som kunde behöva ljudläggas. 

Syftet för ljudläggningen var att återskapa en autentisk spelupplevelse så långt som möjligt 

men även att vid behov kunna maskera de ljud som uppstod utanför spelet. Det har även valts 

att filtrera bort dessa ljuds basfrekvenser så att de inte kan påverka testet. 

Utefter den konstruerade miljön så skapades en kortare lista över de ljudtillgångar som 

behövde tas fram med information om dess namn, beskrivning, funktion och nuvarande 

status. För att enklare kunna överblick vilka ljud som behövdes samt var de befann sig i 

implementeringsprocessen. Ljuden designades för att passa in miljön och framstå som relativt 

naturliga delar av den, så att de varken tog spelaren ut ur upplevelsen men samtidigt inte 

skulle fungera som direkta affektljud och på så sätt påverka spelaren. Vissa delar som de 

konstanta bakgrundsljuden överdrevs dock en aning för att kunna maskera de läten som 

uppstod ifrån användandet av infraljud. 

Baserat på listan över artefaktens ljudtillgångar så gicks tidigare existerande ljudbibliotek 

igenom efter användbara ljudklipp och i de fall att dessa saknades så noterades det inför ett 

inspelningstillfälle.  Tanken var att hitta inspelningar av föremål som liknande de i spelet till 

så stor grad som möjligt för att ha en mera autentisk ljudmiljö. 

Efter det påbörjades en insamling av de ljud som behövdes för själva ljudläggningen, dels 

genom att gå igenom tidigare existerande bibliotek och i de fall när detta inte var nog fick 

inspelningar påbörjas. Ljudklippen editerades sedan utnyttjandes Reaper (Cockos, 2004–

2017) till ”färdiga” komponenter för slutgiltig sammanfogning i WWISE (Audiokinetic, 2000–

2017). Detta för att kunna utöka variationen på ljuden i spelet och tillåta eventuell modifiering 

att ske i WWISE vilket underlättade vid justering av dem. De flesta av ljuden försöktes hållas 

så naturliga som möjligt men i vissa fall tillkom det mindre modifieringar för att bättre kunna 

stämma överens med föremålen i spelet med justering av saker som tonläge och volym. 

 Några av de mera grundläggande ljuden som spelarens fotsteg, dörrarna etc. strukturerades 

sedan upp i WWISE (Audiokinetic, 2000–2017) som events för att testa om de fungerade som 

tänkt med komponenter som tagits fram. Efter detta följde mest en process som gick ut på att 

de eventuella objekt/mekanik som behövdes i spelet implementerades, ett eller flera event 

som hängde ihop med det specifika objektet/mekaniken strukturerades upp i WWISE 

(Audiokinetic, 2000–2017) och sedan kopplades båda ihop med programmering för att spela 

upp ljudet i spelet. 

Det experimenterades även med olika lösningar som skulle tillåta spelaren att ha mera att 

engagera sig under spelets förlopp. Dels med ett mera händelsedrivet och linjär version av 

spelet där lamporna släcks efter att spelaren rört sig in i rummet varpå ett kadaver i rummet 

”vaknar till liv” och försvinner iväg under mörkrets skydd samtidigt som det för en massa liv. 

Detta för att ha mera skräckrelaterat innehåll som kunde hålla spelarens intresse och få den i 

rätt ”stämning”. Dessa delar togs dock bort i slutversionen för att kunna eliminera så många 

variabler som möjligt under undersökningen. Istället valdes det att ge spelaren en större 

förmåga att interagera med miljön genom att skapa en version där spelaren kunna lyfta upp 

flera av spelets föremål och inspektera dem. Vilket verkade för att skapa en mera autentisk 

spelupplevelse påminnandes om den i Frictional games Soma (2015) och gav spelaren något 

att sysselsätta sig med under testet. Detta resulterade även i att flertal nya händelser behövde 

konfigureras med bland annat ljud för de fall när spelaren lät föremål de plockat upp falla till 

marken. 
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För själva infraljudet försöktes det först att modifiera en synt till att producera sinustoner runt 

18Hz baserat på Nasas forskning (Ohlbaum, 1976). I sökandet på ett lämpligt ”instrument” till 

detta snubblades det dock över en tidigare diskussion kring just detta ämne där ett av 

förslagen var att istället utnyttja Audacity (The Audacity Team, 2000–2017) då programmet 

tillät en att generera diverse toner med en specifik frekvens och vågform. Då det alternativet 

var enklare och mera lättillgängligt så valdes det att gå med den lösningen efter verifiering av 

att det faktiskt fungerade. Först producerades en kortare ton på en minut som skulle fungera 

som en loop i bakgrunden, dock klippte högtalaren som producerade ljudet rejält vid varje 

loop och hittills har ingen direkt lösning funnits. Istället förbipasseras problemet genom att 

utnyttja betydligt längre ljudklipp som en temporär lösning. 

Inför själva undersökningen så experimenterades det även med olika typer av vågformer 

(sinus, fyrkant och sågtand) för att producera infraljuden. Detta för att kunna avgöra om de 

producerade olika resultat och se vilken som bäst lämpade sig inför storskalig testning. 

Intressant nog visade det sig att både fyrkants och sågtands vågformerna producerade en 

liknande sensation som att befinna sig i rummet intill en torktumlare. Sågtandsvågformen 

tycktes även producera minst vibrationer i sin omgivning. Sinustonen tycks efter övervägande 

vara den mest diskreta då själva subwoofern inte noterades fullt så mycket och de vibrationer 

den gav upphov till (framförallt i form av att taklamporna började skaka) har försökts dämpas 

med stoppning bland föremålen med blandat resultat. Tyvärr visar det sig svårt att få rummet 

helt vibrationsfritt och tystlåtet då de föremål som framförallt ger upphov till vibrationerna 

inte går att avlägsna från rummet. Förhoppningen är det faktum att spelaren har hörlurar 

kombinerat med artefaktens ljudläggning kunna användas för att maskera de vibrationer som 

är svåra att bli av med. Infraljudens volym kommer även styras så att de hålls så diskreta som 

möjligt. Själva undersökningen kommer även om möjligt ta plats efter ordinarie skoltider så 

att resten av byggnaden är relativt tyst. 
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Figur 2 Lokalen för undersökningen 

 

 

Baserat på manualen för subwoofern (Genelec 7070a) som användes så bör ”lyssnaren” 

befinna sig som mest 2.4 meter från högtalaren för att frekvenserna skall återskapas korrekt 

(Genelec, 2002) och informantens position valdes ursprungligen baserat på utefter det. Under 

pilotstudien kunde dock effekterna av infraljuden kännas av som mest desto närmare 

högtalaren eller väggen framför den spelaren befann sig. Förmodligen reflekteras ljudvågen 

tillbaka från väggen vid änden av rummet vilket leder till att effekten ökar där. Mot mitten av 

rummet vart effekten betydligt svagare och knappt kännbar. Utifrån detta kommer 

informanternas position att justeras inför undersökningen mot väggen då det flyttar denne 

från de föremål som kan avslöja att någonting utanför spelet föregår 

Det noterades även under pilotstudien att styrandet av infraljuden kunde distrahera 

deltagaren om denne noterade att något annat pågick vid den stationen och kan därför behöva 

automatiseras inför storskaligt testande. En annan något ironisk del var att en deltagarna för 

pilotstudien fann infraljudens påverkan obehagligare utanför spelet då spelet agerade som en 

distraktion och därmed kändes inte obehaget av fullt så mycket. Det noterades även av både 

deltagarna att spelet kunde utökas med mera interaktion för att försöka undvika att spelet blev 

långtråkigt eller frustrerandes. Vissa mindre förändringar har tillkommit som ett svar på 

denna kritik i ett försök att utöka spelet med fler saker som är möjliga att interagera med. På 

grund av tidspress rör det sig dock om ett fåtal föremål som tidigare inte gick att göra något 

med. Se Appendix B för det underlag som använts inför undersökningen. 

Det har även skapats en annons som spridits på sociala medier kring högskolan i Skövde i ett 

försök att få tag på deltagare för studien (Se Appendix A). 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Studien utgick ifrån frågeställningen:  

 Vilken påverkan har infraljud på spelupplevelsen i skräckspel? 

I det syftet utfördes en studie under loppet av nio dagar, där totalt tolv personer har deltagit i 

studien. Hälften av dessa fick genomföra undersökningen i form utav ett speltest av artefakten 

med infraljud pågående i bakgrunden under undersökningens gång och den resterande 

hälften fick också genomgå ett speltest av artefakten dock utan infraljud för att kunna fungera 

som kontrollgrupp. Personerna som deltog i studien bestod utav av studenter vid Högskolan i 

Skövde utan föreliggande hälsorisker som eventuellt kunnat utlösas av studien. Detta var mest 

i syftet att kunna eliminera potentiella risker så långt som möjligt snarare än tron att studien 

kunde vara direkt skadligt. Informanterna bestod endast av manliga deltagare mestadels på 

grund av svårigheter med att hitta deltagare till studien. Lokalen som använts är primärt en 

studio som används till mixning av ljud och musik i surround.  Den primära anledningen till 

att den lokalen används är det faktum att ljudutrustningen kapabel av att producera 

infraljuden befinner sig där. Rummet är även relativt ljudisolerat även om vissa ljud har 

noterats vid framförallt intervjuerna, som trumslag från ett närliggande rum. Lokalen har 

även fungerat som en något kontrollerad miljö för undersökningen även om vissa mindre 

förändringar kan ha tillkommit.  

Undersökningsproceduren påbörjades med att deltagarna gavs ett paper med information om 

vad undersökningen innebär, information om vem som höll i den, dess syfte om än den 

abstrakta varianten. Deltagaren informerades återigen om att visst obehag kunde förekomma 

och att de därmed var fria av att avbryta deltagandet närsomhelst. Potentiella hälsotillstånd 

som kunde om än osannolikt förvärras av studien togs även upp för att försäkra sig om att 

deltagaren inte hade några potentiella hälsorisker som de inte borde genomföra studien med. 

Annan information om det mera formella kring undersökningen gick även att ta del av 

gällandes anonymitet, sekretess och möjligheten att ta del av arbetet när det väl publicerats. 

Efter detta bads även deltagaren att signera sin underskrift för att försäkra sig om att de 

förstod vad undersökningen innebar för dem. Detta följdes upp av en kortare enkät inför 

speltestet som syftade till att skapa sig en enklare bild av deltagaren och dess tidigare spelvana. 

Efter detta leddes deltagaren till stationen för själva speltestet och gavs information om spelets 

kontroller och testets upplägg med att de skulle få spela artefakten under ungefär tio minuter 

varpå testet skulle avbrytas av undersökningsledaren. Information om användandet av 

infraljud undanhölls i syftet att undvika placeboeffekter som kunde påverkat resultatet. 

Uppbackat av det faktum att ingen tidigare forskning tydde på permanenta eller direkt 

skadliga effekter vid sådan kortvarig och låg exponering. Dessutom hade som nämnt ett 

ytterligare steg tagits gällandes sållning av deltagare med tidigare hälsorisker för försäkra sig 

om att ingen skulle kunna komma till skada under undersökningen. 

Efter ungefär tio minuter avbröts testet och följdes upp av en enkät/intervju som först lät 

informanten beskriva sin upplevelse fritt, för att sedan gå in på mera skräckrelaterade ämnen 

som om de upplevt, oro, obehag eller känt sig stressade under speltillfället.  Det frågades även 

om informanten tyckte att någonting externt utanför spelet kunnat påverkat deras 
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spelupplevelse för att försöka avgöra om det fanns ytterligare faktorer som kunde påverkat 

resultatet eller om de upplevt symptom som illamående, kalla kårar, rysningar eller sett 

fläckar i synfältet. 

 

5.2 Analys 

Följande är den statistiska delen för arbetet. Nedan finns en bild på den information som 

samlades in inför själva undersökningen i syftet att skapa sig en bild av den som deltar och 

framförallt dess tidigare spelvanor. Detta skedde relativt enkelt och arbiträrt med förbestämda 

åldersgrupper, skalor för tidigare spelerfarenhet samt uppskattad tid som läggs ner på spel 

per vecka. För frågan om genrer användes ett öppnare format där informanterna själva fick 

ange vilka de vanligen spelade. Denna information ska inte ses som absolut utan är mest tänkt 

att fungera som komplement till den övriga analysen för att ge någon hänvisning om tidigare 

erfarenheter som kan ha påverkat deras resultat. Det faktum att så få deltagare förekom i 

studien innebär även att det resultat som visas i den statistiska delen inte nödvändigtvis är 

användbart så som kvantitativ data för fenomenet. 

Tabell 2 Preliminär information om deltagare inför undersökningen 

Deltagare 
 Åldersgrupp 

Tidigare 
spelerfarenhet 

Uppskattad tid per 
vecka som läggs på 
spel Genrer av spel som spelas 

Informant_1 23–26 10 10+ 

Äventyr, Shooters (FPS & 
3rd), RPG, Skräck, Walking 
Sim. 

Informant_2 23–26 7 10+ 
Fantasy, Sci-fi, Action, FPS, 
MMO, MOBA, Simulator 

Informant_3 23–26 8 8–10 MOBA, FPS 

Informant_4 23–26 10 3–5 
RTS, Turn based strategy, 
Krigssimulatorer. 

Informant_5 18–22 7 5–7 
Open world, Strategi, FPS, 
Plattform 

Informant_6 18–22 8 10+ 
Moba, Action-rpg, rpg, RTS, 
MMO, FPS 

     

Kontroll_1 18–22 10 10+ MMO-spel 

Kontroll_2 23–26 10 10+ FPS, MOBA, RTS, RPG 

Kontroll_3 23–26 10 10+ 
Action/Adventure, FPS, Indie, 
Western RPG's, Skräck 

Kontroll_4 23–26 8 3–5 Skräck, Creative 

Kontroll_5 18–22 9 5–7 
FPS, Plattform, Point and 
click, tredjepersonsäventyr 

Kontroll_6 23–26 10 10+ RPG, Moba, Action 

 

Åldersfördelning för de tolv som deltog bestod av fyra stycken mellan 18–22 år och de 

resterande åtta mellan 23–26 år. Det fanns kategorier även för 27–30 och över 30 men ingen 

av de som deltog i studien identifierade sig med någon av dessa grupper. 
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Figur 3 Åldersfördelning på deltagare 

Deltagarna fick även uppge en uppskattad siffra för att representera hur mycket erfarenhet de 

har av spel sen tidigare från ett till tio motsvarandes liten till stor erfarenhet. Detta för att 

kunna få någon inblick i deras tidigare vanor som i sin tur kunde påverka hur de förhöll sig till 

spelet utifrån tidigare erfarenheter. Som det syns nedan så ansåg sig alla som deltagare ha 

något större erfarenhet av spel, där majoriteten till och med svarade det högsta värdet tio för 

stor. Det lägsta värdet som återfinns är sju och även om detta är en väldigt arbiträr skala så 

tyder på att samtliga deltagare hade relativt mycket erfarenhet och vanor från spel.  
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Figur 4 Tidigare spelerfarenhet hos deltagare 

 

Deltagarna fick även uppge en grov uppskattning för hur många timmar som läggs ner på spel, 

där majoriteten (sju stycken) la ner över tio timmar i veckan. Minsta värdet för denna var två 

deltagare som uppgav att de spenderade 3–5 timmer i veckan på spel.  Även här märks det av 

de som deltog i undersökningen tycks lägga ner en relativt stor mängd av tid på just spel och 

är förmodligen insatta i dem med tanke på den tid som läggs ner. 
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Figur 5 Uppskattad tid som läggs ner på spel per vecka 

Den huvudsakliga poängen med dessa är att försöka etablera sig en bild om personernas 

tidigare spelvanor då det som kommer märkas senare hur det påverkade hur de förhöll sig till 

spelet. Utifrån detta även om det är väldigt arbiträrt så tyder det ändå på de som deltog i 

studien har spelat mycket sen tidigare och lägger ner mängder av sin tid på det. 

 

Tabell 3 Statistik för nivåer av obehag, oro och stress under speltestet samt vilka symptom 
som deltagaren kände av 

Deltagare Obehaglighetskänsla 
Nivå av 
oro 

Mängd 
stress Symptom 

Informant_1 5 7 1   

Informant_2 4 3 3   

Informant_3 7 7 5 
Kalla kårar 
Rysningar 

Informant_4 6 1 1 Huvudvärk? 

Informant_5 4 7 4 Kalla kårar 

Informant_6 7 6 2   

     

Kontroll_1 3 1 3   

Kontroll_2 8 8 1 Kalla kårar 

Kontroll_3 2 4 3 Kalla kårar 

Kontroll_4 5 7 1 Kalla kårar 

Kontroll_5 3 3 2   

Kontroll_6 4 7 2   

 

17%

17%

8%

58%

Antal timmar per vecka som läggs på spel

0

1-2

3-5

5-7

8-10

10+



24 
 

 

 

Figur 6 Obehaglighetskänsla i spelet för infraljudsgruppen 

 

 

Figur 7 Obehaglighetskänsla i spelet för kontrollgruppen 
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De två första diagrammen ovan är från efter speltestet och handlar om hur spelaren upplevde 

obehaglighetskänslan i spelet.  I dessa fick deltagaren uppskatta sin obehaglighetskänsla i 

spelet på en tiosiffrig skala från inte alls obehagligt till extremt obehagligt. Medelvärdet för 

gruppen med infraljud hamnade på 5,5 medan medelvärdet för kontrollgruppen ligger på det 

något lägre 4,166. Detta kan tyda på att infraljuden haft sin tilltänka påverkan om än är det 

inte någon markant skillnad mellan grupperna och ironiskt nog är den person som gav det 

högsta värdet på den frågan en del av kontrollgruppen. 

Baserat på intervjun som hålls efteråt tenderade teman att kretsa kring hur spelet var som 

mest obehagligt i början när spelet och omgivningen var nytt, innan spelaren hunnit sätta sig 

in i hur allt fungerade. Detta resulterade ofta i att spelaren kom upp med egna scenarion om 

vad som kunde ta plats i spelet eller som I_1 uttryckte det ”Så säg det mer som att spelet 

möjliggjorde diverse obehagliga tankar hos mig som jag skapade själv, men det kanske är 

vad skräck handlar om till stor del också.” 

Miljön i sig tycks ha något av en blandad effekt som tänkt där vissa har beskrivit hur miljön 

specifikt är obehaglig med åtanke på saker som isoleringen, att det var ett bårhus vilket är 

ovanlig miljö för de flesta människor med en del inte fullt så trevliga objekt. Avsaknaden av 

saker som annat folk eller ljud som fågelkvitter har ersatts med en relativt kall om än passande 

ljudbild. Det nämndes även hur avsaknaden av musik för en ren ljudbild var obehagligt, 

förmodligen då avsaknaden av musik är något ovanligare i andra spel vilket dels tvingade 

spelaren att fokusera på de ljud som fanns men även kan ha verkat för att spelaren började 

ifrågasätta valet av ingen musik. Samtidigt som det även nämns att det var en relativt steril 

och ren miljö med objekt som ansågs trevligare vilket verkade för en något positivare 

stämning. 

En obehagskälla tycks varit när liket i en frysarna upptäcktes, detta då många förväntade sig 

att det antigen skulle resultera i någon form av ”jumpscare” eller att det skulle vakna till liv 

och jaga efter spelaren. Till exempel som K_6 uttrycker det ”I början så var det lite obehagligt 

och så var det ganska obehaglig när jag hitta liket, för då trodde jag det skulle hända 

någonting.”  Detta obehag la sig dock oftast efter att spelaren insett att det inte var något hot 

mot dem. Detta tycks vara ett ganska vanligt tema, att utifrån förväntningar ifrån andra spel 

och vad spelaren ansett skulle passa in i miljön så förväntades de sig att någon sorts hot eller 

mera direkta skrämseltaktiker skulle användas. När detta sedan inte blev fallet tycktes ett 

gemensamt tema för de flesta som deltog vara att lugna ner sig. Argumenterbart borde 

infraljudens påverkan fortfarande kunnat bibehålla en viss nivå oro och obehag, då även om 

spelaren övertygat sig själv mentalt om att det inte är någon fara så borde fortfarande de 

fysiologiska reaktionerna som sker i svar på infraljuden ändå verka för känslor av obehag. 

I syftet att undvika placeboeffekter så kunde det aldrig heller ställas frågor som direkt 

handlade om infraljudet och dess effekter, vilket gör det betydligt svårare att försöka 

säkerhetsställa när det handlar om dess specifika påverkan. Två av informanterna med 

infraljud I_1 och I_2 noterade när infraljuden gick ingång i bakgrunden, dock mest i form av 

att de hörde övertoner som blev kvar när basen satte igång och hade väldigt olika reaktioner 

till detta, där I_1 tyckte det obehagligt mestadels baserat på förväntan om det händer något 

från liknande spel som använde sig av bastoner som en del av sin ljudbild för att signalera 

olika moment av spelet. Däremot I_2 som också noterade när bastonerna gick igång tyckte 

det var behagligt med lite bas i bakgrunden vilket är motsatsen till vad som borde skett i teorin. 

Tekniskt så handlar detta dock om att de noterat annat än infraljuden då både hörde när 
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basen gick igång och infraljuden ska som tidigare nämnt inte gå att höra. Detta är nog likväl 

det närmaste den här undersökningen kom en direkt reaktion på infraljuden varav den ena 

hade helt motsatt effekt mot det som var tänkt. 

”Däremot så måste jag säga att basljudet som kom o gick, jag misstänker att det kom o gick 

i kontakt med att man interagera med föremål och det var behagligt.” – Intervju med I_2. 

 

 

Figur 8 Uppskattad nivå av oro för infraljudsgruppen 
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Figur 9 Uppskattad nivå av oro för kontrollgruppen 

Gällandes medelvärdet för orosnivån i spelet var det 5,1666 för deltagarna med infraljud och 

5,0 för kontrollgruppen. Så för den delen är skillnaden försumbar under omständigheterna 

och hade förmodligen kunnat variera ännu mer utefter vilka som deltagit.  

Ett gemensamt tema för både grupper tycks vara att oron var som högst i början av spelet då 

spelaren inte hade haft en chans att sätta sig in i hur spelet fungerade och vad som kunde 

tänkas förekomma. Detta kan vara värt att notera att även om spelaren gavs instruktioner hur 

spelet fungerade kontrolmässigt och undersökningens upplägg så delgavs det aldrig någon 

information om potentiella hot eller faror i spelet, det existerade aldrig något sånt från spelets 

sida då högintensitetsmoment hade undvikits i ett försök att ha mindre faktorer som kunde 

påverka resultatet men samtidigt visste inte spelarna om det. Detta ledde ofta till att spelarna 

till en början i alla fall skapade egna scenarion i huvudet om vad som kunde hända och hur 

bäst att förberedda sig inför det. Det baserades ofta på erfarenheter ifrån tidigare spel och även 

utefter den ”stämning” som spelets miljö satte upp. Även det faktum att processen för att hitta 

deltagare till studien påbörjades med en lång varningslista om vad deltagaren inte bör lida av 

liknandes den som hittas utanför ett spökhus kombinerat med varningar om obehag verkade 

knappast för lugna spelarens nerver. Även om nu spelet i själva verket inte innehöll så mycket 

hemskheter och dessa varningar var mestadels en närmast paranoid försäkran mot eventuella 

risker i deltagandet. 

Ett annat moment som ofta togs upp som en orosbringare var när kroppen upptäcktes i en av 

lik frysarna då många förberedde sig på att det skulle ske något som en ”jumpscare”, vilket 

aldrig kom. De flesta tycktes se den som ett potentiellt hot utifrån framförallt tidigare 

erfarenheter som närsomhelst kunde vakna till liv och resultera i ett moment av högintensiv 

skräck.  Till exempel vid intervjun med K_6 kom det fram ”Sen när jag hitta liket så kändes 

det ännu gång som oj nu kanske det är någonting liksom. Det kändes som att.... alltså 

jag typ trodde att liket skulle vakna och att jag skulle behöva fly genom den där andra 
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dörren typ eller någonting. O då vart det lite såhär ok shit det här kan vara läskigt. Men det 

var inte så farligt tillslut.”. 

Men mot slutet resulterade ofta bristen på moment av högre intensitet till att spelaren slutade 

oroa sig då spelaren insett att det inte fanns några potentiella hot. K-2 till exempel uttryckte 

det såhär: ”I slutet hade jag ingen oro nästan. Jag kände jag hade kontroll över allt i rummet 

typ, att jag visste typ ok det kommer nog inte ... jag ändå koll på vad alla objekt är, hur dom 

fungerar typ. Jag kände att jag tror inget kommer skada mig heller, så det var mer att jag 

börja tramsa mer.” Det kan även noteras att detta är sagt av den person som hade det högsta 

värdet på frågan om uppskattad nivå av oro. 

 

 

Figur 10 Upplevd mängd stress för infraljudsgruppen 
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Figur 11 Upplevd mängd stress för kontrollgruppen 

För den upplevda mängd stress som förekom under speltillfället är medelvärdet 2,666 för 

infraljudsgruppen och det något mindre 2,0 för kontrollgruppen. Återigen en minimal skillnad 

mellan grupperna som förmodligen är försumbar under omständigheterna.  

Det förekommer argumenterbart lite mera stress från den grupp med infraljud men skillnad 

är liten och mycket kommer förmodligen även ner till personen i fråga samt även om 

infraljuden i teorin kan ha influerat hur stressad spelaren blev så är det betydligt svårare att 

urskilja var exakt deras påverkan börjar och slutar. 

Stress tycktes även bero mycket på hur spelaren förhöll sig till att spelet hade något sorts mål 

att klara av och en tidspress som en följd av det. De som tycktes uppleva mest stress undrade 

ofta om spelet hade något sorts syfte som de gick miste om och blev uppstressade av de inte 

visste vad de skulle försöka få gjort under tiden. Som exempel så uttrycker K_3 det såhär: ”Jag 

vet inte det kändes som jag hade typ nåt objektiv på mig att göra så jag blev stressad och 

bara nu måste jag leta runt här bland alla grejor och hitta vad är det jag ska göra, är det 

nåt pussel som jag inte förstår?”. 

Däremot de som tycktes bli minst stressade var ofta för de insett att nej det fanns inget direkt 

mål de behövde stressa för att få gjort och kunde istället tramsa/leka runt i miljön under resten 

av speltestet. För att illustrera tar vi K_2 som exempel: ”Nej, inte stressad. Inte alls. Det 

kändes mera såhär behagligt att bara utforska, det kändes bara spännande mer, inte såhär 

som att det var inte som att jag inte ville utforska, det var inte som att jag ville stå kvar i 

hallen o bara... ja jag var bra nyfiken.” 

En annan faktor som kan påverkat var även det saknades högintensitets moment som 

”jumpscares” eller sektioner där spelaren exempelvis måste fly från ett hot vilket kan vara 

betydligt mera påfrestande för personen. Även om det ofta förväntades att sådana moment 

skulle dyka av spelarna till en början i alla fall. 
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Figur 12 Uppvisandet av symptom för infraljudsgruppen 

 

 

Figur 13 Uppvisandet av symptom för kontrollgruppen 
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Något ironiskt så har kontrollgruppen en högre grad av kalla kårar med en mer och det bör 

nämnas att det är en av deltagarna i infarljudsgruppen som stått för både kalla kårar samt 

rysningar i diagrammet. Illamående förekom inte i någon direkt utsträckning om än nämnde 

I_2 små tendenser mot det när det kom på tal. Det kan även nämnas att I_4 fick ett ”unikt” 

symptom i form av huvudvärk efter speltestet vilket egentligen inte var en del av de symptom 

som listades, dock medger den personen att de ätit dåligt innan testet och det kan varit det 

som utlöste huvudvärken. Fläckar i synfältet tycktes inte heller förekomma, baserat på tidigare 

forskning verkar det dock kunna vara beroende på om personen i fråga har något föremål i 

kanten av synfältet som kan ”smetas” ut i synfältet till exempel som ramen på ett par glasögon. 

Vilket förvisso förekom under testet där tre stycken av deltagarna i infraljudsgruppen bar 

glasögon men ingen av dem rapporterade att de upplevt något liknandes detta symptom. 

5.3 Slutsatser 

Det är svårt att avgöra om infraljuden faktiskt har haft någon märkbar inverkan på sin del av 

undersökningen. Det finns förvisso små antydningar som skulle eventuellt kunna tolkas om 

att infraljuden hade sin tilltänkta påverkan dock är dessa alltför små för att ge tydligt svar om 

infraljudens effekt och betydligt svårare är det att med säkerhet kunna härleda effekterna till 

specifikt infraljudens påverkan. Undersökningens omfång och metod är ultimat inte 

tillräckliga för att med säkerhet kunna säga huruvida infraljuden är vad som faktiskt har 

framtvingat den minimala skillnad som finns mellan grupperna.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I denna rapport har det gåtts igenom ett försök att få ett svar på frågeställningen om infraljuds 

påverkar på spelupplevelsen i specifikt skräckspel. I detta syfte valdes en metod beståendes 

utav att skapa en kortare spelprototyp som artefakt, vilket skulle tillåta en spelare att ta del av 

en egenproducerad spelupplevelse under en viss tid samtidigt som infraljud skulle spelas upp 

i samma lokal som spelaren befann sig i. Intervjuer hölls sedan med deltagare från två olika 

grupper som fått testa artefakten varav bara den ena hade haft infraljud spelandes under själva 

undersökningen för att ha något att jämföra mellan. I slutändan är det dock svårt till omöjligt 

att påvisa infraljudens effekt på sin testgrupp då båda grupperna haft likande resultat med 

minimala skillnader och undersökningen omfång är inte tillräckligt för att avgöra om det är 

en tillfällighet eller ej. 

6.2 Diskussion 

Resultatet kan slutligen inte användas som någon indikation på infraljudets effekter i spel, 

förvisso finns det små antydningar som teoretiskt sett skulle kunna tyda på att infraljudet haft 

en något liknande påverkan som de effekter som beskrivs i ”The ghost in the machine” (Tandy, 

1998, s. 363) om man verkligen vill tänja på resultatet till det yttersta. Undersökningens 

omfång är dock alldeles för litet för att faktiskt kunna avgöra huruvida den lilla trenden skulle 

fortsatt med en större grupp människor. Ännu en faktor som komplicerar är att de egenskaper 

som försökts ta vara på är av sin natur i och med att det handlar om känslor väldigt abstrakta 

och kan variera mycket från person till person. 

Ett annat problem är den mängd av tid som deltagarna i studien exponerades för infraljuden 

är relativt kort och det är möjligt att vissa symptom inte framträder förens man utsatts för 

infraljuden under en längre tid. Även den utrustning som används för att producera 

infraljuden har inte heller fungerat felfritt då övertoner kunde märkas av och noterades till 

viss del av två stycken deltagare med varierande resultat. För protokollet är det även knappt 

att högtalaren klarade av att gå ner på frekvenserna för infraljud vilket leder till att de 

förmodligen inte kunnat återskapats fullt korrekt. 

Sen kommer det även till de mera etiska aspekterna av forskningsområdet, även om det 

nuvarande användningsområdet är relativt harmlöst med underhållning som det primära 

målet så finns alltid potentialen att använda infraljud för betydlig hemskare syften. Även om 

detta inte heller är någon uppenbarelse som kommer ifrån just denna forskning 

Specifikt för denna undersökning är även det faktum att dess exakta natur hölls dold tills efter 

deltagaren genomfört undersökningen. Vilket återigen var nödvändigt för att det inte skulle 

påverka resultatet och åtgärder hade vidtagits för att försäkra sig om att riskerna skulle vara 

minimala för de som deltar. Att delta i undersökningen var argumenterbart inte ens lika illa 

som att spela ordinarie skräckspel eller påfrestande aktiviteter på kroppen som att åka 

bergodalbana, dessutom hade deltagaren informerats om att de hade möjligheten att dra sig 

ur närsomhelst. Ingen av den tidigare forskningen tydde på långvariga problem utifrån sådan 

kortvarig exponering förutom vid väldigt höga amplituder vilket deltagaren inte skulle utsättas 

för.  För extra säkerhet användes även en sållningsprocess för att försäkra sig om att 

deltagarna som utförde studien var vid god hälsa och inte hade några hälsobekymmer som 
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potentiellt skulle kunna utlösts av undersökningen. Studien hade även inga incitament för att 

genomföra den vilket minskade risken för att deltagare genomfört trots att det inte låg i deras 

bästa intresse att göra det. Återigen som tidigare i God forskningssed (Hermerén, 2011, s. 10) 

så kan ibland ny kunskap endast utvinnas om medverkande utsätts för en viss risk. 

Samhällsnyttan i projektets nuvarande form är tyvärr något begränsad och kommer 

förmodligen fortsätta vara det med åtanke på de förutsättningar som krävs. För privat bruk är 

det för mycket svårigheter med användandet för att det ska vara praktiskt, med åtanke på den 

utrustningen som krävs och det utrymme som behövs för de låga frekvensernas våglängder. 

Ett möjligt användningsområde skulle vara som en del av större attraktioner som till exempel 

spökhus och använda infraljuden för att bygga upp stämningen. Detta skulle i teorin kunna 

tillåta användandet att lokaler och utrustning lämpade för infraljud utan att det är enskilda 

personer som måste stå för allt. 

Andra användningsområden skulle vara att vidareutveckla undersökningens metod som ett 

verktyg för forskning om till exempel sjuka hus-sjukan som orsakats av specifikt lågfrekventa 

oljud (Burt, 1996, s. 45). Där spel eller någon annan form av applikation kan fungera som en 

simulering av olika arbetsmiljöer och sedan användas för att undersöka effekterna av 

långvarig exponering av infraljuden under olika omständigheter. 

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet skulle fortsätta på kort sikt, där det handlar dagar så är det svårt att genomföra 

några större förändringar så det primära ändamålet då skulle vara att utöka undersökningens 

omfång med fler deltagande och se om någon nya data kan fås fram där gällandes teman eller 

mönster. En annan variabel som kan vara intressant att experimentera med skulle vara att 

utöka den tid som deltagaren exponeras för infraljuden och se om det har någon påverkan 

infraljudens effekt. Det innebär dock även potentiellt sett att en längre spelupplevelse skulle 

behöva skapas. 

På längre sikt skulle en noggrannare undersökning kunna genomföras som har ett större 

omfång än tolv personer, inkluderar användandet av utrustning kapabelt av att mäta saker 

som galvanisk hudrespons istället för att bara förlita sig på deltagarnas uppskattningar, 

exponerar deltagaren för infraljud under en längre tid och på sätt kan förhoppningsvis få fram 

ett mera slutgiltigt resultat. Andra frekvenser skulle också kunna vara intressant att 

experimentera med för att se om de producerar olika resultat. 

I slutändan så är dock frågan om det ens är värt att fortsätta med, det är förvisso ett intressant 

område att få insikt i men också väldigt opraktiskt. För att ens kunna försöka återskapa 

infraljuden krävdes specialutrustning av det dyrare slaget och det är sällan som högtalare ens 

går så lågt ner i frekvenser då det handlar om något människor inte kan höra och tar plats i 

ljudmixen. Men låt oss nu säga mot förmodan att personen som spelar spelet har den 

utrustning som krävs och kan återskapa infraljud korrekt, även om infraljuden har den effekt 

som beskrivs i ”The ghost in the machine” (Tandy, 1998, s. 363) så kommer det ändå i teorin 

bara resultera i att personen känner sig mera rädd än vanligt. Så är det ens värt att krångla 

med allt det praktiska kring infraljud i slutändan? 
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Irreversible (2002) [film]. Regissör: Gaspar Noé. Frankrike: Les Cinémas de la Zone, 

StudioCanal. 

 Kryter, K. (1994) The handbook of hearing and the effects of noise. San Diego California, 

Academic press, inc. s. 1-2  

https://www.audiokinetic.com/products/wwise/
http://residentevil7.com/
http://www.reaper.fm/
http://somagame.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=91102
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=91102


36 
 

Leventhall, G. (2007). What is infrasound? Progress in Biophysics and Molecular 

Biology. 93, s. 130–137. 

Ohlbaum, M. (1976). “Mechanical Resonant Frequency of the Human Eye in Vivo,” NASA 

Technical Report AMRL-TR-75-113. 

O'Keeffe, C, & Angliss, S (2004). "The Subjective Effects of Infrasound in a Live Concert 

Setting". CIM04: Conference on Interdisciplinary Musicology. Graz, Germany: Graz UP, s. 

132–133. 

Perron, B. (2005). A Cognitive Psychological Approach to Gameplay Emotions. Tillgänglig 

på Internet: http://www.digra.org/dl/db/06276.58345.pdf [Hämtad: 27/03/17]. 

Pickles, J. O. (2012). An introduction to the physiology of hearing. Bingley, Emerald Group 

Publishing. Tillgänglig: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN

=477206. s. 9-10. 

Purcella, M. N. (2013). Psychology of fear: new developments. Tillgänglig: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN

=650697. s. 30-31. 

Rouse, R. (2009), Match Made in Hell: The Inevitable Success of the Horror Genre in Video 

Games. I B Perron (red.), Horror video games. McFarland, s. 15-25. 

Roux-Girard G. (2011). Listening to Fear: A Study of Sound in Horror Computer Games. I 

M. Grimshaw (red.), Game Sound Technology and Player Interaction: Concepts and 

Developments. Hershey. s. 192-212. 

Tandy, V. & Lawrence, T.R. (1998). ‘The ghost in the machine’, Journal of the Society for 

Psychical Research 62 (851), s. 360-364.  

Tandy, V. (2000). ‘Something in the cellar, Journal of the Society for Psychical Research 

64.3 (860), s.360-364.  

The Audacity Team (2000–2017), Audacity (Version: 2.1.3) [programvara]. Tillgänglig: 

http://www.audacityteam.org/ 

The Fullbright Company (2013), Gone Home (Version: 1.0) [Datorspel], The Fullbright 

Company, Tillgänglig: http://gonehome.game/ 

Toprac, P. & Abdel-Meguid, A. (2011). Causing Fear, Suspense, and Anxiety Using Sound 

Design in Computer Games. In M. Grimshaw (Ed.), Game Sound Technology and Player 

Interaction: Concepts and Developments. Hershey. s. 176–191. 

Unity Technologies (2004-2017). Unity (Version: 5.5.2f1) [programvara]. Tillgänglig: 

https://unity3d.com/ 

Öhman, A. (1994). Rädsla, ångest, fobi. Lund: Scandinavian University Press. 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K. & Larsen, L.O. (2003) Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber AB. s. 102–103 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=477206
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=477206
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=650697
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=650697
http://www.audacityteam.org/
http://gonehome.game/
https://unity3d.com/


37 
 

 

 



I 
 

Appendix A -  Annons för undersökningen. 

 



II 
 

 



III 
 

Appendix B -  Enkätunderlag för undersökningen
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Appendix C -  Intervju ett för infraljud. 

Anteckningar: I_1  

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Nu ska vi se då intervju I_1. Om vi börjar med dig nu då, 

fråga nummer ett vad tyckte du om din spelupplevelse? 

 

I_1: Jag vet inte hur jag sätter ord på att.… den kan bäst beskrivas 

som... jag skulle kunna besvara den mera specifikt om du har någon 

riktning på frågan så att säga men när det bara kommer till allmänt 

då det är det den här jag vet inte. 

 

Mattias: Ok. Hur upplevde du? Vad tyckte du? Som såhär var det 

tråkigt/kul? 

 

I_1: Kul var det inte men det är för att det kräver någon form av 

gameplay alltså. Som sagt jag gillar walking simulators o shit men 

då händer det ju någonting eller det finns någon form av narrativ 

information som kommuniceras eller att det finns någon mer ja, 

tillochmed även om det finns någon konkret narrativ så finns det 

information i miljön, i det här fallet så var det liksom undersök 

ett rum så verkligen o så ok. I början var det ju intressant o se 

o sen så var det inte mer o då upptäckte jag att så nu har jag nått 

gränsen av det här och sen fortsatte jag med det helt enkelt. Sen 

i och med att banan är ju icke optimerad så att det for ut grejer 

genom väggar det påminner en ju förstås om att det är ett spel man 

spelar, så det var ju den där ah nu rök sakerna genom väggen o 

juste så ställde man sig nära en vägg o vrider på huvudet så såg 

man där i periferin hur det var blått utanför. Det är ju uppenbara 

grejer som tar en ut ur immersion, det är ingenting nytt att säga 

det men det har ju den effekten, det blir ju det här att ja o... 

Man kan säga såhär jag började...det är ju det som inte ska ske 

när man spelar spel oftast, jag började förhålla mig till spelet 

som en tekniskt artefakt o se hur välgjord den var istället för 

ett spel så som jag faktiskt tar del av som en spelare utan jag 

hamnade nästan typ i samma skor som dig då som har suttit med 

spelet o du har ju pillat med den här banan också, det blev nästan 

den att jag tekniskt utvärderade det, efter ett tag men inte i 

början då var det inte så för då kommer det ju ny information så. 

Ja så kan man väl summera det. 

 

Mattias: Så du skulle beskriva det mera som frustrerandes? 

 

I_1: Nej inte frustrerandes det är fel då finns det ju någon sorts 

lätt ilska i det att man bara [frustrerad suck], nej nu arg vart 

jag inte det vara bara... ja tråkigt kan man ju beskriva det men 

det är som sagt för gameplay element behövs för min del alltså 

eller någon form av ny information. 

 

Mattiass: Så det är mer nästan på någon sorts professionell nivå 

av att du börjar i och med din utbildning kolla på sömmarna, hur 
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de sitter. Så det är mera det att du börjar gå in i det tänket 

istället. 

 

I_1: Ja men det var tidsaspekten, men det var efter att jag väl 

hade börjat uppfatta och det är den hära när man kommer in i att... 

du sa man kan interagera med saker så då gick jag in och så började 

plocka upp grejer o tänkte jag ja ok såhär o då börjar man ju... 

Spel är en approximation av verkligheten på det sättet så då började 

man ju kolla vad man kunde interagera med. Först förhöll jag mig 

så till saker o ting som att jag kan interagera med allt, allt jag 

såg i rummet går o plocka upp men sen kom jag fram till en lampa o 

så upptäckte jag att den gick inte o plocka upp ok, då börjar man 

se begränsningarna i spelet för hade det varit verklighet då hade 

jag kunnat plockat upp lampan också så.  

 

Mattias: Om vi skulle säga känslomässigt vad tyckte du där? 

 

I_1: Ja men såhär o grejen är det inget med... om man får bryta 

upp det i mina förväntningar och själva spelets så, spelet i sig 

gav mig inget sånt men jag var ju beredd på eftersom att jag kan 

ju distansera mig ifrån att jag vet vad ditt projekt cirkulerar 

kring det har vi pratat om o så men att det är skräckinriktning o 

så. Sen även om jag inte hade gjort det, det hade ju en 

skräckstämning eftersom att man kan ju säga ja men det var inte 

läskig musik, ja det var ju ingen tydlig skräckstämning på det 

sättet att jag blev bombarderad med skräckinformation så att säga 

som i spel men man får ju set till att det är en... vad fan kallas 

det... morgue. 

 

Mattias: Bårhus. 

 

I_1: Bårhus heter det. Bårhus är ju knappast en vanlig miljö att 

befinna sig i så att designerna har valt att placera 

spelupplevelsen i ett bårhus i sig är ju såhär ok det är ju 

obehagligt sen var det en död människa där... 

 

[Mindre avbrott på grund av problem med inspelningsutrustningen] 

 

Mattias: Vi fortsätter från hur upplevde du spelet känslomässigt? 

  

I_1: Alright, nej vad heter det alltså spelet i sig hade ingen 

specifik faktor. Så här… Spelet hade ju ingen specifik egen faktor 

som triggade något av sig självt så, så som en jumpscare som flyger 

upp i ansiktet på en. Producerar ju en reaktion men det är mina 

förväntningar i förhållande till dels att jag känner till projektet 

till en viss utsträckning. Men även stämningen som kommunicerade i 

spelet ledde ju mig till att hela tiden sitta och tänka kanske 

händer det någonting snart. Speciellt i början när jag kom in för 

då var det allting är nytt i hela rummet.  För när du sa dataspel 

då tänker jag nu var det ju ett dataspel form av att, gå in ett 

rum undersök det o that’s it. Men när jag först började då skulle 

lika gärna kunna vara gå in ett rum undersök det men det kommer 

också hända saker under tiden. Dem första sekunderna tänkte jag nu 
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kanske jag kommer in o så kommer lamporna börja [surrande ljud], 

nej det hände inget ok men då kanske står någon bakom mig snart o 

det sånadär grejer. Så upptäckte jag allteftersom det pågick att 

ingenting sker ju o då gick den faktorn ner va. Så i början var 

det ju den här förväntningen men den hängde ändå kvar allteftersom, 

för jag tänkte att då kanske du avslutar på något sätt. Det kanske 

kommer en etapp två, det börjar på ett visst sätt o sen kommer en 

etapp två o så, men det har ju inte så mycket med spelet i sig o 

göra utan det är ju förväntningar till att jag vet vad det här har 

för inriktning. 

  

Mattias: Typ jag vet att det är ett skräckspel och jag vet vad ett 

skräckspel kommer innebära? 

 

I_1: Ja, jag märker ju på stämningen att fan någonting stämmer ju 

inte va. I alla fall så som jag uppfattar den, sen var det ju inte 

så men det var ju så jag uppfattade den. Så det är ju hur jag 

förhåller mig till spelets stämning o så och i förhållande till 

det så börjar man hitta på potentiella grejer som kan ske så börjar 

man förberedda sig på dom. Jag tänkte nästan fråga dig innan vi 

körde om kommer det va jumpscares men jag tänkte, ah men jag gör 

inte det för det kanske inte Mattias vill svara på vad heter frågan 

heller, men det är fortfarande ett svar i sig för om du säger 

kanske då tar jag den. 

 

Mattias: Min reaktion är någon form av svar på frågan. 

 

I_1: Ja precis, jag tänkte vet du vad jag ställer inte frågan o så 

bara tar det så. För jag gillar inte jumpscares. Jag tycker dem är 

jävligt onice o dem gör fysiskt ont i bröstet liksom. Det är såhär 

ahhh så men jag tänkte kommer det några då tar jag dom helt enkelt. 

Hade jag ställt den frågan då hade jag ju varit way mycket lugnare 

för om jag hade ställt frågan o du hade sagt nej eller jag hade 

fått ett tydligt... du hade kommunicerat ett nej i form av din 

osäkerhet eller något såntdär, då hade jag bara ja men ok det är 

lugnt ja jag kör. Så det var också den här FUCK, för det är en 

ganska vanlig sak folk drar till med för höhö skräck. Nu vet jag 

inte vad du har för design approach till sånt men det är vanligt 

bland folk så jag tänkte att specieltl när du sa åt mig att jag 

kunde öppna dörrarna där i bårfrysarna o så låg det en kropp där 

då tänkte jag nu jävlar han kommer hitta på någonting. Jag var 

försiktig med att pilla runt med honom, jag gick fram lite o så 

backa jag för du vet de... försökte om det skulle vara en jumpscare 

då försökte jag trigga den utan att jag går fram o kollar rakt in 

o petar o typ klickar o interagera med honom så [monsterliknande 

läte] flyger han upp, det hade varit jävligt onice. Men allt det 

där är ju förväntingar, det är ju inte spelet i sig, annat än att 

etablerade en stämning som möjliggjorde för det. Hade jag kommit o 

hört typ, säg att det hade vart fågelkvitter som jag hörde du vet 

o som ute på gatan att man hör trafik o folk som blablabla, det 

blir en väldigt bekväm stämning i att även om det inte finns något 

folk så kommunicerar ljudet att jag befinner mig ute på Sergels 

torg sådär o då hade det ju trots att den visuella interiören är 
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väldigt onice så hade ju det sänkt så. Man kan ju säga att för att 

summera jag kände väl någon nivå av obehag på grund av att spelet 

såg ut som det gjorde o var så sparsamt inrett ljudmässigt också. 

För det var väldigt tydligt med just det här [surrande ljud] från 

lamporna när jag gick förbi, det var lite såhär, det ljudet är inte 

onice i sig men med avsaknad av allt annat och att man hör... 

Alltså en lampa som håller på o brummar i taket det är ju inte ett 

särskilt start ljud men eftersom jag hör det såpass tydligt när 

jag går förbi så är det ett sätt för spelet o säga du det finns 

ingenting annat här o då blir det den här... ja det blir en ensam 

stämning, det blir nån hjälplöshet etableras där så att säga. Så 

säg det mer som att spelet möjliggjorde diverse obehagliga tankar 

hos mig som jag skapade själv, men det kanske är vad skräck handlar 

om till stor del också. 

 

Mattias: Vi börjar nästan komma in på fråga två så vi kanske ska 

gå direkt till den. Anser du att spelet var obehagligt om alls och 

i så fall till vilken grad ungefär? Sen har vi en såndär liten fin 

skala igen. 

 

I_1: Alright. Men vi kan kolla den här graden obehaglighetskänsla 

i spelet. För mig funkar ju... alltså det är den här när det inte 

händer något i ett spel, det är många som kommer vara kritiska mot 

såna saker i skräckspel. Fan det händer ju inget öööhhhhh fuck den 

här jävla stämningen det händer ju aldrig nåt så jag slutade va 

rädd. Jag slutar ganska va rädd, ja alltså bli påverkad av den 

stämningen så. Ta ett spel med skräckstämning men det 

händer aldrig någonting men det är alltid den här ohhhh tänk om. 

Jag kommer ju sitta genom hela spelet o bara [obekvämt stönande]. 

För jag vet ju att närsomhelst kan man ju dra till med någonting o 

bara för att jag spelat... säg att spelet är fem timmar långt o 

jag har spelat tre timmar utan att det sker någonting det betyder 

ju att det inte kommer hända någonting dem resterade två timmarna. 

För det tänker jag på, mycket folk funkar på ett sånt sätt dem nu 

har det inte hänt någonting 60% av spelet så det kommer det inte 

göra det resten av spelet heller. Jag är inte sån så av den 

anledningen, obehaglighetskänsla i spelet, ja men säg att det 

var... för när det inte händer någonting det är då jag blir såndära 

ahhhh. När det händer massa saker då börjar jag nästan vänja mig 

vid det så det att skrämma mig lite för mycket monster som kliver 

fram det är då jag vänjer mig vid det istället. Så för mig funkar 

det väldigt bra den här gamla saker som man säger visa inte 

monstret, ha det smygande i bakgrunden istället. Det funkar väldigt 

bra på mig. 

 

Mattias: Så det är mer gillar suspense än plötsligt? 

 

I_1: Ja o jag gillar det också. Alltså jag blir nästan arg på 

jumpscares för dem är talanglösa tycker jag, då slutar jag typ bry 

mig. Speciellt när det är många... någon enstaka. Frictional Games 

tycker jag är kanonspel, dem har ju jumpscares men det är 

jätteovanligt så jag är fine med det. Hade dem haft mer då hade 

jag typ bara börjat gå in nåt mode att jag bara [barnsligt läte] 
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så springer man bara genom spelet o så händer det någonting så 

skiter man i det för man är inne i det. Så man är inne i fel 

stämning så att säga. Det är det som är grejen det har ju inte 

gjorts mycket i det här spelet, det är ju väldigt sparsamt gjort 

och det funkar. Man skulle kunna se det som ja men vadå spelet 

innehåller ju inget, ja men det är det som funkar för min del för 

då börjar jag hitta på massa skit, att ja fan det kanske händer 

något... jag hör ju till den gruppen. Så det var ju rätt obhagligt 

av den anledningen sen vart jag ju ganska van vid också efter ett 

tag in. Jag började gå i dem här tankarna att eftersom det inte 

har hänt någonting so far då kommer det inte hända någonting heller. 

Jag började tänka så det gjorde jag. Så jag kan fortsätta vidare 

in på trean här, kände jag mig orolig någon gång under 

speltillfället för de som sagt i början för då är det den här 

allting är nytt, vadsomhelst kan hända ja så då vart den hära 

onice. 

 

Mattias: För det är det här att du inte är bekant med vad som kan 

hända ungfär? 

 

I_1: Ja precis, jag vet inte vad som kan hända därför kan 

vadsomhelst hända och då är jag beredd på vadsomhelst. Sen så hörde 

jag ju när basvågorna satte igång där inne i hörlurarna och då 

tänkte jag nu kan... för det var lite slenderman över det hela just 

hur... i slenderman hände ju ingenting först du har plockat upp 

den första pappret. Du känner till spelet? 

 

Mattias: Ja. 

 

I_1: Ja man plockar upp en papperslapp o då blir det den här [dovt 

dunsande ljud], så jag tänkte det här kunde vara det här spelets 

motsvarighet så när det blir den här [motoriskt liknande ljud] då 

tänkte jag nu jävlar nu kanske jag... nu har triggats grejer i 

rummet, nu kommer det börja hända saker. Så då kom jag in i den 

tankebanan att ahh nu händer det grejer, för då fick jag en tydlig 

cue från spelet att nu kanske spelet har gått in i ett nytt mode, 

men så hände det ingenting på ett långt tag o då började jag... då 

tänkte jag att dem här vågorna ska bara va där va. Sen i slutet 

när basvågorna klart o tydligt dog ut [avtagande ljud] o så försvann 

det, det var jävligt onice. Ja för då tänkte nu händer det 

någonting, det var väldigt PT Silent hill du vet playable teaser. 

 

Mattias:  Det där med att man är bekant vid ett ljud o sen slutar 

det helt plötsligt? 

 

I_1: Dem har väl... jag har inte kört det men tittat igenom flera 

gameplays för det är kul o se folk. 

 

Mattias: Dem har något såntdär ljud som igång konstant i bakgrunden 

och sen när det försvinner då undrar man varför. 

 

I_1: Det är en väldigt tydlig sånhär pitchdown [imitering av 

pitchdown alternativt val]. Så blir det helt jävla knäpptyst, den 
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är ju vidrig o den hade du ju i spelet när basvågen liksom dog ut. 

För då blir den här nu och då var jag tillbaka där, för då hade 

jag spelat igenom hela spelet och några sekunder efter det då kom 

ju du fram o sa att så nu är du färdig. Men just dem där sekunderna 

där då tänkte jag att nu kanske jag [obegripligt]. För jag visste 

ju inte hur länge testet skulle pågå, jag visste ju inte att det 

var. För du sa jag skulle undersöka rummet i 10-15 minuter o that's 

it o det var ju det som skulle göras men det var.... du formulerade 

dig på ett sånt sätt att ja det är det du ska göra nu o så tänkte 

jag det kanske är någonting mer efter det. 

 

Mattias: Det var då mest den här delen (Intervjun). 

 

I_1: Ja precis, men så när basvågorna dog ut då tänkte nu kanske 

det är fas två av spelet men sen kom du o sa det var det ja ok. Så 

det var rätt obehagligt med just övergången från... men ja så det 

är den här... för återigen på samma sätt som när basvågorna började 

då blir det en auditiv cue att nu kanske någonting händer. Samma 

sak blir det ju när dom slutar, det spelar ju ingen roll vad som 

händer, det faktum ett tillstånd av normalitet upphävs så och det 

var det som va. Så ja obehag var helt enkelt speciellt i början 

för spelet var nytt o basvågorna drog igång ganska tätt inpå så 

det var ju så. Jag kan också tillägga när jag öppnade frysen o 

upptäckte att det var kropp, för tänkte jag nu kommer den här 

kroppen rimligtvis användas till någonting så det var väl någonting 

såhär ah shit moment. Det är den här brist på kontroll är ju det 

läskigaste som finns, det är därför mörkret är läskig för man har 

inte visuell koll på vad som sker så därav när det kom till en ny 

kropp då var det den här [kraftig inandning], den gjorde ingenting. 

den låg bara still o fortsatte spela o det händer inget men det 

var den här det finns en kropp den kan göra... jag vet inte varför 

den är där då vart det en till faktor. Ingenting i sig i rummet 

var ju särskilt läskigt ok det var, vad var det hjärnor i såna där 

glasburkar som satt på väggarna men ja dem gör ju ingenting i sig 

så. Det kanske är en såhär onice detalj så men ingenting liksom , 

det är inte så att hjärnorna kommer hoppa ut o börja göra någonting. 

En kropp däremot kanske kan göra det för det är en zombie o 

skalpeller o så det är en sånär skära det är ju inte så nice men 

dom kommer inte... det är ingen obehagfaktor i sig dem måste ju 

användas på något sätt. Det var väl dem tillfällena men det var ju 

ingen panik, det var ju inte ens i närheten av det ahh fuck! Utan 

det var mer ajaj så visst för o rangordna på den här skalan sätter 

en femma, alltså det är mer rätt obehagligt blir det ju så jag 

säger väl en femma när det väl inträffade grejer. Ja säger så. 

Uppskattad nivå av oro, ja du skiljer på oro o obehag? 

 

Mattias: Ja 

 

I_1: Ja men oro är väl kanske... ja men oro går ju hand i hand med 

obehag så sätt fem på obehag o oron kanske... det kanske är de oron 

kanske man till och med ska dra upp till sex eller sju någonstans 

där, det är väl den som producerar obehag, det är en naturlig 
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produkt av den men oron är ju definitivt... det var väl de jag 

oroade mig över att kanske händer någonting så. 

 

Mattias: Kände du dig stressad någon gång under speltillfället? 

 

I_1: Nej inte stressad, oro men inte stressad nej. 

 

Mattias: Ok så det blir inget alls på skalan? 

 

I_1: 

 

Mattias: Tror du någonting externt utanför spelet kan ha påverkat 

din spelupplevelse? 

 

I_1: Ja du!, det var att det vart en bekvämlighetsfaktor att när 

du står bakom dig. När du försvann bort då var det... då var jag 

själv. Alltså då var det den här ensamma faktorn. Öhm för grejen 

är det är en faktor i sig när du står bredvid, bakom axeln med 

liksom prata lite för då vet jag att ah... det är två saker dels 

det lär ju inte... du är ju designer för spelet du vet ju alltså, 

förmodligen som designer som om det skulle ske någonting, om det 

kommer ett skräckmoment då skulle inte du stå o prata med mig under 

tiden. Förmodligen tänker jag, alltså man kan göra det kan ju vara 

en oväntad grej att du står o pratar och sen bara [rytande ljud] men 

när du står där o pratar då var det dels säkerhetsaspekten att 

förmodligen kommer det inte ske någonting nu, däremot när du 

försvann då kanske det är för att du vill sätta dig o titta på mig 

medans... hur jag reagerar på den här jumpscaren som du vet kommer 

snart. Så det vart en säkerhets aspekt att ingenting händer medan 

Mattias står och pratar med mig för det vore kontraproduktivt att 

han liksom står ju och informerar mig om saker o ting. Samt att 

det är bara en bekvämlighets faktor även om du nu inte säger 

någonting, att ha en annan människa bredvid som står såhär det blir 

liksom ja den sociala aspekten av det djuret människan. Någon står 

bredvid och det är bara bekvämt att ha någon så. Så ja du var ju 

en extern grej utanför spelet som påverkade det. Utöver ja jag 

kände ju till vissa aspekter av experimentet så det. Man kan summera 

det så det kan haft en inverkan jag kan inte pinpointa vad men jag 

vet ju i och med att jag utbildar mig här tillsammans med dig. 

 

Mattias: Sista är relativt enkel, bara punktform om du upplevt 

någon av följande symptom. Som illamående, rysningar, kalla kårar 

eller fläckar i synfältet? 

 

I_1: Nej inget av dem 

  

Mattias: Inget alls? 

 

I_1: Inget som var påtagligt. Nej det var bara... det är oro och 

obehag som ett resultat av det. Men det var ingen fysisk reaktion 

och det var ingen alltför intensiv reaktion alltså oro och obehag 

dem är ganska passiva. Det är den här [obekväm suck]. Medan stress 

är den här [hård inandning/utandning]. Ja det behöver inte vara så 
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illa men de... den har inte.. den manifesterar sig i den riktningen 

och det var inte den formen av reaktion jag fick av spelet, ja jag 

gick aldrig in i någon särskilt aktiv form av negativ emotion utan 

den var passiv så kan man säga. Så det vart inga symptom som ett 

resultat av det heller. 

  

Mattias: Jag har inte så mycket mer att tillägga, har något du 

någonting du vill säga? 

 

I_1: Nej. Inte om du inte vill ha mer detaljer av mig. 
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Appendix D -  Intervju två för infraljud. 

Anteckningar: I_2  

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Ok vi börjar nu med I_2. Vi börjar nu efter speltestet, 

Vad tyckte du om din spelupplevelse? 

 

I_2: Ja eller är det både o skriva och argumentera högt här. 

Miljön "settingen" rent grafiskt gjorde väl det så att det blir, 

det kändes... ja men kändes som att det skulle vara visst obehag 

över miljön men samtidigt så var den lite för ren också för att 

den skulle vara riktigt obehagligt så om man bara inte tänkte för 

mycket obehag så var det en... ja som du beskrev det också en 

ganska sandboxie miljö. Det var gå dit undersöka se om man hittar 

nånting, det hade kunnat varit såhära. Jag förväntade mig 

någonstans att det skulle vara en lätt typ ljudbaserad jumpscare 

för det kändes logiskt att när man har interagerat med alla objekt 

så skulle det dyka upp någonting. Så man var lite såhär 

förväntansfull hela tiden man befann sig i miljön men jävligt så 

var det bara en allmänt kul miljö att gå runt o traska runt i. Kul 

o interagera med saker i avseendet när jag upptäckte att man kunde 

förstöra hela spelupplevelsen o slänga allting in bland ugnarna. 

Nej men de a jo det skulle jag nog påstå så jag skriver det här 

då, skulle jag nog säga att jag säger grafiskt obehaglig-ish. Men 

sen så är det så att jag har ju inte någon jättego relation till 

konceptet stycka människor och död överlag. Men sen vet jag inte 

någon har [skratt]. Men om man inte är insatt i vården så har man 

väl inte något jättestort...  ja det är nog kanske lite för stort 

att greppa att det är en sån existentiell del av livet. Förväntad 

kan jag skriva, förväntad vad var det jag sa jumpscare. Däremot så 

måste jag säga att basljudet som kom o gick, jag misstänker att 

det kom o gick i kontakt med att man interagera med föremål och 

det var behagligt. Bas behaglig, smart ljuddesign. För jag tänker 

mig att hade man nyttjat det där konceptet med att allting du 

interagerar med höjer stämningen på något sätt. Till exempel att 

det hade dykt upp lite mer ljud någonting som hade legat kvar. Nu 

var ju det här basljudet så att det avtog efter ett tag. Så hade 

man kanske suittit på spänn på ett helt annat sätt och förväntat 

sig att det skulle komma någonting. Så det här hade varit ett 

ganska bra tension spel om man hade gjort det ännu mer sandboxigt. 

Hej här har du en hel miljö, gör vad du vill i men räkna inte med 

att du kommer härifrån liksom med fingrar i behåll. Så man får den 

känslan utav det, det kändes lite så redan nu men mhm... Ja jag 

gillar det, jag gillar det var intressant.  

Obehagligt och i så fall till vilken grad. 

 

 

Ok så jag ska försöka gradera här nedanför och sen så om det var 

obehagligt. Ja alltså grafiskt ja. Inte så mycket dock. 

Imaginär input skulle jag kalla det, om du förstår om jag tänker 

imaginär input som att det är du som själv skapar obehaget med vad 
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du tänker att saker och ting ska göra i miljön. Obehaglighetskänsla 

i spelet, ja alltså från och till jag kan inte ju inte säga att 

jag var jättemottaglig för obehag. Men det var jag... som man var 

ju lite såhär att man fancya att det skulle dyka upp någonting, 

som den döda kroppen om det hade kommit med en chock typ en stinger 

eller nånting då hade man ju hoppat till och då hade det ju varit 

obehagligt men att det var en död kropp det liksom såhära ok jag 

är i ett krematorium öhm det är en död kropp, jag hitta en kon 

innan så kanske var mer komiskt, skulle kanske hitta dem i en annan 

ordning så hade det påverkat effekten också utav att dem. Det 

första man öppnar ser en död kropp man bara jag hade förväntat mig 

men det var obehagligt att det var det som det var. Sen var det 

två tomma sen man tänkte såhär shit är det någon som är ute i 

rummet och så är det en kon här det ska betyda någonting. Tänk som 

i ett skräckspel scenario överlag att du förväntar dig att saker o 

ting som inte är på sin plats indikerar på att någonting annat är 

någon annanstans som du borde ha uppmärksamhet över. Det var ju 

med o byggde på effekten men jag skulle nog sätta en fyra här tror 

jag. Det var... ljudeffekterna gjorde ju att det blev lite mer 

påtagligt. Det var rätt så okej ljuddesign. Tyckte fotstegs ljuden 

var lite floppiga såhära shit det här var väldigt floppy väldigt 

slött i början men sen så satte man sig in i scenen o tänkte att 

ja men det här är, de kanske är nån som jobbar på den här platsen 

dem bara springer runt i loafers eller slippers eller vad dem nu 

har, traskar runt där i typiska sjukhustofflorna så då var det 

ganska logiskt och det var någonting som försvann så fort allting 

annat började komma igång. Dörrgnisselna o sånt det var också sånt 

här som bidrog med väldigt rena skarpa effekter, jag tyckte det 

var bra ljuddesign överlag. 

 

Orolig någon gång under speltillfället, hmm ja jag kan ju inte säga 

jag inte gjorde det för att eller ja säga mer förväntansfull. För 

jag vill inte påstå att det var så jag kände mig oro, det var ju 

obehagligt men nej jag skulle säga att jag förväntade mig att det 

skulle dyka upp någonting så jag kände mig inte orolig för det för 

jag var såpass beredd på att det skulle hända någonting så jag var 

mer som jag skulle kalla det för en förväntan.  

 

Uppskattad nivå av oro, ja men även om jag skulle mäta oro i 

sammanhanget då så kan vi väl sätta det på en trea eller någonting. 

Det var ju inte så att jag tyckte det var för mottagligt.  

 

Mattias: Ok, vi vänder på den. 

 

I_2: Yes, stressad någon gång under speltillfället. Ökad puls o 

dem typiska fysiska... ehhh. Ja innan jag hade satt mig in i 

sceneriet när man skulle börja på det hära... när jag tänkte jag 

måste öppna någon av de här luckorna och förväntade mig att nu 

kommer det komma ett ljud, det byggde upp en liten stress så att 

ja vid lucköppnandet [skratt]. Det är lite julkalender [skratt] 

öppna och sen får du se vad som händer. Den var också såhär byggd 

på förväntan så att de... ja jag sätter en trea där.  
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Tror du någonting externt utanför spelet kan påverka... Ehm i det 

här fallet alltså jag har ju varit och tränat idag så du har det i 

noterna, för jag är ju relativt avslappnad fysiskt och inte spänd 

o sånt. Jag har ju inga andra saker som ligger och stressar över 

ryggen just nu, jag har sen idag o igår så har ja saker i livet 

som är avklarade så att säga. 

 

Mattias: Så du har en ganska lugn sinnesstämning? 

 

I_2: Ja jo precis, jag var ganska lugn i sinnet jag skulle säga 

det. Nej men lugn i sinnet det var jag och sen så avslappnad i och 

med att jag har tränat som sagt så kroppen är ju lugn rent fysiskt 

också. Ja sen så säkert fler faktorer men behöver ju inte nämna 

alla.  

 

Upplevde du något... illamående, rysningar, kalla kårar, fläckar i 

synfältet. Inga fläckar i synfältet det har jag väldigt svårt att 

upptäcka överlag i och med att jag är närsynt haha. Nej men kalla 

kårar... nej i och med att jag är avslappnad absolut inte. Rysningar 

nope. Illamående....neeeej, alltså vi kan ju göra såhär [Uppritande 

av skala på enkäten] så kan jag göra så har du ett hum. Så det är 

tendenserande effekt till illamående är väldigt vaga. Så kan vi 

säga, ja men så skulle jag nog uttrycka mig. Men det var roligt, 

kul o vara med. 
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Appendix E -  Intervju tre för infraljud. 

Anteckningar: I_3  

------------------- 

Transcript: 

------------------- 

Mattias: Nu ska vi se här då intervju I_3 efter avslutat speltest 

test, vi börjar helt enkelt med fråga nummer ett. Vad tyckte du om 

din spelupplevelse? 

 

I_3: Jag tyckte den var.... Det var en trevlig 

spelupplevelsemässigt så här, det var lite obehagliga vibes genom 

spelet. Det var en härlig miljö, Rent grafikmässigt och sådär såg 

det ju bra ut och ja det var en intressant miljö o utforska och 

sådär. Så jag tyckte min spelupplevelse var, ja den var bra. 

 

Mattias: Vi kom nästan in på fråga två där med det första du sa så 

vi kanske gå till direkt, anser du att spelet var obehagligt och i 

så fall till vilken grad? 

 

I_3: Ja jag tycker det var obehagligt, dels miljön som det var som 

man spelade i, just att det var som ett bårhus fick väldigt mycket 

känslan av att det är ett skräckspel och saker kan hända en, väntade 

på en jumpscare eller något liksom man visste inte riktigt. Jag 

tycker det var obehagligt. Till vilken grad vet jag inte riktigt 

hur jag ska svara på. 

 

Mattias: Det är mera om du ser fråga 2.1 där så har du en fin liten 

skala. Från inte alls obehagligt vid ett till extremt obehagligt 

uppe vid tio. 

 

I_3: Det var ju lite beroende på när i spelupplevelsen och vart 

man befann sig men vet inte overall skulle jag väl säga att det 

var en sjua liksom. 

 

Mattias:  Vi kanske kan fortsätta med tre på en gång, kände du dig 

orolig någon gång under speltillfället? 

 

I_3: Orolig vet jag inte riktigt men det är klart att jag känner 

mig.. Jag känner mig mer på min vakt vid vissa tillfällen. Skulle 

jag kunna säga. 

 

Mattias:  Så inte speciellt orolig utan lite sådär spänd för det 

kan vara ett skräckspel? 

 

I_3: Ja precis, obehag skulle jag väl i så fall kunna säga snarare.  

 

Mattias: Om vi tar delfrågan där 3.1, uppskattad nivå av oro från 

ingen alls till stor? 

 

I_3: Mellan sex och sju där kanske. Om man räknar oro som lite 

obehag också så. Jag vet inte riktigt men vi kan sätta en sjua där 

också. 
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Mattias: Om du vänder på pappret så går vi till nästa del, kände 

du dig stressad någon gång under speltillfället? 

 

I_3: Inte stressad direkt skulle jag nog inte säga. Nej mer obehag 

i så fall.  

 

Mattias:  Så det var mera lite spänt kanske men inte stress? 

 

I_3: Ja precis. Ibland kanske kunde varit att jag borde göra 

någonting nu liksom men jag visste inte riktigt vad. Jag tror jag 

sätter en... Jag tror jag sätter en ja men en femma kanske där. 

Det var liksom inte stressad men inte lugn heller direkt. 

 

Mattias: Tror du det mest var för du inte hade något direkt mål 

eller? 

 

I_3: Det kan det nog ha vart sådär. 

 

Mattias:  Nu ska vi se femman, tror du någonting externt utanför 

spelet kan ha påverkat din spelupplevelse? 

 

I_3: Ja det skulle det nog kunna gjort. Hur menar du eller? 

 

Mattias: Alltså förslagsvis som lokalen eller om det var andra ljud 

utanför spelet. 

 

I_3: Ja kanske. 

 

Mattias: Ungefär, det är inget specifikt som har påverkat utan men 

det kan varit något? 

 

I_3: Ja det kan varit något. 

 

Mattias:  Nu ska vi se sist har vi en liten krysslista, upplevde 

du något av följande symptom, illamående?  

 

I_3: Nja inte så där att jag blev illamående men jag kände väl lite 

av att...  jag vet inte riktigt, kan man kryssa en halv? 

 

Mattias:  Inte riktigt men vi kanske kan ta nästa där? 

 

I_3: Jag kan säga att jag fick Kalla kårar iallafall och lite 

rysningar också. Jag tar o kryssar i dem två. 

 

Mattias:  Om vi kommer tillbaks lite till fråga nummer ett, 

känslomässigt vad är dina intryck där? 

 

I_3: Om jag ska beskriva känslor... Det lite obehag, obehagligt 

skulle säga. Hur jag känner mig rent, ja det var obehag och lite 

spänd skulle jag säga. 
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Appendix F -  Intervju fyra för infraljud. 

Anteckningar: I_4  

------------------- 

Transcript: 

------------------- 

Mattias: Nu ska vi se då intervju efter avslutat speltest I_4. Om 

vi börjar med fråga ett, vad tyckte du om din spelupplevelse?  

 

I_4: Ja det var ju intressant, det är det första och enklaste 

svaret. Vad jag tyckte? Vad var frågan ta det igen. 

  

Mattias: Vad tyckte du om din spelupplevelse. 

  

I_4: Ja alltså var ju lite ovant med kontrollerna, jag hade je 

hellre kanske sett man hade haft en centrerad muspekare såhär eller 

en osynlig muspekare kanske tillochmed. Nu var man tvungen att 

försöka hitta den i och med att den hamnade lite såhär konstigt 

vid sidan av grejer men det var ju mindre problem.  

Vi hade... ja sen kändes det ovant med så stora rörelser så att 

säga. Vanligtvis om jag minns rätt i alla fall, vanligtvis om man 

spelar firstperson spel o sånt dära när man rör sig, man säger att 

man går framåt o sånt då brukar man ha väldigt små rörelser sen 

hära incremental. Här var varje tryck framåt ett relativt stort 

steg vilket... det är ju inget fel med men det var en ovanlig 

upplevelse. Det var väl... Ja hur ska jag förklara det här 

alltså... Jag vet inte riktigt hur jag ska gå in på vissa saker 

typ men ljudet till exempel vi hade ju bara ambientljud till exempel 

men jag undrar om det... någonstans under själva demot eller 

upplevelsen eller vad man ska kalla det så tror jag började utveckla 

huvudvärk. Frågan är om det var surrandet från något sånthära 

artificiellt lysrör som lät, alltså om det var det som framtvingade 

eventuell huvudvärk eller om det var själva... Jag fått för mig 

att det fanns något till ljud som var vobblandes så här -aktigt. 

Om det var det eventuellt som gick någonstans o sakta men säkert 

framtvingade något. Det kan bara var det att har jag har också haft 

en dålig diet dom sista dagarna jag har dålig koll själv, så det 

kanske inte är något jag ska beskylla själva upplevelsen på men 

det var väl en dem grejer man uppmärksammade. 

 

Mattias: Mhm, så det kanske inte är garanterat att det var spelet 

men... 

 

I_4: Nej alltså det kan bara vara en tillfällighet. Jag kan inte 

säga bu eller bä på den är poängen. 

 

Mattias: Kan vara värt att notera ändå. 

 

I_4: Ja, jag vet inte hur länge ska du rambla på den här punkten.  

 

Mattias: Beror på men vi kan också gå till dem andra också om du... 

 

I_4: Jag har inte läst dem andra. Har jag samma frågor som du? 
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Mattias: Ja. 

 

I_4: Jaha ok då ska jag kolla lite snabbt. Ja juste ljud kan jag 

nämna lite snabbt. Jag har inte läst baksidan men.  

 

Mattias: Kör på. 

 

I_4: Ja, jag hittade inga föremål vad jag kan veta som inte var 

ljudsatta. Det existerade vad heter sånahära, du har ljud 

direktion... alltså plats i rummet. Alltså vad fan heter skiten.... 

Om ett ljud sker på ett ställe och du vänder på ifrån det så låter 

det fortfarande som det är från den platsen i rummet även då? 

 

Mattias: Så det är typ att jag har 3d-positionering på? 

 

I_4: Ja precis. Jag kom bara inte ihåg hur man uttalade det eller 

vad... Jag testade lite grann där det var man rörde på några grejer 

o man drog i nåt skåp på nån grej o så testa man att bara vända 

sig bort såhär o det lät fortfarande som det kom från rätt plats i 

rummet o såntdära. Det har vissa spel varit ganska dåliga på men 

har funkade det ganska bra faktiskt. Jag har dålig koll på hur det 

funkade med eko ljud o skit eller vad man ska kalla det. Det vet 

jag träffat folk snackat om förut att. 

 

Mattias: Vi brukar kalla det för reverb för just den effekten med 

som att du har ett ekande i vissa lokaler o sånt. 

 

I_4: Ja men precis sådär, vette fasiken hur det funka med sånt. 

Jag försökte lyssna efter det men jag vet inte riktigt... det är 

inte något jag tänker på vanligtvis, det var inte någonting jag 

märkte av direkt heller, men jag tror jag sagt det som kommer till 

sånhär first impression-ish. 

 

Mattias: Fanns inte mycket sånt så det är rätt intressant att du 

ändå tänker på sånt. 

 

I_4: Ja men man har blivit arbetsskadad från att arbeta med folk, 

jag arbetar ju inte med ljud men man har ju snackat med ljudfolk 

förut. 

 

Mattias: Yes, om det var typ allmänt, vi kan gå till punkt två 

kanske då da. Anser du att spelet var obehagligt? 

 

I_4: Inte direkt, alltså det närmaste obehag det var ju eventuellt 

just de här med ljudet om det var det som gav huvudvärken. Obehag 

jag vet inte... ja obehag kan va olika saker, det kan vara 

obehagligt att äta en tråkig maträtt, det kan vara obehagligt att 

se en läskig film. Obehag är en relativt bredd term på det viset. 

I det här fallet ja ljudet var på sätt o vis obehagligt, det var 

ju inte skrämmande eller läskigt men det var eventuellt.... ja vet 

inte skadligt, alltså det var... det kändes på något vis eventuellt 

i huvudet. Jag vet inte om det är från ljudet som sagt eller om 
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det är dålig diet. Kan inte skilja på dem två just nu. Nu hör jag 

bara massa trummor från rummet bredvid här yes. Men nu gick jag 

offtrack där... Men visuellt jag vet inte man ser ju sånt där typ 

dag ut o dag in i de flesta spel såhär, så det var ju inget special 

på det viset, inge extra obehag där men det kan ju bara ha o göra 

med att man är avtrubbad. Det var väl eventuellt något sånhär bara 

har dom slängt in någon liten sånhära tricky jumpscare som ska 

hoppa upp o försöka skrämma en såhär men det dök ju inte upp. Man 

satt ju bara förväntade sig nåt för att man är så bortskämd från 

de mesta grejer.  

 

Mattias: Så mycket förväntningar baserat på tidigare erfarenheter 

från spel o sånt. 

 

I_4: Ja definitivt, jag menar man spelar spel som Dark Souls o 

liknande såhär ah men här nu springer jag genom nån halvmörk 

korridor, oj då nu hoppa nåt på mig o högg mig i ryggen såhär. Man 

förväntar sig alltid det ska finnas någonting någonstans o det är 

ju en arbetsskada. Men nej det är väl det jag kan kommentera om 

obehagskänsla sådär. 

 

Mattias: Om du skulle ge mig en tiosiffrig skala där för 

obehaglighetskänsla i spelet från inte alls obehagligt till extremt 

obehagligt? 

 

I_4: Alltså själva grafiska en tvåa kanske någonstans, man är som 

sagt relativt avtrubbad. Folk har ju väldigt olika vad de finner 

obehagligt. Det där var ju ändå en ganska ren, steril miljö såhär. 

Det som jag personligen hade liksom funnit obehagligt det återfanns 

inte direkt. Inte visuellt i alla fall. Ljudmässigt så var det mer 

obehagligt även om det är en enskild separat kategori men där 

skulle jag nog kunna placera som en sexa eventuellt. Ja sex till 

sju någonstans kanske. Just det här också att man är så van från 

saker o ting att det alltid ska finnas typ musik o grejer på 

baksidan. Nu att det bara är rent ljud hjälper på något vis på den 

fronten lite grann som sagt men man blir arbetsskadad för vissa 

saker. 

 

Mattias: Kände du dig orolig någon gång under speltillfället?  

 

I_4: Det beror ju på hur paranoid man är. I spelet nja inte särskilt 

men sen satt jag ju i ett rum med ryggen åt hela rummet såhära, 

jag har ju ingen koll om du har liksom en yxa i handen men det är 

ju en annan femma. Det har ju ingenting med spelet o göra. Men nej 

alltså inte för själva spelet direkt, sen ska det väl eventuellt 

ha varit kringliggande omständigheter. Någon är sur på en o bara 

nu ska jag passa på o slå in skallen på han här. 

 

Mattias: Vi kommer till det nästan senare, lite mer externa 

faktorer men kanske inte just yxmördare men.... 

 

I_4: Nej men inte i spelet, inte under själva speltillfället. 
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Mattias: Ok fair enough. Kände du dig stressad någon gång under 

speltillfället? 

 

I_4: Om jag kände mig... nej. Nej det kan jag väl inte påstå, enda 

stressande faktorn det var lite det hära efter man vart i 

leveln/nivån/banan vad man nu vill kalla det i ett par minuter o 

det känns som man vridit o vänt på allting såhära, då var det lite 

såhär ska jag fortsätta göra det här i x antal minuter såhär, jag 

tror jag upplevt allt jag kan uppleva. Jag vet inte om man ska 

påstå att det var stressande men det var ju lite såhära ja vad gör 

jag nu, jag kan fortsätta vända o vrida saker men jag tror jag 

upplevt de som är tänkt o upplevas. 

 

Mattias: Var det mera frustrerandes än stressandes eller? 

 

I_4: Det var awkward, alltså det var lite såhära... vad fan heter 

det på svenska? 

 

Mattias: Awkard - pinsamt? 

 

I_4: Nja det är embarassing. Awkward... 

 

Mattias: Vad fasiken blir då... [väsande ljud] shit. 

 

I_4: Ja man är så van men du vet hur jag menar, alltså det är ju 

just det här att... 

 

Mattias: Ja jag tror det. 

 

I_4: Just det här också att man har någon person som sitter över 

axeln lite grann på en, nu vet jag ju inte om du satt över axeln 

på mig, jag hade ju skärmen bara visserligen men just det att man 

satt o väntade ut tiden lite grann. Nej det har ingenting med... 

det var ingen stress direkt, alltså det var ju inte jättemycket 

stress o det var inte från spelet specifikt. Hade det varit en 

större bana man kunnat gått runt o kollat på mer saker eller haft 

någonting att läsa i så att man hade kunnat spendera tiden med, då 

hade ju inte det varit "ett problem".  [Gör citationstecken med 

händerna].  

 

Mattias: Nu ska vi se, tror du någonting externt utanför spelet 

kan ha påverkat din spelupplevelse? 

 

I_4: Det beror ju som sagt på hur paranoid man är. Om man tror att 

personen som står bakom en ska slå in skallen på en men sen så nej, 

alltså inte egentligen. Jag tror inte att du hade tänkt o mörda 

mig även om tanken gick förbi en kort sekund där. 

 

Mattias: Nej, blir lite jobbigt om jag har en intervju efteråt. 

 

I_4: [Skratt] Ja precis såhära. Du kan ju bara putta in kroppen 

bakom nåt draperi här eller någonting o bara gömma den bakom 

fåtöljen så tar du in nästa person. 
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Mattias: Ok, så kanske lite att det är främmande lokal. 

 

I_4: Eventuellt, om inte annat positionen av allt ihop, just det 

att man satt vänd från hela rummet, eventuellt. Det hade ju varit 

ganska jätteenkelt med saker att kunna göra om det hade varit 

mer... säg att man haft en punkt av spänning, nu en del av 

spänningen försvann lite grann på grund av att man tyckte det var 

lite halvklumpiga kontroller. För det är en sak, jag tror det är 

lättare att ha mer spänning i ett spel när kontrollerna är mer 

tajta, om kameran rör sig mer naturligt med musen o jag hade ju 

lite det här med att man försökte interagera med en sak men musen 

hade hamnat nästan ute vid skärmen så fick man försöka vända 

tillbaks den så den kom in igen o lite sånt där. Det bröt eventuell 

immersion lite grann. 

 

Mattias: Inte nödvändigtvis fullt så externt men något som tog bort 

en del från upplevelsen ungefär? 

 

Sebastain: Ja men för det jag skulle komma till med externa som 

hade kunnat påverkat till exempel var just det att man satt vänd 

bort från rummet, nu skedde ju inte det här men det hade ju saker 

som kunnat skett liksom det var ju att man har någon stund av 

immersion när man ska fram o interagera med någonting o så hade du 

bara skrämt en lite snabbt såhär bara, Boo! whatever det hade ju 

eventuellt kunna påverkat en alltså eventuellt. Det hade ju inte 

varit i spelet. 

 

Mattias: Så det är mest möjligheten att det kan skett någonting 

utanför... 

 

I_4: Just det att man inte har någon kontroll där man inte kan se. 

Det okända bakom en, det varit ett helt annan sak om man suttit i 

ett litet bås såhära jämfört med i den här relativt stora rummet 

ändå. Men det var väl det. 

 

 

Mattias: Fair enough. Nu på sista frågan där upplevde du något av 

följande symptom illamående? 

 

I_4: Illamående är väl det närmaste huvudvärken tror jag  

 

Mattias: Vi ska nog ha den som separat för din del. 

 

I_4: Är det fler som har haft det? 

 

Mattias: Nej men det kan vara intressant ändå så. Vi skippar den 

för just nu då o går till rysningar? 

 

I_4: Nej inte direkt. 

 

Mattias: Ok, kalla kårar? 
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I_4: Nej inte det heller. 

 

Mattias: Nej, fläckar i synfältet? 

 

I_4: Jag tror... alltså inte vad jag kunde där o då när jag höll 

på att det var någonting jag märkte. Sen i efterhand vettefan... 

Nej jag kan inte uttala mig om den. Jag tror inte jag hade det, 

det var ingenting jag reagerade på att jag hade konstiga saker i 

det här såhär med att jag såg som nej. 

 

Mattias: Nej, inga skuggor i ögonvrån eller någonting sånt? 

 

I_4: Nej, inte vad jag tänkte på som sagt. Jag tror jag hade 

reagerat mer på om jag hade haft såna reaktioner men nej. 

 

Mattias: Fair enough, det var ungefär det jag hade så har du något 

mer du vill tillägga eller är det allt? 

 

I_4: Nej tror jag har sagt min bit så att säga. Gett den kritik 

jag kan, vet inte om kritik är rätt ord whatever. Jag har gett den 

feedback jag kan ge. Alltså ljussättningen förresten vette fasiken, 

på tal om sånt här med utomstående saker/faktorer, jag vet inte om 

det är den bästa ljussättningen eventuellt om man vill försöka få 

folk att skrämmas. Jag undrar om det funkat bättre om du släckt 

månntro. 

 

Mattias: Möjligt. 

 

Sebastain: Det är irrelevant nu efteråt kanske och om det är så 

att du har den hära så behöver du försätta ha den här belysningen 

för alla andra också så  du inte bryter mitt i någonstans, eller 

ja du kanske har två grupper vad vet jag olika förutsättningar vad 

vet jag men whatever jag har sagt min sak. 
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Appendix G -  Intervju fem för infraljud. 

[Appendix ska fungera som referenslistan - dvs det ska finnas referenser till den från texten. 

Appendix ska inte vara numrerade utan ska namnges med: Appendix A, Appendix B osv. De 

ska vara sidnumrerade (I, II, III ...) men de ska inte finnas med i innehållsförteckningen. Varje 

nytt appendix ska börja på toppen av sidan.] 

Anteckningar: I_5 

------------------- 

Transcript: 

------------------- 

Mattias:  Nu ska vi se här då intervju efter avslutat speltest 

I_5. 

Vi börjar med fråga nummer ett där helt enkelt, Vad tyckte du om 

din spelupplevelse? 

  

I_5: 00:09 Ja tyckte det var intressant men lite... vad ska man 

säga blev lite förvirrad [skratt]… när jag inte riktigt kom fram 

till någon lösning på problemet om det fanns en lösning på 

problemet man kanske bara skulle… [skratt] 

Ja vad ska man säga mer man börjar ju där var ju obehaglig 

miljö... som sakta men säkert avtog eftersom att i början väntar 

man på att någonting kommer hända när som helst, jag kommer öppna 

den här frysboxen och det kommer hoppa ut något. Men ja sen när 

man känner att jag har utforskat rummet och jag har gått tillbaka 

lite här o kollat så kändes som det kanske inte kommer komma 

någon ”jumpscare”. Sen så kanske det hela förstördes lite av att 

jag lyckades hoppa ur bannan och blev kanske lite nollställd. 

  

Mattias: 01:24 Så bara för att summera lite för mig, lite 

förvirrat där i början i brist på något konkret mål och sen även 

det här med i början är det rädsla för oförutsedda? 

 

I_5: Ja rädsla för det oförutsedda kan man väl säga. 

 

Mattias: Och sen efteråt när man märker ok det händer inte så 

mycket då lugnar man ner sig. 

 

I_5: Nej precis den trappar ner sig. Nu såg jag att det vart lite 

svettigt där borta [skratt]. 

 

Mattias: Fråga nummer två, anser du att spelet var obehagligt? 

 

I_5: Ja det är som i första, det var obehagligt i början och sen 

sakta så försvann känslan. Det var liksom en normal ljudbild 

eller vad man ska säga, det var liksom inga oväntade... dem enda 

oväntade ljuden var ljud man själv skapade när man liksom sprang 

på någon låda eller tappade något så att. Så det började 

obehagligt och tappade av lite efter ett tag. 
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Mattias: Ok, du jag har en sån där fin skala som går från ett 

till tio från inte alls obehagligt till extremt obehagligt för 

obehaglighetskänslan i spelet, det här då mera överlag. 

 

I_5: Överlag, då skulle jag väl säga en fyra. 

 

 

Mattias: Ok, du får väldigt gärna ringa in det där så vi får det 

gjort. 

 

I_5: Det är fortfarande en obehaglig miljö men sen så var det 

inte så obehagligt att springa runt i den efter ett tag. 

 

Mattias: Så miljön är det som påverkade mest? 

 

 

I_5: Ja jag tror det, jag tror man förväntade sig att något 

skulle hända i miljön men sen så vande man sig långsamt vid 

miljön och visste att det ligger ett lik där. 

 

 

Mattias: Vi kan gå till nästa fråga på en gång kanske, kände du 

dig orolig någon gång under speltillfället? 

 

I_5: Ja kände mig orolig i början för då visste jag inte vad det 

var. Sen så vad ska man säga öka väl oron där när man öppnade och 

man faktiskt kom in i rummet så blev ännu lite mer lite det här 

verkar lite creepy det är någon stålsäng och det finns lite 

instrument, det ligger lite hjärnor i en burk och sen så öppnar 

man den här och så såg man liket då blev det också obehagligt. 

Sen så blev det lite... ah det var obehagligt men sen blev det 

lite roligt för det var lite absurt med den här trafik-konen, det 

kändes liksom att den inte ska vara här och då blev lite såhär 

obehagskänsla och sen så blev det lite varför är den här och så 

blev det lite mer komiskt eller vad man ska säga. Så ja det 

trappades upp till en viss grad och sen så... 

 

Mattias: Så viss oro där i början när det är det här oförutsedda 

och sen avtar det allteftersom nu vet jag ungefär vad som kan 

hända. 

 

I_5: Ja precis. 

 

Mattias: Om vi tar en sån där uppskattad nivå av oro i spelet 

från inget alls till stor. 

 

I_5: Den kan vi nog sätta en sjua på. 

 

Mattias: Ok, kände du dig stressad någon gång under 

speltillfället? 

 

I_5: Ja det kändes lite som man var under tidspress och det 

kanske avtog sen när jag råka hoppa ur banan. För det kändes 
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kanske som att eftersom det var den här tio minuters perioden så 

kanske skulle hända någonting efter fem sex minuter. Så man var 

lite stressad kanske måste lösa något pussel innan tiden går ut 

och sen så hände det ingenting och sen så hoppade jag ur banan 

och fick börja om och då kände jag att den fanns väl ingen 

tidsaspekt jag var tvungen o klara av. 

 

Mattias: Ok, om vi tar där upplevd mängd stress från inget alls 

till stor. 

 

I_5: Ja var ju mer stress i början men sen överlag så tror jag 

nog att jag kände mer...  ja säg en fyra. 

 

 Mattias:  Och det var mest lite det här då att du inte riktigt 

vet vad du skulle få gjort under tiden? 

 

I_5: Ja precis, kändes som att det kan komma en jumpscare. 

 

 

Mattias: Fair enough, Femman tror du någonting externt utanför 

spelet kan ha påverkat din spelupplevelse? 

 

I_5: Nja... Nej, om man inte räknar då att jag hoppa ur banan men 

externt så tror jag inte någonting... jag kände det... kände 

inget så. 

 

Mattias: Så det var mest just det där av det blev ett avbrott 

mitt i allt och starta om? 

 

I_5: Ja det blev lite abrupt liksom mitt i, det var väl det 

enda.  

 

Mattias: Vi kan ta fråga nummer sex helt enkelt, om du upplevt 

något av dem här symptomen. Första illamående? 

 

I_5: Nej illamående blev jag inte. 

 

Mattias:  Nej, rysningar? 

 

I_5: Nej tror inte jag kände någon rysning nej. 

Mattias: Nej? kalla kårar? 

 

I_5: Ja det kanske man kan säga, hade lite på grund av just 

miljön att det var obehagligt. 

 

Mattias: Så någonting åt det hållet? 

 

I_5: Ja något... något åt kalla kårar hållet. 

 

Mattias: Fläckar i synfältet? Som om du tyckts se skuggor i 

ögonvrån. 
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I_5: Nej ingenting jag märkte av... 

 

Mattias: Inget alls? 

 

I_5: Nej. 

  

Mattias:  Har du något mer du vill tillägga? 

  

I_5: Nej det tror jag inte, har jag svarat fel på alla frågorna? 
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Appendix H -  Intervju sex för infraljud. 

Anteckningar: I_6  

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Intervju efter avslutat speltest I_6. Vi börjar med fråga 

nummer ett, vad tyckte du om din spelupplevelse? 

 

I_6: Tycke den var intressant, man förstår direkt ungefär vilket 

utrymme som spelet var i liksom, ungefär hur stort rummet var men 

det var svårt att förstå liksom vad man var ute efter lite grann. 

Jag såg ganska snabbt den här chalktavlan liksom där dem hade 

skrivit liksom lite om olika kroppar och sen stod det lite 

tidpunkter, sen på väggen så såg man att det var en sån här 

förbränningsugn för människor liksom. Så tänkte jag att nån lucka 

var öppen, en tror jag från start. Första gången när jag gick där 

så lyckades jag inte öppna någon annan lucka men jag tryckte på 

ett gäng men ingen av dem som gick o öppna då. Så gick jag runt 

och sen så försökte jag liksom hitta föremål som var intressanta, 

jag hitta den hära tavlan med en hund på, den här kniven och sedan 

dom här kalla dom behållarna med en hjärna i o liksom man plockar 

upp dem och sen ganska snabbt så här om man flyttade runt dom o 

kom åt någonting så ramlade dom ner på golvet upptäckte jag. 

Försökte jag titta på den här bilden på hunden men det fanns inte 

jättemycket föremål utan det var ju liksom två soptunnor och sen 

lite mindre grejer. Sen när jag hade spelat tag försökte jag gå 

tillbaka och se om man kunde gå ut genom dörren som jag såg när 

man starta spelet, som är precis bakom en, det kunde man inte. Så 

vände jag tillbaka o då upptäckte jag att dom här 

förbränningsugnarna dem gick öppna två stycken till. Först öppna 

jag den med den här konen i, svårt att förstå varför den var där 

liksom jag tänkte att man inte kan ta ut den. Men det lyckades jag 

inte med man kunde inte plocka upp den. Så öppna jag en till och 

däri vare en kropp och då kände jag att det blir lite såhär 

obehagligt liksom. Sen var det... försökte jag lokalisera lite ljud 

också. Det kändes som att lampan lätt mycket så det var ganska 

såhär orolig stämning liksom. Sprakade det o sen var det typ som 

att en kran droppade, det hade jag svårt att förstå vad det var 

först, jag tänkte såhär... jag gick förbi några gånger o tänkte o 

det kanske kommer från ett annat rum, sen så insåg jag att det var 

ju liksom vatten som droppade ner i metallen. Men det syntes inte 

visuellt så det var svårt liksom o koppla men jag förstod att det 

var det. Men annars så det är en ganska obehaglig setting. Alltså 

en jag vet inte vad det heter på svenska, en morgue liksom. 

 

Mattias: Bårhus.  

 

I_6: Ja bårhus o det är det är liksom det här, det här kalla ljuset 

är också väldigt... Alltså känslan blir väldigt kall av det, 

opersonlig o mörk liksom även om det är vitt ljus. 

 



XXXI 
 

[Mindre avbrott här pga. störningsmoment i form av folk som kikade 

in i studion intervjun hölls i.] 

 

I_6: O ja men det var ganska läskigt speciellt om när man hittade 

kroppen annars var det ett intressant spel liksom. 

 

Mattias: Ok. Du var nästan inne på fråga två där så vi kanske tar 

den ordentligt dåra. Anser du att spelet var obehagligt? 

 

I_6: Ja, kanske inte så mycket i början men mer just efter att jag 

hittade kroppen kände ja att det här var läskigt. Jag tänkte typ 

såhär o shit den kommer börja leva eller nåt sånt. Men det hände 

ju liksom ingenting skrämmande egentligen. Utan det är mest 

settingen som gör att det är läskigt tror jag, man är väl inte så 

van att vara på bårhus liksom o ljuset och det här sprakande ljudet 

gjorde att det var ganska opersonligt och läskigt. 

 

Mattias: Fråga 2.1 där, obehaglighetskänsla i spelet där har du 

redan ringat in så där ligger du bra till. 

 

I_6: Ja jag ringade in sju där. 

 

Mattias: Vi kan ta fråga tre kanske dårå. Kände du dig orolig någon 

gång under speltillfället? 

 

I_6: Ja, som jag sa innan så är det precis när jag öppna den där 

luckan, första luckan så var jag mest förvånad att det gick att 

öppna dem för det hade jag inte lyckats med tidigare liksom. Men 

där var det en kon, så det var... då kände jag liksom ingen större 

oro alls. Sen när det var en kropp så... Ja men det gjorde ganska 

mycket för upplevelsen överlag. Annars så innan så hitta jag 

hittade bilden på hunden liksom och då vändes det lite åt andra 

hållet men det var ju långt innan hittade kroppen. Så det är som 

en blandning fast den blev mest orolig. 

 

Mattias: Om vi tar 3.1 där, uppskattad nivå av oro? 

 

I_6: Jag tror att jag sätter sex eller sju. Jag tror att jag sätter 

en sexa på den. 

 

 

Mattias: Kan vända på bladet så har vi lite till. Nummer fyra kände 

du dig stressad någon gång under speltillfället? 

 

I_6: Inte överdrivet, alltså lite grann kanske när jag hittade 

kroppen. Nej inte på något sätt så, utan... alltså jag upptäckte 

att man kunde springa i spelet liksom efter ett tag, att man höll 

in skift och då sprang ens karaktär. Men det gjorde liksom... det 

var inget momentum i rummet där så, det är som att tiden står still 

litegrann, det finns ingen liksom press från nånting förutom att 

det är en väldigt kall stämning o så är det väldigt isolerad miljö 

men nej jag kände inte stress så alltså lite grann kanske när jag 
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såg kroppen men det var inte... Det hände liksom inget mer så då 

gick det ganska snabbt tillbaka till alltså noll stress. 

 

Mattias: O det var då lite mera det här att den kanske gör 

någonting? 

 

I_6: Ja precis, det är väl som en förväntning på vad som kommer 

liksom men sen händer det ju inget så då vände det bara. 

 

Mattias: Om vi tar 4.1, upplevd mängd stress från inget alls till 

stor? 

 

I_6: Jag tror att jag sätter ett eller två på den. Jag tror att 

jag sätter två för att alltså det var ett litet tag som det var. 

 

Mattias: Vi hoppar ner till fråga fem, tror du någonting externt 

utanför spelet kan ha påverkat din spelupplevelse? 

 

I_6: Alltså i rummet här eller liksom när jag spelade spelet? 

Ja alltså jag... en bra bit in så kom jag ihåg att man kunde använda 

ficklampan så det var liksom inte som att. Man kunde ju använda 

den igenom hela spelet men jag kom inte ihåg det liksom förens 

ganska sent in i spelomgången, så det har ju liksom med kontrollerna 

att göra. Att det kan påverkat litegrann men sen som du sa så 

ficklampan gör inte jätte storskillnad så jag tror inte att det 

var någonting speciellt. Jag var ganska liksom involverad immersed 

i upplevelsen. 

 

Mattias: Sexan är relativt straightforward, om du upplevt något av 

följande symptom illamående, rysningar, kalla kårar eller fläckar 

i synfältet? 

 

I_6: Nej, jag tror inte det. Nej det var det var inte så mycket 

liksom skräck som jag kände av så nej ingen av dem. 

 

 

Mattias: Jag har inte så mycket mer jag vill få sagt, har du 

någonting mer du vill tillägga? 

 

I_6: Nej det var kul. 
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Appendix I -  Intervju ett för kontroll. 

Notes: K_1  

------------------- 

Transcript: 

------------------- 

Mattias: 00:06 Intervju K_1, vi börjar med fråga nummer ett. Vad 

tyckte du om din spelupplevelse? 

 

K_1: Ja de... vad ska man säga nej men det var bra. Kände mig lite 

vilse i vad man skulle göra men... ja men vad ska man säga sprang 

plocka upp saker... det var intressant på något sätt. Att man bara 

blev instängd i ett rum och vet inte vad man ska göra alls. Vet 

jag inte om jag har något mycket mer utvecklande. Det var... 

spelupplevelsen det var kul utforskande typ. 

 

Mattias: Vi kan gå vidare till fråga två och så kan vi helt enkelt 

komma tillbaka om du kommer på något mera roligt. Anser du att 

spelet var obehagligt och i så fall till vilken grad? 

 

K_1: 01:00 Inte så obehagligt det var mest... det är ju konstant 

ljud vilket blir lite irriterande efter en stund men inte 

jätteobehagligt. Men det var ändå lite någonting att... vad ska 

man säga det var ju inte frid o fröjd o man säger så det kändes ju 

inte som man gick runt i en äng utan det var ju som ett ensamt 

pusselspel på ett sjukhus typ. 

 

Mattias: Du kan ringa in någon av siffrorna där och sen går vi till 

fråga tre, kände du dig orolig någon gång under speltillfället? 

 

K_1: Nej det skulle jag inte vilja påstå. 

 

Mattias: Inte alls? 

 

K_1: Inte...Nej inte orolig så. 

 

Mattias:  Du kan vända på den där så har vi fler roliga saker, 

kände du dig stressad någon gång under speltillfället? 

 

K_1: Ja lite faktiskt för jag visste inte vad man skulle göra, jag 

trodde att man gick miste om någonting och sen är det konstant ljud 

så man nästan känner sig påskyndad att göra någonting som man inte 

vet vad det är.  

 

Mattias:  Lite lätt stressad så en trea typ? 

 

K_1:  Ja en trea ungefär. 

 

Mattias: Fair enough. Tror du någonting externt utanför spelet kan 

ha påverkar din spelupplevelse som exempel lokalen eller dylikt.  
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K_1: Ja det påverkar ju lite är ju inte som när man spelar hemma 

är man ju van vid sen så man kanske inte kommer lika mycket i 

spelet som man brukar när man sitter på annan plats. Annars nej. 

 

Mattias: Den sista delen är relativt enkel. Upplevde du något av 

följande symptom: Illamående, rysningar, kalla kårar eller fläckar 

i synfältet? 

 

K_1: Nej det gjorde jag inte. 

 

Mattias: Inget alls? 

 

K_1: Nej. 

 

Mattias: Har du något annat du skulle vilja påpeka eller tillägga? 

 

K_1: Nej inte riktigt. 

 

Mattias: Om jag får expandera lite på den där vad tyckte du om din 

spelupplevelse, känslomässigt hur upplevde du spelet så? 

 

K_1: Känslomässigt det var väl... det kändes ju som att det var 

ett pusselspel så jag försökte ju leta efter någonting sånt och så 

känns det på något sätt som att det går på tid eller något liknande. 

Så man försökte få klart det men visste inte vad det var så det 

blev att man bara sprang runt och kast runt saker och hoppades på 

det bästa. 

 

Mattias: Har inte så mycket mer att tillägga så vi avslutar väl 

där. 
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Appendix J -  Intervju två för kontroll. 

Anteckningar: K_2  

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Nu ska vi se då, intervju K_2 efter avslutat speltest.  Om 

vi börjar med fråga nummer ett där helt enkelt, vad tyckte du om 

din spelupplevelse? 

  

K_2:  Ska jag skriva också här nu? 

  

Mattas: Det behöver du inte göra, det är mest underlag. 

 

K_2: Ok, jag kanske skriver lite. Jag tyckte det var nice, jag 

gilla stämningen såhär bara man fick gå runt i det här rummet som 

inte hände så mycket i men det vart såhär obehaglig stämning ändå 

för att det var små ljud hela tiden som var.… vissa såhära som, 

vad heter det? var passivt igång hela tiden liksom o sen... 

 

Mattias: Statiska? 

 

K_2: Ja statiska o så hörde man det var mest fokus på ljuden o 

liksom föremålen man kunde interagera men det var obehagligt i 

början för jag förväntade mig att något skulle ske typ hela tiden. 

Sen när jag typ hade utforskat hela rummet kände jag mig mer lugn. 

Det var typ efter... när jag hade öppnat typ, vad säger man nu? 

inte frysen men där liket var. Lik... 

 

Mattias: Lik frys, jag kallar dem för det. 

 

K_2:  Lik frys. Typ strax efter det kände jag att ok det kanske 

inte händer så mycket då kanske jag blev mer lugn o bara försökte 

se om jag kunde göra något med föremål i stort sett. Om det skulle 

hända något. 

 

Mattias: Vi är nästan inne på fråga två dära med att om du anser 

spelet var obehagligt och i så fall till vilken grad? 

 

K_2: Ja men det var som att det blev gradvis... det obehagligt i 

början liksom. Känner att det var så just för att det var så tyst 

typ och det var bara vissa ljud som hördes och så förväntade jag 

mig att nåt skulle ske, nåt högt. För det är svårt om jag skulle 

ringa in nåt här, för ett till tio, det är svårt att säga för att 

det var som att det gick över sen, för i slutet kände jag att jag 

var nästan säker på att det kommer nog inte ske något men jag 

tänker ändå... alltså det var för en åtta liksom garanterat i 

början men gick det... ju längre det gick sen efter jag såg liket 

o sen strax efter det kände jag att det gick ner till ett nästan 

eller två, om man kan säga så. 

 

Mattias: Ok 
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K_2: Men när det var på topp så var det vid åtta, det var ganska 

tidigt där när jag inte hade gått till ena änden av rummet än, utan 

jag gick ganska såhär försiktigt till att nu ska jag försöka 

undersöka allt jag såg på min färd till andra sidan rummet där 

liksom eller vad man ska säga. Ja typ. 

 

Mattias: Ska vi går ner till fråga tre på en gång kanske, kände du 

dig orolig någon gång under speltillfället? Har du halvt varit inne 

på också. 

 

K_2: Ja men det var mer specifikt där, ja men det var när jag... 

alltså jag utforskade ju del för del i rummet såhära, i början 

liksom kom jag in i rummet där o så börja jag liksom med vad som 

var närmast mig, det var nåt litet skrivbord där och jag förväntade 

mig hela tiden att något skulle ske, det var väl... det skedde ju 

jag hittade ju liket förstås men man blev mer såhära blev mer 

spännande ju längre in i rummet jag kom för då hade jag.... det 

var mindre o mindre o utforska på ett sätt men ändå så förväntade 

jag mig mer att något skulle ske liksom och sen jag hoppa nog mest 

till av typ ljuden när jag typ tappa något för dem var väldigt 

spontana, för ibland... i alla fall första gången bara oj det lät 

ganska högt liksom när jag tappa någon glasflaska, sen hände det 

också igen några gånger typ för att dom rulla ju vidare typ utan 

att jag såg det, då blev man lite fundersam i någon millisekund 

innan man vände sig o förstod vad det var. Så att det är typ... 

men det var inte så att jag hoppa till så mycket men jag förväntade 

mig att nåt värre skulle ske hela tiden fram tills som sagt som 

jag sa tidigare tills jag insåg att typ det hände inte så mycket 

mer än det där liket jag hitta.  

 

Mattias: Om du skulle göra en sifferuppskattning på den också. Från 

ett inget alls till tio för stor gällandes uppskattad nivå av oro? 

 

K_2: Ja men det är väl också en åtta, det är typ samma jag känner 

samma här typ. Men som sagt att det typ... i slutet hade jag ingen 

oro nästan. Jag kände jag hade kontroll över allt i rummet typ, 

att jag visste typ ok det kommer nog inte ... jag ändå koll på vad 

alla objekt är, hur dom fungerar typ. Jag kände att jag tror inget 

kommer skada mig heller, så det var mer att jag börja tramsa mer. 

Gick det över till då med objekten där. 

 

Mattias: Om vi vänder på den så har vi lite mer. Kände du dig 

stressad någon gång under speltillfället? 

 

K_2: Nej, inte stressad. Inte alls. Det kändes mera såhär behagligt 

att bara utforska, det kändes bara spännande mer, inte såhär som 

att det var inte som att jag inte ville utforska, det var inte som 

att jag ville stå kvar i hallen o bara... ja jag var bra nyfiken. 

 

Mattias: Ok, så det är en etta på den tillochmed eller? 

 

K_2: Ja, kände mig inte... det var ju spännande mer bara hela tiden 

men inte såhär stressigt skulle jag inte säga. 
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Mattias: Ok, ja ska vi ta sista... eller näst sista. Tror du 

någonting externt utanför spelet kan ha påverkat din upplevelse? 

 

K_2: Ja kanske, jag vet inte. Vet inte vad det skulle eller ja.... 

 

Mattias: Ja som förslagsvis lokalen eller sånt. 

 

K_2: Jaha just de, jo men garanterat att det är nedsläckt, att de 

är liksom mörkt här. Jag hade ju inte fått samma grej om det var 

ett ljust rum eller om det var fullt med folk omkring mig eller 

nåt. Så det medförde ju garanterat. Sen jag reagerade faktiskt 

lite... tror det är det här ljudet  [trumslag kan höras genom 

väggarna]. 

 

Mattias: Trummisen? 

 

K_2: Ja det är trummisen. 

 

Mattias: Han dyker upp med ojämna mellanrum. 

 

K_2: Ja ok. Jag trodde först att det kanske var någonting men sen 

så insåg jag att det var utanför, Men blir mycket... man blir 

mycket såhära... för att det var så tyst så man hörde vissa 

distinkta ljud typ eller vad man säger, specifika ljud som man blev 

väldigt såhär... man började verkligen lyssna noga ibland. Så jag 

vet i början så gick jag ju fram typ... dem här statiska ljuden... 

jag försökte ju hitta ok vart kommer dem ifrån typ först o sådär. 

Man blir ju väldigt såhära uppmärksam om man hör de i spelet men 

ja det kan varit något externt men det är inget jag vet mer än... 

inget jag kan säga mer än att rummet liksom här. O just det! Det 

var lite också obehagligt just tanken att jag satt också med ryggen 

med mycket mellanrum tänkte jag på, att man bara... det kändes som 

vadsomhelst kunde... det är så mycket utrymme här bakom mig när 

jag satt, jag tänkte att vadsomhelst kunde ha hänt bakom mig men 

jag titta ju inte bakåt liksom. Det var fokus men man kände bara 

för man var här att... jag vet inte var ju relativt  stort rum 

liksom skapa lite obehag tror jag. 

 

Mattias: Ok, sista frågan är relativt kort o enkel om du har upplevt 

något av följande symptom illamående, rysningar, kalla kårar eller 

fläckar i synfältet? 

 

K_2: Ja, vad är fläckar i synfältet? Vad menas med det typ att 

man... 

 

Mattias: Om du typ tyckt dig sett något i ögonvrån eller så. 

 

K_2: Ja okej. Nej men typ kan ju säga typ... kalla kårar skulle 

jag säga. Men jag kände också att... eller ja specifikt att typ 

att pulsen gick lite typ kände jag garanterat eller typ hjärtat 
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snarare. För jag förväntade mig att något skulle ske typ o man bara 

förberedde sig typ att kanske kommer någon jumpscare eller 

vadsomhelst något [oförstårligt] ljud eller nåt. Sen vet jag 

inte... jag förväntade mig ju lite att... jag hade lite såhära att 

när jag gick fram mot... i det andra rummet förväntade jag mig 

kanske att nåt skulle komma utifrån korridoren också så jag hade 

lite såhära aningar om att det kanske... mentalt att typ något 

skulle kanske komma i dörr... kanske banka på dörrarna där eller 

nåt utanför rummet, något som skulle få mig att vända tillbaks typ 

jag vet inte. Jag var ju fast i ena änden av rummet. Mer... men jo 

bara såhär allmänt lite obehag typ skulle jag säga. 

 

Mattias: Ja det var mina frågor, har du någonting mer du skulle 

vilja tillägga? 

 

K_2: Nja, det var nice spel. Det skulle kunna vara något typ såhära 

om du fortsätter på jag vet inte [skratt] kanske. 

 

Matias: Kanske 
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Appendix K -  Intervju tre för kontroll. 

Anteckningar: K_3 

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Ska vi se om vi igång den här också, nu ska vi se K_3 

intervju efter avslutat speltest. Om vi börjar med Vad tyckte du 

om din spelupplevelse? 

 

K_3: Jo den var intressant och underhållande på ett bra sätt 

tyckte jag, ska jag skriva ner det här samtidigt eller? 

 

Mattias: Om du vill så kan du få göra det men jag ska renskriva 

allt det här sen ändå. 

 

K_3: Ok aja. Jo men, nej den var intressant. Generellt så tyckte 

jag det var kul, svårt att hitta om det var nått mål eller om man 

bara skulle kasta runt skalpeller på lik liksom och [skratt] 

hinkar på bilder på hundar liksom. Men ja det var snyggt, jag 

tyckte om dem dynamiska skuggorna från ficklampan, den kastar 

shadows typ, det var snyggt och "soundflares" grejer från 

lamporna liksom. Och jag tyckte det var snyggt gjort med många 

ljudeffekter tyckte jag var snygga typ stolen och sånt känns 

riktigt och dem hära klicken, jag försökte följa ljuden och hitta 

vart de kommer ifrån liksom. Lite sånt typ den hära vasken och 

lite sånt med klickljud. Nej det var trevligt.  

 

Mattias: Så känslomässigt, det var liksom en ganska trevlig 

upplevelse överlag? 

 

K_3: [Skratt] Ja, ja men visst det var om man nu snackar om 

skräckspel liksom, om vi går in på fråga två här kanske anser du 

att spelet var obehagligt... 

 

Mattias: Ja vi kan gå direkt dit. 

 

K_3: Ja ok för det gjorde jag. Vid ett tillfälle när jag öppnar 

dem hära likkylskåpen, ja för där glömde jag bort att en var 

öppen för jag hade för mig att jag hade bara öppnat två och sen 

så gick jag ut i hallen och sen så när jag kom tillbaka in och så 

var den öppen typ. O jävlar nu vad fan har hänt nu o sen så när 

jag stängde den då var väldigt obekväm av att vända mig om det 

skulle vara någon jobbig jumpscare som skulle få mig att fälla 

tårar.  

 

Mattias: Om du skulle sätta det på en skala från ett till tio som 

går från inte alls obehagligt till extremt, vad skulle du säga då 

ungefär?  

 

K_3: Typ två skulle jag säga tror jag. 

 

Mattias: Ok, så det var lite men inte mycket alls? 
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K_3: Ja det var lite obehagligt, men efter det var just i början 

typ men efter man hade vart runt i den hära "sandboxen" i en 

stund så sänktes det till en ganska trevligt, underhållande 

fysiska pussel fast inte pussel bara, fysisk sandbox typ kast 

runt grejer.  

 

Mattias: Okej aja, Ska vi hoppa ner till nästa på en gång, kände 

du dig orolig någon gång under speltillfället? 

 

K_3: Ja det gjorde jag ju som sagt det där med frysen. De blev 

jag orolig av men jag löste det genom att vända mig om. Face:a 

mina fears typ.  

 

Mattias: Ok, ja lite självförvållat obehag aja hursomhelst. Om du 

skulle säga en uppskattad nivå av oro från inget alls till stor? 

 

K_3: På just det här tillfället?  

 

Mattias: Nej mera överlag. 

 

K_3:  Fan där får vi nästan ta fyra för det där var obekvämt i 

början tyckte jag. 

 

Mattias: Ok, du kan vända på bladet så tar vi nästa del. Kände du 

dig stressad någon gång under speltillfället? 

 

K_3:  De första typ tre minuterna skulle säga. Jag vet inte det 

kändes som jag hade typ nåt objektiv på mig att göra så jag blev 

stressad och bara nu måste jag leta runt här bland alla grejor 

och hitta vad är det jag ska göra, är det nåt pussel som jag inte 

förstår? Är det nånting med den här tavlan? typ det här med 

hjärnorna och sånt så jag tänkte jag tar sågen och stoppar in 

huvudet på liket men jag tappa sågen genom golvet så kunde aldrig 

testa den. 

Men sen hoppa jag ju ut in i rymden som finns i likkylen där 

liksom så. Tror jag vet vart sågen tog vägen också. Men ja lite 

stressade i början. 

 

Mattias: Men det var mera en stress av bristen på ett objektiv 

att utföra, då standard speltänket är vad är mitt mål ungefär? 

 

K_3: Mhm precis. 

 

Mattias: Hur skulle du beskriva din upplevda mängd av stress från 

ingen alls till stor om vi tar den där fina skalan igen? 

 

K_3: Ja vi säger tre på den tror jag. 

 

Mattias: Ok, tror du någonting externt utanför spelet kan ha 

påverkat din spelupplevelse om vi tänker som lokalen eller 

dylikt? 
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K_3: Nej jag tyckte det var bra val av lokal i alla fall och jag 

hörde inte trumslagaren när jag hade lurarna på mig men annars 

kanske han kanske eller hon hade typ kommit in men ja det hörde 

jag inte och jag var inne i spelet också med min immersion liksom 

bara flow ja så nej det tror jag inte. 

 

Mattias: Fair enough, Nu de här är nästan bara kort och gott ja 

eller nej om du upplevt någon av följande symptom illamående? 

 

K_3:  Nej 

 

Mattias: Nej, rysningar? 

 

K_3:  Ja vid ett tillfälle eller nej mera trean tror jag. 

 

Mattias: Kalla kårar?  

 

K_3: Ja det kände jag verkligen.  

 

Mattias: Ok, vid ett tillfälle? 

 

K_3: Ja o det var det dära när jag inte vågade riktigt vända mig 

om [fnysning]. Som jag vart med om i många andra spel. 

 

Mattias: Fair enough, fläckar i synfältet? 

 

K_3: Nej inte. 

 

Mattias: Ok, ja har du något mer du vill säga eller? 

 

K_3: Nej det är nog bra så tror jag. 
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Appendix L -  Intervju fyra för kontroll. 

Anteckningar: K-4 

–--------------- 

Transskript: 

–--------------- 

Mattias: Nu ska vi se intervju efter avslutat speltest K_4. Om vi 

börjar med fråga ett där vad tyckte du om din spelupplevelse? 

  

K_4: Jag tyckte den var nice. Den var läskig eller lite obehagligt 

till en början, när man utforskade området o sådär. Men efter ett 

tag så blev det... Mindre läskigt när man hade koll på området och 

så där. Men det var en bra spelupplevelse. 

 

Mattias: Ok, så känslomässigt något obehagligt med det avtog efter 

tid ungefär? 

 

K_4: Ja så skulle jag säga. 

 

Mattias: Ok, vi kan nästan gå in på fråga två där på en gång för 

den var vi redan inne på ändå, anser du att spelet var obehagligt 

och i så fall till vilken grad? 

 

K_4: Precis. Ja det var ju obehagligt själva feelingen i det hela. 

Till vilken grad... Inte.... det var ju inte läskigt det skulle 

jag inte säga men det var bra eller det var en obehaglig stämning 

i hela miljön. Ja så till vilken grad sur ska jag specificera där? 

 

Mattias: Det höra mera till om du kollar på den där fina skalan 

nedanför. Obehaglighetskänsla i spelet från ett som är inte alls 

obehagligt till extremt obehagligt. 

 

K_4: Ja Då skulle jag sätta en femma på den.  

 

Mattias: Vi kan hoppa till fråga nummer tre kanske, kände du dig 

orolig någon gång under speltillfället? 

 

K_4: Det var en gång som jag blev medveten om man... ett tag så är 

man ju liksom inne i jag utforskar och kollar alla ställen och 

sådär sen blev jag medveten om att han kanske har gömt någonting 

bakom hörnet första gången jag gick ut, när jag gick ut genom 

dörren. När jag skulle tillbaks i korridoren. Då stannade jag upp 

o noterade att jag liksom blev lite såhär suspicious, att nu kanske 

det händer någonting så.  

 

Mattias: Det var en viss oro vid det tillfället, var det bara det 

tillfället eller? 

 

K_4: Det var då jag noterade det först så nästa gång tänkte jag 

likadant att det kanske kommer någonting nu liksom. Men det hände 

aldrig så den oron la sig så fort man kom runt hörnet. Men ja det 

var de två tillfällen som jag tänkte på det när jag gick ut genom 

korridoren sen igen. Eller ut till korridoren snarare. 
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Mattias: Om vi tar fråga 3.1 där uppskattad nivå av oro från ingen 

alls till stor. 

 

K_4: Ja där tror jag nog att jag skulle... orosnivån är nog högre 

än obehaget så jag sätter nog en sjua på skulle jag säga. För det 

är såhär när det bara är stämningen o man glider omkring och 

utforskar så är man snarare orolig att det kommer komma en 

jumpscare. 

 

Mattias: Så det är mera oro för det oförutsedda? än en specifik 

sak så är det mera det som kan ske? 

 

K_4: Ja exakt. 

 

Mattias: Om du vänder på bladet så har vi kände du dig stressad 

någon gång under speltillfället?  

 

K_4: Nej det gjorde inte. 

 

Mattias: Inte alls? 

 

K_4: Nej det gjorde jag inte, ingen stress för det var liksom inget 

sånt här att jag måste hinna eller om att jag måste nej. 

 

Mattias: Så bristen på högintensitets moment så var det inte så 

mycket stressande? 

  

K_4: Exakt, nej jag upplevde ingen stress 

 

Mattias: Ok, för att förtydliga så betydde även bristen på mål att 

det inte var så mycket krav på vad som behövde uppnåtts efter de 

tio minuterna? 

 

K_4: Ja precis det vara mera man hade all tid i världen att bara 

gå omkring och kolla på alla grejer.  

 

Mattias: Lät lågt där men du kan få ringa en till siffra på upplevde 

mängd stress. 

 

K_4: Nej stress kände jag ingen alls så det vart en etta på den. 

 

Mattias: Tror du någonting externt utanför spelet kan ha påverkat 

din spelupplevelse? 

 

K_4: Jag har ju mina aningar om att [skratt]sub:en kan ha påverkat 

mig. Men jag glömde bort den, Jag tänkte inte alls på den någon 

gång under hela spelet. Så... jag tänkte inte på trummorna heller 

som jag tänker på nu. Så det tror jag inte påverkade mig. Nej 

ingenting externt nej. 

 



XLIV 
 

Mattias: Så skulle man kunna säga att du var hyfsat immersed i 

spelupplevelsen?  

 

K_4: Ja i början i alla fall. Sen var det saker som ingame kanske 

påverka som immersionen som till exempel när jag buggade igenom 

stolen genom stolen eller stolen genom dörren. Då blev det såhär 

mer en kul grej och sådana grejer men ja ingenting externt utanför 

spelet jag kan tänka på. 

 

Mattias: Sexan är bara relativt straight forward typ ja eller nej 

om du upplevt något av dem. Nummer ett där illamående  

 

K_4: Nej. 

 

Mattias: Nej, rysningar? 

 

K_4: Nej. Kalla kårar är inte det... är det samma sak som rysningar 

eller vad är det? 

 

Mattias: Nja liknande... 

 

K_4: Ja kanske... vänta vad är nästa, fläckar i synfältet, nej det 

tror jag inte heller inte vad jag tänkte på. Men kalla kårar skulle 

jag väl nog kanske säga där. Det som jag snacka om tidigare när 

jag kände mig orolig eller om jag tänkte att nu kan det komma 

jumpscare runt hörnet, så kalla kårar skulle jag säga att jag 

upplevde i så fall. Ska jag kryssa i det? 

 

Mattias: Kan kryssa i den. Nu ska vi se om jag ska försöka summera 

lite, så känslomässigt det var lite obehag, kanske mera oro baserat 

på oförutsedda saker. Var det några andra känslor, intryck som du 

fick? 

 

K_4: Ja det var ju först när man klev i det där rummet, då kände 

man ju att det var liksom en tryckande stämning på något vis. Så 

man visste ju att det är ett spel och det är designat för att det 

ska vara obehagligt så det kändes ju direkt så och att man tänkte 

i det här rummet sker det o sådär men ja det var ju ingen såndär 

skräck som i AHHHHHHH SHIT eller som att det var.... det var inte 

jobbigt på något vis eftersom det var någon uppbyggnad eller 

någonting sånt. Så det var mest obehagligt o oro och såna grejer 

som man känner.  

 

Mattias: Så just åter lite det där igen med att det inte var så 

mycket högintensitet men allmänt obehagligt annars? 

 

K_4: Ja exakt o stämningen var liksom den började på en viss nivå 

och sen efter ett tag när man lärt känna rummet så kanske den sjönk 

så ja kurvan gick uppifrån o ner. 

 

Mattias: Jag tror jag känner mig nöjd där om inte du har något mer? 
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K_4: Det var en grej jag tänkte på det var något tickande vid den 

här väggen [pekar mot den vägg i spelet som har kranen]. 

 

Mattias: Det är kranen som står o droppar. 

 

K_4: Alrigh dåså, jag märkte inte det jag tänkte att det var 

någonting på andra sidan väggen och så tänkte jag kan man öppna 

någon dörr här eller någonting för att komma dit? 

 

Mattias: Tyvärr inte. 

 

K_4: Dåså. Nej det var dem funderingarna jag hade. 

 

Mattias: Ok, jag känner mig nog också nöjd där. 
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Appendix M -  Intervju fem för kontroll. 

Anteckningar: K_5 

------------------- 

Transskript: 

------------------- 

Mattias: Intervju K_5 efter speltest vi börjar med fråga ett. Vad 

tyckte du om din spelupplevelse? 

 

K_5: Delvis atmosfärisk men förvirrad. Jag förstod inte riktigt 

vad jag skulle göra, det var mest. Jag hittade ett rum och jag 

undersökte allting jag kunde undersöka o kunde inte ta mig vidare 

eller få någonting hända. 

 

Mattias: Så det är förvirrande i bristen på ett specifikt mål 

ungefär? 

 

K_5: Ja för mig i alla fall. 

 

Mattias: Men det var mest förvirrandes, det var inget 

frustrerande? 

 

K_5: Nja om jag hade vetat att det var ett riktigt spel så att 

jag blivit frustrerad eftersom jag var fast i tio minuter. Nu vet 

inte riktigt vad syftet är så att då kändes de inte lika lika 

frustrerande som det kunde ha gjort. 

 

Mattias: Så mest förvirrandes ok, annars övrigt känslomässigt var 

det något typ specifikt där? 

 

K_5: Nej inte mycket 

 

Mattias: Inte det... fair enough, vi kan gå till fråga två där. 

Anser du att spelet var obehagligt? 

 

K_5: Inte direkt, nu är jag inte jätte, åtminstone när det gäller 

filmer så är jag inte jättelätt påverkad eller skrämd dock i spel 

kan det vara men då handlade mest om att man blir jagad av 

någonting till exempel eller om det är en jumpscare till exempel 

men just scenery och sånt generellt brukar jag inte bli 

jättepåverkad av. Så att det här var inget undantag, det var inte 

så mycket som.  

 

Mattias: Så det är mera typ högintensitetsmoment som är det 

skrämmande? 

 

K_5: Ja jag tror de. Outlast till exempel när de... när man inte 

beredd på någonting eller när man vet att man är i fara men i 

övrigt sig så är själva... saker som döda kroppar eller sånt det 

är ingenting jag brukar. 

 

Mattias: Så miljön hade ingen direkt påverkan i sig? 
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K_5: Nej inte jättemycket nu är det ju definitivt inte liksom 

samma behaglighetsgrad som en äng med blommor liksom utan... men 

alltså man förstår ju vad syftet är med själva miljön men inget 

kraftigt obehag så liksom.  

 

Mattias: Om du skulle ta den där 2.1, obehaglighetskänsla i 

spelet som går från inte alls till extremt obehagligt och ringa 

in en siffra där. 

 

K_5: Jag tror att jag tar en trea och då är det nog mest relativt 

till genre och inte till spel överlag. Om det är relevant. 

 

Mattias: Så kanske lite mera förväntningar från andra spel? 

 

K_5: Ja i samma genre. Om jag jämför med Super Mario till exempel 

då kanske det blir mer 4–5 men jämfört med liksom andra mörkare 

spel ser det väl... då är det inte det egentligen.  

 

Mattias: Det blir nog bra det. Kände du dig orolig någon gång 

under speltillfället? 

 

K_5: Nej, möjligen i början så är det.... då visste jag ju 

ingenting om vad som kunde hända så då förväntade jag mig att det 

kan hända någonting som jag inte är beredd på här. Så i början 

möjligen men inte... inget liksom. Tror inte min puls ökade 

särskilt mycket men det fanns en viss förväntning om att det kan 

hända någonting. 

 

Mattias: Så det är lite den här rädslan för det oförutsedda? 

 

K_5: Precis och sen ju längre det gick desto mindre. Jag tror att 

det når en peak efter en liten stund för då har det gått så lång 

tid att nu måste det hända någonting men sen när det inte gör det 

så tror jag att det planar av ganska rejält. 

 

Mattias: Om vi tar då 3.1 där, samma grej med sifferskala. 

Uppskattad nivå av oro från ingen alls till stor? 

 

K_5: Tror att jag tar en trea där också, svensk som jag är. 

 

Mattias: Det blir nog bra det. Fråga nummer fyra kände du 

stressad någon gång under speltillfället? 

 

K_5: Nej. 

 

Mattias: Inget alls? 

 

K_5: Då var det nog samma sak som i början att det kan hända 

någonting men det planar ut ganska fort eftersom man... 

allteftersom ingenting händer.  

 

Mattias: Ja då blir det ganska snabbt här då, upplevd mängd 

stress från ingen alls till stor? 
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K_5: Två ringar vi in då. 

 

Mattias:  Fråga nummer fem, tror du någonting externt utanför 

spel kunna påverka din spelupplevelse? 

 

K_5: Inte mycket, nej det tror jag inte. Möjligen datorn var 

ganska kall för min vänsterhand kändes det som så det var.… men 

det tror inte det va... liksom inte något som påverkade utan vad 

jag tänkte efter en stund oj då det känns ganska, den har blivit 

ganska kall men det berodde nog mer på datorns temperatur än 

spelets atmosfär. 

 

Mattias: Ja kanske det men kan vara värt att notera. Sexan är om 

du upplevde något av följande symptom, först av allt illamående? 

 

K_5: Nej. 

 

Mattias: Nej. Rysningar? 

 

K_5: Nej 

 

Mattias: Nej, kalla kårar? 

 

K_5: Nej 

 

Mattias: Hepp. Fläckar i synfältet? 

 

K_5: Nej inte vad jag kommer ihåg. 

 

Mattias: Då har inte jag så mycket mer om inte du har något mer 

du vill tillägga? 

 

K_5: Nej det var nog allt tror jag.  
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Appendix N -  Intervju sex för kontroll. 

Anteckningar: K-6 

–--------------- 

Transskript: 

–--------------- 

Mattias: Nu ska vi se här då, intervju efter avslutat spel test 

K_6 Vi börjar helt enkelt med frågan nummer ett. Vad tyckte du om 

din spelupplevelse? 

  

K_6: Det var väldigt spännande tyckte jag det var eller. I början 

så var det lite obehagligt och så var det ganska obehaglig när 

jag hitta liket, för då trodde jag det skulle hända någonting. 

Sen var det spännande för det kändes som man skulle hitta något 

eller att det fanns en lösning eller ett pussel på något sätt. 

Sen efter en stund började det kännas som att det inte fanns det, 

utan det bara var och då var det lite såhära det var ju kul o 

leka runt o testa o kast omkring saker o sånt.  

 

Mattias: Ok, Vi kan nästan gå in på fråga två för du vart halvt 

inne på den ändå. Anser du att spelet var obehagligt? 

 

K_6: Typ väldigt korta stunder, precis i början för då visste jag 

inte vad som fanns alls och det var ju en lite såhär obehaglig 

miljö typ såhär ljuset och typ ljuden, allt man hörde var liksom 

fotsteg o så kommer mani ett slags nytt rum liksom och ok det var 

nytt ljud man visste inte vad som skulle hända. Jag trodde att 

det skulle vara typ en jumpscare eller någonting liksom. Sen var 

det väl mindre obehaglig när man insåg att nej det kommer typ 

inte hända så mycket.  

 

Mattias: Mhm, om vi skulle ta en fin liten skala där för det 

också. Vi har den där 2.1 obehaglighetskänsla i spelet från inte 

alls obehagligt till extremt obehagligt Det här är då mera 

överlag. 

 

K_6: Överlag... då tror jag att jag sätter den på en fyra här. 

Det kändes väl typ som... jag vet inte tror typ... hade jag fått 

spela en kortare tid så hade jag nog känt att det var mer 

obehagligt. För nu vart det att jag blev liksom van, vid där jag 

var och det kändes som att det är osannolikt att någonting kommer 

hända kändes det som. O då vart det liksom att det vart mindre 

obehagligt men från början så var det mer läskigt tror jag. 

 

Mattias:  Ok, så det är att i början är det ovant o man inte vet 

exakt vad man kan förvänta sig. O sedan så avtar det allteftersom 

ungefär? 

 

K_6: Ja precis, det var mer typ... Sen när jag hitta liket så 

kändes det ännu gång som oj nu kanske det är någonting liksom. 

Det kändes som att.... alltså jag typ trodde att liket skulle 

vakna och att jag skulle behöva fly genom den där andra dörren 
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typ eller någonting. O då vart det lite såhär ok shit det här kan 

vara läskigt. Men det var inte så farligt tillslut. 

 

Mattias: Ok, då kan vi nästan ta fråga nummer tre där då, kände 

du dig orolig någon gång under speltillfället?  

 

K_6:  Alltså inte orolig vet jag inte kanske. Det var ju typ 

såhär jag trodde att det där liket skulle vakna. Då vart jag lite 

såhär jag vill typ peta på den så att det verkligen är dött och 

då trodde jag att det kunde komma typ en jumpscare eller 

någonting. Så då kände jag lite såhär [Kraftig inandning] ok men 

sen så ja det var då. 

 

Mattias: Ok så de vart inte så mycket egentligen utan det var 

just vid det tillfället så? 

 

K_6: Ja, kanske lite i början också när jag typ gick in i rummet. 

För det var nytt liksom och hela miljön var ju lite såhär creepy. 

Innan man visste vad som fanns så då vart man lite orolig inför 

att öppna nya dörrar o så. 

 

Mattias: Om vi tar fråga 3.1 där, uppskattad nivå av oro från 

ingen alls till stor. 

 

K_6: Den tror jag sätter på en... Om man jämför med andra spel i 

alla fall så brukar man ju inte känna sig direkt oroad för vad 

som kommer hända.  Men jag tror ändå jag sätter en sjua här för 

att det var några tillfällen som det kändes som att saker man 

peta på kunde göra någonting så. 

 

Mattias: Så det var mycket där utav det oförutsedda och vad som 

eventuellt kan ske? 

 

K_6: Ja precis, jag tänkte att någonting skulle kunna hända 

liksom. Så att definitivt ett par gånger. 

 

Mattias: Om du vänder på bladet så har vi en liten till del, 

först där fyran kände du dig stressad någon gång under 

speltillfället.  

 

K_6: Hmm, nej egentligen inte alls faktiskt. Det kändes som att 

jag hade ganska god tid på mig o utforska och att det handlade 

mer om att metodiskt utforska allting och komma fram till 

någonting. Som att man skulle lösa ett pussel. Så inte så 

stressigt nej. 

 

Mattias: Ok, om vi tar 4.1 upplevd mängd stress från ingen alls 

till stor? 

 

K_6:  Jag sätter bara en tvåa här faktiskt, för jag ska inte säga 

att det var, det var inte som att sitta o spela... Nej jag 

försökte hitta på någon bra liknelse men det var väl pytte lite 

precis i början. Sådär som man gör med allt som är nytt skulle 



LI 
 

jag säga, i och med att jag aldrig spelat har spelat det förut så 

blir det väl lite men sen var det rätt lugnt. 

 

Mattias: Låter vettigt, ok femman tror du någonting externt 

utanför spelet kan ha påverkat din spelupplevelse? 

 

K_6: Nej egentligen inte mer än att jag vet att de här är en del 

av ett test så man har någon förväntan om det ska vara något 

speciellt eller någonting söks. Det är väl det enda, det var 

alltså jag kan inte jämföra med om jag bara suttit hemma och 

spelat det för att bara ta det lugnt och ha kul så kanske det 

hade varit lite annorlunda. Men i och med att jag visste att det 

var ett testtillfälle så kan de ha påverkat mig lite. 

 

Mattias: Att man har lite det här tankar om att det är någonting 

mer som sker förmodligen utanför spelet? 

 

K_6: Ja precis att jag spelar av ett annat syfte än att bara 

liksom underhållning. 

 

Mattias: Ok, sexan är relativt enkelt om du upplevt någon av 

följande symptom illamående, rysningar, kalla kårar eller fläckar 

i synfältet? 

 

K_6: Nej inget sånt seriös skulle jag väl säga. Alltså kalla 

kårar det beror väl på lite vad det är exakt alltså såhär det var 

ju en lätt känsla av obehag när jag hitta liket där. För att 

miljön gav en ju lite såhära ok det är lite läskigt liksom men 

jag vet egentligen inte varför för det var inget.... egentligen 

ingenting som stack ut. Alltså man tänker sig, jag tror jag var 

på ett bårhus eller någonting men det var dom hära väldigt såhär 

det var ingen musik, det var ljuden lät som det borde låta 

därinne ungefär. O lamporna lät högt så det bidrog lite till att 

det var obehagligt. För det kändes inte som att det var helt 

avslappnat heller så ja men jag vet inte om det var något av de 

här symptomen heller. 

 

Mattias: Då skippar vi nog dem då. Jag har inte så mycket mer har 

du någonting du vill tillägga? 

 

K_6: Nej egentligen inte, det var rätt spännande, kul test. 
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