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Sammanfattning 
 
Berättande för Virtual Reality undersöker hur okonventionellt berättande kan påverka en 
spelares upplevda förhållande till en non-player character i vad som annars är en 
minimalistisk Virtual Reality-simulation. 
 
Studien innefattar en kvalitativ undersökning som utfördes på åtta testpersoner som alla fick 
spela igenom tre sociala scenarier i Virtual Reality och sedan intervjuas för att utvinna data 
till undersökningen. För att stödja undersökningens upplägg baserades arbetet på en bred 
bakgrund relaterad till bland annat berättartekniker och Virtual Reality-utveckling. 
 
Resultaten av undersökningen uppmärksammar potentialen som Virtual Reality har för att 
stärka den emotionella kopplingen mellan en spelare och en non-player character. 
Det lägger också en grund för vidare experimentering inom berättande i mediet i framtiden. 
 
Nyckelord: Narrativ, Virtual Reality, non-player character, inlevelse, empati, personligt 
utrymme  
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1 Introduktion 
 
Virtual Reality (fortsättningsvis kallat VR) är en plattform som människor fortfarande 
försöker hitta nya möjligheter för. Det är en plattform som kan utnyttjas i många 
användningsområden men hittills har inte möjligheterna för berättande expanderats så 
mycket i VR. Detta beror på att det varit en kamp att lista ut vilka typer av narrativ som endast 
går att berätta i VR. De flesta exempel på berättande i VR är väldigt likt hur berättande redan 
presenteras i spel och filmer, den enda skillnaden är att spelaren inte tvingas ägna det som 
händer någon uppmärksamhet eftersom VR tillåter observatören att se allt inom 360° fri 
huvudrörelse. En lösning på detta är att sätta spelaren i en miljö där allt som händer runtom 
spelaren kan ses som en del av berättelsen, men detta har inte varit något som är exklusivt för 
VR. Fokus i denna studie var inte att skapa ett narrativ som endast är möjligt i VR. Fokus ligger 
istället på att använda okonventionellt berättande i kombination med VR för att se om dessa 
två element kan hjälpa spelare bygga starkare empati för en non-player character 
(fortsättningsvis kallad NPC) än de skulle i ett traditionellt spel. 

Artefakten för denna studie utnyttjar inlevelsen av VR för att stärka spelarens känsla av 
närvaro i relation till en annan karaktär, något som tas upp i Jordan Belamires text My First 
Virtual Reality Groping (Belamire 2016). Texten är en dokumentation av den första gången 
Belamire testade ett VR-spel. Spelet i fråga var QuiVr (Blueteak 2016) och är ett onlinespel 
där två spelare samarbetar för att skjuta pilar på attackerande fiender. Båda spelarna står i 
samma utrymme och har sina huvuden och händer representerade i spelet genom VR-headset 
och 3D-möss i vardera handen. Belamire blev, som hon beskriver det, antastad av en 
onlinespelare som rörde sina händer på opassande delar av hennes virtuella kropp. Denna idé 
av personligt utrymme i VR är vad som motiverade vidare undersökning inom området och 
ledde till den här studien. Poängen var inte att återskapa samma obehag Belamire upplevde 
under hennes spelsession, utan att utnyttja inlevelsen som VR ger för att framhäva en positiv 
känsla som empati i förhållande till en annan karaktär, även om obehag fortfarande kunde 
uppstå. 

Inom ett narrativ finns det två viktiga komponenter för att mottagaren ska bli insatt i 
berättandet. Den ena är att kunna känna empati för karaktärerna och den andra är 
identifikation med situationerna dessa karaktärer befinner sig i (Tettegah & Huang, ss. 35-38 
2016). Artefakten till denna studie återskapar sociala scenarier i VR som utvecklats med 
designfilosofin att de ska vara lätta för spelare att identifiera sig med. En kontext som förklarar 
spelarens förhållande till en NPC som existerar i dessa scenarier. Detta kommer tas upp mer 
i bakgrunden. Spelaren blir uppmuntrad att bemöta NPCn med kroppslig beröring eller 
kroppsspråk beroende på hur denne spelare bedömer situationen (om spelaren ens vill göra 
någonting). Målet är att utvärdera hur okonventionellt berättande stärker en spelares 
förhållande till en karaktär och ger en starkare känsla av upplevd närvaro som VR tillbringar. 
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2 Bakgrund 
Eftersom detta arbete innefattar många olika vetenskapliga områden har bakgrunden delats 
upp i fyra delar med fokus på: 

1. Narrativa kontexter och hur empati definieras i den här studien. 

2. Hur inlevelse fungerar i VR i förhållande till personligt utrymme. 

3. Hur narrativ och starka emotionella kopplingar byggs i VR. 

4. Och till sist varför realistisk grafik inte är nödvändig för det här arbetet. 

2.1 Narrativa kontexter och empati 
Berättandet i artefakten byggde inte på narrativet som den avgörande faktorn. Vad hoppet var 
med att kombinera narrativet och inlevelsen av VR var att utvinna empati och identifiering 
från spelaren. Den narrativa delen är vad som i det här arbetet kommer kallas narrativa 
kontexter. Empati och narrativa kontexter är dock löst definierade ord och behövde därför 
preciseras i förhållande till detta arbete. Till att börja med förklaras narrativa kontexters 
betydelse. 

Det okonventionella berättandet som används för att skapa en emotionell koppling mellan 
spelaren och NPCn är vad den här studien kallar narrativa kontexter. För att bryta ner exakt 
vad narrativa kontexter är på ett lättförståeligt sätt så är de korta berättelser som ger 
användare förståelse för var de befinner sig, deras relation till karaktärerna och vad som har 
lett dem dit. Det är beskrivningar av händelser relaterade till en namnlös karaktär som 
spelaren antar rollen som. De händelser som beskrivs i kontexterna är vad som leder upp till 
scener där narrativet blir helt upp till spelaren att ta kontroll över. 

I Emotions, Technology, and Digital Games (Tettegah & Huang, ss. 35-38 2016) går Karen 
Schrier i ett eget kapitel igenom de definitioner av empati hon applicerar på spel i hennes 
studier, som i sin tur är baserade på andra människors definitioner. Hon tar upp att empati 
ofta blandas ihop med sympati eftersom båda innefattar att se sig själv som någon annan. 
Skillnaden är dock att sympati är att identifiera liknelser mellan en människas situation och 
något en själv varit med om. Empati är strävan att vilja förstå en annan persons situation 
genom att mentalt försöka sätta sig i situationen själv utan att vara bekant med den. 
Definitionerna Schrier använder faller ofta in i grupperingar som att föreställa sig själv hur en 
annan person mår i en situation både emotionellt och tankemässigt, samt personens fysiska 
tillstånd (t ex om de är sorgsen, förvirrad eller i smärta). Det kan också vara att identifiera en 
annan persons känslor och anpassa sig själv efter dessa i ett försök att få den andra personen 
att må bättre utan att faktiskt förstå deras besvär till fullo. Baserat på Schriers exempel är 
känslorna som användaren är tänkt att känna i förhållande till NPCn mer definierade. 
Användaren ska ha lätt att se sig själv som spelarkaraktären även om deras livssituationer inte 
matchar varandra. De ska också kunna föreställa sig hur den andra karaktären känner och 
skulle vilja bli bemött av spelarkaraktären de antar rollen som. De punkter från Schrier som 
tagits upp är alla beskrivande av hur spelaren var tänkt att uppleva empati i artefakten. 

I de studier som dokumenteras i Playing Prosocial Video Games Increases Empathy and 
Decreases Schadenfreude (Greitemeyer, Osswald & Brauer 2010) och Simulating REAL 
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LIVES: Promoting Global Empathy and Interest in Learning Through Simulation Games 
(Bachen, Hernández-Ramos & Raphael 2012) utfördes experiment på människor som 
utvunnit mycket data på empati och identifiering. I en av studierna talar de om ”Global 
Empathy” vilket i deras tester sätter användaren i en simulation av hur det är att leva som en 
person i en helt annan del av världen. Det är i denna simulation som användaren ska bygga 
empati för människorna genom att identifiera sig med de få element de känner igen från sitt 
eget liv. Identifieringen kommer ifrån att användaren får situationer beskrivna eller 
simulerade som liknar upplevelser de själv haft med många parallella element. Empatin 
uppstår från de skillnader som användaren inte identifierar sig med och inte kan tänka sig 
själv leva med. För denna studie bygger artefakten på att skapa mer vardagliga situationer, 
vilket förhoppningsvis är lättare för spelarna att identifiera sig med vilket kan leda till att 
många testare upplever mer sympati för situationer de själv varit i än vad de upplever empati 
för något som aldrig hänt dem. Inlevelsen prioriteras mer än empatin i det här fallet. 

2.2 Personligt utrymme i Virtual Reality 
För att motivera varför VR-implementering av artefakten var meningsfull för att ge spelare 
den inlevelse som krävs i de sociala scenarier de ska utsättas för behövdes undersökning inom 
personligt utrymme och främst i förhållande till VR. Det finns studier specifikt inriktade på 
hur personligt utrymme fungerar i VR. Visade både i Human Interactions and Personal Space 
in Collaborative Virtual Environments (Nassiri, Powell & Moore 2010) och Peripersonal and 
Interpersonal Space in Virtual and Real Environments: Effects of Gender and Age (Iachini, 
Coello & Frassinetti 2016) hur personligt utrymme existerar i den virtuella världen och hur 
det påverkar olika typer av människor. Båda studier testar hur två människor är villiga att 
interagera med varandra i vad de kallar en ”collaborative virtual environment” och jämför det 
med verkliga livet. I studierna uppmärksammas också faktorer som kön och åldersskillnader. 
Baserat på deras forskning drogs slutsatsen att personligt utrymme tydligt existerar i VR vilket 
motiverade skapandet av en prototyp som berör samma område som dessa undersökningar. 

I Ritz och Buss studie A Framework for Aligning Instructional Design Strategies with 
Affordances of CAVE Immersive Virtual Reality Systems (Ritz & Buss 2016) undersökte de 
metoder för att skapa en inlevelserik VR-upplevelse. I deras forskning försöker de skapa ett 
ramverk för ”immersive virtual reality-systems” (IVR). Vad de kom fram till är sex 
designprinciper att tänka på under utvecklingen av inlevelserika VR-upplevelser. Under 
skapandet av artefakten kom dessa att användas som referenspunkter för att spelprototypen 
skulle bli så inlevelserik som möjligt. Den första är att tänka på vad spelet innehåller i 
förhållande till vad för typ av värld det utspelar sig i och hur övernaturlig den är (t ex en 
fantasivärld kan vara svårare för användare att leva sig in i jämfört med en mer realistisk 
nutid). De sociala scenarier prototypen illustrerar kom att baseras på vardagliga interaktioner 
som kan hända i modern tid. Den andra principen är att engagera användaren genom deras 
interaktion med världen istället för passiv observation. Prototypen var tänkt att byggas runt 
interaktion mer än observation. Den tredje designprincipen är att tänka på att olika användare 
kan ha olika mycket erfarenhet av VR och kommer därför uppleva spelet på väldigt olika vis. 
På grund av detta så kom testningen att förhålla sig till en urvalsgrupp och inte blanda 
människor med drastiskt olika mycket erfarenhet av VR. Den fjärde är vad spelets grafiska 
presentation är. Prototypen kom att ha väldigt minimalistisk grafik vilket motiveras längre ner 
i bakgrunden. Den femte är att uppmärksamma hur lik den virtuella världen är den faktiskt 
fysiska världen spelaren rör sig i. Prototypen skulle eventuellt ha scenarier där spelaren kunde 
interagera med världen, t ex sätta sig ner på en plats där det i riktiga världen skulle finnas en 
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stol så att de inte faller på golvet. Den sista designprincipen är att tänka på vad spelaren har 
för tekniska kunskaper. Artefakten skulle inte ha någon form av inmatning från spelarens håll 
utöver hur de rörde sig i VR-utrymmet. 

2.3 Berättande i Virtual Reality 
Eftersom artefakten för detta projekt förmedlade ett narrativ så behövde data för skapandet 
av berättelsedrivna VR-spel. För berättande i VR finns det lite material i förhållande till spel 
men mycket inom det nära besläktade VR-filmmediet. Detta projekts artefakt var närmare 
kopplat till att vara ett VR-spel än en film, men med tanke på hur mycket spel hämtar från 
film när det kommer till berättande i ett visuellt medium så bedömdes det fortfarande vara 
relevant för denna studie (Lebowitz & Klug, ss. 23-26 2011). 

I Yuan, Mi och Lius arbete Storytelling in VR – Light Chaser’s VR Short Film SENT som 
handlar om en VR-film som heter SENT (Light Chaser Animation 2016), beskriver de hur 
berättande i VR är annorlunda jämfört med andra medier som film eftersom skaparna av 
narrativet alltid måste vara medvetna om att användaren kan titta var som helst inom en 360 
graders vinkel (Yuan, Mi & Liu 2016). Detta betyder att användarens uppmärksamhet inte kan 
vägledas på samma sätt som åskådaren av en film kan. I den här studiens artefakt förmedlas 
allt berättande från ljudinspelningar utanför spelvärlden. Ingenting i prototypen var animerat 
för att försöka dra till sig testarens uppmärksamhet vid enskilda tillfällen. Testaren var också 
vägled att fokusera på NPCn eftersom de var det enda i miljön som var visuellt intressant. 

I Invasion! Exploring Empathy and Agency in VR (Darnell & Hutchinson 2016) beskriver 
Eric Darnell och Michael Hutchinson hur empati och inverkan fungerar i relation till en VR-
film som heter Invasion! (Baobab Studios 2016). De fokuserar på den narrativa aspekten av 
VR men också lite av den tekniska sidan. Vad de tar upp när det kommer till narrativ är 
kampen mellan att få användaren att känna empati i VR och att känna inverkan i VR. För deras 
VR-film säger de att det var viktigare att användare kände att deras agerande hade en reaktion 
från filmen för att ge så mycket inlevelse som möjligt i den virtuella världen. De förklarar att i 
en traditionell film är empatin för karaktärerna det enklaste sättet att ge åskådare inlevelse 
eftersom det tillåter dem att sätta sig i karaktärernas skor under berättelsens gång. Men i VR 
är det inte lika lätt eftersom användaren redan har inlevelse från att de känner sig som en del 
av den värld berättelsen utspelar sig i. På så sätt kan de också se sig själva som en karaktär i 
världen och de har inte samma behov av en annan karaktär att sympatisera med. Har 
narrativet en karaktär för användare att bygga empati för så kommer de splittra sin 
uppmärksamhet mellan sig själv och denna karaktär. På så sätt blir empatin inte lika effektfull 
som den brukar bli i en traditionell film. Darnell och Hutchinsons arbete var användbart för 
denna studie, i synnerhet för skapandet av artefakten eftersom den involverade två karaktärer, 
användaren och en NPC som användaren skulle interagera med. Det var viktigt att reflektera 
över om artefakten skulle ha stärkts av att utveckla NPCn till mer av en empatisk karaktär. Ett 
annat alternativ skulle varit att fokusera på att användaren skulle känna sig som att de hade 
inverkan i prototypen. Detta skulle endast definierat NPCn i förhållande till användaren som 
en karaktär. I artefakten tilldelas användaren en öppen men fortfarande definierad karaktär 
som de lever sig in i. Deras tankegång ska vara: ”Om jag var i den här situationen, hur skulle 
jag agera?” Det var viktigare att användare skulle kunna dra paralleller till sina egna liv än att 
de skulle bli fängslade av NPCn som en karaktär de vill lära sig mer om och identifiera med. 



 
5 

2.4 Minimalism och kompensering 
På grund av begränsade kunskaper inom grafisk design och animation har artefakten till den 
här studien väldigt minimalistisk grafik, både i form, texturering och mängden spelelement. 
Ett implicerat problem med detta är att spelarupplevelsen kommer bli sämre på grund av att 
en så stor del av en typisk spelupplevelse saknas. Berättande i spel och spelares emotionella 
koppling till dem har dock funnits sen långt tillbaka, i Interactive Storytelling for Video 
Games förklarar Lebowitz och Klug hur berättande i spel har existerat länge (Lebowitz & Klug, 
ss. 18-24 2011). Och även om nya teknologier introducerats som stärker det nya berättandet 
så har de aldrig varit en kritisk komponent för att spelare ska få en stark emotionell koppling 
till spelen, de har endast varit nya möjligheter att presentera berättelsen på. Det sätt som den 
här studiens artefakt använder VR kan ses på samma vis som en ny spännande teknologi för 
att presentera berättelser och gör arbetet mer konkret att analysera eftersom VR är den enda 
avancerade komponenten i artefaktens presentation. 

Thomas Was Alone (Bithell 2012) är ett modernt exempel på ett spel med så pass 
minimalistisk grafik att alla föremål i spelet är rektangulära objekt, endast färg och form 
särskiljer föremål och karaktärer. Trots den enkla grafiken blev spelet väl bemött av både 
recensenter och spelarbasen. Metacritic (CBS Interactive 1999) är en hemsida som samlar 
ihop kända recensenters och vanliga användares givna betyg till olika spel, filmer och annan 
media för att sedan räkna ut medelvärdet av sammanlagda betyg. Där ligger spelets betyg 
ungefär mellan 70 och 80 på deras 100-poängsskala. I recensenternas texter på sidor som IGN 
(Macdonald 2012), Kotaku (Narcisse 2012), GameSpot (Shea 2013), Eurogamer (Stanton 
2013) och Polygon (Kollar 2013) så går det att se hur alla nämner att spelet lyckas förmedla 
karaktärernas personlighet utan att ge dem avancerad grafik eller röstskådespel utöver en 
berättarröst. 

”It makes you care about characters that are nothing more than coloured rectangles. 
It’s a great example of the way decent writing can elevate the simplest of games to 

something really memorable” – Keza Macdonald (Macdonald 2012) 

Detta visar på att ett spel inte behöver avancerad grafik för att spelare ska bygga en stark 
emotionell koppling till dess karaktärer eller leva sig in i världen som presenteras för dem. 
Artefakten för denna studie ville kompensera den primitiva grafiken med välutvecklade 
narrativa kontexter och VR-integrering för att ge spelare inlevelse trots de grafiska 
begränsningarna. 

För denna studie var det också viktigt att testare skulle känna av närheten till NPCn och genom 
det någon form av obehag över att utföra en akt som kan bryta deras personliga utrymme. Det 
kan uppfattas som att den grafiska representationen av NPCn skulle vara en stor faktor i hur 
verklig VR-upplevelsen är för spelaren. Dock, enligt testerna utförda i Human Interactions 
and Personal Space in Collaborative Virtual Environments (Nassiri, Powell & Moore 2010) 
är den grafiska representationen inte nödvändig för att få spelaren att känna närhet i VR. I 
studien dokumenteras många testare av deras spel/plattform som kände att de grafiska 
representationerna av andra testare i världen inte hade mycket betydelse för att ge dem en 
starkare känsla av närvaro från karaktärsmodellerna. Detta var något denna studie utgick 
ifrån eftersom prototypen kom att bli väldigt avskalad grafiskt sett, men skulle visa på att 
användaren levde sig in i upplevelsen trots denna avsaknad. 
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3 Problemformulering  
Vad denna studie undersöker är hur narrativa kontexter i ett VR-spel kan stärka spelares 
inlevelse och förhållande till en NPC. Om känslan av närhet med en NPC och en narrativ 
kontext omkring NPCn kan få dem att kännas som en riktig person trots deras saknad av 
animation, avancerad grafik eller dialog. För detta behövdes som minimum en VR-prototyp 
med en spelarkaraktär och en stillastående NPC. Det behövdes också skrivande av de narrativa 
kontexter som skulle appliceras på spelarkaraktären och NPCn, fem stycken eller mindre var 
ett bra antal att utgå ifrån för intervju och tid spenderad med prototypen. Det behövdes också 
testare att ta del av undersökningen. 

Virtual Reality är någonting som fortfarande försöker hitta sin roll i spelindustrin. Den 
nuvarande wow-faktorn som människor får bara av att använda en VR-plattform är tillräckligt 
för att tillfredsställa användare, och många av spelen som utvecklas för VR är baserade på ett 
redan etablerat, ofta lättförståeligt koncept men med VR-integrering för att göra det ”nytt” 
igen. Det finns inget problem med den här utvecklingsmetoden, när ett nytt sätt att spela 
introduceras till spelare så är det viktigt att normalisera det för den stora massan. Det kan 
liknas vid populariseringen av 3D-grafik på 90-talet där många utvecklare skapade 3D-miljöer 
för spelare att utforska och förstå konceptet att spela i tre dimensioner. Vad denna studie vill 
göra är framtidsplanera för hur narrativ kan implementeras i den redan etablerade VR-
trenden och hur mediet kan förstärka berättande i spel. Närhet mellan två karaktärer är vad 
som undersökts mer specifikt. Det sätt som både filmmediet och spelmediet ofta hanterar t ex 
intimitet är att sätta tittaren/spelaren som en passiv observatör som beskådar hur 
karaktärerna bakom skärmen reagerar på varandras intima handlingar, men känslan uppstår 
inte för mottagaren. Att känna en annan karaktärs närhet har stor potential att stärka narrativ 
i spel. Det kan ge människor en starkare emotionell koppling till karaktärerna snabbt genom 
hur verkliga de känns i en VR-miljö. Katherine Isbister skriver i sin bok How Games Move Us: 
Emotion By Design om hur starka känslor framhävs ur spelare när de får anta en fantasi-
identitet i rörelsedrivna spel (Isbister, ss. 102-108 2016). Rörelsebaserade spel kan stärka 
spelarens identifiering med en karaktär genom att få spelaren att utföra fysiska akter likt 
fantasirollen hos spelarkaraktären. Ibister hävdar också att det stärker spelares sociala och 
emotionella egenskaper i verkliga livet. 

Målet med studien har varit att utforska om VR-integrering i kombination med en narrativ 
kontext som simulerar ett socialt scenario mellan en spelare och en NPC gör spelaren mer 
engagerad i berättandet. 

Detta leder till följande frågeställning: ”Hur påverkar en narrativ kontext inom Virtual Reality 
spelarens upplevda förhållande med en non-player character?” 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakten 
Målet var att skapa en spelprototyp i Unreal Engine (Epic Games 1998) med en spelarkaraktär 
(pawn) stående i ett statiskt rum med en likväl statisk NPC framför dem. NPCn skulle bestå 
av några enkla geometriska former sammanställda för att efterlikna en mänsklig form. Den 
skulle vara poserad i olika ställningar beroende på den narrativa kontexten. Prototypen skulle 
utgå ifrån Unreals inbyggda VR-integrering genom HTC Vive (HTC Corporation 2016) vilken 
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tillåter spelaren fri huvudkontroll i spelvärlden och två representationer av deras händer med 
hjälp av Vive's 3D-möss. Som mest skulle fem narrativa kontexter skapas och skrivas ut på 
papper. Detta för att varje testsession inte skulle ta för lång tid att gå igenom. De narrativa 
kontexterna skulle vara genomtänkta både i förhållande till spelarkaraktären och NPCn samt 
situationen de befinner sig i. Men för att inte dra ut på testsessionerna så gjordes beslutet att 
kontexterna skulle förhållas till en kort och konkret beskrivning som gav en tydlig bild av varje 
scenario (se Appendix A). 

Prototypen skulle vara så minimalistisk och lättförstådd att vem som helst i vuxen ålder skulle 
kunna interagera med den utan problem. 

3.1.2 Urvalsgrupp och testning 
För testningen beslutades åtta människor som den optimala mängden testpersoner. Detta 
antal baseras på tre faktorer som bedömdes viktiga att ta hänsyn till. Den första var att hålla 
antalet testpersoner jämnt så det blir lättare att jämföra grupperingar av testare. Den andra 
var att det måste vara ett antal högt nog för att en testpersons data inte skulle väga för mycket 
i jämförelse med de andra. Den tredje faktorn var att testsessionerna skulle vara individuella 
och kunde tagit en obestämt lång tid innan varje blev färdig, så alla testsessioner behövde vara 
genomförbara innan all data skulle vara samlad. De åtta testsessionerna skulle hållas för att 
få en ungefärlig uppfattning om hur majoriteten uppfattar artefakten. Testarnas erfarenhet av 
VR kunde vara ett problem med testningen, urvalet skulle därför förhålla sig till människor 
som hade begränsad erfarenhet eller aldrig hade testat ett VR-spel. Detta för att sätta alla på 
en något likvärdig nivå eftersom det är svårare att hitta människor med lika mycket erfarenhet 
av VR. Då kan resultaten baseras på vissa som spelat mycket VR och fortfarande är i fasen att 
vilja spela det så mycket som möjligt, eller andra som spelat så mycket att de är trötta på det 
och vill uppleva något mer intressant. Har alla generellt väldigt lite erfarenhet av VR så finns 
det inte lika stor potential för att denna faktor skulle påverka testresultaten. Testpersonerna 
var tänkt att bli studenter som utbildar sig inom områden frånkopplade från 
dataspelsutveckling, digitala medier eller teknologi. Detta för att tillgång till VR-utrustning för 
utbildande syfte är mer sannolika i dessa IT-områden. 

Under testsessionerna skulle testarna få ta på sig VR-utrustningen och ställas framför NPCn. 
När de var redo skulle en instruktör läsa upp beskrivningen på den narrativa kontexten och ge 
testaren en uppfattning om deras karaktärs relation till NPCn. Efter detta introducerats skulle 
instruktören be testaren att visa hur de skulle bemöta NPCn i det sociala scenariot. Efter att 
testaren uttryckt att de är färdig skulle instruktören fortsätta läsa nya underlag för andra 
karaktärer och processen repeteras. 

3.1.3 Intervju 
När det kom till insamlingen av empirisk data utöver dokumentationen så behövdes någon 
form av intervju av testare. Dessa skulle jämföras med dokumentationen för att få en bättre 
uppfattning om testarnas agerande. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes som 
processen för att utvinna värdefull data av testare. I Metodbok för medievetenskap (Østbye,  
Knapskog & Helland, ss. 101-108 2003) och Qualitative Evaluation and Research Methods 
(Patton, ss. 277-282 1990) visas positiva användningsområden för kvalitativa studier kontra 
kvantitativa. Kvalitativa studier summeras som tre principer: Att hålla djupgående öppna 
intervjuer med följdfrågor, direkt observation av personen i fråga under undersökningen och 
skriven dokumentation av vad som uppmärksammades under dessa processer. Dessa 
principer är relevanta för att utvinna data nödvändig för denna undersökning. Kvalitativa 
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intervjuer är främst att föredra för att kartlägga processer så som spelsessionen ifråga och 
sociala relationer. Det finns för många nyanser i denna studie för att en kvantitativ 
frågeställning med bestämda svarsalternativ skulle vara genomförbar. Valet av 
semistrukturerad intervju framför strukturerad eller ostrukturerad är av samma anledning, 
att det finns för många nyanser av hur en testare kan uppfatta spelet eftersom det finns rum 
att diskutera och ställa följdfrågor. Men eftersom det inte finns mycket annan data utvunnen 
för studien att analysera får resultaten från varje intervju inte heller vara för olika från person 
till person. Då riskerar det vara för lite jämförbar data att basera slutsatser på. 

3.1.4 Etiska aspekter 
Vid utvecklingen av ett spel som går ut på att spelare ska utsätta sig själva för sociala 
situationer de kan vara obekväma med så är det viktigt att klargöra vad de utsätter sig själv för 
innan de tar del av testningen. Även om det endast är simulationer av sådana situationer så 
måste testarna få en bra uppfattning om vad testningen och frågeställningen kommer 
innefatta så att de kan göra ett tidigt beslut om de går med på villkoren. Testarna ska 
emellertid känna någon form av obehag och agera baserat på mer impulsiva känslor. Därför 
gick det inte heller bara att hitta testare som hävdar att de inte kommer känna obehag. De 
skulle inte vara helt bekväma med testet utan bara acceptera faktumet att de kanske skulle 
känna obehag under testningen. Från Metodbok för medievetenskap (Østbye,  Knapskog & 
Helland, ss. 126-129 2003) tar de också upp fyra krav som behöver läggas på forskning som 
berör andra människor. Dessa krav skulle vara grunden för hur denna studie hanterar dess 
testare. Det första är informationskravet som innebär att informera testarna om vad 
forskningen har för syfte och vad deras roll i forskningen är. Det andra är samtyckeskravet och 
innebär att testarna som går med på att delta i studien vidhåller rätten att inte delta, ge villkor 
på hur de vill att deras deltagande ska gå till eller neka användandet av informationen hämtad 
från deras genomförda testning. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att all 
information testarna tillför till forskningen kommer behandlas så att deras personliga 
integritet skyddas och de inte kan identifieras genom den. Det fjärde och sista kravet är 
nyttjandekravet som innebär att all information hämtad från testningar kommer endast 
användas för forskningens syfte. Det vill säga att den inte kommer distribueras på något annat 
vis än filtrerad genom slutrapporten. 

3.1.5 Diskussion 
Istället för en VR-prototyp så skulle artefakten till denna studie kunna utföras i den riktiga 
världen med en isolerad miljö för testpersonen att agera med en mänsklig skådespelare som 
tar rollen som NPC. Det skulle ge artefakten en mer verklig känsla och många andra 
intressanta faktorer att ta till övervägande när det faktiskt är en annan människa i 
simulationen. Detta skulle dock göra artefakten för lik en riktig social situation. Anledningen 
till att studien görs i VR är för att se hur den virtuella upplevelsens likhet till verkligheten kan 
göra scenarier mer inlevelserik än om de inte var i VR. I vidare utveckling skulle studien inte 
bara vara applicerad på realistiska situationer heller utan skulle kunna användas i 
utvecklingen av de flesta narrativt drivna VR-spel. 

Studien skulle också kunna utföras med två olika varianter av prototypen. En med VR-
integrering och en utan. Det skulle vara ett lättare arbete i förhållande till jämförbar data 
eftersom det skulle jämföra två distinkt olika upplevelser. Detta skulle dock vara svårt 
eftersom prototypen är gjord på färdigbyggda VR-komponenter och skulle behöva skapas igen 
från grunden utan VR-integrering. Testarnas interaktion i prototypen skulle också vara svår 
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för dem att utföra i någon annan form än i VR eftersom det tillåter så pass fri kroppsrörelse 
vilket är svårare att återskapa i en prototyp med mer traditionella kontrollmetoder. 
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4 Projektbeskrivning  
Artefakten som skapats för detta arbete består av två delar. Den ena delen är en VR-prototyp 
med ett öppet utrymme befolkat med humanoida karaktärsmodeller, även kallade NPCs, som 
kan examineras i VR. Den andra delen är vad som blivit givet namnet narrativa kontexter, 
vilket är berättarmaterial skrivet ur ett tredjepersons perspektiv fokuserat på en protagonist 
läsaren eller i det här fallet lyssnaren antar rollen som. Dessa två delar kombineras för att 
skapa artefakten genom att prototypens karaktärsmodeller är de visuella representationerna 
av karaktärer beskrivna i de narrativa kontexterna. De narrativa kontexterna slutar alla med 
att instruera lyssnaren att uttrycka sig själv genom prototypen baserat på en social situation 
de befinner sig i enligt berättandet i de narrativa kontexterna. 

Alla ord skrivna i fet stil är titlarna på de narrativa kontexterna och skrivs som sådana för att 
uppmärksamma dem i texten så att de inte misstolkas som vanliga ord. 

All text nedanför är en summering av det arbete som har utförts och lett upp till artefaktens 
slutgiltiga version. I de senare delarna kommer beslut motiveras som gjordes baserade på 
vetenskapliga källor men också beslut som gjordes baserade på intuition eller testpersoners 
synpunkter. 

4.1 Genomförande 
Skapandet av artefakten började med att starta ett projekt i Unreal Engine med färdigbyggda 
VR-komponenter för användning med en HTC Vive. 

I Unreal-projektet skapades ett enkelt rum med första versionen av NPCn stående framför 
spelarkaraktären eller ”pawnen”. För att NPCn skulle vara så grafiskt avskalad som möjligt så 
användes endast sex komponenter för att konstruera den: En sfär för huvudet, en stor cylinder 
för nm,mm   

väldigt enkelt att starta prototypen med SteamVR (Valve Corporation 2014) aktivt på en dator. 
Det var lätt att röra på huvudet i VR-miljön, spelarens händer representerades av 3D-mössen 
och det gick att teleportera var som helst inom miljön. 

Efter att första testningen av VR-prototypen var genomförd började arbetet att skriva de 
narrativa kontexterna. Det tog en vecka att skriva och revidera fem olika narrativa kontexter 
tills att de var färdiga för att implementeras i VR-prototypen. De narrativa kontexterna är 
delvis baserade på egna erfarenheter men också på generella händelser som de flesta studenter 
i 20-25 årsåldern skulle kunna relatera till. Alla fem kontexter presenterar en social situation 
där spelarens möjligheter i hur de hanterar situationen är gråskaliga. 

Den första kontexten har fått namnet Bekantskap och handlar om att spelaren passerar en 
person på vägen till skolan. Personen i fråga träffade spelaren på en fest för några dagar sen 
där de fick en bra kontakt med varandra. De var dock båda alkoholpåverkade vid detta tillfälle. 
I nuläget så ser den här personen inte ut att vara på ett bra humör när spelaren ser honom. De 
får båda ögonkontakt med varandra vid två meters avstånd i rörelse och det är då spelaren får 
kontrollen över situationen att agera som den vill. 

Den andra kontexten har fått namnet Bortflyttad och handlar om en gammal vän till 
spelaren som spontant flyttade utomlands för att studera utan att ta ett ordentligt farväl. 
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Varken spelaren eller vännen har varit speciellt bra på att hålla kontakt under året som vännen 
var borta. Vännen har i nuläget kontaktat spelaren för att träffas igen ett år efter att han 
flyttade för att återses. Hur spelaren bemöter vännen efter allt som hänt är upp till dem att 
agera ut. 

Den tredje kontexten har fått namnet Släktträff och utspelar sig såklart på en släktträff där 
spelaren och en yngre tremänning möts efter att inte haft kontakt på tre år. Vid den förra 
släktträffen var tremänningen väldigt fäst vid och såg upp till spelaren. Men deras 
predisposition till spelaren kan ha ändrats från att ha varit 12 år till att nu vara 15 år. Det är 
upp till spelaren att bedöma hur de ska bemöta tremänningen. 

Den fjärde kontexten har fått namnet X-et och centrerar kring ett potentiellt möte med 
spelarens före detta romantiska partner på en bar. Spelaren och pojkvännen/flickvännen 
gjorde slut med varandra på grund av ett osunt förhållande. De har inte setts på två år och 
spelaren är på en bar i deras hemstad där de ser honom/henne med en grupp vänner. Han/hon 
har inte sett spelaren men det är då upp till dem att agera ut hur de hade hanterat situationen. 

Den femte kontexten har fått namnet Ingift och involverar spelarens första möte med deras 
tre år äldre storebrors nya flickvän. De träffades, blev ihop och förlovade sig med varandra 
inom två månader. Som det mindre syskonet bestämmer spelaren att det är dags att de träffar 
denna flickvän. Spelaren anländer med tåg och möter deras bror för att sedan gå till hans 
lägenhet. Väl där inne så möter flickvännen spelarens bror med en kyss och vänder sedan sin 
uppmärksamhet mot spelaren. Det är då upp till dem att visa hur de skulle bemöta henne. 

Dessa fem kontexter skulle visa på olika varierade scenarier som individuella spelare kunde 
hantera på helt olika sätt från person till person (Appendix A). 

4.2 Förstudie 
Beslutet att hålla den grafiska representationen av NPCs väldigt avskalad kom från en studie 
utförd i VR där Nassiri, Powell och Moore testade spelares upplevda närvaro av två olika 
karaktärsmodeller, en detaljerad och en avskalad. De fann att den avskalade 
karaktärsmodellen gav en lika stark känsla av närvaro som den detaljerade och utgick ifrån att 
VR-komponenten var det som kompenserade för bristen på avancerad grafik (Nassiri, Powell 
& Moore 2010).  

I en annan studie undersöktes effekten av ”The Uncanny Valley” i VR-simulationer. The 
Uncanny Valley syftar på ett fenomen inom alla former av karaktärsdesign som säger att 
människor har lätt för att relatera till karaktärer eller föremål som antingen liknar människor 
väldigt mycket eller inte alls liknar människor. Det är när en design hamnar någonstans mitt 
emellan dessa som det skapar ett obehag hos observatörer eftersom det de ser är likt en 
människa på många vis men saknar andra element som får den att kännas mänsklig. I studien 
om Uncanny Valley-effekten i VR-simulationer hävdas det att även om en simulation skulle 
ha en visuellt realistisk miljö skulle det fortfarande uppstå en Uncanny Valley-effekt om denna 
miljö inte har realistisk interaktion. I prototypen skapad för detta projekt är interaktionen 
med världen nästan icke-existerande, det skulle vara mer passande att kalla det ett virtuellt 
collage där spelaren är det enda dynamiska elementet än det skulle vara att kalla det ett 
traditionellt spel. Därför så är det mer passande med avskalad grafisk representation än det 
är att sträva efter realistisk grafisk representation för det här arbetets VR-prototyp (Howard 
2017). 
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De realistiska scenarierna beskrivna i de narrativa kontexterna och presenterade i VR-
prototypen skapades som sådan för att kunna väcka känslor av obehag inom testarna av 
artefakten. Testarna är tänkta att konfrontera situationer de vanligtvis skulle vara motvilliga 
att stöta på i verkliga livet. Många studier inom VR visar på hur det kan användas som en 
plattform för behandling av psykiska problem i framtiden. Ett antal prototyper har skapats 
fokuserade på att simulera sociala scenarier för deras testare att spela igenom i ett försök att 
bota dem från sociala fobier (Brinkman, Hartanto & Kang 2012). 

Klinger, Bouchard och Légeron hävdar att KBT-behandling en dag kan ersättas med vad de 
kallar VRT-behandling eller ”Virtual Reality Terapi” för att det ses som ett mer attraktivt 
alternativ. Detta för att det fungerar som ett mellansteg i att det simulerar situationerna 
deltagarna är rädda för utan att direkt exponera dem för det vilket är hur KBT-behandling 
fungerar (Klinger, Bouchard & Légeron 2005). 

Dessa tester var till stor del framgångsrika och stärker argumentet för hur VR kan förbättra 
spelares känsla av upplevd närvaron med hjälp av narrativa kontexter. 

4.3 Pilottestning 
Innan första pilottestningen modifierades prototypen för att matcha de fem narrativa 
kontexterna. Den första versionen av NPCn gjordes mindre och användes sedan som basen 
för att skapa alla andra NPCs för varje scenario. Deras poseringar ändrades för att passa 
respektive kontext och placerades på långt avstånd ifrån varandra i samma rum. 

Bekantskap har en NPC i en framåtlutad gående posering för att få dem att verka på dåligt 
humör. Spelaren ska vara placerad snett framför NPCn som att de går på olika sidor av en 
gångväg. 

Bortflyttad har en NPC något framåtlutad med sina armar ihop vid dess ändar för att se ut 
som att de håller i en mobil vilket karaktären gör i den narrativa kontexten. Spelaren ska vara 
placerad en bit ifrån NPCn på dess högersida så att det framstår som att spelaren omedvetet 
smyger sig upp på NPCn (Figur 2). 

Släktträff har en kortare NPC med en något dyster posering för att förmedla hur de är yngre 
än spelaren och lite asocial. Spelaren kommer på vänstersidan av NPCn så att de ska behöva 
inleda kontakt med karaktären. 

X-et har sex NPCs placerade i en cirkel likt en grupp i mitten av en konversation. Spelaren är 
placerad på X-ets vänstersida på ett längre avstånd än i de andra kontexterna för att göra 
beslutet att ta kontakt med dem svårare att motivera (Figur 3). 

Ingift har två NPCs som står nära varandra med ändarna av deras armar ihop för att se ut 
som att de håller hand så att det är svårare för spelaren att sträcka fram handen för att skaka 
hand med henne. Spelaren placeras precis framför båda två för att det ska vara lätt att 
motivera en kram lika väl som att bara hälsa som ett typiskt första intryck (Figur 4). 

Det första pilottestet som hölls var med en nära vän och var som en följd av det väldigt 
avslappnat. Ett första problem som tydliggjordes var en överkompensering med att göra NPCs 
mindre. På grund av det så var alla karaktärer nästan ett huvud kortare än en vanlig spelare. 
Utöver det så gick testet som det skulle. Testaren gav bra kritik på NPCs poseringar och var 
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han ansåg att spelaren skulle stå i förhållande till alla NPCs. Testet var annars användbart för 
att få en bättre bild av hur det skulle utföras. 

Allt började med en förklaring av tre av testarens rättigheter, det vill säga samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Efter det fick han en genomgång av hur testet 
skulle gå till innan han fick ta på sig VR-utrustningen så att testet kunde börja. Han tog inte 
testet speciellt seriöst och höll konversationer om hur varje kontext skulle kunna förbättras. 

Efter testet fick han frågor angående om han kände sig bekant i något scenario, om de var lätta 
att leva sig in i och hans motivation för det han gjorde i dem. Han ställdes också eventuella 
följdfrågor baserat på hans svar. Till sist förklarades informationskravet så att det 
tydliggjordes vad syftet med testet var. Som en del av pilottestet ombads testaren efteråt att 
rangordna de narrativa kontexterna från bästa till sämsta baserat på vilka han kunde relatera 
till mest. 

Inför andra och tredje pilottestet ändrades storleken på NPCs igen och deras poseringar 
justerades. I Bekantskap ändrades den gående NPCn till en mindre framåtlutad posering. I 
Ingift syster justerades broderns högerarm så att den riktades dit spelaren ska stå för att 
mer se ut som att han introducerar spelaren. 

Det andra pilottestet hölls med någon som inte är alltför bekant. Testet kunde därför hållas 
lite mer professionellt än det första. Han agerade mer så som testare förväntas agera. 
Majoriteten av testtiden spenderades dock på intervjun och att diskutera med testaren varför 
han agerade som han gjorde. Han bads också rangordna de narrativa kontexterna. Både han 
och den första testaren kände att Bortflyttad, X-et och Ingift var de bästa kontexterna. 

För det tredje pilottestet kontaktades en kvinnlig bekant. Något som var tydligt under testets 
gång var att hon hade problem med att agera ut vad hon skulle göra. Hon tenderade istället 
att stå still och berätta vad hon kunde tänka sig göra och diskutera hennes motivation och 
tankegång. Olikt de tidigare testarna så kände hon att Släktmötet var lättast att relatera till 
och att X-et var den hon kände var svårast att relatera till. 

Baserat på de tre tester som utfördes var Bekantskap och Släktträff de minst populära. 
Därför beslutades att de båda skulle exkluderas ur artefakten och mer fokus lades på att göra 
de andra tre betydligt bättre. Det första som förändrades i VR-prototypen var att NPCs för 
Bekantskap och Släktträff togs bort och de andra kontexternas NPCs placerades 
annorlunda i miljön baserat på denna förändring. I Bortflyttad tillades också en stor kub för 
att få det att se ut som att NPCn stod vid ett hus. I X-et lades det till en avlång kub för att 
efterlikna en bardisk för spelaren att stå vid. Utöver det så placerades en svart platta ut vid 
varje kontext för att vägleda spelaren till var denne borde stå vid kontextens start. För att se 
hur spelvärlden såg ut i den slutgiltiga versionen kan det observeras i en av figurerna nedanför 
(Figur 1). Den största förändringen var dock inspelningen av de narrativa kontexterna till 
ljudfiler. En av testarna, som inte var associerad till själva projektet, erbjöd sig att spela in de 
tre kontexterna med inspelningsutrustning av hög kvalitet. Han skickade en första version av 
alla tre och fick kritik på vad som var bra och det som behövde fixas. Till slut skickade han de 
slutgiltiga versionerna och de godtogs för fjärde pilottestningen. 
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Figur 1 VR-miljön från ett fågelperspektiv. 

 

Figur 2 Scenen för Bortflyttad från marknivå. 
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Figur 3 Scenen för X-et från marknivå. 

 

Figur 4 Scenen för Ingift från marknivå. 

Ett fjärde pilottest hölls för att testa dessa nya implementationer. Testaren den här gången var 
en man som var bekant men inte på ett regelbundet vis. Det var därför lättare för honom att 
ta testet seriöst. Till skillnad från tidigare sessioner så hade testaren på sig hörlurar under hela 
testet. Testet började med att lära honom kontrollerna för att teleportera i prototypen. Sen 
vägleddes han att ställa sig på plattan vid Bortflyttad och blunda. Efter det aktiverades 
ljudfilen för den narrativa kontexten och i slutet av varje säger berättaren åt spelaren att öppna 
sina ögon och visa hur de skulle bemöta NPCn. När den narrativa kontexten nådde sitt slut var 
det svårt för testaren att förstå exakt vad som förväntades av honom. Han teleporterade 
närmare NPCn och började likt den tredje testaren förklara sina tankegångar mer än han 
faktiskt agerade ut det han kände att han spontant skulle göra i situationen. Han fick det 
förklarat för sig att han inte behövde tänka på det så mycket för att sätta honom i ett bättre 
huvudrum. Det funkade förvånansvärt bra eftersom han i de senare två kontexterna var 
mycket bättre på att leva sig in i scenariot, både i kroppsspråk och att hålla en konversation. 
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Under intervjufasen sa han att det var lätt för honom att föreställa sig själv i situationen och 
att bygga upp en egen bild i huvudet av hur allting i spelet skulle se ut i ett realistiskt scenario. 
En annan intressant detalj som noterades var hans beskrivning om varför han tyckte illa om 
vännen i Bortflyttad. Han kände tydligen att vännen borde ha vetat vad testarens åsikt om 
någonting hade varit eftersom de skulle vara så pass bra vänner. Det implicerar att testaren 
verkligen levde sig in i karaktären den antog på en sådan nivå att den utgick ifrån en förväntan 
att en NPC skulle vara bekant med testarens egna riktiga värderingar. Testaren satte verkligen 
in sig själv i den narrativa kontexten på ett vis som personaliserade upplevelsen. Baserat på 
resultaten från den sista pilottestningen beslutades artefakten vara i princip färdig, 
åtminstone prototypen och de narrativa kontexterna. 

4.4 Motivation bakom beslut 
Något som uppenbarades första gången VR-prototypen testades var att spelarens storlek i 
miljön var mindre än förväntat. Under utvecklingen fanns det nämligen ingen utgångspunkt 
för hur stor en vanlig spelare skulle vara i förhållande till miljön när utrymmet skapades. Så 
NPCn var nästan dubbelt så stor som spelaren när den egentligen skulle vara samma storlek. 
Eftersom prototypen skulle simulera sociala situationer mellan två människor så var det 
viktigt att alla NPCs hade proportioner lika de spelaren har så att det skulle vara lättare att 
interagera och identifiera med dem. En mindre NPC skapades baserat på en tidig testares 
kroppsstorlek i förhållande till den stora NPCn. Tyvärr upprepades problemet på första 
pilottestningen när den nya storleken på NPCs var ett huvud kortare än en typisk spelare så 
de fick justeras en gång till för att få en längd mer lik en vuxen människa. De NPCs som 
spelaren möter i de olika scenarierna ska mestadels vara samma ålder som spelarens karaktär 
och de som inte är det behöver bara vara någon decimeter högre eller kortare. 

När det kom till prototypens estetik så har det klargjorts varför allting hade så pass 
minimalistisk form men inte lika mycket färgvalet för världen. Alla objekt i världen är antingen 
ljusgrå, mörkgrå eller svart för att när mer avancerade färger introduceras så måste faktumet 
att människor associerar färger till vissa känslor tas upp. Hade en NPC haft på sig en röd tröja 
och en annan haft på sig en blå kanske fler testare hade varit lugna runt den blåa och illa till 
mods runt den röda för att de färgerna ofta associeras med dem känslorna. Därför gjordes 
beslutet att hålla användandet av färger väldigt minimalistiskt i prototypen också. Skillnaden 
på färgerna är endast för att skapa kontrast mellan de olika objekten tillsammans med 
skuggorna. 

Innan arbetet att skapa scenerna i prototypen kunde börja så behövde de narrativa 
kontexterna skrivas och konkretiseras. Detta för att skapandet av idéer för olika sociala 
scenarier skulle vara lättare att utforma i en skrivarmiljö istället för under det praktiska 
arbetet att skapa karaktärsmodeller och VR-miljön. Det är alltså ett fall där speldesignen 
formas efter det skrivna arbetet. 

Den andra, tredje och fjärde pilottestaren skulle kallas bekanta mer än nära vänner olikt den 
första testaren. Detta gjorde testningarna mer professionella och utvann därför bättre kritik. 
Det är viktigt för en forskare att under vetenskaplig forskning inte förlita sig på människor den 
har ett nära förhållande till eftersom dessa människor kan vara partiska till forskaren som 
person, medvetet eller omedvetet. Detta betyder att de potentiellt skulle kunna ge det resultat 
de tror är användbart istället för en genuin opartisk reaktion. 
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Ett väldigt bra klagomål den andra testaren tog upp var att eftersom spelaren måste 
teleportera sig själv från scen till scen och stå på en specifik plats så borde de exakta platserna 
vara utmärkta på något vis i spelet. Under både hans och den tredje testarens session uppstod 
problemet av att de behövde vägledas exakt var de skulle stå i förhållande till alla NPCs och 
det tog onödigt många försök innan deras placering var bra. Detta ledde till implementationen 
av de svarta plattorna som visade exakt var spelaren skulle stå vid varje scenario. 

Både den andra testaren och den tredje påpekade också att det var svårt att leva sig in i 
spelvärlden när de inte hade på sig hörlurar och kunde inte ta sig in i spelvärldens atmosfär. 
Istället hörde de under testningen berättandet av de narrativa kontexterna och bakgrundsljud 
från arbetsmiljön där testet utfördes. För mer information om miljön testet utfördes i hänvisas 
början av utvärderingen längre ner i rapporten (5 Utvärdering). De hade föredragit lite 
miljöljud samt att berättandet utfördes genom hörlurar eftersom ljuden från den riktiga 
världen gjorde det svårt för dem att släppa kopplingen till verkligheten och leva sig in i den 
virtuella miljön till fullo. Miljöljud har inte implementerats men kan potentiellt vara något 
som skulle berika prototypen. Det skulle bara behöva testas först. Idén om berättandet genom 
hörlurarna är dock något som implementerades genom en berättarröst i inspelade ljudfiler. 
Det var faktiskt den andra testaren som erbjöd sitt arbete som berättarröst till de narrativa 
kontexterna. Anledningen till att han erbjöd sin egen röst till projektet var för att han hade 
mycket bättre inspelningsutrustning än vad detta projekt hade tillgång till. Han kunde dock 
inte låna ut den på ett smidigt sätt så han kände det skulle vara enklare om han fick en kopia 
av det han behövde läsa upp och att han sedan kunde få kritik på hans arbete. 

Detta löste också ett annat problem med artefakten. Utöver att testare hörde den riktiga 
världen och på så vis hade svårt att leva sig in i den virtuella, var det också berättaren som 
gjorde dem mer benägna att ställa frågor och prata med berättaren under testningen. Detta 
eftersom att det upplevdes som att berättaren hade en konversation med dem. Genom att ha 
en annan människa som läser upp de narrativa kontexterna så undviks direkt koppling till 
spelarna under själva testet. 

Ett annat problem som uppenbarades under de första tre testerna var att i scenarier med mer 
än en NPC så visste inte testarna vilken som var den NPC som den narrativa kontexten 
fokuserade på. Alla NPCs har samma kroppsform och inget riktigt sätt att särskilja dem. 
Därför ändrades färgen på huvudena till alla viktiga NPCs så att de skulle stå ut mer i sina 
respektive kontexter. 

Kontexterna Bekantskap och Släktträff klipptes ut ur testningen på grund av att de var de 
svåraste för testare att relatera till och för att med fem kontexter skulle varje individuell 
testning bli för lång i förhållande till hur många testningar som skulle hållas. Mer data från 
fler testare anses viktigare för denna studie än mer data från varje individuell testare. Det blir 
på så vis lättare att se människors generella reaktioner till testet istället för att jämföra några 
individers mer utförliga data. 
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5 Utvärdering 
I utvärderingen presenteras resultaten från testningen och intervjuerna som hölls med 
testarna, sedan en analys av den data som utvunnits från testerna och till sist slutsatser som 
har dragits från studien. 

Ett problem med studiens trovärdighet är miljön som testet utfördes i, istället för en isolerad 
och privat miljö så utfördes testet i lobbyn till en arbetsplats där många människor har sina 
kontor och går mellan kontoren relativt ofta. Denna miljö kan ha väckt obehag hos vissa 
testare eftersom de kanske var obekväma med att göra vad de narrativa kontexterna 
förväntade av dem när de i bakhuvudet var medvetna om att andra människor kanske tittade 
på eller hörde deras skådespelande. Ett annat problem är att den tänkta urvalsgruppen inte 
blev som den var tidigare planerad. Under pilottestningen så utfördes testet på bekanta för att 
resultaten inte var viktigt utan det handlade mer om att identifiera problem med testet eller 
prototypen. Det riktiga testet var tänkt att det skulle utföras på människor som skulle vara 
opartiska och som inte hade någon erfarenhet av VR. Detta behövde ändras dock när det 
uppenbarades att majoriteten av testpersoner som försökte hämtas i det här urvalet antingen 
inte hade någon tid eller något intresse att ta del av det. På grund av det så blev majoriteten 
av urvalet människor av nära bekantskap och många med erfarenhet av VR. Detta kan ha lett 
till resultat som inte är helt opartiska som tidigare planerat. 

5.1 Presentation av undersökning 
I undersökningen, som utfördes under tre dagar, testades sammanlagt åtta personer, fyra män 
och fyra kvinnor. Dessa testare hittades i Skövde-området och bestod främst av studenter vid 
Högskolan i Skövde. Åldern på testarna var alla mellan 20-25 år. Testet utfördes i en 
arbetsmiljö med tillgång till HTC Vive och en dator att använda den på.  

Först informerades testare om deras rättigheter inom deltagande, information och personlig 
integritet. Efter det fick de en kortfattad förklaring om hur testet skulle gå till för att minimera 
risken för missförstånd under processen. Efter allt det klargjorts så fick de ta på sig HTC Vive-
headsetet och plocka upp kontrollerna. De vägleddes till första scenen baserad på Bortflyttad 
där de fick blunda och lyssna på den narrativa kontexten, efter det utförde de ett bemötande 
av NPCn på deras egna villkor och när de kände sig färdiga vägleddes de till andra scenen 
baserad på X-et. Processen repeterades där och även för tredje scenen baserad på Ingift. 
Efter det utfördes en intervju i ett mer privat rum där testaren fick svara på diskussionsfrågor 
om testet de precis utfört. Intervjufrågorna var formulerade på ett öppet och samtalsvänligt 
sätt. Till sist blev de informerade om vad syftet med studien var och de fick uttrycka sina 
åsikter angående det. Datan som hämtades var i formen av videoinspelningar av testarna 
medan de spelade artefakten och ljudinspelningar av intervjuerna som hölls sedan. 

Testarnas tidigare erfarenhet av VR var viktigt att veta för att få ett bra perspektiv på deras 
förhållande till plattformen testet utfördes på och också bättre förståelse för annan data 
hämtad från varje individ. Två av de åtta testarna hade aldrig använt ett VR-headset. Två av 
de sex som hade testat VR hade också utvecklat ett spel till plattformen. Men intressant nog 
var det ingen av de åtta testarna som hade tillgång till en egen. De som hade testat VR hade 
för det mesta bara gjort det enstaka gånger på mässor eller inom utvecklandet av deras egna 
spel. Detta talade för teknologins icke-vittspridda marknad i dagsläget. 
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Många av frågorna som ställdes till testarna byggde på en förväntan att de skulle stöta på 
problem med deras inlevelse under spelsessionerna. Många av frågorna öppnade upp för 
diskussion där testarna fick ge sina egna åsikter om problem med artefakten. Baserat på 
svaren identifierades några problem som flera testare tog upp. Fyra av åtta testare tog upp att 
de inte fick någon reaktion på deras agerande i scenerna. En testare beskrev det som att vara 
ensam i en social situation, att det fick henne att tänka flera steg framåt i scenen och hindrade 
henne från att sätta sig in det som skulle inträffa där och då. Alla testare ombads också att 
rangordna vilka scener som var lättast för dem att sätta sig in i och vilka som var svårast. Fem 
testare sa att första scenen var svårast och fem sa att andra scenen var lättast. Ingen sa att 
första scenen var lättare än någon annan. Testare 1 sa att första scenen var svårast för att NPCn 
de förväntades bemöta var i en ”jobbig ställning” att interagera med och att den inte stämde 
överens med vad de hade hört i den narrativa kontexten. Över hälften av testarna sa att den 
andra var enklast för att de inte var någon förväntan på att de behövde bemöta NPCn. De två 
testare som faktiskt bemötte NPCn i andra scenen rangordnade den som svårare än tredje eller 
på samma nivå som tredje (Figur 5). 

 
Figur 5 Scener rangordnade från svårast till lättast. 

Under testningen fanns det inga specifikationer på hur en testare skulle förhålla sig när det 
kom till att prata under scenerna, detta noterades och togs upp i intervjuerna. Tre testare 
pratade endast i tredjeperson och beskrev deras agerande medan de utförde dem. Två mimade 
med munnen vad de skulle säga istället för att säga det tydligt. Testare 8 pratade med 
karaktärerna i scenerna utan att tala i tredje person. Och till sist två blandade att prata i tredje 
person med att antingen mima eller prata i scenen. Testare 5 som pratade i tredje person sa 
att det var för att han var förvirrad och sökte mer vägledning utanför spelet. Testare 6 som 
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endast mimade sa att han skulle ha känt sig löjlig om han pratade med NPCs eftersom att hans 
röst inte var representerad i spelet men kroppsrörelserna var det (Figur 6). 

 

 
Figur 6 Hur testare konverserade under scenerna. 

Ett annat faktum som noterades under testningen och speciellt intervjuerna var testarnas 
inlevelse i förhållande till utrymme och projicering. Med inlevelse i utrymme så menas att 
testaren kunde bygga upp en bild i sitt huvud av hur miljön de befann sig i skulle se ut i den 
riktiga världen. De uppfattar den virtuella världen som en riktig plats. Med inlevelse i 
projicering så menas att testaren kunde applicera sitt eget liv på de situationer de befann sig 
i. De kunde se en NPC i spelet som en människa från deras eget liv och agerade i scenerna med 
baktanken av hur scenen skulle vara med dessa människor i rollerna som NPCs. Av alla testare 
så var det fyra som kunde visualisera utrymmet, tre som kunde projicera på scenerna, två som 
kunde varken eller och endast en som upplevde båda. Testare 2 som kunde göra varken eller 
sa att hon hade svårt att känna en koppling till karaktärerna när de inte hade någon form av 
ansikte och att en tydligare omgivning hade tillfört mycket. Testare 6 som endast kunde 
visualisera sa att det kändes “fruktansvärt naturligt” att gå in i rollen han spelade på grund av 
friheten av rörelse och kontexten, han sa att olikt många rollspel där han kontrollerar en 
karaktär så kände han verkligen att han och karaktären var en och samma i det här spelet. 
Testare 7 som endast kunde projicera sa att mer bakgrundsljud hade hjälpt för att bygga 
atmosfär, hon sa att det kändes som att prata i ett tomrum och att grafiken framhävde det 
faktumet ännu mer. Den enda testaren som kunde visualisera och projicera på samma gång 
pratade om hur hon hade varit i liknande situationer med andra människor och agerade 
baserat på dessa (Figur 7). 
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Figur 7 Testares inlevelse genom visualisering eller projicering. 

5.2 Analys 
Problemet testare hade med att NPCs inte reagerade var mest troligt baserat på en dissonans 
som uppstod när de försökte agera i en scen utan att ha någon respons. För att återkoppla går 
det att titta på en av designfilosofierna diskuterade i Invasion! Exploring Empathy and 
Agency in VR (Darnell & Hutchinson 2016). Enligt dem så var det väldigt viktigt att karaktären 
som användaren antog kändes som att den hade en inverkan på världen och att världen 
reagerade. Exemplet Darnell och Hutchinson använder är att när användaren nickar med 
huvudet åt sidan så kommer partnern i berättelsen göra detsamma. I denna studies artefakt 
fanns ingen sådan designfilosofi implementerad på grund av arbetstid och hur pass avancerad 
en sådan implementering är i praktiken. Men det är tydligt att det hade tillfört något som 
skulle ha hjälpt många av testarna att leva sig in i scenerna, kanske om deras kroppsspråk 
bemöttes av karaktärerna mer naturligt. Men faktumet att den andra hälften av testarna inte 
behövde en reaktion från NPCn tyder på att de narrativa kontexterna också var tillräckliga för 
att de skulle inbilla sig karaktärens reaktion till deras agerande utan att faktiskt behöva se det. 
I första scenen hade beslut gjorts av spelaren innan de fick kontroll själva vilket går emot 
Karen Schriers idé om hur empati bildas till huvudkaraktärer i spel (Tettegah & Huang, ss. 35-
38 2016). Hon menar att en skildring av intressen bildas mellan spelaren och spelarkaraktären 
när spelarkaraktären har ambitioner eller värderingar som går emot spelarens egna. Första 
scenen upplevdes också väldigt påtvingad på spelaren när så många olika faktorer i den 
narrativa kontexten hade lett till scenen och spelaren helt plötsligt förväntades anta rollen som 
en karaktär som redan haft många små dispositioner beskrivna i kontexten. Andra scenen 
fungerade så bra för många testare just för att den inte satt några krav på spelaren och 
presenterade en enkel situation med väldigt få faktorer som definierade spelarkaraktären. De 
var tillbaka i sin hemstad, hade en före detta flickvän/pojkvän från den staden och var ute på 
en bar med sin vän. Inga stora val hade gjorts för spelaren innan de började, ingenting 
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implicerade hur de borde känna angående situationen och det ställdes inget krav på dem att 
göra något de inte ville. Anledningen till att den tredje scenen hamnade någonstans i mitten 
är troligen för att den målar upp ett väldigt bestämt scenario och spelaren har ingen kontroll 
över situationen de hamnar i men spelarkaraktären framstår också som att de skulle vara i en 
nervös situation. Beskrivningen av händelserna som resulterat i scenen är också opartiska till 
hur spelaren förväntas se på situationen. 

Faktumet att bara en person kunde sätta sig in i scenerna så pass att de pratade högt med 
NPCs och släppte inte sin persona förrän de kände sig klar med scenen tyder på att det 
existerar ett problem med spelets inlevelse. För att lista ut vad som orsakat dessa problem och 
få ett konkret svar är det bra att titta på designprinciperna för VR-upplevelser framhävda i A 
Framework for Aligning Instructional Design Strategies with Affordances of CAVE 
Immersive Virtual Reality Systems (Ritz & Buss 2016) och som det här arbetet skulle använda 
under skapandet av artefakten. Den första var att tänka på vilken typ av värld spelet utspelar 
sig i. Även om detta tolkades som miljön där spelet utspelar sig i, i det här fallet modern tid så 
att spelare skulle kunna relatera till omgivningen, så syftar det troligen också på hur VR-
världen uppfattas visuellt. Och det är en aspekt av prototypen som var medvetet avskalad i 
den aspekten vilket sannolikt kan ha gjort spelet mindre tilltalande många testare. Den andra 
principen är att engagera användaren genom interaktion över observation. Spelet är definitivt 
interaktivt men som tidigare nämnt så saknar den reaktion från spelvärlden och på så vis kan 
den mer framstå som ett VR-diorama än ett spel, vilket definitivt skulle likna den mer vid 
observation än interaktion. Den tredje principen är irrelevant för denna analys eftersom den 
handlar om urvalsgruppen vilket kommer tas upp senare i diskussionen. Den fjärde handlar 
om grafisk presentation vilket är i samma problematik som diskuterades om den första 
designprincipen. Den femte principen är att vara medveten om likheter/olikheter mellan den 
virtuella och fysiska världen. Av säkerhetsskäl så vidhölls fysiska objekt från omgivningen 
testet utfördes i. Detta innebar att testare inte kunde utnyttja fysiska objekt i kombination med 
VR-upplevelsen för att öka känslan av inlevelse. Den sjätte och sista designprincipen var att 
tänka på spelarens tekniska kunskaper, vilket togs upp innan varje test med instruktioner för 
hur testarna kunde teleportera i miljön med kontrollerna. Detta var nödvändigt för att inte 
avbryta testet mellan varje scen. På ett sätt så kan bristen på interaktion i spelet ha lett till 
mycket av testares problem med inlevelsen. T ex att det inte fanns några instruktioner eller 
regler byggda i spelet som satte dem mer inne i spelvärlden. 

För att komma fram till varför bara en person kunde visualisera och projicera på scenerna så 
är det intressant att undersöka vad som orsakar de två fenomenen. I Simulating REAL LIVES: 
Promoting Global Empathy and Interest in Learning Through Simulation Games (Bachen, 
Hernández-Ramos & Raphael 2012) så diskuterar Bachen, Hernández-Ramos och Raphael 
hur deras simulationer av vardagsliv i ett utvecklingsland hjälper användarna visualisera 
världen runtom sig genom att relatera den till användarnas egna vardagsliv. För att återkoppla 
till testaren som sa att det kändes “fruktansvärt naturligt” är det förmodligen känslan att 
faktiskt vara där och att alla hans diskreta rörelser representeras i spelvärlden som gjorde att 
han upplevde det så naturligt. Denna sömlösa koppling är precis vad Katherine Isbister tar 
upp i How Games Move Us: Emotion By Design i förhållande till rörelsebaserade spel 
(Isbister, ss. 102-108 2016). Varför han hade svårt att projicera var rimligen baserat på hans 
uppfattning av de narrativa kontexterna. Han tyckte de var generiska och påtvingade. För att 
jämföra med testaren som kunde projicera men inte visualisera låter det mer som att hon 
bildade en stark koppling till den narrativa kontexten men hade svårt att acceptera den 
grafiska representationen och bristen på interaktion med världen. Testaren som kunde både 
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projicera och visualisera kunde förmodligen bygga upp en bild av världen tack vare att hon 
hade varit med om väldigt liknande situationer som hon då också projicerade sig själv och 
människor i hennes liv ifrån. 

5.3 Slutsatser 
När det gäller rapportens frågeställning går det att dra slutsatsen att narrativa kontexter har 
definitivt en inverkan på berättandet i VR. Dock blir det mer komplext när frågan blir exakt 
hur narrativa kontexter påverkar spelares förhållande till NPCs. Som det visar sig så är svaren 
på “hur?” väldigt varierande. Alla testare gav data som när det analyserades för att hitta 
trender kunde se väldigt liknande ut men när det undersöks närmare så uppenbaras det hur 
olika varje testares uppfattningar av karaktärerna var och hur de löste situationerna. Vad som 
uppmärksammats är att berättande och hur människor uppfattar eller reagerar till berättelser 
är för oprecist för att finna definitiva svar. En studie i berättande och hur det uppfattas av 
människor behöver vara mer utförlig, när det kommer till jämförbar data och mängden 
testare. Berättande är subjektivt så det finns alltid en stor chans att två människor skulle 
uppfatta de narrativa kontexterna olika. Den formen av berättande som användes i de tre 
scenarierna sågs som generisk och oinspirerad för vissa medan scenarierna för andra var 
obehagligt relaterbara. Alla analyser som gjorts av datan som samlats har frågat varför den 
uppfattades olika mellan testpersoner. Så som ovan berörts finns det många tekniska och 
berättarstrukturella problem som hade gjort artefakten mer tilltalande för testarna. I grunden 
så uppfattas de annorlunda på grund av olika människors subjektiva åsikter. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
I denna studie söktes svaret på frågan: Hur påverkar en narrativ kontext inom Virtual Reality 
spelarens upplevda förhållande med en non-player character? 

För att svara på det så etablerades bakgrund av tidigare undersökningar och litteratur relaterat 
till Virtual Reality, inlevelse, empati och minimalistisk designfilosofi. En problemformulering 
och metodbeskrivning skrevs för att motivera syftet med studien och hur den skulle utföras i 
förhållande till artefakt, testning och inhämtande av empirisk data. Efter det skapades 
artefakten. Alla faktorer som ledde till den slutgiltiga versionen av artefakten tas upp i 
projektbeskrivningen, bland annat pilottestning. Efter det hölls de officiella testerna och datan 
hämtad från dem redovisades och analyserades i utvärderingen innan en slutsats drogs. 

6.2 Diskussion 
En stor skillnad mellan den här studien och studier som Human Interactions and Personal 
Space in Collaborative Virtual Environments (Nassiri, Powell & Moore 2010) är att det här 
inte är en jämförande studie; i fallet med den tidigare nämnda så är det en modern studie som 
använder ett gammalt experiment och utför det i ett nytt medium. Forskarna jämför sedan 
resultaten från deras studie med den gamla och kommer fram till resultaten genom vad de 
hittar för likheter och skillnader mellan de två arbetena. Den här studien siktar mer på att 
skapa diskussion genom en öppen fråga utan att nödvändigtvis utvinna bestämd fakta; det 
handlar mer om att väcka nyfikenhet för människor som jobbar med VR. Det är en studie som 
ska kunna användas som en referenspunkt för framtida utveckling av narrativt drivna VR-
spel. På grund av arbetets öppna frågeställning är resultaten något som bör tas med en nypa 
salt, inte allt kan ses som absolut fakta men egna slutsatser kan förhoppningsvis dras från de 
resultat som utfunnits från studien. 

Vad som hade nyttjat intervjufasen väldigt mycket hade varit om testarna hade ställts mer 
kvalitativa följdfrågor för att utvinna mer detaljer om varför de kände på vissa sätt. Så som 
utvärderingen var strukturerad blev den på många vis mer kvantitativ än kvalitativ. Datan 
utvunnen från varje testning jämfördes som statistik istället för att framhäva testares 
individuella åsikter och spelsessioner. Vad som försökte utvinnas från transkriberingen av 
intervjuerna och videoinspelningarna var trender i vad testarna tog upp under 
konversationerna och hur deras kroppsspråk var lika eller annorlunda från varandra 
(Appendix B). Frågorna som gjordes för intervjun var inte genomtänkta för att bilda en 
kvalitativ konversation med varje testare utan sammanställdes nära inpå att testningen skulle 
börja. Detta kan förklara varför utvärderingen inte var så kvalitativ som den borde varit. 

6.2.1 Etiska aspekter 
Detta projekt hanterar närhet med karaktärer och är därför i riskzonen för att upplevas som 
inkräktande på testares personliga utrymme likt studier som Peripersonal and Interpersonal 
Space in Virtual and Real Environments: Effects of Gender and Age (Iachini, Coello & 
Frassinetti 2016). Det som skiljer deras artefakt från artefakten i det här projektet, utöver att 
det inte är riktiga människor testpersonerna behöver interagera med, är att det här spelet inte 
har karaktärer som aktivt inkräktar på testarens personliga utrymmen. Istället så låg all makt 
hos testaren. Hur nära de ville komma och vad de var bekväma med var helt upp till testarna. 
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Inför och efter varje testning fick testarna en förklaring av deras rättigheter i förhållande till 
testet, tre rättigheter i början och en i slutet. Dessa var att de hade rätt att inte delta, avbryta 
sitt deltagande eller lägga krav på hur deltagandet skulle gå till. Under själva testningen var 
ljudinspelningen av intervjun och filmandet av testsessionerna genom en videokamera 
exempel på vad de kunde välja att inte tillåta. Testarnas personliga integritet var också 
någonting som inte kunde hållas borta från datan på grund av video- och ljudinspelningen. 
Det klargjordes dock innan testet att det som spelades in på ljud endast skulle användas för 
att lättare transkribera intervjun och att videoklippen endast skulle analyseras och jämföras 
med intervjun. Eventuellt att ett kort klipp från testningen skulle kunna spelas upp under 
slutpresentationen av arbetet. De fick också garanti på att informationen hämtad från 
testningen inte skulle distribueras på något annat sätt än genom slutrapporten. Till sist efter 
testningen så fick alla testare en förklaring av syftet med studien, vad frågeställningen var etc. 
Alla testare behövde konfirmera att de gick med på villkoren innan testet kunde börja och 
ingen av testarna hade något problem med begären. 

Ett problem med den narrativa kontexten X-et är att den var skriven från ett heteronormativt 
perspektiv. Det vill säga att den är upplagd på ett sådant vis att om testaren var en man så fick 
de lyssna på en kontext där X-et var en kvinna och om testaren var kvinna fick de lyssna på en 
variant där X-et var en man. Denna metod utgick ifrån att alla testare var hetrosexuella och 
kan därför ha skapat en dissonans för testare som potentiellt inte identifierade med den 
sexuella läggningen. Detta skulle lätt kunnat fixas med några omformuleringar i kontexten så 
att identiteten på X-ets kön aldrig gjordes tydligt. Istället skulle det vara upp till spelaren att 
själv fylla i vem den här personen skulle vara i deras värld. Från början var intervjun tänkt att 
inkludera frågor relaterade till alla karaktärers kön. Det vill säga att testare hade haft 
möjligheten att uttrycka om könen på karaktärerna påverkade hur de hanterade varje 
scenario. Problemet var att intervjun hade blivit betydligt längre och svaren på frågorna hade 
gjort utvärderingen ännu svårare att utföra. Därför valdes de tas bort ifrån intervjun. Ett annat 
alternativ var att fråga varje testare vad deras sexuella läggning var men det ansågs var för 
privat information att fråga om och kunde potentiellt gett testaren förväntningar att det skulle 
vara relevant under spelningen. 

6.2.2 Samhälleliga aspekter 
Arbetets syfte har som sagt varit att ifrågasätta hur vi ser på karaktärer i spel och hur den 
realistiska känslan av närhet som VR bidrar med påverkar förhållandet vi bygger med dem. 
Förhoppningen är att denna studie dels väcker intresse hos andra att forska vidare inom 
området men också som en bra läsning för framtida utvecklare av narrativt drivna VR-spel så 
att de kan hitta nya sätt att utnyttja den information som studien erbjuder. 

Likt de studier inom personligt utrymme i VR som denna studie baseras på så tillför den här 
studien till experimentering inom alternativa former av kognitiv beteende terapi (KBT). 
Sociala interaktioner kan vara väldigt skrämmande för vissa människor och de kan i många 
fall behöva KBT-behandling för att bota dessa sociala fobier. Men eftersom KBT innefattar att 
faktiskt utsättas för dessa situationer så kan en virtuell simulation vara ett bra mellansteg där 
konsekvenserna för den som behandlas inte upplevs som lika jobbiga för personen i fråga. Det 
kan vara nyttigt med fler spel som uppmuntrar sociala interaktionen med andra människor 
ansikte mot ansikte, speciellt när människor idag har tillgång till så många plattformer och 
produkter som kan uppmuntra en isolerande livsstil där de inte behöver interagera fysiskt med 
andra människor. 
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Med tanke på hur mycket VR-mediet utvecklas och invaderat populärkultur runt spel de 
senaste åren är det viktigt med studier som lägger grunden för potentialen det har i framtiden. 
Mycket av vad som gör VR så populärt idag är just hur nytt och annorlunda det är. Olikt 
rörelsekontroller eller pekskärm, som kan ses som endast mer avancerade sätt att trycka på 
en knapp, är VR en teknologi som fundamentalt ändrar hur människor spelar spel. Detta har 
gjort att många människor är uppslukade i den så kallade wow-faktorn av ny teknologi och 
bygger upplevelser på enkla redan etablerade koncept, fast i VR. Vad denna studie ska 
användas till är för framtida normalisering av VR då nya idéer måste utvecklas för att hålla 
mediet uppfriskande. 

6.3 Framtida arbete 
Om detta arbete hade mer tid att vidareutvecklas så som det är nu så skulle mer tid läggas på 
att lista ut vad exakt som skulle utvinnas från frågeställningen och hålla nya tester med 
intervjufrågor som reflekterar detta. Frågeställningen skulle troligtvis behöva ändras för att 
kunna söka ett mer konkret svar. Eventuellt så skulle testet utföras på fler människor för att 
ha mer unika resultat att analysera och jämföra men eftersom det fortfarande skulle vara en 
kvalitativ studie skulle antalet testare inte öka mer än upp till 10-12 stycken för att inte göra 
det överväldigande för en person att analysera. Med fler människor som arbetar på studien 
och mer tid så skulle mängden testare så klart kunna öka. 

Hade den här idén fått chansen att vidareutvecklas i framtiden med tillgång till utvecklare som 
har en djupare förståelse för VR och grafiker som kunde ge artefakten mer tilltalande grafik 
skulle projektet potentiellt kunna kompensera för bristerna som ledde till många testares 
saknad av inlevelse. Det skulle i sådana fall inte återskapas baserat på den tidigare prototypen 
utan istället skapa nya scenarier i en mer dynamisk spelvärld. Det skulle kunna läggas till 
många animerade och interagerbara element i miljön för att få världen att verka mer levande. 
De narrativa kontexterna skulle till och med kunna vara invävda i spelet så att spelaren faktiskt 
upplever händelserna fram till det viktiga bemötandet. Alternativt att spelet har ett 
genomgående narrativ där spelaren får uppleva många viktiga karaktärsinteraktioner under 
en persons liv där hur de hanterar scener tidigt i spelet kan påverka kontexten till andra scener 
senare i spelet. Det skulle förhoppningsvis tala till en spelarbas som drar sig till narrativt 
drivna choose-your-own-adventure-spel, som har blivit väldigt populära i dagens spelindustri. 
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Appendix A -  Narrativa kontexter 
 

Bortflyttad 

Du och Marcus har varit vänner sen lågstadiet, ni har gått i samma klass tillsammans ända 
upp till gymnasiet men umgicks fortfarande väldigt mycket med varandra trots att era studier 
drog er åt olika håll. Ni hade sen långt tillbaka pratat om att plugga tillsammans på en högskola 
i eran egna hemstad efter att ni båda tog studenten. Men efter en lång sommar då ni sällan 
pratade om det så utgick du ifrån att han var mer sugen på att söka vidare nästa år. Det kom 
då som en överraskning när meddelandet kom att han hade blivit accepterad på en skola i 
Amerika du aldrig hört honom prata om tidigare. Från att du fick reda på att han skulle börja 
plugga utomlands så har ni inte ens umgåts innan han var påväg med sin stora flytt. Du fick 
aldrig riktigt chansen att prata med honom om det eller ens säga hejdå. Det senaste året har 
eran kontakt varit allt svagare. Den enda regelbundna kontakten ni haft är gillande av 
varandras inlägg på sociala medier och en grattis-hälsning på varderas födelsedag. Du har 
dock märkt en trend av att han inte gillar dina inlägg lika mycket som du gillar hans det senaste 
halvåret. Inför sommarlovet så har han kontaktat dig om att mötas upp när han kommer 
tillbaka till eran hemstad på besök. Du har sagt att det vore kul att ses och ni bestämde att ni 
ska träffas utanför ett av era gamla favoritmatställen för att ta igen tiden ni mist med varandra. 
Du kommer dit och ser honom stående utanför. Han märker dig inte utan har ansiktet nere i 
telefonen. När du börjar komma närmare reser han på huvudet och ler mot dig. 

Öppna ögonen och visa hur du skulle bemöta denna situation. 

 

X-et (pojkvän) 

Du och Mattias vart ihop i gymnasiet när ni båda var 16 år. Han vad din första riktiga pojkvän. 
Ni bestämde er för att göra slut sommaren efter att ni båda hade tagit studenten. Mattias hade 
hittat ett stadigt jobb i eran hemstad och du hade sen ett tag tillbaka bestämt dig för att flytta 
och plugga vidare i en annan stad. Ni hade också haft en del problem med att tillfredsställa 
varandras emotionella behov. De senaste två åren sen ni gjorde slut har du vuxit upp och insett 
i efterhand hur destruktivt erat förhållande var på bådas sidor och hur Mattias satte många 
löjliga krav på dig som en flickvän. Även om du fortfarande tittar tillbaka på erat förhållande 
genom ett romantiskt skimmer så har ni haft praktiskt taget ingen kontakt sen ni gjorde slut, 
annat än att du sett honom lägga upp bilder på hans nuvarande liv. Han har bland annat 
skaffat en ny flickvän medan du haft väldigt lite romantik i ditt egna liv. Du är för tillfället 
hemma över sommarlovet, 2 år efter att ni gjorde slut, och en gammal vän har bett dig hänga 
med ut på krogen ni brukade gå på innan du flyttade. När ni kommer dit blir din kompis 
distraherad av en ny vän du inte känner och du bestämmer dig för att stå ensam vid baren tills 
de pratat färdigt. Några meter ifrån dig ser du en grupp snubbar som står och pratar vid ett 
bord. Du inser efter någon sekund att en av killarna som står med ansiktet halvt mot dig är 
Mattias. Du ser inte hans nuvarande flickvän i närheten och antar att det är en kväll han har 
bestämt sig för att gå ut med bara sina vänner. 

Öppna ögonen och visa hur du skulle hantera den här situationen. 



 II 

 

X-et (flickvän) 

Du och Jenny vart ihop i gymnasiet när ni båda var 16 år. Hon vad din första riktiga flickvän. 
Ni bestämde er för att göra slut sommaren efter att ni båda hade tagit studenten. Jenny hade 
hittat ett stadigt jobb i eran hemstad och du hade sen ett tag tillbaka bestämt dig för att flytta 
och plugga vidare i en annan stad. Ni hade också haft en del problem med att tillfredsställa 
varandras emotionella behov. De senaste två åren sen ni gjorde slut har du vuxit upp och insett 
i efterhand hur destruktivt erat förhållande var på bådas sidor och hur Jenny satte många 
löjliga krav på dig som en pojkvän. Även om du fortfarande tittar tillbaka på erat förhållande 
genom ett romantiskt skimmer så har ni haft praktiskt taget ingen kontakt sen ni gjorde slut, 
annat än att du sett henne lägga upp bilder på hennes nuvarande liv. Hon har bland annat 
skaffat en ny pojkvän medan du haft väldigt lite romantik i ditt egna liv. Du är för tillfället 
hemma över sommarlovet, 2 år efter att ni gjorde slut, och en gammal vän har bett dig hänga 
med ut på krogen ni brukade gå på innan du flyttade. När ni kommer dit blir din kompis 
distraherad av en ny vän du inte känner och du bestämmer dig för att stå ensam vid baren tills 
de pratat färdigt. Några meter ifrån dig ser du en grupp tjejer som står och pratar vid ett bord. 
Du inser efter någon sekund att en av tjejerna som står med ansiktet halvt mot dig är Jenny. 
Du ser inte hennes nuvarande pojkvän i närheten och antar att det är en kväll hon har bestämt 
sig för att gå ut med bara sina vänner. 

Öppna ögonen och visa hur du skulle hantera den här situationen. 

 

Ingift 

Din 3 år äldre storebror har skaffat sig en ny flickvän. Han har berättat för dig hur de träffades 
och beskriver henne som att han hittat sin själsfrände. Till din överraskning så utannonserar 
han för hela eran familj genom ett gruppmeddelande att han har förlovat sig med henne, bara 
två månader efter de träffades. Du har vid det här laget aldrig träffat kvinnan och endast sett 
henne i ett inlägg om deras förlovning. Allt du vet om henne är din brors beskrivningar om 
hur underbar hon är och hur han ser fram emot att du ska få träffa henne. Ni har tillsammans 
nu bestämt att du ska åka tåg till honom och hälsa på över en helg. Du kommer dit och möter 
din bror på tågstationen. Ni kramas och frågar hur det går i varandras respektive liv. Ni 
fortsätter eran konversation under promenaden till hans lägenhet. Han berättar att hans 
flickvän är hemma och pluggar. Ni rör er upp för lägenhetstrapporna till hans våning, han 
öppnar dörren och utannonserar att ni är hemma. Du hör hans flickvän svara från 
vardagsrummet. Du följer efter din bror in till vardagsrummet och hans flickvän reser sig från 
sina studieböcker för att krama och kyssa honom på munnen. Hon vänder sen sin 
uppmärksamhet mot dig med en nyfiken uppsyn. Han riktar sin arm i din riktning och 
introducerar vem du är. 

Öppna ögonen och visa hur du skulle bemöta henne. 
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Alternativa kontexter 

 

Släktträff 

Du är med din familj är på en släktträff vilket händer vart tredje år. På detta släktmöte är 
Conrad, en tremänning på din mors sida som du senast träffade förra släktmötet. Han fick en 
underlig fascination för dig och såg upp till dig som en cool vuxen när det inte fanns många 
andra i din åldersgrupp på dessa träffar och inte många i hans heller. Efter den släktträffen la 
han till dig på de flesta sociala medier och har gillat och kommenterat många av dina inlägg 
utan att du svarat tillbaka på något sätt. När du träffade honom senast var han 12 år men han 
är nu 15 år. På den nuvarande släktträffen möter du många olika människor du knapp kommer 
ihåg att du hälsade på förra träffen. Plötsligt ser du Conrad stående bredvid sina föräldrar med 
minen av en rebellisk tonåring, trött på sina föräldrar och deras gammalmodiga sätt. Han har 
även skaffat en piercing i näsan samt en vild ny frisyr färgad natt svart. Du bestämmer dig för 
att gå fram till honom för att du vet att du ändå kommer behöva hälsa på honom förr eller 
senare. Under din gång mot honom tittar han i din riktning men ändrar blicken snabbare 
tillbaka för att titta på något annat. Du hinner knappt uppfatta om ni ens fick ögonkontakt 
eller om han såg vem du var. Du närmar dig honom medan han fortfarande tittar åt ett annat 
håll. Hur hanterar du situationen? 

 

Bekantskap 

Du var på en ordentlig fest i fredags där du vart väldigt full. Du har trots det goda minnen av 
att träffa och prata med många nya människor genom dina kompisar som var med dig. Det är 
måndagen efter och du promenerar till skolan för att gå på en föreläsning och ser en person 
du kommer ihåg att du hade en lång och rolig konversation med även om du inte minns deras 
namn. De kommer från skolan med en tung gång och ögonen riktade i marken. Du närmar dig 
snabbt och på två meters avstånd så reser de på huvudet och uppmärksammar dig med en 
melankolisk blick. Hur bemöter du detta? 
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Appendix B -  Transkribering av Intervjuer och 
Spelningar 

Intervju 
Vad är din erfarenhet med VR? 

    1an - Erfarenhet av headset men inte av miljö eller kontroller 
    2an - Aldrig haft på sig ett headset eller spelat 
    3an - Kört några skräckspel och har jobbat på ett VR-spel, blir lätt illamående av VR 
    4an - Har spelat på många plattformer inklusive Vive och har utvecklat spel till både 
Oculus och Gear VR, men äger ingen själv 
    5an - Några olika gånger på mässor 
    6an - Har testat en HTC Vive en gång på SGC 
    7an - Ingenting alls, ingen riktig koll på teknologin heller 
    8an - Har testat det några gånger men aldrig för nöjes skull, har testat både Oculus och 
Vive med kontroller 
  
2 av 6 hade aldrig testat VR men ingen av de som testat äger en egen plattform, 2 hade 
också utvecklat till VR 
  

Vad var din tankegång under varje scen? 
    1an - Vad ska jag göra, skulle säga hej och prata eller inte prata, vart lättare allt eftersom, 
svårt att prata med statiska karaktärer, kändes som att prata med en vägg, därför pratade 
för sig själv, svårt att identifiera med karaktärer utan ansikte 
    2an - Hur skulle jag bete mig, beter mig som om jag vore där, tredje vet inte om man 
skulle inleda med en kram direkt 
    3an - Relaterade till första scenen, ville undvika i andra scenen pga egen erfarenhet av 
liknande situation, tredje var att ge partnern en chans, kände att första och tredje skulle hon 
vara passiv under irl 
    4an - Glömde namnet på karaktären i första, det var inte så levande i någon av dom, 
kände distance mellan berättelsen och spelet, svårt att agera socialt när man inte får 
feedback i ettan och trean, vet hur jag ska agera men vet inte hur de kommer reagera, finns 
många vägar det kan ta, i tvåan var det lättare pga att man kände ingen press att socialisera 
    5an - Vart ställd pga att han förväntade sig något annat när han öppnade ögonen, kunde 
inte relatera till första så hade lite problem, andra var han säker på att han hade undvikit 
kontakt, hade svårt att sätta sig in i förhållandet med ex-et, fick intrycket av att hon i tredje 
inte förväntade sig honom så han kände att det var lite stelt, höll fram handen trotts att hon 
höll i hans hand, hade ändå försökt skaka hand sa han 
    6an - Glömde vad karaktären i första hette, kände disonans över att karaktären i första 
verkade titta ner trots att kontexten säger att de tittade upp, kändes naturligt att komma in i 
skådespelandet av scener, backstorys var långa, hade svårt att bestämma sig vad han 
skulle göra i andra, glädje över broderns äktenskap i tredje, missförstånd över vem som var 
vem i scenen till tredje 
    7an - Stelt att behöva skådespela, vet inte hur man ska förhålla sig till en sträckgubbe, 
kopplade till personer hon känner, ville hålla bra stämning med ex-et i andra, tredje var 
konstig pga att man förväntas bonda med den andra personen, försökte också skaka hand 
    8an - Svårt att komma in spontant, kändes som att första byggde mer runt hur man skulle 
bli bemött än hur man själv bemöter någon, man skulle anpassa sitt beteende baserat på 
dom mer, hade man vetat att det var ett gott bemötande man fick så skulle det vara enklare 
att bedömma hur man skulle hantera den, andra var rätt lätt för att man kunde var passiv, 
tolkade det som att man var bekväm att vara själv vid baren, tredje kändes enkel trots att det 
fans frön för konflikt, kände inte att man hade tillräckligt med information för att vara kritisk 
mot henne, man kommer väl få en åsikt allteftersom, sträckte för att skaka handen trots att 
hon höll hand, skulle inte kramat en sån person 
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Många tyckte det var svårt att leva sig in när NPCn inte reagerade 
Många relaterade till scenerna och kunde sätta sig själv i dem 
  

  
Kände du att det var lätt att skådespela i scenerna? 
-> Var någon svårare/lättare att leva sig in i? 

        1an - Första var svårast både pga ovana och svår att agera ut, annars var andra 
svårast kontext att bedömma vad man skulle göra 
        2an - Lite utmanande, enklare med någon reaktion, speciellt killen med telefonen, 
andra var lättast för att inaktion var naturlig, svårare att behöva interagera med människor 
        3an - Visste inte om hon skulle prata så mycket, uppskattade kroppsspråket man kunde 
uttrycka som med händerna, första var svårast pga svår att bedömma, andra och tredje var 
lättare för att hon kunde sätta ett personligt filter på det 
        4an - Det var svårt att skådespela när det inte fanns någon feedback från spelet, den 
andra var lätt pga att det inte behövdes någon feedback 
        5an - Det vart enklare allt eftersom, grafiken påverkade inlevelsen i scenerna, andra 
var enklast att sätta sig i och gestikulera, den första och tredje var svårare pga att man 
behövde prata 
        6an - Ja det kändes som att skådespelandet kom väldigt naturlig, tyckte händerna var 
begränsande i hur man kunde använda dom, kroppsspråk var naturligt, avsaknad av 
kroppsbyggnad, alla karaktärer såg lika dana ut, andra var lättast pga rotad fysisk position 
och större känsla av omgivningen, första och tredje hade inte lika bra känsla av plats, 
rankade andra, tredje första  
        7an - Nja svårt att sätta sig i exakt hur det skulle vara på riktigt, man tänker efter ett 
steg till efter vad man skulle spontant göra, första var svårast både pga att det var den första 
och att situationen var svår att bedömma, 
        8an - Det är lite svårt att komma in i det, och jag är inte den bästa på sociala situationer 
i riktiga livet, kände det var svårt att skådespela utan bemötande från de andra karaktärerna, 
första var definitivt svårast, tredje var rätt enkel att sätta sig i och andra var lättast att 
hantera 
  
Andra var lättast för många eftersom de inte behövde vara sociala 
Första var svår pga karaktärens position 
Majoriteten tänkte skaka hand i tredje 
  

Pratade du med dig själv eller med mig? 
        1an - Pratar med mig först sen med sig själv 
        2an - Mimade ut utan att prata, mumlade för mig själv, inga reaktion från röst så 
fokuserade på kroppsspråk, ville förklara mest för mig men sen vart det mer för han själv 
        3an - Mimade utan att prata men hade inte gjort så mycket annorlunda förutom att 
kanske hälsa mer 
        4an - Tappade immersionen så pratade med mig för att han var för medveten om att 
ingenting i spelet skulle reagera 
        5an - Pratade med sig själv för att simulera en berättarröst och göra testet mer 
lätthanterligt 
        6an - Pratade ingenting under scenerna, mimikade med munnen men kände att det 
skulle vara fånigt att faktiskt prata, kroppsrörelser spelade roll men röst gjorde inte det, 
använda rösten kom inte naturligt på samma vis 
        7an - Inget pratande 
        8an - Pratade nog mest med dig men såklart lite för mig själv också, men mest för att 
förklara för dig varför jag inte gjorde något, 
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De flesta försökte kommunisera med mig men kunde medje att de pratade med sig själv för 
att göra situationen mer tolererbar 

  
Övriga tankar? 

        1an - Intressant, mer tydligare setting och ansikten hade tillfört mycket, man vill ha 
feedback 
        2an - Någon sorts reaktion skulle hjälpa, men förstår problem med det, kunde verkligen 
bygga upp en bild av varje scen i huvudet, fyllde ut det som saknades, gillade andra mest 
pga att det fanns ett interagerbart objekt så att man kunde interager med något under 
scenen, var påväg att kasta glaset för att det var kul men kom på sig själv att agera 
realistiskt, interagerbara objektet förstörde nästan den annars seriösa spelningen, man vill 
testa gränserna i ett spel 
        3an - Tyckte det var kul att teleportera, fångade situationerna bra även om de var 
simplistiska, fyllde i scenerna med egna bekanta, tyckte att inlevelsen fungerade, bra balans 
        4an - Kom inte in i spelet, kändes som att lyssna på en ljudbok och sen förväntas agera 
pga den, hade varit bättre om de två aspekterna var mer sammanhängande, enkla 
animationer hade gjort mycket för spelet 
        5an - Kände att det hade varit bra om det fanns en testscen i början för att ge en känsla 
av hur de scener som faktiskt ska testas fungerar 
        6an - “Fruktansvärt naturligt”, gick verkligen in i rollen han spelade pga friheten och 
kontexten, i många rollspel gör man något som en karaktär men här var det verkligen jag 
som var huvudpersonen, tänkte verkligen efter vad han skulle göra i varje situation, 
kontexten var bra för att måla upp förhållandet med varje karaktär, antog att varje scenario 
var från olika personers perspektiv, kändes skrivet från en hetrosexuel mans perspektiv, kan 
vara anledningen till lättare inlevelse, kändes lite generiskt 
        7an - Det kunde ha haft mer bakgrundsljud för att bygga atmosfären, känns som att 
man är ensam i en social situation, känns som att man pratar i ett tomrum, grafiken 
framhävde det mer, känns stelt, man sätter ändå personlighet på några former 
        8an - Kul grej, distraherande att känna igen rösten, kastade glaset under testet, vart lite 
oseriöst, hade funkat bättre med ett linjärt narrativ där man följde en story av scenarios, det 
hade byggt mer inlevelse, man assosierade karaktärer i spelet men människor i sitt egna liv 
  
Många hade lätt att måla upp en bild av miljön basserat på få detaljer 
Kunde applicera bekanta på dessa karaktärer 
Ingen feedback fick en att känna sig rätt ensam 
  
Spelning 
Scen 1 
1an - Gå fram och vinka (Pratade mycket om vad hon skulle göra) 
2an - Försökte få uppmärksamhet och hälsa 
3an - Gå fram och vinka lite försiktigt 
4an - Gick fram och kramade om honom medan han sa hur kul det var att ses igen 
5an - Hejade och höll upp handen 
6an - Luta sig framför med sprida armar, gick sedan till en handskakning som ledde till en 
kram 
7an - Gå fram för en kram och prata om hur länge sen det var ni sågs 
8an - Sökte ögonkontakt och hälsade, skulle vänta på hur han bemötte henne 
  
Hälsningar och vinkande var vanligas och några som kramade också 
  
Scen 2 
1an - Gå fram och fråga hur det är (sa att det beror på kontexten sen) 
2an - Stod kvar vid baren och drack sin öl medan han tittade mot henne då och då 
3an - Höll sig vid baren och försökte undvika att titta bort mot honom 
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4an - Stod vid baren och drack utan att söka kontakt (var förvirrad över om han behövde 
bemöta henne) 
5an - Stå kvar vid baren och dricka, försöka hålla ryggen vänd mot henne 
6an - Stod kvar vid baren och drack sin öl i väntan på att få ögonkontakt för att kunna ge en 
snabb hälsning 
7an - Gick fram för att höra hur det är men inte försöka störa dom för länge 
8an - Stå kvar vid baren och undvika kontakt, tog upp glaset och kastade det på gruppen 
men erkände att det var oseriöst 
  
Två stycken gick fram och pratade, resten stod vid baren, vissa sökte kontakt och andra 
försökte undvika kontakt 
  
Scen 3 
1an - Hålla fram handen och hälsa 
2an - Skulle låta brorsan introducera honom och introducera sig och sen hoppas på en 
gruppkram 
3an - Vinka och introducera sig själv 
4an - Försökte skaka hand och introducera sig (han trodde brorsan var systern) 
5an - Sträckte sig fram för att skaka hand 
6an - Hälsa på henne och klappa brorsan på ryggen 
7an - Hälsa med vikning och sen gå fram för en handskakning 
8an - Hälsa medan hon höll fram handen 
  
Majoriteten sträckte fram handen för handskakning och hälsning, några få vinkade eller gick 
fram för att kramas 
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