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Sammanfattning 
 

I detta arbete undersöks på vilket sätt virtuella verklighetsglasögon förändrar en 
spelupplevelse. Primärt ligger fokus på vad fysisk immersion och sensorisk feedback kan 
tillföra till spelupplevelsen. Detta innefattar autenticitet och inlevelse.  

För att undersöka detta används en utav karaktärerna i multiplayerskräckspelet Strobophagia 
som är omgjord för att fungera med virtuella verklighetsglasögon. I varje test fick en 
försöksdeltagare spela den omgjorda karaktären och dess originalversion medan en 
försöksdeltagare fick agera som motståndare och spela den icke omgjorda karaktären. 

Resultatet visar tydligt på att versionen i virtuell verklighet föredras av försöksdeltagare då 
den har ökad immersion och användbarhet. Fortsättningsvis anses den även vara mindre av 
ett spel och mer som en upplevelse. I framtiden behöver detta testas på fler spel och genrer för 
att säkerhetsställa att resultatet inte är unikt för Strobophagia. 

 
Nyckelord: Virtuell verklighet, kompetitivt spelande, speldesign, immersion, autenticitet.    
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1 Introduktion 
 
Virtuell verklighet (VR) har under de senaste åren gått igenom en enorm ökning i användare 
då flera stora företag släppt egna varianter av HMDs (huvudmonterade anordningar, från 
engelskans “Head mounted device”). Bland många andra har teknikjättarna Sony, Valve och 
Facebook varit med och utvecklat och släppt VR-headset. Uppenbarligen finns det alltså något 
som lockar företag att utveckla HMDs, men vad gör ett HMD egentligen för en spelupplevelse? 
För att ta reda på detta kommer ett multiplayerskräckspel adapteras till en VR-upplevelse. En 
kvalitativ undersökning kommer sedan ta reda på vad ett antal olika försöksdeltagare anser 
skillnaden är i deras spelupplevelser mellan spelets olika versioner.  

Spelet som ska undersökas i studien är skräckspelet Strobophagia (u.å.), vilket är ett 
kompetitivt skräckspel där två spelare tävlar för att besegra varandra. Spelet utspelar sig på 
en ravefest och har två karaktärer med olika uppgifter. En karaktär observerar festen av 
dansare och försöker hitta den andra spelaren, som istället gömmer sig utklädd som en av 
dansarna. Denne har som uppgift att smyga sig på sin motståndare oupptäckt. Karaktären 
som observerar publiken är den som kommer att optimeras för VR i denna undersökning, 
medan den andra karaktären spelas normalt från datorskärm. 

Spelet har simpla kontroller och kan spelas med tangentbord och datormus. VR-versionen av 
karaktären kommer spelas med ett Oculus Rift headset och två tillhörande handkontroller. 
Spelet är i ett förstapersonsperspektiv och spelaren observerar sin miljö med datormusen i 
originalversionen, medan de ser sig omkring med faktiska huvudrörelser i VR-versionen. Flera 
designändringar kommer att genomföras vid optimeringen, vilket främst relaterade spelets 
ljussättning och specifika mekaniker för att återfå en balans mellan spelarna. Ljussättningen 
kommer bland annat att göras mörkare och karaktärernas mekaniker och förmågor kommer 
att bli anpassade efter VR-versionens funktioner. 

Undersökningen kommer att genomföras i tre delar, introduktion, genomförande och 
intervju. Introduktionen kommer att stå som en genomgång för att deltagarna ska sätta sig in 
i undersökningens syfte och uppgift för att sedan delta i speltestningen. Testningen ska 
genomföras på två deltagare åt gången, för att sedan avslutas med en semistrukturerad 
intervju. Intervjuerna ska uppdelas efter vilken roll spelaren tar under testningen och hålls av 
en av skribenterna. Efter all datainsamling har genomförts, kommer datan att analyseras efter 
en inter-rater agreement metod, vilket är en analys av data som bedöms efter bestämda koder 
separat av undersökningens skribenter. Därefter ska den analyserade datan sammanställas 
och jämföras för att utgöra vilka överenskommelser som skribenterna gjort i resultatet.  
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2 Bakgrund 
 Virtuell verklighet tar allt större plats inom spelindustrin eftersom dess tillgänglighet 
markant ökat under de senaste åren. Inte bara genom de stora företagen Facebook och HTC 
med sina HMDs: HTC Vive och Oculus Rift, men också inom den mobila industrin där 
teknikjättarna Samsung och Google utvecklat Samsung Gear respektive Google cardboard.   

Det är dessutom många spelföretag som skapar VR-spellägen till sina redan färdiga och 
etablerade spel. Denna trend syns både i AAA-marknaden där ett av de mest kända exemplen 
är spelföretaget Bethesda som skapat VR-spellägen till både The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) 
och Fallout 4 (2015) och även hos lite mindre spelstudios som Flippfly som skapat ett VR-
spelläge till sitt spel Race the Sun (2013).   

Med virtuell verklighet menas, i denna rapport, den värld som skapas med hjälp av ett HMD. 
Alltså en anordning som fästs över ansiktet. Denna anordning har en stereoskopisk skärm som 
ger mer djup i bilden som visas. Dessutom spåras spelarens huvudrörelser och återspeglas 
sedan i den virtuella världen. Dessa två funktioner gör att spelarens får känslan av att denne 
verkligen befinner sig i den virtuella världen som skärmen visar.  

2.1 Historia  
1965 skrev Sutherland Ivan E. (1965) om hans version av den ultimata displayen. Hans 
beskrivning var som följer:  

The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control 
the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. 
Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such 
a room would be fatal. With appropriate programming such a display could literally be 
the Wonderland into which Alice walked.  

I.E. Sutherland 1965  

Denna beskrivning ledde honom till att 3 år senare skapa den första HMD:n (Sutherland 
1968). Den fick senare smeknamnet Sword of Damocles eftersom den likt svärdet i den 
grekiska anekdoten med samma namn var för tung att bära och hängdes därför från taket 
(Dormehl, 2017). Den hade dock många av de funktioner som dagens VR-headset har. Den 
hade två skärmar, en för varje öga. Dessa skärmar var placerade precis framför ögonen och 
gav en illusion av djup. Det var även möjligt att styra rotationer genom att själv vrida på 
huvudet. Dock hade de problem med bland annat utritning då det på den tiden i princip ej 
fanns något sätt bestämma vilka objekt som skulle ritas ut framför andra. Den enda datorn 
som kunde göra detta var en superdator på Nasa i Houston (Sutherland 1968). De löste detta 
problem genom att använda sig utav en teknik som endast ritar ut kanterna på objekt, kallat 
wireframe, och på så sätt helt enkelt inte bry sig om överlappningar.  

Tyvärr blev Sutherlands (1968) uppfinning aldrig något mer än ett laborationsprojekt 
(Dormehl, 2017). Efter Sword of Damocles kom flertalet prototyper på VR-headset varav inget 
fick något direkt fäste. T.ex. släpptes VPL Research RB2 virtual reality system till allmänheten. 
Detta system använde sig utav en HMD kallad Eyephone och en handske som användes för 
att kontrollera sina virtuella händer med (Blanchard, Lasko-Harvill & Ellyn Jones u.å). Dock 
var VR-systemet extremt dyrt då det använde sig utav väldigt dyra komponenter som Silicon 
Graphics datorer.  

1995 släpptes dock Nintendo Virtual Boy som i teorin hade chansen att bli en stor framgång. 
Virtual Boy kostade för det första under $200 vilket många ur den allmänna populationen 
hade råd med. Dock fanns stora begränsningar med produkten. Den kunde bland annat endast 
rita ut en färg; rött. Den hade också en inbyggd irriterande timer som ringde var 15:e minut 
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för att påminna spelare att vila ögonen. När det visades att produkten hade blivit ett 
misslyckande 1996 avslutades produktionen av Virtual Boy (Edwards, 2015).  

2010, 15 år efter lanseringen av Virtual boy, kom det stora genomslaget för VR-headset. Oculus 
visade då upp sin första prototyp som senare skulle inbringa 2.4 miljoner dollar via Kickstarter 
(Dormehl, 2017) och 2014 bli uppköpt av Facebook för 2 biljoner dollar (Dredge, 2014). Detta 
ledde till att flera stora företag då började sina egna utvecklingar av VR-headset.   

2.1.1 Nutid  
2016 blev det verkligt stora året för VR-världen. Under 2016 släpptes alla av de just nu största 
VR-headseten. Oculus blev då färdiga med sitt headset Rift och släppte det för $600, HTC 
släppte sitt Vive för $800 och Sony släppte Playstation VR för $400.  

Trots priset är valet av VR-headset dock inte självklart. Även om Playstation VR (PS VR) kostar 
minst och kräver minst datorkraft för att kunna köras (endast en PS4) så har den svagheter 
jämfört med de andra headseten. Först och främst har den bara en kamera som spårar headset 
och kontroller. Detta gör det omöjligt att helt använda sig utav 360º spårning eftersom PSVR 
använder sig utav lampor på kontrollerna för att spåra dem tappar den då bort dem när något 
hamnar mellan dem och kameran, t.ex. kroppen. Den har dessutom lägre upplösning, 960 x 
1080 mot Riften och Vives 1080 x 1200. Dock har den högre uppdateringsfrekvens, 120Hz 
mot Riften och Vives 90Hz. (Lamkin, 2019).  

Rift och Vive kan alltså ge en lite skarpare VR-upplevelse. Både Rift och Vive stödjer 360º 
spårning. Riften kräver dock 3 kameror för att helt perfekt kunna lösa uppgiften medan Vive 
endast kräver två. Detta är dock den enda egentliga mätbara skillnaden mellan Vive och Rift. 
De har dock olika typer av handkontroller men vilken som är bäst är väldigt personligt 
(Lamkin, 2019).  

Är målet att få en billig VR-upplevelse är de mobila VR-headseten överlägsna. Både Samsung 
med sitt Gear och Google med sin Google Cardboard kostar bara en bråkdel av vad de tidigare 
nämnda kostar. Samsung Gear för $129 och Google Cardboard för det jämförelsevis otroligt 
låga priset  $15.  Ingen av dem har dock en egen skärm utan istället får du placera en telefon i 
anordningen. Upplevelsen du kan få ut beror därför väldigt mycket på hur bra skärmen i din 
telefon är. Samsung gear kräver dessutom att du använder dig utav en kompatibel Samsung 
telefon.  Google Cardboard uppnår sitt låga pris eftersom den är gjord av kartong. Detta gör 
den ganska obekväm att använda under en längre tid. Men för att få en väldigt billig och snabb 
men ändå förvånansvärt tillförlitlig VR-upplevelse är det svårt att mäta sig med Google 
Cardboard (Lamkin, 2019).  

2.2 Tidigare forskning kring VR-adaption  
Forskning kring att jämföra vad anpassning till VR kan göra för en upplevelse har gjorts 
tidigare. Yu Shu, Yen-Zhang Huang, Shu-Hsuan Chang och Mu-Yen Chen (2018) undersöker på 
vilket sätt en användare upplever en jordbävningssimulation i VR med ett HMD kontra en 
vanlig skärm.   

För att ta reda på detta lät de 99 studenter agera som försökspersoner, varav 39 
försökspersoner var med i en experimentgrupp. Undersökningen använde sig av en kvalitativ 
och kvantitativ analys för att hantera sina data. Det genomfördes en studie där en grupp hade 
tillgång till ett VR-headset, medan den andra använde sig utav en monitor. En del av 
undersökningen analyserade försöksdeltagarnas kapacitet av “self-efficacy” under en 
jordbävning, ett begrepp som syftar på tilltron en person har på sin egen förmåga. Alltså de 
förväntningar de har för att genomföra en handling i en viss situation. (Fossum, 2013: 203-
204). Shu, m.fl. (2018) utformade en self-efficacy skala för testningen för att mäta deras 
förmåga att minska hälsorisker och skada av egendom i en nödsituation orsakad av en 
jordbävning.   
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Det kvantitativa resultatet visade på en tydlig skillnad mellan gruppernas self-efficacy, där 
gruppen som använde sig utav VR-utrustning hade betydligt högre värden. Den kvalitativa 
undersökningen visade att de 39 deltagande försökspersonerna hade en positiv inställning till 
VR-HMD och påstod att upplevelsen var intressant och kändes mer verklighetstrogen än 
simuleringen som utövades på en monitor. Enligt insamlad feedback kan en VR-HMD bidra 
med mer realism, vilket ansågs underlätta vissa försöksdeltagare att minnas kursinnehållet. 
Det går alltså att observera att virtuella verkligheter som använder sig av HMD-utrustning ger 
sina användare en mer realistisk visuell- och auditiv upplevelse, vilket gör det lättare att 
engagera deltagarna i uppgifterna.   

Sammanfattningsvis, är virtuella verkligheter lämpliga för praktisk träning för nödsituationer. 
I jämförelse med dyra jordbävningssimulationer och nödutrymningsövningar, kan en HMD-
utrustning bidra med verklighetstrogna, kostnadseffektiva, mycket mobila och riskfria 
övningar avsedda för nödsituationer (Shu, m.fl., 2018).  

2.3 Hur byggs en virtuell verklighetsupplevelse  
William R. Sherman och Alan B. Craig (2003) beskriver fyra olika punkter som behövs för att 
uppleva dels en virtuell men även andra verkligheter. Dessa punkter är en virtuell värld, 
sensorisk feedback, interaktivitet, och immersion.  

2.3.1 Virtuell Värld  
Sherman och Craig (2003) beskriver att virtuella världar är innehållet av ett givet medium och 
kan existera enbart i skaparens huvud och sedan delas med andra. Virtuella verkligheter 
behöver inte uttryckas utifrån ett system som är anpassat för dem, utan kan i likhet till teater- 
och filmmanus existera självständigt utifrån specifika instanser. Som ett exempel går det att 
hänvisa till teatermanuskript som beskrivningar av en pjäs, men när den senare uttrycks av 
skådespelare, scener och musik, så upplevs pjäsen som en virtuell värld.   

I likhet till manuskript, är databaserade virtuella världar en beskrivning av objekt inom en 
simulation. När världar betraktas via ett interaktivt system, upplevs det via en virtuell 
verklighet. En virtuell värld är alltså en beskrivning av objekten inom en imaginär rymd, samt 
de regler och relationer som styr dem.  

2.3.2 Sensorisk Feedback   
Till skillnad från traditionell media anser Sherman och Craig (2003) att virtuella verkligheter 
kan ge användarna möjligheten att positionera sin kropp efter den virtuella världen och 
påverka den genom tillgängliga handlingar. Detta får den virtuella verkligheten att verka mer 
autentisk för användaren än en upplevelse som inte har tillgång till dessa funktioner.   

De menar även att sensorisk feedback är en viktig aspekt för virtuella verkligheter och VR-
system ger användare en direkt sensorisk feedback som baserar sig på användarens fysiska 
position. I de flesta fall uttrycks sensorisk feedback visuellt men det kan även i vissa fall 
uttryckas haptiskt, alltså via känseln. Ett typiskt VR-system skickar sensorisk feedback genom 
att lokalisera spelarens huvud och åtminstone en hand, eller ett handhållet objekt.   

2.3.3 Interaktivitet  
För att virtuell verklighet ska kännas så autentisk som möjligt, så ska den svara på 
användarens handlingar genom att vara interaktiv. Därmed är en annan nödvändig aspekt för 
definitionen av en fullständig virtuell upplevelse interaktivitet. Virtuella verkligheter svarar 
på användarnas kommandon och ger därmed användaren en uppfattning om att den påverkar 
på sin omgivning (Sherman & Craig, 2003)  
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2.3.4 Immersion  
Enligt Sherman och Craig (2003) kan immersion användas på två sätt, som mental immersion 
och fysisk immersion. I de flesta beskrivningar syftar “immersion” på att känna sig absorberad 
i en situation, på en känslomässig eller mental nivå. När det relaterar till virtuella verkligheter, 
är det vanligt att även referera till fysisk immersion som en del av en VR-upplevelse.   

Tillståndet av att känna immersion brukar enligt Sherman och Craig (2003) ofta refereras till 
“upplevelsen av att vara närvarande i en miljö”, men det finns ingen allmän förståelse för vad 
termerna betyder eller hur de skiljer sig ifrån varandra. Sherman och Craigs (2003) definition 
av immersion är känslan av att vara närvarande i en miljö och är en upplevelse som kan vara 
rent mental. Den kan dock uppkomma genom fysiska medel. Fysisk immersion är en specifik 
del för virtuella verkligheter, medan mental immersion oftast är ett mål att uppnå hos många 
mediaskapare.   

Med mental immersion syftar Sherman och Craig (2003) på ett tillstånd av att vara djupt 
engagerad och involverad i en upplevelse. Fysisk immersion handlar istället om att delta i ett 
medium kroppsligt genom att syntetiskt stimulera kroppens sinnen teknologiskt. Det behöver 
inte nödvändigtvis betyda att hela kroppen är engagerad i immersion utan kan t.ex. vara att 
sitta i soffan med ett VR-headset och därmed inte använda benen.  

2.3.5 Syfte med VR  
Det finns enligt Sherman och Craig (2003: 413) tydliga punkter för om en upplevelse kan 
förbättras av VR. Eftersom boken är rätt gammal kan några av punkterna dock anses ha tappat 
mycket av sin tidigare potens. Till exempel pratas det mycket om hur datorkraften som finns 
tillgänglig inte är tillräcklig för att vissa simulationer ska fungera. Just detta problem har med 
största sannolikhet minskat avsevärt då både priser för datordelar gått ner och komponenter 
blivit kraftfullare.  

Sherman och Craigs (2003: 413 - 417) genomgående undersökning är trots detta långt ifrån 
oanvändbar. Mycket av det som nämns är högst relevant för denna undersökning då det kan 
ge en bild av varför många spelföretag väljer att satsa på VR. Något som kan berika en 
upplevelse enligt Sherman och Craig (2003: 413) är den förbättrade möjligheten som ges att 
examinera och utforska 3D-miljöer. Då många spel baseras mycket på just utforskning kan 
det då vara en bra anledning till att porta sitt spel till VR. Det är alltså, med detta i åtanke, 
teoretiskt sett få ut mer utav sina spel. I princip gratis.  

2.3.6 Spelupplevelse  
Om Sherman och Craigs (2003) definition av immersion används, kan immersionen vara en 
stor del av det som förändras vid en adaption av ett spel till VR. Detta då hela konceptet av 
fysisk immersion inte går att skapa på samma sätt då en vanlig monitor används jämfört med 
en HMD. Just därför kommer just immersion få stor plats i vad som definierats som 
spelupplevelse i denna undersökning.  

Fortsättningsvis är även Sherman och Craigs (2003) teorier om sensorisk feedback 
applicerbara på denna undersökning. Specifikt deras teorier om att en värld blir mer autentisk 
i VR på grund av sensorisk feedback.   

Begreppet spelupplevelse i denna undersökning kommer alltså primärt att fokuseras på 
immersion, specifikt vad fysisk immersion kan införa. Eftersom Strobophagias VR-optimering 
använder sig utav VR-handkontroller, genomförs betydligt mer autentiska rörelser i 
jämförelse med den interaktionen användarna har med mus och tangentbord. Därför kommer 
en mindre del av undersökningen även baseras på autenticitet, vilket kan kopplas till fysisk 
immersion. Hur dessa förändringar kommer uppmätas kommer genomgås i metodkapitlet.   
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2.4 Cybersickness  
Young, Adelstein och Ellis (2007) skriver att forskning på virtuella verkligheter visar på att 
exponering i en virtuell miljö via en HMD kan leda till åksjuka hos användarna. Som exempel, 
genom att följa exponering för virtuella miljöer och simulatorer, har upp till 30% av all 
exponering resulterat till illamående och upp till 40% av all exponering resulterat till 
ansträngda ögon och andra symptom som är kopplade till åksjuka. Dessa inkluderar även 
sömnighet, salivavsöndring, huvudvärk, yrsel, och postural instabilitet. Detta fenomen 
kommer hädanefter i denna rapport kallas “cybersickness”.  

Detta är ett väldigt stort problem med HMDs då det exkluderar enorma mängder användare 
från att ens få en chans att genomföra VR-upplevelser utan att må dåligt av dem. Det finns 
idag en hel del forskning som visat på en minskning av cybersickness genom olika lösningar. 
Dock är väldigt mycket av den är ej applicerbart på alla typer av VR-upplevelser. Det har t.ex. 
utförts undersökningar på vilken effekt dofter (Keshavarz m.fl. 2015) och vibrationer och 
luftflöde (D’Amour m.fl. 2017) har på cybersickness. Även om dessa undersökningar visats 
minska cybersicknessproblemet så är de svåra att applicera på alla typer av upplevelser 
eftersom de kräver komponenter gemene man inte har hemma. Det finns dock några enklare 
upptäckter som lätt kan appliceras genom bland annat designval eller snabba hjälpmedel.   

2.4.1 Vection  
Något som visats inverka cybersickness hos spelare är vection (Nooij m.fl. 2018). Vection är 
fenomenet av att ens kropp tror att den rör sig trots att den egentligen är stilla. Detta upplevs 
ofta då en individ sitter på ett tåg och tåget bredvid börjar åka. Individen upplever då ofta att 
ens egna tåg rör på sig. (Prothero, 1998). Detta är också vanligt vid VR-upplevelser då spelare 
förflyttas utan att de själva fysiskt rör sig. (Nooij m.fl. 2018).   

Detta är definitivt något som kan undvikas till hög grad i många VR-upplevelser genom simpla 
alterationer i designen. T.ex. kan teleportering av spelarens karaktär användas istället för att 
flytta den traditionellt.   

2.4.2 Andning  
Det är även möjligt att ta hjälp utav snabba utomstående hjälpmedel som visats minska 
cybersickness. En av dessa metoder handlar om att lära användare andas rätt (Russell m.fl. 
2014). Russell m.fl. (2014) visar på att det går att lära en spelare att använda diafragmatisk 
andning och på så sätt minska cybersickness utan att förändra spelupplevelsen.   

Detta kan då användas för att på ett smidigt sätt minska mängden cybersickness som upplevs 
i en VR-upplevelse utan att förändra själva upplevelsen.  Denna metod kan då användas om 
en artefakt i en undersökning skulle visa sig ha problem med cybersickness. Det går alltså då 
att lära ut denna metod till sina försöksdeltagare i hopp om att underlätta för försöksdeltagare 
utan att förändra artefakten.  

2.5 Teknik  
I denna undersökning så kommer VR-headsetet Oculus Rift användas. Detta HMD har två 
OLED paneler som båda har en uppdateringsfrekvens på 90 Hz, vilket betyder att bilden kan 
bytas ut 90 gånger per sekund, och en upplösning på 1080x1200. Dessa skärmar går att justera 
horisontellt för att passa alla. För att kontrollera spelarens händer används två speciella 
handkontroller.  

Både VR-headsetet och handkontrollerna spåras av upp till 4 kameror som letar efter 
infraröda ljus som skickas ut av både headsetet och handkontrollerna (Holly & Hunt, 2019). 
Med hjälp av informationen som kamerorna tar emot kan sedan en dator räkna ut positionen 
av både headsetet och kontrollerna med väldigt hög träffsäkerhet. 
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3 Problemformulering   
Det går att anse att Sherman och Craigs (2003) teorier som tidigare nämnts om vad som kan 
förbättras av en VR-adaption går att bygga ut ytterligare. En stor del som inte tas upp alls av 
Sherman och Craig (2003) är huruvida flerspelarlägen kan förändra en VR-upplevelse. Detta 
är något som markant kan förändra hur livskraftiga Sherman och Craigs (2003) teorier är. 
Vogiazou (2007) anser att det räcker att bara veta om att det finns någon annan tillgänglig 
online på t.ex. ett chattprogram för att få en känsla av att man inte är helt ensam. Denna känsla 
av att vara bland andra skulle kunna ge stor effekt på hur en VR-upplevelse uppfattas.  

Detta leder då till frågan som ska försöka besvaras: Hur förändras en spelupplevelse med 
avseende på immersion och autenticitet i ett multiplayerskräckspel efter anpassning till VR? 

Då Strobophagia (u.å.) är ett multiplayerspel kan det alltså ge nya intressanta insikter på vad 
VR kan ha för effekt på spel. Att det dessutom har inslag av skräck kan också i sig ge intressanta 
resultat om vad VR kan göra för just den genren. Att testa hur Strobophagia förändras av en 
konvertering till VR kan då förhoppningsvis ge ett svar på hur en spelupplevelse faktiskt 
förändras med avseende på två primära punkter; skräck och multiplayer.   

3.1 Metodbeskrivning    
I denna undersökning kommer det genomföras en jämförelse av originalspelet Strobophagia 
(u.å.) och dess VR-adaption för att bedöma om det sker någon förändring av spelupplevelsen 
då den uttrycks i en annan spelform. Med “spelupplevelse” kommer denna studie att, som 
tidigare nämnts, fokusera på Sherman och Craigs (2003) definition av immersion och 
autenticitet. Dessutom kommer en mindre del av studien fokuseras på cybersickness för att se 
över hur behaglig spelupplevelsen är. Målet med undersökningen är därför att:  

• Undersöka om spelupplevelsen för Strobophagia ändras när den uttrycks via ett 
VR-headset.  

• Forska kring vilka eventuella förändringar i spelupplevelsen som sker då spelet 
uttrycks i ett VR-format.  

• Undersöka eventuella skillnader i spelupplevelsen hos spelaren som agerar utifrån 
Ögats mekaniker när hen spelar med ett VR-headset.   

• Undersöka eventuella skillnader i spelupplevelsen hos spelaren som agerar utifrån 
Smygarens mekaniker när hen spelar mot en spelare som använder sig av ett VR-
headset.   

• Kontrollera hur behaglig spelupplevelsen är i ett VR-perspektiv, alltså om spelarna 
känner av negativa effekter från exponering av VR. Eventuellt estimera hur 
allvarliga dessa effekter är baserat på försöksdeltagarnas erfarenhet av VR-
headset.  

3.1.1 Strobophagia  
Strobophagia (u.å.) är ett kompetitivt skräckspel som utspelar sig på en ravefest, där två 
spelare tar rollen som varsitt monster och har uppgiften av att förinta varandra. Spelet har två 
karaktärer, en som rör sig i publiken av dansare och en som står som ett “övervakningstorn” i 
mitten av spelplanen.   

Spelkaraktären som kommer optimeras för VR har uppgiften att hitta den andra spelaren som 
gömmer sig bland dansarna. Denna spelkaraktär kommer beskrivas som “Ögat” eftersom dess 
uppgift är att bevaka planen, medan den andra spelkaraktären kommer refereras som 
“Smygaren”, eftersom den istället försöker smälta in bland NPC (ej spelbara karaktärer från 
engelskans non playable character). Ögat har väldigt få mekaniker och den kan inte röra sig 
på samma sätt som Smygaren. Ögat står fast i marken och kan endast se sig omkring i en first-
person vy. Ögat kan markera och attackera dansare som den ser med målet att försöka hitta 
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den dansaren som är den andra spelaren. Alltså är Ögats mål att försöka identifiera människan 
bakom publiken av dansare och för att göra uppgiften lättare för spelaren finns specifika 
dansare som Ögat letar efter.   

  
Figur 1: Ögats perspektiv på en maskerad dansare  

Bland alla dansare finns det runt tio maskerade dansare som syns på bild 1 och det är en av 
dessa som Smygaren tar skepnaden av. De maskerade dansarna har inga andra skillnader, 
bortsett från att de ser annorlunda ut i jämförelse med majoriteten av dansarna. Smygaren 
kan dock, till skillnad från NPC-dansarna, äta de andra dansarna som är tillräckligt nära. Äter 
Smygaren de andra maskerade dansarna, blir det mindre NPC:er för Ögat att välja ifrån, men 
det har även effekten av att publiken rör sig närmare Ögat. När publiken rör sig närmare, får 
Smygaren större chans att komma tillräckligt nära så att den kan äta Ögat och avsluta spelet. 
Men när Smygaren rör sig närmare Ögat än vad publiken är så får Ögat en varning. Den 
behöver alltså hitta en balans av hur många andra dansare den ska äta innan den gör ett försök 
att äta upp Ögat och vinna spelet. Samtidigt måste Ögat vara uppmärksam och försöka 
lokalisera ljudet från Smygaren är när den äter en dansare.  

3.1.2 Målgrupp  
Då undersökningen fokuserar på immersion och spelet har koncept som kan vara svåra att 
förstå för nybörjare, eftersöks en målgrupp av försöksdeltagare som har en viss erfarenhet av 
spel och helst VR. Målgruppen som främst prioriteras är alltså försöksdeltagare som har 
tidigare erfarenheter av virtuella verkligheter. Men vid behov kommer även försöksdeltagare 
som endast har erfarenheter av traditionella spel, oberoende av genrer, godtas. Viktigt är dock 
att de har begränsad tidigare erfarenhet av Strobophagia.  

Målgruppen av försöksdeltagare är därför individer över åldern 15 år som har spelvana och 
har låg erfarenhet av Strobophagia. Primärt kommer även personer med erfarenhet av VR 
prioriteras. Rekryteringen kommer ske genom Facebookgrupper och personliga kontakter.  

För att dela upp deltagarna efter VR-erfarenheter, kommer undersökningen utnyttja de två 
olika spelkaraktärerna. Har en testperson erfarenhet av HMD-interaktioner kan den ta del av 
båda spelkaraktärernas mekaniker, men har de inte en stor trygghet med HMD kan de istället 
spela som den icke-VR optimerade spelkaraktären. Denna uppdelning kommer underlätta att 
hitta fler försöksdeltagare då ett kriterium många saknar inte blir lika vitalt.   

För att samla ihop ett gynnsamt antal försöksdeltagare kommer studien använda sig av en 
“sampling” metod, vilket betyder att försöksdeltagarena kommer väljas ut från en population 
av användare som passar den tänkta målgruppen användare (Jenny Preece, Yvonne Rogers, 
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& Helen Sharp, 2015: 227). Eftersom denna studie har en uttänkt målgrupp av 
försökspersoner, används specifikt “purposeful sampling” som metod. Detta involverar att 
specifikt välja ut deltagare som uppfyller ett kriterium, besitter kunskap om eller har 
erfarenhet av särskilt fenomen (Palinkas m.fl. 2013).  

3.1.3 Datainsamlingsmetoder  
Fokus ligger på att utföra en kvalitativ studie. Den kommer inkludera data i form av 
beskrivningar och korta redogörelser genom svar från intervjufrågor och genom observationer 
under testningen. Kvalitativa undersökningar är specifikt bra för projekt som är i en tidig 
utvecklingsfas där prototypen fortfarande är en grov skiss. Det ger en förståelse i vilka delar 
hos produkten som fungerar, vad som kan förbättras och ger möjligheter för nya idéer. 
(Eladhari and Ollila, 2012) Detta passar då bra in på denna studie då dess artefakt baserar sig 
på en prototyp som är i en tidig utvecklingsfas. En kvalitativ undersökning är då av värde för 
att utvecklingen ska kunna röra sig åt rätt håll. Detta är också anledningen för varför en 
kvantitativ undersökning inte står i större fokus. En kvantitativ undersökning kan ge större 
fördelar till en mer utvecklad eller etablerad produkt, samtidigt som denna undersökning 
utgår ifrån en begränsad mängd deltagare. Undersökningen kommer därför att fokusera på 
att använda sig utav observationer och intervjuer som datainsamlingsmetoder. 

Observationer kan ge mycket breda och varierande data som inkluderar anteckningar, 
fotografier, dataloggar, och ibland även film- och ljudinspelningar. Informationen från 
observationer kan bidra med en detaljerad beskrivning av aktiviteterna som försöksdeltagarna 
deltagit i under testningen. (Preece m.fl. 2015). En observation ger studien möjligheter att 
faktiskt följa användarnas interaktioner med prototyperna och göra bedömningar utifrån 
deras intryck av designen.  

För denna undersökning kommer försöksdeltagarnas aktiviteter på skärmarna spelas in för 
att jämföras. Skribenterna kommer att vara delaktiga under observationen då 
försöksdeltagarna utövar aktiviteterna, främst som eventuellt stöd om deltagarna stöter på ett 
problem eller har en fråga om uppgiften. Dock kommer skribenterna att vara så passiva som 
möjligt. Det finns fortfarande en risk av att denna närvaro stör försöksdeltagarna, dock anser 
skribenterna att vikten av stödet som kan ges och datainsamlingen väger ut den risken. Det 
inspelade materialet kommer att jämföras efter deltagarnas spelsätt och interaktioner med 
mekanikerna. Inspelat material kommer bestå av skärminspelningar samt inspelningar av 
deltagarnas VR interaktioner, tillsammans med ljudinspelningar av interaktionerna.  

Preece m.fl. (2015) beskriver intervjuer som ett “samtal med ett syfte”, men just hur nära en 
intervju är ett vanligt samtal beror på vilken typ av intervjumetod som används. Intervjuer 
kan förekomma i fyra huvudtyper: öppna eller ostrukturerade, strukturerade eller 
semistrukturerade. De olika typerna skiljer sig på hur mycket kontroll intervjuaren har över 
samtalet och frågorna som ställs.   

Preece m.fl. (2015) fortsätter med att förklara hur öppna eller ostrukturerade intervjuer oftast 
har ett större fokus på diskussion för att gå ner på djupet, då de använder sig av öppna frågor. 
Öppna frågor ger breda och utförliga svar och en fördel är att de ofta genererar mycket djupa 
data för ämnet. I ostrukturerade intervjuer brukar både intervjuaren och respondenten ha 
kontroll över samtalet, men det är fortfarande rekommenderat att intervjuaren har någon 
form av ett manus över vilka ämnen som kommer täckas. En strukturerad intervju utgår 
istället från korta, tydliga och förutbestämda frågor och är effektiva där samma frågor ställs 
för alla deltagare. Dessa frågor hänvisas som slutna frågor, vilka ger snabba och enkla svar.   

Vilken metod som till slut följs kommer bero på målet med undersökningen. Är målet för en 
undersökning att få reda på det första intrycket en relativt ny designidé har på användare, 
rekommenderas det att använda sig utav en informell och öppen intervjumetod. Men är målet 
att få återkoppling av en etablerad design, rekommenderas en strukturerad intervju som en 
mer effektiv metod. (Preece m.fl. 2015). Eftersom målet med denna undersökning inriktar sig 
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på en tidig prototyp och inte har mycket data på designens användbarhet, lutar fokus mot en 
ostrukturerad intervju. Dock kommer denna undersökning använda sig av en 
semistrukturerad intervjuform. Preece m.fl. (2015) beskriver hur semistrukturerade 
intervjuer kombinerar öppna och slutna frågor, och tar stöd av förutbestämda intervjufrågor 
samtidigt som den engagerar försöksdeltagarna i att diskutera sina svar och resonemang. En 
semistrukturerad intervju möjliggör användandet av ett manus för intervjun, vilket ser till att 
alla deltagare får samma frågor, samtidigt som frågorna kan vara uppbyggda på ett sätt som 
lockar försöksdeltagare till diskussion. En semistrukturerad intervju ger alltså möjligheten för 
försöksdeltagarna att diskutera svaren och på så sätt få ut fler reflektioner av 
användarupplevelsen, vilket kan resultera till mer kvalitativa data. 

Alla intervjuer kommer att ske separat. En av skribenterna kommer att intervjua den 
försöksdeltagare som spelat Smygaren och en kommer att intervjua den som spelat som Ögats 
båda versioner. Alla intervjuer kommer att spelas in och små anteckningar kommer att tas 
under själva intervjun. Denna insamlade information kommer sedan att genomgås enskilt av 
skribenterna för att öka resultatets validitet. Denna process genomgås i mer detalj under 
kapitlet: Datahantering. 

3.1.4 Datahantering  
Preece m.fl. (2015) skriver att kvalitativ- och kvantitativa data hanteras med liknande metoder 
under de första stegen av utvärderingsprocessen. De första stegen handlar om att främst hitta 
mönster mellan den insamlade informationen, sedan kan hanteringen av kvalitativa data 
kategoriseras för att sedan analyseras efter specifika incidenter av intresse. Ibland kan 
mönster hittas mellan data under observationen, därför är det viktigt att en person alltid är 
fokuserad på att ta anteckningar under testningen.   

Preece m.fl. (2015) skriver även hur affinitetsdiagram är en vanlig teknik att använda sig av i 
en kvalitativ analys. Diagrammet används för att organisera individuella idéer och insikter 
efter olika hierarkier som visar återkommande strukturer och teman. Denna metod passar 
även bra för datainsamling från semistrukturerade intervjuer och observationer och bidrar till 
att undersökningen får en effektiv kategorisering av den insamlade informationen. Denna 
data kommer sedan att genomsökas efter tecken som kan tyda på ökad eller minskad 
immersion. Dessa inkluderar förändringar av beteendemönster och kommentarer.   

Fortsättningsvis är det möjligt att efter kategorisering av informationen använda den för att 
kvantifiera de användbarhetsproblem som stötts på, medelvärdet på antalet problem som 
stötts på per användare och eventuellt medelvärdet på unika typer av problem per användare. 
Denna metod hjälper även undersökningen att identifiera beteendemönster och 
återkommande problem (Preece m.fl. 2015).  

Enligt Cotton och Gretsy (2006) används ofta denna metod i kombination med tänka-högt-
metoden då det även kan ge försöksdeltagare sätt att förtydliga sina uttryck. Tänka-högt-
metoden kommer dock inte att användas då den anses problematisera mer än hjälpa. Detta 
då kan det ta tid att analysera data som samlats in utifrån en sådan metod. Eftersom denna 
undersökning har begränsat med tid, blir det svårt att utnyttja den till fullo (Cotton and Gresty, 
2006).  

När informationen samlats in kommer den granskas av skribenterna för att se om de 
eventuella mönster som hittas är av någon specifik relevans eller om de besitter några 
kopplingar. Om analysen hittar återkommande mönster i informationen, kommer en 
bedömning av dess relevans för spelupplevelsen möjliggöras. 

Att denna undersökning genomförs av två skribenter ses som en fördel då det kan öka 
resultatets kredibilitet genom att all data analyseras separat. För att bedömningen av data ska 
skiljas åt så lite som möjligt kommer ett inter-rater agreement användas. Ett inter-rater 
agreement innebär att man bestämmer ett system för hur datan ska analyseras och därmed se 
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till att alla personer som analyserar datan är tränade till att bedöma den på ett liknande sätt 
(Hallgren, 2012). Enligt Kevin Hallgren använder sig många studier utav utvärdering genom 
inter-rater reliability för att skapa en konsistens mellan data som är analyserad av olika parter. 
I denna rapport kommer koder bestämmas för att skribenterna ska följa en mall när de 
analyserar data. Dessa koder kommer sättas upp som diagram och sedan jämföras för att 
enkelt kunna se skillnader, se tabell 1. Därmed kan resultatet lättare diskuteras mellan 
skribenterna för att öka dess validitet (McAlister m.fl. 2017). 

 
Kod namn Kod definition  Kod inkluderar Kod exkluderar 

Inlevelse Den generella 
spelupplevelsen; 
uppfattandet av 
immersion, atmosfär, 
känslor. 

Genomförandet av 
speltestningen, 
utförande av 
spelmekaniker och att 
man delar med sig av 
intryck. 

Planering av 
speltestningen och 
datahantering. 

Användbarhet Användbarheten för 
produkten; motorik och 
hantering av kontroller, 
förståelsen över 
kontroller. 

Genomförandet av 
speltestningen och 
användning av 
kontroller. 

Planering av 
speltestningen och 
val av 
spelkontroller och 
placering. 

Tabell 1 Använda koder 

Koderna i tabell 1 är baserade på de två punkter av intresse som undersöks i denna studie, 
inlevelse och användbarhet. Dessa kan då kopplas till fysisk immersion och sensorisk 
feedback. De två koderna inkluderar andra punkter som undersöks, så som immersion, 
känslomässiga intryck, samt hantering och intryck av spelkontroller. Insamlad data kommer 
delas in utefter koderna. Analyseringen av datan kommer sedan jämföras för att undersöka 
om tolkningarna av datan stämmer överens hos någon kod. 

3.1.5 Forskningsetik  
Eftersom undersökningen kombinerar både VR och skräck till en spelupplevelse finns det 
aspekter som kan bli påfrestande på olika sätt för försöksdeltagarna. Både fysiska 
påfrestningar, genom cybersicknessproblemet i VR, och psykiska påfrestningar genom skräck. 
Dessa påfrestningar finns det en klar medvetenhet om och mycket energi kommer att läggas 
på att göra försöksdeltagarnas upplevelse så lindrig som möjligt.   

Interventioner som på ett negativt sätt påverkar försöksdeltagare fysiskt eller psykiskt är 
väldigt viktiga att ha god uppfattning om. Richter m.fl. (2001) skriver om ett extremfall där 
försöksdeltagarnas hälsa helt ignorerades när den israeliska regeringen skulle genomföra en 
undersökning om vad höjda hastigheter skulle få för konsekvenser på deras vägar. Detta ledde 
till det högsta dödsfallet under en månad på israeliska vägar på ett årtionde.   

Även om detta är ett extremfall där konsekvenserna blev långt mycket värre än de skulle kunna 
bli i t.ex. denna undersökning så kan det statuera som en varning om vikten av att inte ignorera 
hälsofarliga problem med experiment. Ska forskning kunna fortsätta att genomföras behövs 
också personer att testa sina teorier på. Om alla forskare skulle ignorera hälsan hos sina 
försöksdeltagare skulle antagligen allt mindre personer frivilligt ställa upp i experiment. Detta 
skulle kunna bli oerhört skadligt för samhällsutvecklingen då mindre forskning skulle kunna 
genomföras. Därför kommer de fysiska och psykiska påfrestningar som försöksdeltagarna i 
denna undersökning kan komma att utsättas för tas på största allvar.  
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Men även om allt kommer göras för att undvika att försöksdeltagarna mår dåligt så kan det 
fortfarande ske. Därför kommer studien att följa de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002) för att säkerställa att de deltagande försökspersonerna är medvetna 
om eventuella obehagliga upplevelser som de kan uppleva under testningen. Detta inkluderar 
cybersickness och känslor som stress och paranoia.   

Dock kan problem uppstå om för mycket information ges ut till försöksdeltagare. Pratar man 
t.ex. med en försöksdeltagare om hur skrämmande ett spel är, kan det skrämma upp personen 
mer än själva spelet. Detta gäller också för cybersickness. Informeras försöksdeltagare om att 
en artefakt kan orsaka åksjuka kan användare bli mer åksjuka bara därför (Young m.fl. 2007). 
Därför måste en balans hittas för att dels varna försöksdeltagare om de påfrestningar de kan 
utsättas för men inte säga för mycket för att på så sätt ändra deras spelupplevelse och därmed 
kontaminera undersökningen med falska upplevelser. Detta leder då till att resultatet blir 
opålitligt.   

Young m.fl. (2007) rekommenderar en experimentell design för jämförelsestudier som 
granskar rapportering av cybersickness i virtuella verkligheter. En experimentell design är en 
forskningsmetod inom samhällsvetenskapliga studier där en kontrollerad experimentell 
faktor särbehandlas i syftet för att kunna göra en jämförelse mellan resultatet. Detta kan då 
leda till ett jämnare resultat där chansen att försöksdeltagarnas upplevelser ändras på grund 
av varningar. Ett problem med experimentell design är dock att bestämma vilka deltagare som 
ska användas för vilka betingelser i ett experiment (Preece m.fl.  2015: 486). Dessutom 
kommer undersökningen, som kommer genomföras i denna rapport, dock ha en kort tidsram. 
Därför kommer en jämförelsestudie som använder sig av en experimentell design vara för 
mäktig. Det kommer dessutom kräva fler försöksdeltagare än vad som antagligen kommer att 
finnas tillgängligt. Dock är det värdefull information som kommer att has i åtanke.  

Enligt informationskravet (vetenskapsrådet, 2002) ska alla deltagare vara informerade om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller deras deltagande, samt lämna samtycke 
för deltagandet. De eftersökta deltagarna kommer inte vara under 15 år, därmed kommer 
vårdnadshavares samtycke inte vara efterfrågat för undersökningen. Det ska även upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och att alla deltagare ska ha rätt till att självständigt bestämma 
om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Den sammanställda informationen till 
deltagarna ska även omfatta alla de inslag som kan tänkas påverka deltagarnas villighet att 
eventuellt avbryta undersökningen. Som forskare i denna undersökning, finns en skyldighet 
att hantera all insamlad information efter konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet, 2002). 
Detta innebär tystnadsplikt beträffande känsliga uppgifter och alla uppgifter ska antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras av 
utomstående.   
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4 Genomförande  
Detta kapitel hanterar hur VR-spelläget av Strobophagia (u.å.) skapades. Den första delen av 
arbetet kommer relatera till färdigställning av VR artefakten så att den blir användbar för en 
mindre pilotstudie senare i arbetet. Efter pilotstudien kommer ändringar på artefakten att 
göras om så behövs. 

Eftersom att originalspelet var helt gjort för att spelas med mus och tangentbord på en vanlig 
monitor så behövdes några ändringar göras på designen för att spelet skulle fungera med VR-
kontroller och headset. Detta är något som Sherman och Craig (2003) också tar upp i deras 
diskussioner om att designa för en VR-upplevelse. De problem som hittas och behöver 
åtgärdas under skapandet av VR-versionen kommer att tas upp i rapporten i form av reflektion 
mellan undersökningens skribenter. Designproblemen kommer därefter bli korrigerade och 
lösningarna presenterade i rapporten med en diskussion angående deras effektivitet för 
prototypen. 

Prototypen kommer att bedömas som redo för testning i en pilotstudie då vissa krav för spelets 
VR-design anses uppfyllda av skribenterna. Dessa krav är: 

1. Spelets två spelkaraktärer ska vara någorlunda balanserade, vilket innebär att 
vinstförhållandena ska ligga på en jämnt fördelad nivå under speltester. 

2. Spelet ska ha en behaglig VR-upplevelse utan intryck av cybersickness. 
3. Spelets kontroller ska vara översatta så att de är behagliga och intuitiva att använda i 

VR-spelläget. De ska även vara lätta för skribenterna att lära ut till testdeltagarna. 
4. Spelet ska vara helt synkat över nätverk, utan störningar mellan spelarna. 

När kraven är uppfyllda kommer prototypen först testas i en pilotstudie och lämpliga 
intervjufrågor kommer sammanställas. Dessa undersöker kraven av spelet för att sedan 
utvecklas till nästkommande vetenskapliga undersökning. Efter att testningen är genomförd 
kommer datan analyseras och användas för att kunna optimera prototypen och metoden. 
Datan kommer att hanteras mellan skribenterna av undersökningen utefter den metod som 
diskuterats i ovanstående problemformulering av rapporten. 

4.1 Design 
Den första fasen av artefaktskapandet var att testa den redan existerade, men väldigt 
grundläggande, implementeringen av ett VR-läge i Strobophagia (u.å.). De problem som 
hittades antecknades och lösningar på dem diskuterades därefter mellan skribenterna. När 
dessa lösningar var implementerade testades spelet igen och processen började sedan om. 
Detta fortsatte tills målen var uppnådda. De problem som hittades och dess lösningar tas upp 
nedan i rapporten. 

4.1.1 Att Designa för VR 
Som tidigare nämnt anser Sherman och Craig (2003) att det är viktigt att vara medveten om 
sin uppgift när man designar en produkt för en VR upplevelse. De menar att det är relevant 
att först, likt en arkitekt, skapa flera skisser av den upplevelse man vill förmedla för att sedan 
iterera dessa upprepade gånger. Processen att designa för en VR-upplevelse optimeras då den 
utvecklas efter givna avgränsningar och krav. Genom att börja sin arbetsprocess med att skissa 
fram olika koncept, får man möjligheten att diskutera olika idéer och potentiella 
implementationer. Samtidigt kan man jämföra dem efter deras krav. 

Fortsättningsvis rekommenderar Sherman och Craig (2003) att man inte ska utveckla efter 
det man redan har eller välja genvägar bara för att de är lättare att implementera. Man ska 
istället välja metoder och element efter vad de bidrar med till den eftersökta upplevelsen. 
Återigen påpekas vikten med att designa för användaren, inte för programmeraren. Man bör 
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därför börja med att undersöka meddelandet produkten ska leverera, uppgifterna som ska 
genomföras, eller känslan som ska uttryckas till sina användare. 

Bra design handlar även om iterering och att testa ändringarna för att få reda på hur de 
fungerar i relation till de mål som utvecklarna har på sin produkt. Processen att iterera är 
nödvändig för att få reda på vilka idéer som fungerar och vilka som behöver tas bort (Sherman 
& Craig (2003)). I detta projekt har spelets VR-design som sagt itererats flera gånger utav 
skribenterna i en labbmiljö, se figur 2. En av skribenterna tog rollen som Ögat och testade VR-
upplevelsen, medan den andra tog rollen som Smygaren. Denna form av iteration som 
utfördes på VR-versionen av spelet gav mycket data på vad som behövde ändras i designen. 

  
Figur 2: Speltestning i labb 

Eftersom utvecklingen sker utifrån en färdigbyggd prototyp finns redan tillgång till allt 
nödvändigt material, samtidigt som grunden för den spelupplevelse som vill fångas i VR redan 
finns i originalversionen. Designprocessen kommer därför involvera arbete för att få VR-
anpassningen att efterlikna den spelupplevelse som redan finns i originalversionen av spelet. 
För att detta ska uppnås behöver spelet designas om något för att hålla den balansering som 
finns mellan de två karaktärerna i originalversionen. Dock får VR-spelläget inte avvika för 
långt från originalversionens design, då det kan innebära att resultaten från testerna inte kan 
jämföras. 

4.1.2 Ljussättning 
En av de första förändringarna som skedde på spelet var dess ljussättning. Enligt skribenterna 
är ljuset en utav de viktigaste visuella aspekterna för spelet och används både i atmosfäriska 
och designrelaterade syften. VR-versionen av spelet började med samma ljusstyrka i scenen 
som originalspelet, det ansågs dock för ljust i anseende till den utmaning som Ögat skulle 
uppleva då den söker efter den andra spelaren. 

Eftersom spelaren agerar genom sitt HMD, ger kontrollerna tillgång till att göra snabba 
vändningar runt omkring sig. Problemet med denna handling är då Smygaren gör ifrån sig ett 
ljud då den äter en annan maskerad dansare, vilket enkelt kan få Ögat att lokalisera deras plats 
på planen så fort Smygaren försöker göra ett framsteg. Detta var ett problem som specifikt 
relaterade VR-versionen av spelet och var allvarligt nog för att helt förstöra balanseringen 
mellan rollerna som utgjorde utmaningen i spelet. Det blev alltså för enkelt för Ögat eftersom 
det inte fanns något som begränsade Ögat från att konstant snurra runt och därmed se hela 
planen. Därför sänktes det generella ljuset i scenen så att spelaren som kontrollerar Ögat 
endast kan se där dess egna strålkastare eller scenens strålkastare, som visas i figur 6, lyser 
upp. Detta innebär även att lyseffekten får tas bort från alla dansares texturer, så att de inte 
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står ut i mörkret. Eftersom denna ändring främst ämnar att påverka Ögats spelupplevelse, är 
ljussättningen som oförändrat i Smygarens perspektiv. 

Denna förändring ansågs dock inte vara helt tillräcklig. Detta då Ögat fortfarande såg ganska 
mycket med sin strålkastare. Därför sänktes radien på denna för att på så sätt minska Ögats 
synfält. Resultatet av dessa ljussättningsanpassningar visas i figur 3 och 4. 

  
         Figur 3: Före ljussättningsanpassning  Figur 4: Efter ljussättningsanpassning 

Ett annat ljusrelaterat problem som VR-versionen hade var användningen av volymetriskt 
ljus, dessa fick ändras till spotlights eftersom versionen av volymetriskt ljus som används i 
originalspelet inte stöds i Unity3D VR. Denna förändring visas i figur 5 och 6. Vid senare 
research har Unity3D släppt en ny version av volymetriskt ljus, aura 2, som potentiellt kan 
användas för VR. Dock anser skribenterna att behovet av spelets originalljus inte är allvarligt 
nog för att investeras i under denna fas av projektet. 

   
          Figur 5: spelet med volymetriskt ljus  Figur 6: spelet utan volymetrisk ljus 
         

4.1.3 Iterationsprocessen 
Under testningen av spelet ifrågasattes karaktärernas mekaniker och design, därefter 
diskuterades alternativa lösningar på anmärkningsvärda designproblem. De problemen och 



 
17 

dess alternativa lösningar kommer tas upp nedan, för att sedan diskutera den slutgiltiga 
lösningen på problemet och dess effektivitet. 

Rörelsemönstret för Ögat under attacksekvenser blev ett tydligt problem när spelet väl 
testades. Problemet var att spelaren flög i en slumpartad bana mot den markerade måltavlan 
som spelaren misstänkte var sin motspelare. Detta var ett problem eftersom okontrollerade 
rörelser som dessa kan inducera cybersickness via vection (Nooij m.fl. 2018). Detta var ett 
tydligt problem för upplevelsen redan när den testades på utvecklarna av Strobophagia (u.å.). 
Därför har det sammanställts lösningar på problemet. Den första lösningen som uppkom var 
att dela upp rörelsemomentet stegvis i blinkande bildsekvenser för att bryta upp rörelsebanan 
i mer hanterbara segment. Dock visade det sig att denna lösning endast försämrade 
spelupplevelsen ytterligare för skribenterna. En alternativ lösning var att förhindra att Ögat 
rör sig alls. Detta skapade dock problematik på designen. Både för spelaren som styr Ögat och 
dess motspelare. Detta eftersom att Smygaren får ett övertag när Ögat gör en attack mot fel 
dansare. Detta övertag togs då helt bort vilket rubbade balansen ordentligt mellan 
karaktärerna. Problemet löstes då ljusbalanseringarna implementerades. Detta då det 
minskade synfältet var tillräckligt för att lösa problemet. Denna lösning har även visats effektiv 
i andra undersökningar (Kim m.fl. 2018). 

Ett annat alternativ att lösa Ögats teoretiskt oändliga rotationshastighet var att förbättra 
Smygarens förmågor. Lösningen som testades var att Smygaren fick en förmåga att springa 
fram till dansare den ville äta. Sträckan som Smygaren kunde springa blev lite längre efter 
varje maskerad dansare den ätit. Detta tillät Smygaren att kunna attackera sitt mål på ett lite 
längre avstånd, vilket även gav den en chans att komma åt Ögat på ett längre avstånd. 

Smygaren var dessutom väldigt sårbar när den åt en dansare. Detta då dess ätanimation kom 
med ljud och partikeleffekter som var väldigt tydliga med skarpa färger. Dessutom följde 
Smygaren inte med de andra dansarna mot mitten när en av de maskerade dansarna dött. 
Denna sårbarhet blev ännu tydligare när Ögat kunde rotera mycket snabbt i VR. Därför 
gjordes partikeleffekterna om med mörka färger och Smygaren gick automatiskt mot mitten 
när den ätit en dansare för att lättare smälta in. Dock tilläts ljudet vara kvar då det visade sig 
att de föregående förändringarna var tillräckliga. 

I relation till Smygarens nya förmåga ändrades även Ögat. När Smygaren attackerar Ögat 
vänds Ögats kamera mot Smygaren. Denna effekt lades främst till för att Ögat skulle förstå 
vad som sker då den förlorar. Smygaren får det klart för sig att den förlorar eftersom den kan 
se och höra Ögat flyga fram mot deras riktning. Det var tidigare inte ofta man förstod att man 
förlorat som Ögat i VR-versionen av spelet. Dessutom blev det en mer skräckfylld upplevelse 
som Ögat att få sin kamera vänd mot Smygarens håll i den stunden Smygaren flyger fram för 
att göra en attack. 

4.2 Slutgiltig Design 
Eftersom att spelets VR-version itererats och justerats har alternativa lösningar på 
designproblem som dykt upp, diskuterats och testats. Den slutgiltiga iterationen av spelets 
design kommer i detta kapitel tas upp och resoneras kring deras användning. 

Ljussättningen i banan blev betydligt mörkare, samtidigt som strålkastarnas antal och 
hastighet blev ändrad för att passa speldesignen i VR-versionen. Radien på Ögats strålkastare 
blev också minskad för att försvaga Ögats effektiva synfält. Detta dels för att balansera spelet, 
men också för att minska cybersickness vid Ögats attack. Färgerna på Smygarens 
partikeleffekter vid en attack togs bort för att hjälpa balanseringsproblemen som fanns mellan 
spelarna. För att minska Smygarens synlighet vid en attack, ändrades även så att Smygaren 
automatiskt går mot mitten tillsammans med andra dansare efter den ätit någon. Detta 
designval tillät även att spelet kunde behålla ljudet som spelas i stunden som Smygaren äter 
en annan maskerad dansare. Ljudet kunde existera för att ge Ögat en ledtråd om vart den 
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andra spelaren befinner sig på planen. Det blev svårare för Ögat att kunna se vem Smygaren 
var när den äter en dansare eftersom partikeleffekterna på ätanimationen blev mindre synliga 
och Smygaren smälte bättre in i de andra dansarnas animationer. 

Smygarens attack blev också förändrad för att underlätta ätandet av dansare. Den nya attacken 
låter Smygaren springa ett avstånd innan den äter någon. Detta avstånd ökar för varje dansare 
som Smygaren äter. Detta hade stora effekter på Smygarens förmågor i spelet, samtidigt som 
det ändrade tempot i striden mellan spelarna. Denna nya attack gör att spelet börjar med att 
Ögat har ett övertag tills den stund Smygaren lyckas äta en maskerad dansare. Ju fler 
maskerade dansare som Smygaren lyckas äta, desto svårare och stressigare blir Ögats 
situation. Effekten hjälpte Smygarens konstanta underläge men innehöll fortfarande betydliga 
brister i designvalet för Ögats del. Smygarens nya attack rubbade symmetrin i konsekvenserna 
som uppstår då en maskerad dansare dör. I originalversionen fick Ögat och Smygaren 
liknande konsekvenser. Det spelade ingen roll vem det var som dödade den maskerade 
dansaren, då effekten alltid blev densamma, att publiken rörde sig närmare Ögat. Trots 
Smygarens nya övertag mot Ögat blev det en ändring som rör spelet mot en mer rättvis och 
intressant design. 

4.2.1 Kartläggning av Spelkontroller 
Smygarens kontroller är densamma som i originalversionen, dock har Ögats kontroller 
anpassats efter VR-kontrollerna som används med HMD versionen. Ögat har inte många 
kontroller att utgå ifrån. Spelaren ser sig omkring med nackrörelser och markerar en av 
dansarna genom en knapptryckning och avbryter sin handling enkelt med en annan 
knapptryckning. 

4.3 Pilotstudie 
Pilotstudiens syfte var att pröva prototypen och metoden mot möjliga försökspersoner. Detta 
för att undvika att stora problem dyker upp då den vetenskapliga undersökningen ska 
genomföras. 

Pilotstudien började med att introducera de två testpersonerna med undersökningens syfte. 
Därefter fick de testpersonerna följa med varsin skribent till separata rum för att få en 
genomgång och ytterligare information kring testningen. Eftersom varje testning använder sig 
utav två deltagare och deras uppgifter skiljer sig ifrån varandra, blir det enklare om 
instruktionerna ges ut individuellt. Skribenterna som håller i undersökningen använder sig av 
ett manus då de ger ut instruktionerna, vilket säkerhetsställer att ingen information saknas 
innan genomförandet av testningen och att samma information ges ut vid varje testtillfälle. 
Informationen som ges ut innehåller instruktioner för båda spelkaraktärernas uppgifter, samt 
en instruerande film som visar hur det ser ut ur karaktärernas perspektiv när de utför 
mekaniker som att äta andra maskerade dansare. Deltagarna blev även medvetna om deras 
rättigheter att avsluta testningen när som helst utan att behöva utge någon anledning till 
avbrottet. De får även information om att testningen kommer att innehålla både film- och 
röstinspelningar och får även möjlighet att ge sitt godkännande. Efter alla instruktioner getts 
ut får deltagarna en möjlighet att ställa sina frågor innan de börjar med testningen. 

Under testningen får en deltagare ta rollen som Ögat. De deltagare som har störst erfarenhet 
med VR är de som först prioriteras som Ögat. Anledningen till detta beslut var för att 
försöksdeltagare med störst erfarenhet med VR förhoppningsvis kunde sätta sig in i spelet 
snabbare och sedan bidra med mer information kring deras intryck. 

Testningen började med att en testdeltagare fick spela som Ögat i VR, se figur 7. Sedan fick 
samma testdeltagare testa att spela som Ögat med en vanlig datorskärm. Den andre 
testdeltagaren fick spela som Smygaren i båda rundorna vid en monitor, se figur 8. 
Undersökningens skribenter befann sig på platsen under testningen för att svara på eventuella 
frågor, men bevakade under tystnad för att störa deltagarna så lite som möjligt. 
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  Figur 7: Speltestare som spelar Ögat i VR   Figur 8: Speltestare som spelar Smygaren 

Resultatet från testningen togs in genom film- och röstinspelningar under genomförandet. 
Därefter fick deltagarna följa med undersökningens skribenter än en gång för att få delta i en 
intervju. Intervjun var delad i tre sektioner med olika frågor beroende på vilken spelkaraktär 
som deltagaren spelade som. Först hade intervjun två korta frågor som ställdes till båda 
rollerna om deltagarnas tidigare spelerfarenheter och deras intresse för skräckspel. Sedan fick 
deltagarna olika frågor beroende på vilken karaktär de spelade som. Frågorna relaterade deras 
upplevelser under spelandet och även vilka skillnader de märkte i de olika spelversionerna, se 
appendix A. 

Därefter samlades all röstinspelad data ihop och skribenterna analyserade dem med hjälp av 
koderna från det inter-rater agreement som satts upp i tabell 1. Denna analys skedde genom 
sökning av fraser eller ord som försöksdeltagarna sade under intervjun som kunde kopplas till 
koderna. Filmen som spelades in på försöksdeltagaren som spelade VR analyserades också på 
ett liknande sätt genom att försöka hitta fysiska reaktioner som kunde placeras in på koderna. 
Till exempel undersöktes om det skedde några tillbakaryckningar då försök att skrämma 
spelaren gjordes. Dock hittades inga tydliga reaktioner. 

Pilotstudien gav möjlighet att kontrollera om de designändringar som gjorts från 
originalspelet fått tillfredsställande resultat, samt undersöka om problem som inte upptäckts 
fanns på artefakten. Pilotstudien gav även möjligheten att testa metoden för undersökningen 
på ett effektivt sätt, primärt att pröva undersökningens datainsamlingsmetod mot 
testpersoner. Testningen gav tidig data på prototypen som senare kunde analyseras av de två 
skribenterna. Pilotstudien var ett bra steg för att ta reda på hur utvecklad prototypen var och 
hur effektiv metoden för datainsamling var. 

4.3.1 Resultat 
Resultatet visade på att studien går att genomföras på ett smidigt sätt. Datan som samlades in 
gick på ett effektivt sätt att analyseras av skribenterna och intervjuerna som gjordes pekade 
på att en skillnad mellan spelupplevelsen finns. Vid intervjun av den som spelade som Ögat 
kom bland annat ett snabbt “ja” på frågan om hen tyckte det var mer inlevelse i VR-versionen. 
Koderna som sattes upp för att underlätta analysen och öka validiteten på resultatet var också 
tillräckligt tydliga så att båda skribenterna kunde använda dem och sedan tillsammans tyda 
resultatet. 

Dock upptäcktes en bugg med artefakten som måste lösas innan den slutgiltiga studien 
genomförs. Denna bugg gjorde att Ögat efter varje attack hamnade längre och längre ut bland 
dansarna. Det blev också tydligt att något behövde göras åt hur man väljer vem man ska anfalla 
som Ögat då det ansågs vara otydligt vem man faktiskt valt. Detta kommer lösas genom att 
dansaren man vill anfalla kommer markeras med en outline. Det som kommer modifieras 
inför den slutgiltiga studien är alltså endast små förändringar på artefakten. Buggen måste 
lösas och en outlineshader ska implementeras. Resterande delar av artefakten och metoden 
ansågs fungera tillräckligt bra för att användas. 
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5 Utvärdering 
Detta kapitel kommer utvärdera resultatet av undersökningen som genomfört med hjälp av 
metoden och artefakten. Primärt kommer fokus ligga på att ge ett svar på frågan som arbetet 
bygger på. Detta kommer göras genom en analys av de intervjuer som genomförts i samband 
med testerna. Analysen kommer utgå från koderna från det inter-rater agreement som satts 
upp i metodkapitlet. 

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen genomfördes på fjorton försöksdeltagare, varav sju personer deltog i VR-
upplevelsen medan de resterande sju var motspelare under testningen. De sju deltagare som 
tog del av VR-upplevelsen fick spela både en VR-version av spelet och en originalversion som 
istället spelades på dataskärm. Undersökningen genomfördes i ett VR-labb på Högskolan i 
Skövde och platsen ändrades aldrig under undersökningen. Deltagarna befann sig båda i 
labbet tillsammans med undersökningens skribenter och alla delar av undersökningen 
genomfördes i VR-labbet. 

Undersökningen genomfördes i tre delar; introduktion, genomförande och intervju. 
Introduktionen genomfördes med varje testdeltagare separat i samma lokal och förekom i 
samma struktur som i den tidigare pilotstudien. Dock gjordes introduktionen mer tydlig kring 
instruktionerna för spelkontrollerna i VR, eftersom VR-versionen av spelet inte skapades med 
tillhörande instruktioner i början av spelet som originalversionen.  

Efter introduktionen genomförts fick försöksdeltagare starta spelet och spela mot varandra. 
Under genomförandet spelades all skärm- och röstdata in, samt videoinspelning av VR-
spelandet. Varje runda började med antingen VR-versionen eller originalversionen. För att 
skapa variation samt hålla variationen konsekvent i varje studie, så började varannan 
undersökning med VR.  

Efter genomförandet så hölls en sista intervju separat med varje deltagare. Intervjun bestod 
av olika frågor beroende på om försöksdeltagaren spelade VR eller var motståndaren. Alla svar 
spelades in under intervjun för att sedan analyseras mellan skribenterna utifrån bestämda 
koder. Efter resultaten analyserats och sammanställts separat, analyserades det en sista gång 
av skribenterna tillsammans för att hitta avvikelser eller överenskommelser i datan.  

Det förekom inga större störningsmoment eller felkällor under undersökningen. De mindre 
felkällor som uppstod relaterade spelets funktioner eller brist på instruktioner. Under ett test 
upplevde VR-spelaren att hen inte fått tillräckligt med instruktioner för att avbryta en attack i 
VR-versionen av spelet. Vid resterande tester sågs det därför till att spelarna fick tydliga 
instruktioner kring hur de utförde och avbröt en attack i VR-versionen av spelet. Testningen 
hade även lite andra tekniska fel. En testning genomfördes utan ljud i spelet, vilket sedan 
framfördes i intervjun. Det förekom endast en brytning med uppkopplingen under ett utav 
testerna, vilket sedan löste sig då nätverksuppkopplingen blev bättre. 

5.1.1 Resultat  
• Alla försöksdeltagare ansåg att de hade mer inlevelse i VR-spelet. Detta ledde till att de 

kände en högre skräckkänsla. En majoritet av dem ansåg dock att det blev mer av en 
upplevelse än ett spel i VR då de använde sig mer utav metodiska taktiker i 
originalversionen. I VR gick de istället mer på känsla och instinktiva beslut. 

• Spelet visades skapa låg mängd cybersickness då endast en av sju försöksdeltagare 
uppgav att de kände av problem relaterade till det. 

• Sex utav de sju försöksdeltagarna som fick testa VR föredrog VR-versionen. Hälften av 
dem på grund av den förhöjda inlevelsen och hälften på grund utav enklare 
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kamerakontroll och därmed bättre användbarhet. Dock ansåg alla att det var smidigare 
att använda mus istället för VR-kontroller för att välja vem man skulle anfalla. 

• Ingen utav försöksdeltagarna visade stora tydliga fysiska reaktioner på händelser i 
spelet i VR. En utav deltagarna ryggade dock tillbaka något och gav ifrån sig ett lågt 
ljud då denne blev skrämd.  

• Försöksdeltagarna var mer aktiva och engagerade i VR än vad de var i 
originalversionen. 

• Endast tre utav de fjorton försöksdeltagarna uppgav att de gillade skräckspel. 
• Försöksdeltagarna som fick spela smygaren uppgav att de inte kände av någon skillnad 

i spelupplevelsen när de mötte VR-versionen eller originalet. Det var också jämnt 
fördelat i vilken de tyckte var svårast att möta. 

5.2 Analys 
Undersökningen analyserades genom inter-rater agreement metoden för att skribenterna inte 
skulle analysera data på olika sätt. Denna metod innebär att ett system skapas för hur data ska 
analyseras av skribenterna. I detta fall sattes två koder, inlevelse och användbarhet, upp för 
att kategorisera citat och annan data. Inlevelse syftade på den generella spelupplevelsen; 
uppfattandet av immersion, atmosfär och känslor. Användbarhet syftade på användbarheten 
för produkten; motorik och hantering av kontroller samt förståelsen över kontroller. 

Skribenternas analys av intervjuernas resultat var till majoriteten lika fördelat mellan 
koderna. Endast några få avvikelser fanns mellan bedömningarna. Avvikelserna relaterade 
skribenternas bedömning om vilken kod ett citat tillhörde. Detta skedde dock ytterst sällan 
och majoriteten av datan ansåg skribenterna tillhörde samma kod. Koderna gav skribenterna 
hjälp att klargöra fokus i deltagarnas svar alltså om det fanns ett större fokus i inlevelse eller 
användbarhet i deras respons. 

Undersökningens resultat visade tydliga tecken på att det finns en större upplevelse av 
inlevelse i VR samtidigt som majoriteten föredrog VR-versionen mot originalversionen. VR-
versionen av spelet var betydligt mer populär hos användarna i jämförelse med originalspelet. 
När deltagarna beskrev sina motiveringar för varför de föredrog VR-versionen så var 
anledningarna blandade mellan dem. Utefter de koder som följdes vid analys av data, så var 
intressant nog fördelningen mellan inlevelse och användbarhet jämt fördelat mellan 
deltagarnas svar.  

Försöksdeltagarnas motiveringar för varför de föredrog VR på grund av användbarheten var 
citat som;  

• “Bara för att det känns bättre, VR. Jag behöver inte flytta ögonen, jag behöver bara 
röra på huvudet.” 

• “VR, för att man kan röra sig mycket snabbare runt omkring sig.” 
• “VR är bättre för det är mer intuitivt.”  
• “Du får mer av en helhetskänsla när du ser runt om dig helt och hållet, till skillnad från 

datorn när du bara hade en skärm.” 
• “Det passar bra (för VR), i alla fall för den karaktären (Ögat).” 

Deltagarnas motiveringar som istället fokuserade på inlevelsen var citat som;  

• “VR var väldigt kul.” 
• “Jag tycker VR var fett kul, så jag föredrar nog VR. Det var nog mest för den där känslan 

att du kollar mer in i grejer när det är helt svart, det är mörkt, du kan inte se någonting 
utanför dom små lights grejerna och det blir väldigt terrifying.” [sic!] 

• “Jag föredrar nog VR just för att det blir mer inlevelse”. 

Denna fördelning i datan mellan koderna kan tolkas som att VR-versionen hade ett betydligt 
övertag över originalversionen på både nivåer av inlevelse och användbarhet. Detta kan bero 
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på att det valda spelets design är lämpad för VR eller så är en VR-upplevelse i sig en stor 
bidragande faktor för den allmänna spelupplevelsen. Dock blir det mer komplicerat när man 
tar upp deltagarnas åsikter kring vilka svårigheter de hade med versionerna. Majoriteten av 
deltagarna ansåg att VR var lite svårare att kontrollera än originalversionen, då flera hade 
problem med att hantera handkontrollerna.  

Deltagarna föredrog alltså VR både när det gällde inlevelsen och användbarheten, dock kunde 
de även ge respons om problematiken i VR-kontrollerna när de blev frågade vilken version 
som var svårast;  

• “Båda var nog ungefär lika lätt att förstå, det var nog bara att det var lite svårare att 
kontrollera i VR för att det går lite fort när du rör på händerna.” 

• “Det var lite svårare i VR, inte för att förstå men mer bara faktiskt använda. Som sagt 
man blir lite skakig.” 

• “Jag tror det kan varit VR, men det kan vara för att kontrollen krånglade lite. Så jag 
fick den inte att riktigt ta den som jag pekade på när jag ville det. Så därför var den lite 
svårare för mig.” 

Dock var det fortfarande vissa deltagare som istället ansåg att originalversionen var svårare; 

• “Det är lite förvirrande att man först måste ha musen vid kanterna för att vända sig.” 
• “I VR så kändes det, trots att allting var mörkt runt omkring mig, så kändes det som 

om jag hade en bättre uppsikt runt omkring mig, jämfört med på datorn. På datorn så 
kändes det som att mitt FoV var 5-10 grader runt där flashlighten var.” 

Problematiken med VR-versionen var alltså lite större än i originalversionen. Därför kan man 
tolka datan som att spelarna föredrog VR när det kommer till både inlevelse och 
användbarhet. Dock fanns det svårigheter med VR som inte fanns i originalversionen men de 
var inte så distinkta att de negerade de andra fördelarna med användbarhet i VR-versionen. 
Utmaningen som kontrollerna utgjorde i VR var kanske därför inte tillräckligt stor för att dra 
ner spelupplevelsen, eller så var spelet tillräckligt roligt för att göra de eventuella 
svårigheterna obetydliga. 

När frågan om vilken spelform som gav störst känsla av inlevelse ställdes till de deltagare som 
fått spela både VR-versionen och originalversionen, så ansåg alla deltagare att VR var den 
spelformen som gav dem störst känsla av inlevelse. VR ansågs att ha större tempo och ge en 
större känsla av klaustrofobi genom känslan av att vara på platsen i spelet. Deltagarnas 
motivering till svaret syftade på olika anledningar men de går ofta till samma slutsats, som är 
känslan av att “vara där”. Deltagarna återkom ofta med responsen av att spelet var läskigare i 
VR; 

• “Det är mycket, mycket läskigare i VR. Det känns som man är där.” 
• “Jag tror jag tyckte det var roligare i VR för det kändes som man var där.” 
• “VR-versionen är mer immersiv. Jag blev räddare när han kom upp till mig än över 

skärmen tror jag.”  

I vissa fall anpassade detta taktiken som försöksdeltagaren använde sig av. Bland annat 
beskrev en försöksdeltagare: “Det blev mycket läskigare när man körde i VR. Så därför gjorde 
jag mer risky grejer på desktopen. Medan jag körde mer konservativt i VR”. [sic!] 

När deltagarna blev instruerade att jämföra de två formerna, så beskrevs originalversionen 
mer i termer som efterliknade en klassisk spelupplevelse medan VR-versionen gav ett större 
känslomässigt intryck hos spelarna. Originalversionen av spelet beskrivs av försöksdeltagarna 
som “gamey”, “grindig” och “mer som ett spel”. Medan VR-versionen istället anses vara “mer 
impaktfull”, “intensiv”, “läskig”, “stressfull” och specifikt mer “immersiv”. Man kan därför 
spekulera om effekterna av VR är så omfattande att de förändrar spelupplevelsen till en annan 
form av interaktion som inte helt liknar den upplevelsen som originalspelet innehåller. I och 
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med att VR fångar ett helt annat sätt för spelaren att interagera med världen, syftar resultatet 
på att spelformen blir mer av en upplevelse i VR än ett faktiskt spel. Det går alltså att utgöra 
en skillnad i spelarnas uppfattningar mellan de två spelformerna, där originalspelet beskrivs i 
klassiska speltermer genom att beskriva det som mer av en uppgift med tävlingsändamål. VR 
som istället beskrivits som läskigt, klaustrofobiskt, stressigt och specifikt mer immersiv än sin 
motpart, samtidigt som det ansågs mindre som ett spel. Det går igen att diskutera om detta är 
en effekt av det använda spelets design, eller om det är en effekt som virtuell verklighet har på 
spel i allmänhet. Spelet som använts i denna undersökning är ett spel som designats med att 
målet av att få spelaren känna sig som är de är på en ravefest. Speldesignen är inte typisk för 
klassiska spel med ledartavla eller andra gränssnitt, vilket kanske bidrar till att spelarna 
känner en större inlevelse i VR då de är delaktiga i illusionen av att befinna sig på festen där 
spelet utspelar sig.  

Undersökningen pekar dock på att multiplayer inte har stor betydelse för VR eller vice versa. 
Försöksdeltagarna som fick spela smygaren, karaktären som inte gjordes om till VR, ansåg att 
skillnaderna var näst intill obefintliga. På frågan om de kände skillnad på känslan beroende 
på vilken karaktär de mötte så var det ett nästintill helt genomgående ett nej. Endast en 
försöksdeltagarna ansåg att det fanns en mindre skillnad och beskrev det med att: “Var beredd 
på att när jag kom upp bakom honom (i VR) att han bara skulle shobang (kolla) bakom sig 
liksom, så de var lite halvläskigt“ [sic!]. Skillnaden som hen ansåg fanns var då mer riktad till 
en skillnad i mekaniken än själva VR-användningen. Inga skillnader mellan VR och inte VR 
med kopplingar till multiplayeraspekten av Strobophagia hittades heller. Att VR tjänar på 
multiplayer går dock inte att utesluta helt ändå. Skillnaden mellan att möta VR eller originalet 
i Strobophagia verkar vara ganska obetydliga. Men då inget test gjordes för att mäta om 
skillnad fanns att spela VR i en multiplayer- eller singleplayermiljö går denna skillnad inte att 
utesluta. 

5.3 Slutsatser 
Denna studie har undersökt frågan; Hur förändras en spelupplevelse med avseende på 
immersion och autenticitet i ett multiplayerskräckspel efter anpassning till VR?  

De slutsatser som kan dras efter undersökningen, är att VR bidrar med en större känsla av 
immersion och inlevelse i spelet Strobophagias spelupplevelse. VR var den spelformen som 
deltagarna föredrog mot originalversionen. Anledningarna till att spelarna föredrog VR 
berodde både på dess övertag i inlevelse och användbarhet.  

Försöksdeltagarna ansåg att VR-versionen var bättre då den förmedlade känslor och atmosfär 
på ett mer effektivt sätt. Detta ökade spelares immersion och gjorde VR-versionen mer 
skrämmande, stressigare och mer spännande i jämförelse med originalet och fick spelarna att 
känna sig en del utav världen på ett annat sätt. Speldesignens känslor förmedlades på ett 
bättre sätt i en virtuell verklighet, genom att det upplevdes mer klaustrofobiskt och intuitivt. 
Dessa intryck gav även vissa spelare tendenser av att ändra sitt spelsätt i de två versionerna, 
genom att spela mer riskfyllt i originalet och mer defensivt i VR-versionen. Det fanns dock 
spelare som inte ansåg att det var någon direkt skillnad i känslan de upplevde. Detta kan dock 
bero på att de fick för lite speltid. Varje test bestod utav två matcher, en med VR och en utan, 
och därför varierade speltiden något. De som inte kände någon skillnad spelade generellt 
kortare matcher. 

Användbarheten ansågs vara lite svårare i VR på vissa punkter men den ansågs fortfarande 
generellt bättre än originalet. Kontrollerna ansågs mer intuitiva och naturliga i en VR-
situation, även om de fortfarande skapade vissa utmaningar för spelare med skakiga händer. 
Kamerakontrollen var den bidragande faktorn till att deltagarna föredrog användbarheten i 
VR-versionen, samtidigt som handkontrollerna bidrog med en viss problematik för spelarna.  
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Avslutningsvis så ansåg en stor del av försökspersonerna att spelet blev mer likt en upplevelse 
än ett spel i VR. De ansåg att de använde sig utav ett mer metodiskt sätt att hitta den andre 
spelaren i originalversionen än i VR där de gick mer på känsla. Denna förändring i taktik 
berodde på att de kände mer inlevelse i VR. Det är dock möjligt att detta är unikt för just 
Strobophagia och inte något som är generellt för alla spel i VR. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Arbetet har haft som mål att undersöka vad ett VR-headset tillför till spelupplevelsen i ett 
multiplayerskräckspel. Arbetet baserar sin definition av spelupplevelse på Sherman och Craigs 
(2003) definition. Specifikt fokuseras arbetet på deras tolkning av fysisk immersion och 
sensorisk feedback och hur dessa är kopplade till spelupplevelse. Sherman och Craig (2003) 
tar också upp exempel på saker i upplevelser som visats kunna förbättras av VR. Dock ansågs 
dessa teorier möjliga att byggas vidare på. 

Något som inte tas upp alls av Sherman och Craig (2003) är vilken effekt multiplayer kan ha 
på VR-upplevelser. Vogiazou (2007) visar att endast vetskapen av att en annan person visas 
tillgänglig online är tillräcklig för att ge känslan av att man inte är ensam. Dessutom pratar 
Sherman och Craig (2003) inte om specifika genrer och dess inverkan. Därför har denna 
undersökning varit noggrann med att se vad just skräckgenren kan tjäna på VR. Frågan som 
skulle besvaras var: Hur förändras en spelupplevelse med avseende på immersion och 
autenticitet i ett multiplayerskräckspel efter anpassning till VR? 

För att svara på detta skapades en VR-version utav en av karaktärerna i spelet Strobophagia 
(u.å.). Strobophagia (u.å.) är ett multiplayerskräckspel där två spelare möter varandra. I spelet 
ska en av spelarna hitta den andra i ett hav av dansare innan den lyckas smyga upp på en. 
Karaktären som gjorts om till VR är den sökande karaktären. 

Undersökningen som genomförts för att svara på detta bestod av test där två personer fick 
spela Strobophagia mot varandra, både VR-versionen och originalversionen för att sedan få 
delta i en semistrukturerad intervju om hur deras spelupplevelse var. Vartannat test började 
med VR-versionen och vartannat med originalversionen. Det utfördes 7 sådana test och 
resultaten av dessa analyserades sen med hjälp av ett inter-rater agreement (Hallgren, 2012).  

Resultatet visade starkt på att inlevelsen i en spelupplevelse förhöjs av VR och Strobophagia 
visade sig bli mer skrämmande på grund av denna effekt. Vidare så visade även 
undersökningen på att spel känns mindre som spel och mer som upplevelser i VR. Spelare 
behandlade sin uppgift mer metodisk och genomtänkt då de inte spelade i VR. I VR gick de 
mer på känsla och uppgav därför att det kändes mer som en upplevelse.  

Dock verkade inte VR ha stor betydelse för multiplayer eller vice versa. Spelupplevelsen för 
spelaren som inte spelade VR förändrades inte markant beroende på om den fick möta VR-
versionen eller icke VR-versionen. Inga direkta skillnader för VR-spelaren mellan VR och icke 
VR, med kopplingar till multiplayer, hittades heller. 

6.2 Diskussion 
I undersökningen visades det tydligt att VR kan förändra spel markant. I Strobophagias fall så 
mycket att flera ansåg att det tappade mycket av sin spelkänsla och närmade sig mer en 
upplevelse. Det går då att föra diskussionen mot vad spel är. Till exempel går det något emot 
Caillois (1961) definition av spel. En av Caillois (1961: 10) utstakade punkter handlar om just 
immersion: “Make-believe: accompanied by a special awareness of a second reality or of a free 
unreality, as against real life”. Detta går då emot vad denna studie pekar på; att spelare känner 
en högre grad av immersion, eller “Make-believe”, i VR och trots detta anser att det är mindre 
av ett spel. Detta kan självklart vara unikt för just Strobophagia (u.å.) men det är fortfarande 
en intressant addition till diskussionen om vad ett spel egentligen är. 

Väldigt tidigt i detta projekt blev det tydligt att det fanns forskningsetiska problem i 
undersökningen. Först och främst skapar VR en stor möjlighet till psykologiska påfrestningar 
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hos användare. Detta då VR har stora problem med en typ av åksjuka, cybersickness (Nooij 
m.fl. 2018), (Keshavarz m.fl. 2015), (D’Amour m.fl. 2017). För att respektera 
försöksdeltagarna välmående undersöktes vad som kan göras för att minska 
cybersicknessproblemet. En lösning som visades fungera väldigt bra för artefakten var att 
minska synfältet (Kim m.fl. 2018). Detta ledde dels till minskad cybersickness för 
försöksdeltagarna men det var också en bra addition till balanseringen av spelet.  

Vidare så är artefakten ett skräckspel vilket ytterligare ökar de forskningsetiska problemen. 
Detta då skräckspel ofta bygger på att spelare ska känna psykiskt obehag. Därför kan 
artefakten bli väldigt psykiskt påfrestande. Detta är dock inget som går att undvika helt då det 
är en vital del av spelets grundkoncept. Med detta sagt har problemet inte ignorerats utan det 
gjordes väldigt tydligt både vid rekrytering av försöksdeltagare samt vid början av varje test 
att denna påfrestning fanns. Försöksdeltagarna ombads att avsluta testningen direkt då detta 
obehag blev för stort utan att behöva uppge en anledning. Detta gällde även om de fick 
problem med cybersickness. Ingen av deltagarna valde dock att avbryta sitt test. En av 
deltagarna uppgav dock att hen hade känt sig lite illamående men inte tillräckligt mycket att 
hen ville avbryta testet.  

Slutligen har undersökningen också forskningsetiska problem med insamling och hantering 
av data. Detta då den behandlar data från personer utöver skribenterna, alltså 
försöksdeltagarna. Dock har stor noggrannhet tagits med att följa informationskravet 
(Vetenskapsrådet 2002). Detta innebär att alla deltagare har blivit informerade om vad deras 
uppgift i projektet är och de villkor som gällde för deras deltagande. Dessutom har de lämnat 
samtycke för deltagandet och upplysts om att deras deltagande var frivilligt. De blev även som 
sagt informerade om att de när som helst fick avbryta testet. För att skydda känslig data har 
också konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2003) följts. Detta innebär att känsliga 
uppgifter inte spridits och att alla uppgifter har antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda individer inte har kunnat identifieras av utomstående. 

Det slutliga resultatet från studien är även jämförbart med tidigare och liknande studier som 
bidragit till denna studie. Studien som utfördes av Shu, m.fl. (2018) undersökte hur användare 
upplever en jordbävningssimulation i VR med ett HMD kontra en vanlig skärm, en 
undersökning som liknade denna undersökning i både syfte och genomförande. Dock skiljde 
sig undersökningarna i vilken typ av spel eller simulation som används för undersökningen. 
Undersökningen som Shu, m.fl. (2018) genomfört var baserat på en simulation vars syfte var 
att undervisa i nödsituationer medan denna studie använde sig utav ett multiplayer 
skräckspel.  

Resultatet från Shus, m.fl. (2018) studie visade att VR bidrog användarna med en känsla av 
realism och visade sig även bidra till att användarna fick djupare minnen kopplade till sina 
uppgifter i undersökningen. Studien visade att en VR-upplevelse kan ge spelarna en mer 
realistisk upplevelse och kontext som gör det enklare att mentalt engagera spelarna (Shu m.fl. 
2018). Denna studies resultat har direkta kopplingar till även denna undersöknings resultat, 
då användarna visade sig märka av en större verklighetstrogen upplevelse. Till skillnad från 
vad Shus, m.fl. (2018) resultat visat, så hade denna undersökning inga direkta tecken på att 
minnet påverkas av VR-användning, dock visade istället resultatet på att spelarna fick ett 
större känslomässigt intryck av VR.  

Simulationen som använts i Shu, m.fl. (2018) syfte var att instruera användarna för en 
nödsituation, vilket kanske gav effekten av att spelarna kände av ett större intryck av djupare 
minnen och förståelse. Strobophagia (u.å.) som istället är ett skräckspel med ett syfte av att 
skrämma och motivera spelaren till att blir mer tävlingsinriktad, gav istället effekten av att 
spelarna upplevde större rädsla och engagemang. Studiernas resultat syftar på att VR kan 
agera som en bidragande faktor för spel- och simulationsupplevelser, men vars effekter kan 
variera beroende på den använda produktens design och syfte. 
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Undersökningens resultat var till större delen opåverkat av kritiska felkällor. De felkällor som 
påverkat undersökningen och dess resultat är bland annat att:  

• En deltagare ansåg att de inte fick tillräckligt med instruktioner när de använde VR-
versionen. 

• En deltagare spelade utan ljud i VR. 
• En deltagare fick bristande funktionsförmåga över handkontrollerna. 
• Vissa tester blev klara under väldigt kort tid i jämförelse med andra tester.  
• Vissa deltagare ansåg att deras tidigare erfarenheter med Strobophagia påverkade 

deras åsikter kring bland annat vilken version som upplevdes svårare. 
• Alla försöksdeltagare hade någon form utav personlig kontakt med någon av studiens 

utförare och alla studerade något inom datorspel. 

Dessa aspekter av undersökningen kan ha påverkat resultatet till viss del. De bristande 
instruktionerna åtgärdades tidigt i undersökningen genom att bidra med mer utförliga 
instruktioner för VR-användarna. Ljudet och de felaktiga kontrollerna var ett undantag som 
endast påverkade två utav testerna och anses inte vara kritiska felkällor på undersökningens 
resultat. Dock var den återkommande korta speltiden under vissa tester ett större bekymmer 
för undersökningens resultat. Vissa spelare vann eller förlorade snabbt och fick därför inte 
mycket tid att sätta sig in i spelet. En önskvärd ändring på undersökningens metod hade varit 
att sätta en bestämd minimitid för speltiden. På så sätt hade spelarna kanske istället fått 
möjlighet att spela flera rundor, vilket hade bidragit till mer data att hantera och tolka.  

Vidare så var urvalet av försöksdeltagarna möjligen problematisk. Först och främst hade alla 
försöksdeltagarna någon form av tidigare relation med studiens utförare. De flesta var 
klasskamrater medan vissa var närmare vänner. Alla studerade dessutom 
datorspelsutveckling på något sätt. Detta kan ha påverkat resultatet då det är möjligt att de 
velat vara snälla för att inte förstöra den vänskap som finns eller för att de har medvetenhet 
om svårigheten med att arbeta med VR.  

Det är även en kvalitativ studie med ganska få försöksdeltagare. Detta gör resultatet osäkert 
och väldigt svårt att generalisera. Resultatet visar som sagt att inlevelsen verkar öka men detta 
kan vara väldigt personligt då endast sju personer fick spela VR. Alla sju ansåg inte heller att 
inlevelsen ökade. Men även om studien hade gjorts om med fler försökspersoner och samma 
slutsats hade dragits går det fortfarande inte att visa ett generellt resultat. Detta då resultatet 
kan vara unik för Strobophagia eller möjligen skräckspel. Resultatet är verkar alltså vara 
väldigt tydligt i denna studie men trots detta är det inte applicerbart på alla typer av spel eller 
upplevelser. 

6.3 Framtida arbete 
Kortsiktigt hade nästa steg för undersökningen varit att undersöka VR-upplevelsen som 
uppstår då den andra spelkaraktären blir VR-optimerad. En intressant vinkel hade varit att 
undersöka hur spelupplevelsen ändras då spelarna båda känner av inlevelsen från VR, 
samtidigt som de spelar mot varandra. Blir interaktionerna mellan spelarna annorlunda då de 
båda interagerar utifrån en virtuell verklighet och är det någon roll som känner störst 
påverkan av dessa effekter? Denna undersökning gjordes på ett kompetitivt skräckspel, dock 
var det inte ett så stort fokus i motspelarens roll. För en framtida studie hade det därför varit 
intressant att få en inblick i den andra spelaren och deras interaktioner, för att undersöka hur 
spelare interagerar mot varandra utifrån en virtuell verklighet.  

På längre sikt är nästa steg att undersöka vad VR har för effekt på dels andra skräckspel men 
ännu viktigare, helt andra genrer. Att bara undersöka ett specifikt spel gör det svårt att se hela 
bilden. Visst gick det att se tydligt på just Strobophagia att det blev en skillnad i spelupplevelse 
men om liknande observationer kan göras på spel som ser helt annorlunda ut kan mycket 
starkare slutsatser dras på vad VR gör för spel generellt. Detta kan då ge spelutvecklare en 
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grund att utgå från för om just deras spel skulle passa bra i VR. Detta är något som Sherman 
och Craig (2003) påbörjade med sin undersökning men en bredare mer modern mall kan som 
sagt vara nödvändig.  

Strobophagia (u.å.) kommer att vidareutvecklas och det finns intresse i att fortsättningsvis 
även utveckla VR-versionen då resultatet från denna undersökning visat goda effekter från VR 
på spelupplevelsen. Artefakten kan alltså byggas vidare på för att skapa en kommersiell 
produkt då denna studie visat hur passande VR är för spelet. De positiva svar som samlats in 
under projektets gång ger förtroende för att Strobophagias (u.å.) speldesign kombinerat med 
virtuella verkligheter kan få en lovande framtid. 
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Appendix A -  Intervjufrågor 
Intervjufrågor: 

• Vilken typ av spelgenre gillar du mest? (Fler val är ok) 
• Vad tycker du om skräckspel? 

Ögat: 

• Vilka skillnader upplevde du i de olika spelformerna? 
• Vilken spelform föredrar du? Varför? 
• Vilken spelform var svårast att förstå spelmekanikerna? Varför? 
• Vilken spelform var svårast att sätta sig in i kontrollerna? Varför? 
• Vilken spelform upplevde du störst inlevelse i? Varför? 
• Hur skulle du beskriva känslan under original spelets gång? 
• Vad fick dig att känna så? 
• Hur skulle du beskriva känslan under VR versionen av spelet? 
• Vad fick dig att känna så? 

Smygaren: 

• Vilken spelform kändes mest utmanande att spela mot? Varför? 
• Hur skulle du beskriva känslan under spelets gång och skilde det sig mellan vilken typ 

av spelform du spelade mot? 
• Vad fick dig att känna så? 
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