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Sammanfattning 
 

Denna artikel presenterar skillnaderna inom spelupplevelse för spel som kan spelas i både 

VR (Virtual Reality, eng. för virtuell verklighet) och på en datorskärm samt hur dessa kan 

leda till cybersickness (åksjuka). VR blir alltmer lättillgängligt och används ofta inom 

media, men är spelupplevelsen verkligen bättre i VR och gäller detta för alla spelgenrer? 

Spelet som studien utförs på är ett lugnt spel, där hot och tidsbaserade uppgifter inte 

existerar. Spelet är skapat i spelmotorn Unity, kan spelas på båda plattformarna och 

anses ha spelgenren ”Walking Simulator”. Genom att hålla spelsessioner med olika 

deltagare så insamlades relevant data för studien. Den insamlade datan visar att det inte 

funnits någon större skillnad i spelupplevelse mellan versionerna. Trots detta så har 

majoriteten av deltagarna föredragit VR-versionen. 

Nyckelord: Virtual Reality, User Experience, Video Games och Cybersickness 
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1 Introduktion 

 
VR-teknik (Virtual Reality, eng. för virtuell verklighet) såsom Oculus Rift eller HTC Vive har 

haft en explosiv framväxt över de senaste åren då de blivit mer lättillgängliga med ett lägre 

pris än vad liknande teknik tidigare haft. Detta har lett till att spelutvecklare satsar mer på 

att skapa spel anpassade för VR. På den digitala distributören Steam1, finns det till exempel 

över två tusen VR-titlar varav de första lanserades 2015. Detta betyder att på enbart fyra år 

så har över två tusen nya VR-titlar lanserats med huvudsyftet inom nöjesbranschen. Men då 

denna utveckling skett väldigt snabbt och använder sig av ny teknik för HMDs 

(huvudmonterade skärmar) så har inte forskningen kring denna teknik hunnit med riktigt, 

därför kvarstår det en del problem såsom cybersickness (McCauley och Sharkey, 1992) vilket 

är en typ av åksjuka som dels kan uppstå när en person befinner sig i virtuella miljöer. Detta 

betyder dock inte att tidigare forskning kring ämnet saknas helt. Ett exempel på detta är 

VIMS (visuellt inducerad åksjuka) (Hettinger och Riccio, 1992) och Cybersickness som 

tidigare studerats i virtuella miljöer. Men denna forskning är baserad på äldre hårdvara och 

kan därför behöva studeras ytterligare för att vara aktuell för hårdvaran som finns idag. 

Dock så saknas det forskning som identifierar vilka typer av spel som är mer lämpade för 

den VR-teknik som finns idag då den nyligen blivit kommersiellt tillgänglig. 

Denna studie syftar till att identifiera skillnader i spelupplevelse mellan användandet av ett 

HMD och en datorskärm. Detta görs med hjälp av ett lugnt datorspel, där spelaren inte blir 

stressad eller påverkad av en fientlig eller tidsbaserad miljö. Spelet går ut på att följa 

ledtrådar för att finna den slutgiltiga skatten, med andra ord ett skattjaktspel. Studien utförs 

genom att deltagarna spelar två versioner av ett spel, ett med datorskärm och ett med HMD 

där deltagarna efter varje spelsession svarar på en enkät relaterat till upplevelsen. 

Spelupplevelse kan mätas på ett flertal olika vis och baseras ofta på flera beståndsdelar 

såsom usability (användbarhet) (Desurvire och Kreminski, 2018), playability (spelbarhet) 

(Sánchez, Vela, Simarro och Padilla-Zea, 2012) eller immersion (McMahan, Alison, 2003). 

Denna studie fokuserar på beståndsdelen playability. 

                                                        
1 https://store.steampowered.com/ 
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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: Oculus Rift och HTC Vive, men även inom den mobila industrin där 

jättarna Samsung och Google utvecklat Samsung Gear och Google Cardboard. Dessa fyra 

olika HMDs är anordningar som spänns fast på huvudet med en skärm som placeras precis 

framför ögonen. De har även spårningstekniker som gör det möjligt att kontrollera vart 

användaren vill titta genom att vrida på huvudet istället för att trycka på en spak eller flytta 

en datormus. De tillför även verklighetstrogenhet genom att förändra bilderna med hjälp av 

speciella linser. Detta bidrar till att användaren upplever att de verkligen befinner sig i 

världen som miljön försöker förmedla.  

 

 
Figur 1 Exempel på HMDs 

 

Men även om tekniken idag används flitigt så finns det ännu problem. Ett av de största 

problemen är Cybersickness. Vid användandet av ett HMD så kan användare komma att 

uppleva en mängd olika obehagligheter, såsom huvudvärk, illamående, yrsel och ögon 

trötthet. Detta efterliknar symptomen för traditionell åksjuka som uppkommer vid 

exempelvis bussfärder eller karuseller, men är oftast inte lika allvarliga (Kim, Park, Choi och 

Choe, 2018). Åksjuka som uppstår inom VR brukar därför istället benämnas cybersickness 

(LaViola, 2000). 

 

Det finns forskning kring denna typ av åksjuka, speciellt för simulatorer (Kennedy, Lane, 

Berbaum och Lilienthal, 1993) då de existerat och använts en längre tid än HMDs, men det 

sker fortfarande väldigt mycket forskning kring detta område och med tiden kan 

förhoppningsvis bättre lösningar för dessa problem finnas. För tillfället krävs det dock att 

utvecklare arbetar kring dessa problem under skapandet av en produkt. 
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2.1 Spelupplevelse 

När det talas om datorspel och vad spelare känner under tiden de spelar det så brukar det 

refereras som video game user experience (spelupplevelse) (Yildirim, Carroll, Hufnal, 

Johnson och Pericles, 2018), där user experience (UX) baseras på att det finns en användare 

som interagerar med en produkt där forskaren sedan önskar observera eller mäta 

användarens upplevelse (Tullis och Albert, 2013). Yildirim m.fl. framhäver att det under en 

längre tid diskuterats om vad som gör ett spel bra eller mindre bra, men att det finns tre 

stycken pelare som direkt påverkar UX. Dessa tre är medverkan/engagemang, inlevelse och 

närvaro. Medverkan beror stort på hur intresserad spelaren är, vilket leder till att större 

fokus läggs på spelet vilket i sin tur leder till att spelaren blir mer engagerad. Inlevelse är 

väldigt svårt att både mäta och definiera men baseras ofta på hur uppslukad spelaren känner 

sig av den virtuella miljön, medan närvaro är mer baserat på om spelaren upplever att hen 

befinner sig i en annan värld än den verkliga. Enligt McMahan och Alison (2003) så är 

realism en väldigt stor faktor för dessa tre punkter, där en högre nivå av realism i 

spelvärlden kan förbättra upplevelsen. 

Men då kommer frågan, är det någon skillnad på UX för samma spel men som spelas på 

olika plattformar? Detta undrade även Yildirim m.fl. (2018) och utförde därför en studie på 

detta där ett spel spelades på tre olika plattformar, HTC Vive, Oculus Rift och en 

datorskärm. Under denna studie så delades 48 deltagare in i tre grupper, där varje grupp 

tilldelades en av plattformarna. De testade samma FPS-spel (Förstapersonskjutare) i tio 

minuter och efteråt fick de svara på nio frågor relaterat till deras spelupplevelse. Resultaten 

visade att det inte fanns någon större skillnad mellan plattformarna med avseende på 

närvaro och inlevelse, men att den sammanlagda poängen över de nio punkterna visade att 

spelupplevelsen var högre på plattformen som inte var VR baserad, alltså datorskärmen. 

Detta stämmer inte överens med deras hypotes då de trodde att VR-plattformarna skulle ha 

en större påverkan på närvaro och inlevelse. Det var inte heller samma resultat som visade 

sig i en liknande studie gjord av Shelstad, Smith och Chaparro (2017), där de istället kom 

fram till att VR bidrog till en större spelupplevelse (detta test baserades på ett tower defense 

spel, alltså ett lugnare strategispel som inte kräver lika hög fokus). Yildirim m.fl. har teorin 

att FPS-spel i sig medför en större inlevelse än exempelvis ett lugnt strategispel, där konstant 

stress eller fokus inte finns närvarande men vidare forskning krävs för att avgöra om detta 

stämmer eller inte. 

2.1.1 VR PLAY 

När det kommer till riktlinjer och hjälpmedel för hur ett spel bör skapas (till datorskärm) 

som ger en bra spelupplevelse så finns det en del riktlinjer som kan vara till hjälp. Ett 

exempel på något sådant är Game Approachability Principles (GAP) (Desurvire och Wiberg, 

2009), eller Playability Principles (PLAY) (Desurvire och Wixon, 2013) som finns för att 

hjälpa till med de designval som gör ett spel “bra”. Men enligt Desurvire och Kreminski 

(2018) så går dessa riktlinjer inte att implementera fullt ut för spel i VR. De har därför skapat 

sina egna riktlinjer som heter VR PLAY, dessa är specifikt anpassade för att hjälpa till vid 

utvärdering och design inom VR. Dessa riktlinjer består av fem kategorier: Usability, 

Playability, VR Immersion, Creative VR och New Player Experience. Under dessa 

kategorier så finns det tips och idéer för hur en utvecklare bättre kan designa sitt spel, 

exempel på hur andra spel gjort saker bra eller dåligt tas även upp. 
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För att se om dessa riktlinjer faktiskt har en positiv påverkan så utförde de en pilotstudie på 

en designer som inte hade någon tidigare erfarenhet av riktlinjerna och som sedan tidigare 

skapat en VR-prototyp. Efter att ha studerat dessa riktlinjer så fick deltagaren en vecka på 

sig att förbättra sin prototyp. Efter denna vecka så utfördes det undersökningar där 

ytterligare deltagare fick spela de båda versionerna för att se om den nyare versionen 

genererade en positivare spelupplevelse. För att mäta skillnaderna så dokumenterades 

deltagarnas upplevelse under varje test baserat på VR Play riktlinjerna (Desurvire och 

Kreminski, 2018). Resultaten visade att den nyare versionen hade fler positiva poäng och 

färre negativa poäng än den första versionen, av denna anledning så hävdar de att dessa 

riktlinjer funkar och är lämpade för användning inom VR-applikationer. Desurvire och 

Kreminski anser dock att mer forskning krävs, speciellt inom andra spelgenrer då detta kan 

variera väldigt mycket. Dessa riktlinjer finns publikt publicerade på en hemsida2, så vem 

som helst har tillgång till att använda dem för att förbättra sin VR-produkt. 

2.1.2 Mätning 

UX är alltså en viktig del av information kring en produkt och är förmodligen något som bör 

undersökas för att kunna förbättra eller se vilka delar som redan är bra, men hur kan det 

mätas, speciellt inom spel? Två vanliga sätt att göra detta är följande: det första är att 

övervaka deltagaren som testar en produkt och anteckna deras val, engagemang och/eller 

reaktioner. Det andra är att låta spelaren i efterhand svara på frågor relaterat till 

forskningsstudien, där deltagaren betygsätter varje fråga inom en viss betygsskala 

(Vermeeren et al., 2010). Detta kan göras antingen muntligt eller genom en enkät. Desurvire 

och Kreminski (2018) använder sig av denna metod då deltagarna i efterhand intervjuas. 

Men vad bör då ingå vid mätning av UX? Detta beror dels på de resultat som förväntas av 

studien, men även vilken typ av artefakt studien baseras på. För just spel så finns det en del 

forskning som presenterar vilka delar som är relevanta för viss forskning och vad dessa delar 

består av för punkter. Sánchez m.fl. (2012) förtydligar i deras studie att playability är en 

ytterst viktig del när det kommer till UX inom spel och är av denna anledning den 

beståndsdel inom spelupplevelse som undersöks i denna studie. 

 

  

                                                        
2 https://userbehavioristics.squarespace.com/vr-play 
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2.2 Cybersickness 

2.2.1 Bakgrund 

Som det tidigare nämnts så finns det flera punkter som kan påverka spelupplevelsen, något 

som inte nämnts men som spelar en stor roll på hur en spelare upplever ett spel är om 

spelaren påverkas fysiskt eller psykiskt. Alla spel är inte likadana men består enligt Hunicke 

m.fl. (2004) av tre delar: Mechanics (mekaniker), Dynamics (dynamik) och Aesthetics 

(estetik) som gör att spel skiljs åt. Baserat på dessa tre delar så sätts ofta en genre, där 

konsumenten ofta vet vad den ska förvänta sig av ett spel om genren är exempelvis FPS eller 

Racing. Vissa av dessa specifika funktioner eller mekaniker i spel (förflytta sig snabbt, rotera, 

etc.) fungerar oftast utmärkt när de används i ett spel som körs på en datorskärm, men när 

det körs i en VR-miljö så kan det leda till obehag hos användaren. Dessa obehag kan 

involvera symptomen som uppkommer vid vanlig åksjuka, såsom illamående och yrsel, men 

kan även involvera exempelvis ögontrötthet och därför brukar åksjuka som är relaterad till 

spel eller filmer istället benämnas Cybersickness (Rebenitsch och Owen, 2016). Det finns ett 

flertal sätt att mäta cybersickness på varav ett av de vanligaste är med enkäten SSQ 

(Simulator Sickness Questionnaire) som skapats av Kennedy m.fl. (1993), vars ursprungliga 

syfte var att mäta åksjuka i militära simulationer. Men då denna enkät innefattar en del 

punkter som är irrelevanta för VR så skapade Kim m.fl. (2018) enkäten VRSQ (Virtual 

Reality Sickness Questionnaire) som baserats på SSQ, där de tog bort punkter som de ansåg 

var irrelevanta för VR. Denna enkät består av 9 frågor som delas in i någon av de två 

kategorierna Oculomotor (en nerv i ögat, där rörelse eller ansträngning kan påverkas) eller 

Disorientation (förvirring) för att tydligare se hur användaren påverkas av VR. 

2.2.2 Förhindrande 

För att förhindra att cybersickness uppstår så implementeras det ofta andra lösningar för att 

kringgå problemet, i värsta fall kan till och med borttagandet av de problematiska 

mekanikerna vara den enda lösningen. Ett exempel på en sådan mekanik kan vara något så 

grundläggande som att rörelse av spelkaraktären bidrar till cybersickness, och att det istället 

behöver implementeras ”teleportering” som förflyttningsmetod. Av denna anledning så är 

kanske inte alla spel lika lämpade för att spelas i en VR-miljö.  

I spelet Minecraft (2009) så kan spelaren likt många andra första-person-spel röra sig längst 

x- och z-axeln samt rotera kring y-axeln. Detta är ett av de vanligaste sätten att förflytta en 

spelarkaraktär i spelvärlden och görs ofta med WASD-tangenterna på ett tangentbord eller 

med en handkontroll och dess joystick. Några datorspel som använder sig av detta är 

exempelvis Minecraft, Counter-Strike: global offensive (2012) och Battlefield 5 (2018). Men 

att hantera förflyttning av spelkaraktären på detta vis i VR leder ofta till cybersickness enligt 

Bozgeyikli m.fl.(2016). Detta beror delvis på grund av illusory self-motion (när det känns 

som att delar av- eller hela kroppen utsätts för rörelse, men i själva verket är helt still). En 

annan benämning för detta är vection (Keshavarz, Riecke, Hettinger och Campos, 2015), 

men då det inte finns någon svensk benämning för detta så kommer den engelska termen 

användas. 
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2.2.3 Förflyttning inom VR 

Att vection inom simulationer leder till cybersickness visar Lo och So (2001) genom att ha 

utfört en teststudie på 16 personer. Under simulationen (video) så fick deltagarna se när 

rörelser längst de olika axlarna skedde med olika värden för rotationerna Yaw, Roll och 

Pitch (dessa är rotationer kring respektive axel). Yaw är rotation som sker kring y-axeln, Roll 

kring x-axeln och Pitch kring z-axeln (se figur 2 för illustration). Denna studie utfördes för 

att se om vection bidrar till någon typ av cybersickness. Studien visar att oscillering (rörelse) 

längst de olika axlarna dramatiskt ökar risken för att uppleva obehag och/eller 

cybersickness.  

 
Figur 2 Illustration om hur Roll, Yaw och Pitch rotationer sker kring respektive axel. 

Förflyttning är som sagt väldigt viktigt i många av de spel som finns på marknaden, för att 

kringgå detta problem som kan uppstå vid förflyttning så använder många spel direkta 

förflyttningar istället. Detta kan även ses som ”teleportering” och fungerar genom att 

spelaren pekar mot en position i spelvärlden och förflyttas sedan dit efter ett knapptryck. 

Återkoppling från deltagarna i studien av Bozgeyikli, Raij, Katkoori och Dubey (2016) visar 

att direkta förflyttningar är ett roligt och användarvänligt sätt att förflytta sin spelkaraktär 

på. Deltagarna navigerade sig lätt fram, samt så upplevde de inte lika stor negativ påverkan 

som med oscillerande förflyttning. 

2.2.4 Rotation inom VR 

Nooij, Pretto och Bülthoff (2018) hävdar att högre nivåer av vection leder till starkare 

visually induced motion sickness (VIMS) hos användaren ( detta menas att någon typ av 

åksjuka eller cybersickness kan uppstå genom något visuellt). Detta betyder dock inte att 

enbart vection räcker för att framkalla cybersickness då Keshavarz m.fl. (2015) påstår att 

detta även kan ske utan vection. Detta kan såklart vara ett problem om spelet kräver att 

spelaren regelbundet roterar sin karaktär (inte bara vrider på huvudet), av denna anledning 

får spelaren ofta välja om rotationer ska ske med en mjuk konstant rörelse, eller om det ska 

ske gradvis (exempelvis 10 grader åt önskat håll). Ett exempel på en sådan gradvis 

implementation kan ses i tekniken “VR Comfort Mode” som utvecklats av spelstudion 

Cloudhead Games3.  

                                                        
3 http://cloudheadgames.com/ 
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3 Problemformulering  

VR marknaden har under de senaste åren vuxit kraftigt och tekniken utvecklas fortfarande 

genom exempelvis högre upplösning eller bättre spårningstekniker. Men i nuläget finns det 

dock inte mycket forskning kring spel och den VR-teknik som finns idag och ännu mindre 

kring vilka typer av spel som gynnas av denna teknik. Därför kommer detta arbete kretsa 

kring hur HMD gentemot en datorskärm påverkar spelupplevelsen för ett lugnt och 

avkopplande spel. För att denna studie ska fungera så krävs det att en stor vikt läggs på att 

inga mekaniker som framför cybersickness finns med. Dels för att dessa kan påverka den 

insamlade datan negativt, men även för att förhindra det oetiska av att framkalla det hos 

deltagarna. Det är dock väldigt svårt att förhindra det helt. Nollhypotesen för detta arbete är 

alltså att spelupplevelsen i lugna spel (spel som inte är tidsbaserade eller innehåller hot som 

kan orsaka stress) inte påverkas av VR och detta resulterar till att problemformuleringen 

lyder: 

Hur påverkar VR spelupplevelsen i lugna spel?  

3.1 Metod 

Som det i ett tidigare kapitel nämnts så har Yildirim m.fl. (2018) en teori om att vissa typer 

av spel, som exempelvis FPS-spel redan har en stor påverkan på inlevelse och att det inte 

skiljer sig mycket vid användandet av en datorskärm eller HMD. Men att lugnare spel som 

exempelvis ett strategispel kan gynnas mer av att spelas i en VR-miljö, då det enligt deras 

teori är en genre som har minskad inlevelse på datorskärm. 

För att fullt ut besvara denna problemformulering så krävs det att en stor studie utförs för 

att mäta skillnaderna på alla de punkter som innefattas i spelupplevelse. Men för att göra 

denna studie genomförbar med den tid och arbetskraft som finns så kommer enbart en av de 

viktigare delarna inom spelupplevelse att mätas hos artefakten, nämligen playability. Utöver 

detta så kommer även cybersickness att mätas då det kan påverka spelupplevelse, 

framförallt negativt. Det är viktigt att artefakten inte har någon negativ påverkan (så gott 

som det går) som kan leda till att deltagaren exempelvis måste avbryta studien på grund av 

cybersickness. Risken finns dock alltid att detta kan ske då det varierar mycket från person 

till person (LaViola, 2000). För att göra detta så krävs det att tidigare forskning kring 

playability och cybersickness i spel görs, samt hur de mäts på bästa vis. Det kommer även 

behövas en artefakt som kan spelas på en datorskärm samt ett HMD. Resultat från dessa test 

kommer att ställas mot varandra för att sedan försöka avgöra om/hur VR påverkar 

spelupplevelse.  

3.2 Etik 

När det kommer till de etiska aspekterna kring denna studie så finns det en del bekymmer 

som gör det mer komplicerat. Även fast huvudmålet med denna studie inte är att framkalla 

cybersickness, så finns det alltid en risk att deltagarna upplever detta (LaViola, 2000). 

Därför är det av största vikt att deltagarna har full vetskap om att risken finns, samt att de 

under vilket tid som helst får avbryta testningen, oavsett anledning. Denna risk finns då 

studien involverar användandet av ett HMD i en VR-miljö. All information som samlas från 

deltagarna kommer enbart att användas med syfte för denna studie. Personlig information 
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såsom namn kommer inte lämnas ut och efter studiens slutförande så kommer all 

studierelaterad data raderas. 

3.3 Artefakt 

Artefakten som studien kräver skapas i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005). 

Anledningen till att Unity valts som spelmotor är för att det snabbt går att utveckla 

prototyper som håller en viss standard. Utöver det så har jag även tidigare erfarenheter kring 

utveckling i denna spelmotor. När det kommer till VR-utrustning så kommer artefakten 

huvudsakligen skapas med kompatibilitet för Oculus Rift, då det är den utrustningen jag har 

tillgång till. Detta innebär då att ett HMD med två touch-kontroller kommer att finnas 

tillgänglig genom hela utvecklings- och testfasen. Det är även simpelt att implementera VR-

funktioner då det finns förbyggda paket som är speciellt skapade för användning i Unity, 

såsom OVRInput eller SteamVR. Detta betyder att utveckling kring exempelvis spårning 

eller inmatning från användaren inte behövs, fokus kan därför läggas fullt ut på skapandet av 

innehåll och mekaniker i artefakten. 

Som tidigare nämnt så kommer artefakten bestå av ett spel som kommer att kunna spelas 

med datorskärm och tangentbord/datormus eller med ett Oculus Rift. Tanken är att spelet 

ska innehålla ett utomhusområde med diverse kullar, stigar, träd och djur med en glad stil. 

Spelet kommer att vara i 3D och använda sig av en low poly (färre polygoner) stil. Fördelen 

med en sådan stil är att det går snabbare att skapa modeller och kräver inte lika stor 

erfarenhet av modellering och texturering. 

 

Figur 3 Exempel på hur en low poly scen kan se ut. 

Spelet går ut på att spelaren stegvis får ledtrådar som sakta men säkert leder dem till skatten 

och kan därför ses som ett skattjakts spel. Dessa ledtrådar består av gåtor som leder dem till 

nästa ledtråd. Tanken är att detta ska vara ett lugnt spel som spelaren kan spela i sin egen 

takt utan att stressas av omgivning eller tidsbrist. Om en jämförelse med liknande spel görs 

(exempelvis spelet The Vanishing of Ethan Carter av The Astronauts (2014)) så anser jag att 
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detta arbete ligger under genren “Walking Simulator”4. Detta kräver att spelaren kan röra 

sig runt omkring i spelvärlden och för PC-versionen så görs detta med ett tangentbord, samt 

så används datormusen för att titta omkring och interagera med objekt i spelvärlden. För 

VR-versionen så förflyttar spelaren sig genom att peka och klicka på en plats för att 

teleportera dit. Gradvis rotation finnas även med, dessa två tekniker bygger på tekniken VR 

Comfort Mode. De tre tidigare nämnda designriktlinjerna (VR Play, Play & GAP) kommer 

även tillämpas vid utvecklingen i hopp om att förhöja spelupplevelsen. 

3.4 Testning och datainsamling 

Testningen av artefakten kommer att ske i en datorsal på Högskolan i Skövde som specifikt 

anpassats för användning av VR-utrustning. Detta kommer göra det möjligt för deltagarna 

att komma till plats och spela båda versionerna. Målgruppen för denna studie är tänkt att 

vara personer mellan 18-30 år som har tidigare erfarenheter av spel, tidigare erfarenhet av 

VR och HMDs är dock inget krav.  

När deltagarna anländer till platsen så informeras de kortfattat om vad cybersickness är, 

samt att det kan uppstå under testet men att de under vilken tid som helst får avbryta om 

behovet uppstår. Utöver detta så samlas ett medgivande om att de känner till riskerna som 

finns vid användandet av HMDs. Innan de får spela VR-versionen så får de några minuter på 

sig att bekanta sig med VR och dess kontroller. Detta görs för att motverka att studien 

påverkas ifall det är första gången personen upplever VR (Desurvire och Kreminski, 2018). 

Desurvire och Kreminski menar även att ordningen testen utförs i spelar roll och av denna 

anledning så alterneras ordningen. En person kan alltså börja med PC, medan en annan 

person börjar med VR. Genom att göra på detta vis så minskar riskerna för att datan 

påverkas av ordningen testet utförts i.  

För att samla in den nödvändiga datan som används för att avgöra om skillnad av 

spelupplevelse finns mellan de två versionerna så kommer deltagarna efter varje spelsession 

få svara på en enkät med ett flertal frågor i form av likertskalor, vilket enligt Allen och 

Seaman (2007) är ett vanligt mätningssätt för enkäter. Denna enkät innefattar några frågor 

som är relevanta för cybersickness samt playability. Frågorna kring playability är baserade 

på dels playability frågorna: Control (kontroll), Challenge (utmaning), Engage 

(engagemang) och Goals (mål) samt usability frågorna: UI (användargränssnitt) och 

Navigation (Navigering) från studien av Desurvire och Kreminski (2018). Utöver detta så 

har även de nedanstående beståndsdelarna från VR PLAY riktlinjerna använts som 

inspiration för denna studie: 

● Make the Player Feel In Control 

○  Känner spelaren att dess handlingar påverkar spelvärlden? 

● Encourage Player Engagement 

○  Bidrar spelvärlden till en känsla av nyfikenhet som leder till att spelaren vill 

utforska? 

● Provide Clear Goals 

○  Är målen tydliga och vet spelaren vad den ska göra för att nå dem? 

 

Utöver enkäten så kommer även deltagarnas val och kommentarer under spelsessionens 

                                                        
4 Äventyrsspel som fokuserar på utforskning och upptäckt genom observationer, involverar sällan 
action. 
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gång att dokumenteras, dels för att jämföra dessa med de svar som genererats av enkäten, 

men även för att se ifall något ytterligare påverkat spelupplevelsen. 

3.5 Redovisning av resultat 

Efter att samtliga sessioner slutförts så sammanfattas den inhämtade datan. Med datan så 

kan sedan ett t-test utföras, vilket är en statistisk metod för hypotesprövning. Detta görs för 

att se om det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två versionerna och att det 

inte är slumpen som avgör. Om detta skulle vara fallet, så kan nollhypotesen förkastas 

(Everitt och Skrondal, 2010). 

Både sammanfattning samt resultat kommer visas upp med liknande format som Shelstad 

m.fl. (2017) gjort, då jag anser att de med hjälp av figurer och tabeller representerat sina 

resultat väl. Som tidigare nämnt så kan varje fråga poängsättas mellan 1 (instämmer inte) 

och 5 (instämmer helt). En sammanfattning av poängen kan då göras vilket underlättar vid 

jämförelse. Frågor kring cybersickness poängsätts inte tillsammans med playability 

frågorna, utan utvärderas separat. Med datan så framgår det om någon skillnad mellan dessa 

två versioner har uppstått och därefter går det att avgöra om hypotesen stämmer eller inte. 

Baserat på resultaten så går det även att avgöra om versionerna i sig hade några specifika 

för- eller nackdelar för respektive punkt då vissa delar kan ha en högre eller lägre 

sammanfattad poäng.  
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4 Genomförande  

Denna del behandlar hur genomförandet av artefakten gått till. Allt från hur de första 

idéerna blommade upp till den slutgiltiga artefakten. 

4.1 Förstudie 

Som det nämnts i tidigare delar så bygger studien på en jämförelse mellan två plattformar 

för att se hur de skiljer sig åt, men för att åstadkomma detta så behövs det en spelbar 

artefakt som kan användas för att se om skillnader finns. Detta betyder dock inte att denna 

artefakt i sig utsätts för några tester kring dess visuella eller mekaniska aspekter, utan fokus 

ligger på skillnaden mellan de två plattformarna och hur de i sig påverkar spelupplevelsen. 

Den initiala idén var att skapa ett “Walking Simulator” spel med väldigt grundläggande 

spelmekaniker. Men att bara vandra omkring kändes otillräckligt då studiens huvudsyfte 

inte var att mäta exempelvis cybersickness eller förflyttningstekniker. Idén föddes då om att 

implementera små “uppdrag” som får spelaren att tänka efter samt sträva mot ett slutmål. 

Det ansågs dock väldigt viktigt att spelet inte blev för komplicerat, utan att spelaren lätt 

kunde kliva in i spelvärlden för första gången och börja spela direkt (Desurvire och Wiberg, 

2009, s.173). Denna typ av spel förmedlar inte heller någon sorts stress på spelaren då hen i 

sin egen takt får välja när de vill följa nuvarande ledtråd, vilket kan vara viktigt vid första 

användning av VR enligt punkten E2:”Provide a Safe Space to Learn (Sandbox)” i VR Play 

riktlinjerna.  

4.2 Artefakt 

Artefakten är då ett datorspel som kan spelas på en vanlig datorskärm eller i en VR-miljö 

med ett HMD. Spelet har samma ändamål och samma möjligheter existerar i de båda 

versionerna. Det finns dock några skillnader och dessa är hur delmålen i spelet 

representeras. Som det tidigare nämnts i texten så letar spelaren efter en skatt, men för att 

hitta denna så måste alla ledtrådar först hittas. Spelaren får börja med en ledtråd, som i sin 

tur pekar mot en annan ledtråd. Efter att ha följt denna kedja av ledtrådar så finner spelaren 

slutligen skatten. Då deltagarna under forskningsstudien kommer att testa båda versionerna 

så kommer det påverka upplevelsen om båda dessa innehåller samma ledtrådar, av denna 

anledning så varierar ledtrådarna mellan de två versionerna. 
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Figur 4 Exempel på hur en av dessa ledtrådar kan se ut i spelet. 

Utöver dessa ledtrådar så finns det tre ytterligare verktyg som spelaren kan använda sig av 

för att lättare finna ledtrådar. Dessa är spaden, kompassen samt kartan. Spaden används för 

att gräva i marken och på så sätt finna begravda skatter eller ledtrådar. Kompassen kan 

användas för att lättare navigera ön som spelet utspelar sig på. Detta kan även göras genom 

kartan som innehåller ett flertal landmärken (se figur 5) som kan hjälpa spelaren att 

navigera. Ledtrådarna består av gåtor och genom att lösa dessa så får spelaren hjälp med att 

finna nästa ledtråd. Under spelets gång så får spelaren totalt tre ledtrådar, de två första leder 

till ytterligare ledtrådar medan den tredje och sista leder till skatten. 

 

Figur 5 Exempel på hur kartan ser ut. Två av dessa landmärken som nämns är den stora stenen i 

väst och stranden i sydöst. 

4.3 Process 

För att detta projekt ska bli lyckat så krävs det någon sorts planering. Av denna anledning så 
inleddes projektet först med en dokumentering av artefaktens syfte, följt av det som behöver 
finnas med. När detta var gjort så delades arbetet in i fem faser: 
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1. Planera 
a. Under denna fas så utfördes planering kring projektets syfte i större detalj. 

2. Skapa grundmekaniker 
a. Under denna fas så skapades de grundläggande spelmekanikerna. Detta var 

ex. skapandet av ledtrådssystemet, funktion för de fyra verktygen och så 
vidare. 

3. Skapa prototyp för datorskärm 
a. Denna fas byggde vidare på fas 2, och använde de mekaniker som skapats för 

att skapa ett förstapersonsspel. 
4. Skapa prototyp för HMD 

a. Som i fas 3, så byggde denna vidare på de mekaniker som utvecklats i fas 2. 
Mekanikerna används istället för att skapa en VR-version. 

5. Iteration 
a. Under denna del så har båda versionerna testas internt ett flertal gånger och 

baserat på dessa tester så har justeringar av prototyperna skett om så behövts. 

 

4.3.1 Fas 1 - Planering 

Under denna fas så uppstod det inga större hinder då det mesta handlade om att spåna idéer 

samt utveckla det som tidigare dokumenterats för artefakten. Under tidigare metod-del så 

skapades grundidén för hur artefakten skulle se ut och fungera. Originalidén var att 

ledtrådar kunde bestå av flera olika typer av moment. Ett exempel på detta kan vara “Gräv 

på den x-markerade platsen på kartan”, eller “Den här karaktären vet nog mer, fråga denne”. 

Det framkom dock relativt snabbt att även om detta i sig skulle göra spelet mer intressant, så 

skulle det även ta längre tid att implementeras och därför vara en risk för arbetets 

genomförande. Av denna anledning så begränsades arbetet, grävning- samt 

upplockningsmekanik för ledtrådar ansågs därför var tillräckligt för projektets ändamål.  

För att förhindra att spelaren känner sig helt ensam på ön samt för att uppmuntra spelaren 

till att utforska så valde jag att lägga till några NPCs (Icke spelarkaraktärer). Spelaren kan 

interagera med dessa, dock påverkar de inte handlingen på något vis och går därför att 

skippas helt. Dessa karaktärer finns för att skapa någon sorts känsla av att ön inte är helt 

övergiven/obebodd (Warpefelt, 2016).  

När det kommer till planeringen av ön i sig och hur den ska se ut så används det som tidigare 

nämnt en low poly stil. Detta då jag inte har större erfarenhet av att skapa mer avancerade 

modeller samt att det finns en stor mängd low poly modeller att använda sig av gratis, inte 

bara på Unitys Asset Store utan även diverse hemsidor som distribuerar spelresurser. En 

ytterligare anledning till varför denna stil valdes var för att olika modeller ofta passar ihop 

även fast de skapats av olika kreatörer. Upplägget av ön skapades genom att dela in den i 

tydliga zoner med respektive landmärken, detta för att underlätta för spelaren vid 

navigation. Ett exempel på detta kan vara den “kusliga” zonen där gravstenar omringas av 

döda träd samt dimma, medan det på andra sidan ön finns en roddbåt uppdragen på den 

soliga sandstranden. Detta gjordes först genom att skissa fram olika former på ön för att 

sedan placera ut landmärken och zoner på de mest lämpade platserna. 

För att hålla reda på alla dessa tankar och idéer kring projektet, samt för att underlätta vid 

implementationen så skrevs allt ned i ett designdokument, där flera punkter skapades för 

varje moment och under dessa så listades de delar som behövdes för projektet (Feil och 

Scattergood, 2005). 
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4.3.2 Fas 2 - Grundmekaniker 

Under denna fas så skapades alla grundläggande spelmekaniker (Sicart, 2019) som kan 

användas för båda versionerna. Dessa kan i första hand inte användas direkt som de är, utan 

kräver någon ytterligare klass som använder sig av dessa. Ett exempel på detta är 

ledtrådssystemet. Det håller reda på vilka ledtrådar som finns, vilken ledtråd spelaren är på, 

att nästa ledtråd kan låsas upp och så vidare. Dessa ledtrådar är då tänkta att tydligt 

förmedla för spelaren vart de bör gå och vad de bör göra, vilket motiverats av punkten 

”Provide Clear Goals" i VR Play riktlinjerna. Denna grundmekanik hanterar dock ingen 

input från spelaren och gör därför i princip ingenting förrän något säger åt den. Dessa 

klasser skapas inte nu, utan detta sker i de kommande faserna. 

Anledningen till att ett sådant system används är för att det går att återanvända. Logiken 

behöver med andra ord inte återskapas för varje version, utan det är bara de mest 

nödvändiga delarna såsom inmatning från spelaren som behöver skapas. Mycket av detta 

bygger på den design metodologi som Johnson och Foote (1988) skriver om i Designing 

Reusable Classes. 

4.3.3 Fas 3 - Datorskärm 

När grundmekanikerna fanns på plats så påbörjades implementationen av de klasser som 

behövs för att spelet ska kunna spelas på en vanlig datorskärm i förstaperson. Grunderna för 

rörelse gjordes med hjälp av ett paket som finns i Unity, och därför behövde ingen tid läggas 

på att få spelaren att röra sig eller titta omkring. Fokus kunde därför läggas på att skapa de 

specifika funktionerna som tar hand om inmatning från spelaren för att kunna utnyttja 

grundmekanikerna. En sådan sak är exempelvis användningen av spelets HUD (heads-up 

display) (Wilson, 2019). Det är på denna som spelaren får nödvändig information såsom 

mängden liv de har kvar, vilka föremål de samlat och kan även användas för att representera 

vilka knapptryck som krävs för att aktivera respektive föremål (Fang m.fl., 2016). 

 

Figur 6 Exempel på hur föremål representeras i spelets HUD i form av en lista. Siffrorna står för 

vilken knapp som behöver tryckas på för att ta fram respektive föremål. 

Under utvecklingen av denna HUD så har flera varianter utforskats, i både horisontell, 

vertikal och radial form. Men baserat på efterforskning kring detta så syns det tydligt att de 

flesta spelen använder sig av en horisontell lista. Detta kan ses väldigt tydligt i exempelvis 

MMO-spel (Massive Multiplayer Online) såsom World of Warcraft (2019), men även i spel 

som Minecraft (2009). Av denna anledning så valdes en horisontell lista av föremål på nedre 

delen av skärmen.  
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Figur 7 Exempel på en tidigare radial implementation av spelets representation av föremål. 

4.3.4 Fas 4 - HMD 

Denna fas var väldigt lik föregående, då även denna byggde på fas 2. Skillnaden här var dock 

att kontrollerna som används för att styra karaktären inte var desamma, utan för denna så 

används Oculus Touch kontroller vid utvecklingen. Detta innebar att ett annat API 

(application programming interface) behövde implementeras i projektet, syftet med detta 

API är att det redan innehåller de nödvändiga funktioner för att använda exempelvis Oculus 

Rift plus dess Touch kontroller. Detta underlättar verkligen i utvecklingsprocessen då alla 

klasser som hanterar kommunikation mellan program och enheter inte behöver skapas och 

implementationen av dessa kan istället ske direkt. I första hand så implementerades Oculus 

egna API, men då det var osäkert ifall ett Oculus skulle finnas på labbplatsen så byttes detta 

ut mot SteamVR då det är kompatibelt med både Oculus Rift och HTC Vive. 

Förflyttning av spelkaraktären sker även på ett annat sätt, som det tidigare nämnts så är ett 

av problemen med HMDs att de kan orsaka åksjuka. För att minska denna sidoeffekt så 

implementerades ett system för teleportering, vilket underlättar vid förflyttning inom 

spelvärlden. Spelaren kan alltså inte förflytta sig genom att använda en styrspak eller 

tangentbordet, utan gör detta genom att peka mot en plats i världen och trycka på en knapp. 

Även fast detta sätt att förflytta sig skiljer sig från de “vanliga” metoderna så har det visats 

att de uppnår liknande resultat (Christou och Aristidou, 2017). 
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Figur 8 Hur det ser ut när spelaren i VR väljer vart den ska teleportera. Ringen och pilen är indikation 

på vart spelaren hamnar efter teleportering. 

Det finns en ytterligare funktion i denna version som skiljer från den tidigare och det är hur 

det grafiska användargränssnittet (GUI) representeras. Det finns huvudsakligen fyra sätt att 

representera ett grafiskt användargränssnitt (Fagerholt och Lorentzon, 2009): 

● Non-Diegetic  

○  Detta är den typ av UI (user interface, eng. för användargränssnitt) vi oftast 

är van vid i datorspel och är den typ som används i PC-versionen. Där 

element representeras tvådimensionellt på skärmen, ofta i form av en 

livsmätare. 

● Diegetic  

○  Detta kan ses som motsvarigheten till non-diegetic, då elementet istället 

existerar tredimensionellt i spelvärlden. 

● Meta 

○  Likt non-diegetic, skillnaden är dock att detta representeras på ett annat vis. 

Genom att exempelvis representera livsmätaren i ett spel med non-diegetic så 

kan detta visas i nedre hörnet i form av siffror, medan meta istället kan visa 

detta genom att färga skärmen röd när spelaren har lite liv.  

● Spatial 

○  Även detta är likt non-diegetic samt Meta, skillnaden här är dock att precis 

som med diegetic så existerar denna tredimensionellt i världen. Detta kan 

exempelvis användas för att leda spelaren till nästa område med hjälp av en 

lysande slinga. 

Enligt Raffaele, Silva och Carvalho (2017) så är diegetic samt spatial de två alternativen som 

är mest lämpade för användning vid HMDs, detta då de leder till störst inlevelse. Non-
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diegetic och meta visar lägre nivå av inlevelse och av denna anledning så har istället diegetic 

valt att användas i VR-versionen. HUDen har därför förflyttats från att vara ett 

tvådimensionellt grafiskt element i mitten av spelskärmen, till att vara ett tredimensionellt 

element som är sammankopplat med den vänstra spelkontrollen. Detta är något flera VR-

spel har implementerat och kan ses i exempelvis Tilt Brush som utvecklats av Google, där 

spelaren med hjälp av ett tredimensionellt GUI kan justera spelinställningar. Detta kan dock 

vara svårt att implementera för alla aspekter som exempelvis text, då det kan bli lätt att 

missa eller inte se texten korrekt. Av denna anledning så kommer en kombination av 

diegetic och non-diegetic används för text i spelvärlden. 

 

 

Figur 9 Så här ser HUDen ut i VR-versionen, spelaren kan navigera den med hjälp av den vänstra 

kontrollens joystick. 

4.3.5 Fas 5 - Iteration 

Detta är den sista utvecklingsfasen och den bestod av att testa de båda versionerna, samt se 

över vad som kan behöva förbättras. Detta gjordes delvist genom att jag själv testade, men 

även genom att bekanta testat och gett sina åsikter. Detta ledde till att ett flertal problem lätt 

kunde identifieras samt åtgärdas. Följande punkter är några av dessa som åtgärdats: 

Bekräftelse av ledtråd: När en ledtråd hittades så spelades ett ljud för att indikera detta, men 

det kändes inte tydligt nog. Under testning så kunde det vara svårt att avgöra varför det lät 

och om det var ett bra eller dåligt ljud. Av denna anledning så implementerades det en text 

som dyker upp på rutan samt så blinkar ledtrådsikonen i HUDen tills att den tas fram (PC-

versionen). 

 



 18 

Figur 10 Jämförelse mellan de tre representationerna för ledtråds föremålet. Den vänstra är i normalt 

läge, den mittersta är när kartan är framtagen och den sista visar att en ny ledtråd har hittats (blinkar 

även) 

Markering av objekt: Vissa objekt i spelvärlden kan spelaren interagera med, såsom NPCs 

eller plockbara objekt på marken. Det kunde dock vara svårt samt frustrerande vid vissa 

tillfällen då det inte fanns någon feedback som visade ifall spelaren pekade på ett objekt eller 

inte. Därför så implementerades en shader (en typ av kod som används för att visuellt 

manipulera något via grafikkortet) som tydligt markerar detta genom att rita en linje runt 

objektet, detta kallas ofta outline.  

 

Figur 11 Demonstrerar skillnaden mellan att ha en outline och interaktionstext eller inte. 

Även fast denna outline finns på objekt så kan det i början vara svårt att veta vilka knappar 

som används för att interagera med objektet. Av denna anledning så implementeras det ett 

tredimensionellt textsegment som informerar spelaren om vilken knapp som används samt 

vad som händer vid tryckning. Detta motiveras även av punkten ”Avoid Burden on Memory” 

i VR Play riktlinjerna, då de inte ska behöva minnas vilken knapp som används då spelet 

påminner dem. Även fast denna text existerar tredimensionellt i spelvärlden så följer den 

spelkameran, av denna anledning kan det inte ses som fullt ut non-diegetic. Denna metod 

anses dock vara en nödvändighet för att förhindra förvirring för spelaren om texten inte är 

synlig när den förväntas vara det. Denna text aktiveras på samma kriterium som outlinen, 

om spelaren riktar kameran mot objektet (PC-versionen) eller pekar med kontrollen (VR-

versionen). 

Polering: Den sista biten som åtgärdades var hur spelvärlden ser ut och uppfattas. Fram till 

denna punkt så har temporära modeller samt texturer används och inga effekter har varit 

implementerade. Men för att avrunda och få spelet att vara mer inbjudande så byttes de 

temporära modellerna ut mot nya, som antingen skapats själv eller hämtats från 

utomstående källor. Simpla färger såsom grönt för gräs och brunt för jord byttes även ut för 

motsvarande texturer som även hämtats från utomstående källor. 

En viktig del av spelet som faktiskt visar spelaren att den är på en ö är vatten. Därför så 

implementerades ett simpelt low poly vatten som omringar ön, även detta gjordes med hjälp 
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av en shader. Det var även vid detta tillfälle som ljud för vatten, samt resterande ljud som 

saknades lades till i spelet. Dessa ljud är exempelvis olika fotstegsljud (baserat på underlag), 

vattenljud, ljud för användning av föremål och så vidare. 

Den sista och kanske viktigaste delen för att ge liv och att inte få allt att se lika “platt” ut är 

post-processing. Detta innebär att visuella effekter (ofta shaders) utför något som påverkar 

hur kameran upplever spelvärlden. Detta kan vara att göra det mer verklighetstroget eller ge 

det en annan visuell stil (Magdics m.fl., 2013).  

4.4 Pilottest 

Pilottestet utfördes som planerat i en sal på Högskolan i Skövde där VR-utrustning finns att 

använda, testet utfördes på ett HTC Vive och deltagaren var en manlig studerande på skolan. 

Denna person har tidigare spelvanor samt erfarenheter av VR och HMDs.  

Det började med att personen kom till lokalen (laborativ miljö), väl där så informerades han 

om att testningen består av två spelsessioner och att han efter varje spelsession får fylla i en 

enkät. Han informerades även om att detta test kan orsaka cybersickness samt en förklaring 

till vad det är. Därefter påbörjades testningen av PC-versionen, där han först informerades 

om grundläggande information såsom kontroller och vad spelets mål är. Jag observerade och 

förde anteckningar under tiden han spelade prototypen. Efter att den spelats igenom så 

besvarade han enkäten, för att därefter påbörja testningen av VR-versionen. Då spelaren har 

tidigare erfarenhet av VR och HMDs så bedömdes det som överflödigt att låta honom 

bekanta sig med VR och testet utfördes därför direkt. Detta gick till på liknande vis och 

efteråt så svarade han på den andra enkäten. Spelsessionen avslutades med att han fick 

berätta hur han uppfattade att de två versionerna skiljdes åt samt vilken av dem han 

föredrog. Svaren från dessa två enkäter är uppdelade i två delar, cybersickness och 

playability. Den första delen om cybersickness visar att han inte upplevde någon form av 

obehag i varken den första eller andra prototypen, dessa kan ses i Appendix A. 

Datan från playability visar även att det inte var någon skillnad mellan de två versionerna då 

de fick identiska resultat (23 poäng). Om detta är ett engångsfall eller om det är deltagaren, 

prototyperna eller enkäterna som ligger bakom detta går dock inte att avgöra i detta skede 

och av denna anledning så utfördes ytterligare ett pilottest. Detta utfördes istället på en 

kvinnlig deltagare med lägre spelvana (dock tidigare erfarenhet inom VR) i en icke-laborativ 

miljö.  

Det andra pilottestet genererade dock skilda resultat, till skillnad från den föregående 

deltagaren. Hon ansåg att det i VR-versionen var svårare att navigera i spelets UI, men att 

cybersickness var ett större problem i PC-versionen. Till skillnad för det första pilottestet så 

visar detta att skillnader mellan versionerna finns. Den största skillnaden ligger i 

cybersickness då poängskillnaden för playability endast är tre. Datan visar att cybersickness 

var ett större problem i den första versionen men att kontrollerna var svårare att använda sig 

av i andra versionen. 

Från dessa två pilottest så har det framkommit att enkäterna är tydliga nog för att deltagaren 

ska förstå samt kunna besvara frågorna, men att enkätens innehåll kan utvecklas för att 

generera mer användbar data. Cybersickness mäts med hjälp av ett flertal olika punkter, 

men att enbart ha en fråga kring detta kan göra det svårt att jämföra datan. Av denna 

anledning kommer cybersickness istället mätas mer noggrant under sin egen kategori med 
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hjälp av ett VRSQ-formulär (Kim m.fl., 2018). Istället för att använda exempelvis ett SSQ 

(Kennedy m.fl., 1993) för PC-versionen så kommer VRSQ att användas för båda versionerna 

då SSQ-formuläret innehåller ett flertal icke-relevanta punkter. Dessa formulär diskuteras 

mer utförligt under kapitel 2.2. Precis som för playability-delen så kommer poängen för 

cybersickness-delen att poängsättas, för denna del är dock ett lägre värde mer önskvärt. 

Utöver detta så kommer det även tas tid för att se hur lång tid varje spelsession varar och på 

så sätt se ifall någon skillnad finns mellan versionerna. Detta görs dock utan deltagarnas 

vetskap för att inte påverka resultatet. 

Det framkom även några förbättringsidéer för VR-versionen. Dessa förbättringar bestod av 

exempelvis kritik på att texten för ledtrådar var lite suddig och inte skarp nog i VR, vilket 

orsakade mindre påfrestning på ögon. Det visade sig även att det kunde upplevas förvirrande 

att aktivera föremål i VR-versionen med vänster hand men att föremålet sedan används med 

höger hand. Dessa punkter har setts över och förbättring har gjorts på de delar som är 

möjliga. 
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5 Utvärdering 

Målet med arbetet var att se ifall VR har någon påverkan på spelupplevelsen i lugna spel. 

Detta kapitel kommer att börja med att presentera de undersökningar som utförts samt 

resultaten de genererat, för att sedan gå vidare med en analys och slutsats. 

Undersökningen gick till på samma vis som testpiloten i kapitel 4.3, den enda skillnaden var 

att ett Oculus Rift används istället för HTC Vive. Detta då Vive inte fanns tillgänglig på den 

plats där undersökningen genomfördes. Det finns dock ingen större skillnad mellan dessa 

utöver handkontrollerna som används. En bearbetad version av den tidigare enkäten 

används vid undersökningen, dessutom mättes tiden det tog att slutföra varje spelsession. 

Den nya enkäten innehåller två delar: En del för cybersickness med nio frågor baserade på 

VRSQ-formuläret och den andra delen för playability som är oförändrad. 

5.1 Presentation av undersökning 

Tolv undersökningar genomfördes, tio (83 %) av deltagarna identifierade sig som män 

medan de resterande två (17 %) som kvinnor. Alla deltagarna var mellan 21 och 30 år gamla, 

med en medelålder av 24. Majoriteten av dessa deltagare spelar datorspel regelbundet (83 

%) och mer än hälften har även tidigare erfarenhet av VR (67 %).  

Nedanför så presenteras den data som samlats in med hjälp av enkäten. Många av svaren i 

PC-versionen var lik de i VR-versionen, det fanns dock några som var utstickande. Den 

demonstrerade poängen är en summering från alla deltagare för respektive fråga. 

Minimivärdet för varje fråga är ett och maxvärdet fem, detta betyder att en genomsnittlig 

summa per person kan ha ett värde mellan 9-45 inom cybersickness och 7-35 inom 

playability. I Appendix B finns även all insamlad data från slutstudien i form av en lista. 

Tabell 1 Genomsnittsvärden av de två versionerna baserat på datan från slutstudien. 

VR 

 

PC 

Genomsnittlig summa per 
person (cybersickness) 16,2 

Genomsnittlig summa per 
person (cybersickness) 9,3 

Genomsnittlig summa per 
person (playability) 29,6 

Genomsnittlig summa per 
person (playability) 31,3 

 

Tabellen ovanför demonstrerar den genomsnittliga summan per fråga för deltagarna inom 

de två kategorierna playability och cybersickness. Skillnaden inom cybersickness (6,9) är 

stor då VR-versionens värde nästan är två gånger större än PC-versionens. Skillnaden inom 

playability är dock inte lika stor, då det enbart skiljer 1,7 poäng mellan dem. Detta visar 

dock att Cybersickness är ett större problem i VR-versionen, samt att spelupplevelsen varit 

något bättre i PC-versionen. 

Tabell 2 De beräknade p-värdena för de två kategorierna i form av T-test, där nollhypotesen kan 

förkastas då p-värdet < 0,05. 

T-test 

Cybersickness 5,20E-05 

Playability 0,002 
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Figur 12 Demonstrerar den genomsnittliga poängskillnaden mellan de tre utstickande frågorna i 

cybersickness-delen. 

Figur 12 visar de tre punkter inom cybersickness som sticker ut mest då poängskillnaden är 

så pass stor. Det är tydligt att VR-versionen har en större negativ påverkan på dessa frågor, 

utöver dessa så är även VR-versionen sämre på de resterande punkterna förutom den 

åttonde ”Jag upplevde yrsel (med stängda ögon)”, där båda versionerna varit jämlika. 

 
Figur 13 Demonstrerar den genomsnittliga poängskillnaden mellan de tre utstickande frågorna i 

playability-delen. 

Likt tidigare del så var tre av punkter inom playability mer utstickande (se figur 13) och det 

var ingen större skillnad mellan versionerna i resterande punkter. Genom att granska datan i 
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sin helhet samt de utstickande punkterna i figur 12 och 13 så är det tydligt att VR-versionen 

har högre poäng inom cybersickness, detta var dock ett väntat resultat men kan även bero på 

att datan är insamlad från en mindre grupp deltagare och att just de har en tendens av att 

lättare bli påverkad. Det var dock ingen av deltagarna som behövde avsluta på grund av 

illamående. Skillnaden inom playability var dock inte lika givet, VR-versionen var nästan 

jämlik PC-versionen på alla punkter utom tre. På två av dessa så var VR-versionen betydligt 

sämre (kontroller och navigering), men något bättre på en av dem (motivation för att 

utforska). Om vi enbart utgår från enkäten så verkar VR-versionen ha påverkat spelbarheten 

något negativt och att PC-versionen är att föredra, det finns dock ytterligare data att ta med i 

beräkningen. Detta är data såsom tiden det tog att slutföra varje spelsession, observationer 

samt den slutgiltiga intervjun. Detta sammanfattas nedanför. 

Tabell 3 Sammanfattning av den genomsnittliga tid det tog att slutföra spelsessionerna.  

PC först (minuter) VR först (minuter) 

Testperson PC VR Testperson VR PC 

#1 8 5 #2 4 3 

#3 6 10 #4 7 5 

#5 4 3 #6 6 5 

#7 4 8 #8 7 3 

#9 3 5 #10 8 3 

# 11 6 9 # 12 5 3 

Genomsnittstid 5.17 6.67 Genomsnittstid 6.17 3.67 

 

Dessa tider insamlades utan deltagarens vetskap och påverkar därför inte spelaren på något 

vis. Det syns tydligt att VR-versionen tog längre tid att slutföra, oavsett om den spelades 

först eller sist. Medeltiden för VR var dock väldigt lik oavsett ordning, detta stämmer dock 

inte för PC-versionen, då tiden var kortare när den spelades sist. 

Tabell 4 Sammanfattning av mina observationer från spelsessionerna. Dessa samlades in genom att 

jag iakttog hur deltagarna presterade samt den kommunikation vi haft under spelsessionerna. 

PC VR 

 

Lättare att navigera UI Svårare att navigera UI 

Lätt att förflytta sig Lätt att förflytta sig 

Kontroller lättanvändliga Lite suddigt 

Varierande svårigheter med att navigera spelvärlden 

Utforskade och tittade 

omkring mindre, gick istället 

direkt till nästa ledtråd 

Utforskade och tittade 

omkring mer 
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Tabell 5 Sammanfattning från de intervjuer som utfördes efter att båda prototyperna utförts, frågor 

kring upplevelsen, vilken version de föredragit samt varför ställdes. 

Vilken prototyp föredrog du att spela? 

VR PC 

8 4 

Anledning för det 

Mer ”uppslukande” 

Klarare bild/högre 

upplösning 

Ny upplevelse 

Mer van med 

datorskärm 

Roligare att utforska 

miljö VR känns klumpigt 

Inte tillräckligt fri i 

rörelse, låst med 

teleportering 

Bättre rörelse, t.ex. 

kunna hoppa 

Vilken prototyp var svårare? 

12 0 

 

5.2 Analys 

Utöver det som diskuterades kring enkäten så observerades även deltagarna under varje 

spelsession vilket bekräftade några av resultaten från enkäten. Exempel på detta: enligt 

enkäten så hade deltagarna ungefär lika lätt att navigera spelets UI i de båda versionerna, 

men enligt mina observationer (tabell 4) så hade de betydligt svårare för detta i VR-

versionen då det tog dem längre tid att få fram rätt föremål. Enkäten visar även att 

deltagarna hade ett större intresse för att utforska spelvärlden i VR-versionen, vilket även 

bekräftas av mina observationer. Detta kan även vara en av anledningarna till att deltagarna 

spenderade längre tid i VR-versionen (tabell 3). 

Slutligen så har vi datan från de intervjuer som utfördes efter att båda spelsessionerna 

avslutats (tabell 5). Denna visar att åtta (66,7 %) av deltagarna föredrog VR-versionen på 

grund av att den var mer uppslukande, roligare att utforska spelets miljö samt att den bidrog 

till en ny upplevelse. De resterande fyra (33,3 %) deltagarna föredrog dock PC-versionen då 

dess upplösning var bättre och inte lika suddig samt för att VR kändes “klumpigt” och inte 

lika “fritt” som rörelse i PC-versionen. Alla deltagarna ansåg dock att VR-versionen var 

svårare och inte lika lättspelad. Största anledningen till detta var för att kontrollerna var 

svårare att hantera samt att tidigare erfarenhet av denna typ av spel inte var lika 

förekommande inom VR gentemot PC. 

5.3 Slutsatser 

Cybersickness och playability testades var för sig, därför utfördes även t-test för båda dessa 

delar. T-testet för playability visade på att nollhypotesen bör förkastas då dess p-värde på 
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0,002 är signifikant lägre än alfa-värdet 0,05 (se tabell 2), detta var även fallet för 

cybersickness då dess p-värde på 5,20E-05 även är lägre än alfa-värdet (Everitt och 

Skrondal, 2010). Den insamlade datan visar alltså att VR haft en negativ påverkan på 

spelupplevelsen i lugna spel, men att problemet varit mer markant inom cybersickness än 

playability. Trots detta så föredrog majoriteten av deltagarna VR-versionen, detta kan dock 

bero på ”haloeffekten” som nämns i VR Play riktlinjerna, då deltagarna har större vana av att 

spela på en datorskärm gentemot HMD. 



 26 

6 Avslutande diskussion 

Under detta kapitel så kommer en slutgiltig diskussion föras kring studiens resultat, utöver 

detta så kommer även framtida arbeten och samhälleliga aspekter att diskuteras. 

6.1 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att spel med hög hastighet, såsom FPS-spel skapar stor inlevelse hos 

spelaren (Yildirim m.fl., 2018), men att lugnare spel som exempelvis strategispel inte gör det 

och att denna typ av spel därför borde gynnas mer av att spelas i VR. Denna studie handlar 

därför om hur VR påverkar spelupplevelsen i lugna spel.  

Spelupplevelse är dock ett stort begrepp som innefattar många delar, av denna anledning så 

har playability (Sánchez, Vela, Simarro och Padilla-Zea, 2012) valts ut som en av dessa 

punkter att undersöka, då den anses vara en av de viktigaste (Sánchez m.fl., 2012). 

Cybersickness påverkar även spelupplevelsen och därför har även detta valt att granskas 

(LaViola, 2000). Studien utfördes med hjälp av två prototyper för ett och samma spel, där 

den första kan spelas på en datorskärm och den andra med ett HMD. Spelet är ett lugnt spel 

som går ut på att spelaren ska vandra omkring på en ö för att hitta en skatt vilket görs med 

hjälp av ledtrådar. Det finns ingen tidspress eller fara i spelet som påverkar spelaren, utan 

allt görs i spelarens egen takt. 

Innan den slutgiltiga studien påbörjades så utfördes två pilottest för att se om prototyperna 

fungerade samt för att se om enkätens frågor tolkades korrekt. Några små justeringar 

gjordes baserat på detta och därefter utfördes den slutgiltiga studien. Studien utfördes på 12 

deltagare i 21-30 års åldern, varav tio män och två kvinnor. Resultatet från den insamlade 

datan visade att både cybersickness och playability var sämre i VR, men att den största 

skillnaden låg i cybersickness. Majoriteten av deltagarna föredrog dock VR-versionen (8 av 

12) framför PC-versionen då den skapade större inlevelse samt att spelaren var mer 

engagerade i att utforska spelmiljön.  

6.2 Diskussion 

Denna studie baserades på Yildirim m.fl. (2018) teori om att lugnare spel kan ha större nytta 

av att spelas i VR då det inte skapar lika stor inlevelse som andra genrer när det spelas på en 

datorskärm. Shelstad, Smith och Chaparro (2017) visade att detta kunde vara fallet för 

Tower Defense spel, vilket även kan ses som ett lugnt spel. Därför utfördes studien för att se 

om detta även gäller andra typer av lugna spel. Även om skillnad funnits mellan dessa två 

plattformar så har det främst varit inom cybersickness. Jag anser det vara väldigt intressant 

att även fast det varit ett större problem i VR-versionen, så anser majoriteten av deltagarna i 

slutändan att VR varit den roligare av dem två. Fördelar har dock funnits hos PC-versionen, 

då kontrollsystem samt UI varit lättare att använda, men om detta beror på VR-elementet 

går inte att avgöra helt då prototypens design även spelar en stor roll. Något som även spelar 

stor roll för detta är att två olika förflyttningsmetoder använts i versionerna. Jag anser dock 

att fördelarna med att använda teleportering i VR är fler än nackdelarna. Jag tror även att 

teleportering är den vanligaste metoden för förflyttning inom VR då de flesta spelen 

använder sig av detta, därför valdes denna metod. Anledningen för att en liknande metod 

inte valdes för PC-versionen är för att en sådan förflyttning inte alls är förekommande inom 

spel med förstapersonsperspektiv, det är dock mer förekommande inom ”point and click” 
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spel. Dessa spelas dock oftast i tredjepersonperspektiv vilket inte passar för denna studie. 

Med andra ord så valdes förflyttningsmetoderna baserat på ”normen” för respektive 

plattform och speltyp.  

Utöver de typer av spel som kan gynnas av VR så är det även svårt att veta ifall denna slutats 

även skulle gälla på andra deltagargrupper. Detta då gruppen är relativt liten, innehåller flest 

män och enbart har deltagare i åldrarna 21-30, vilket gör det svårt att avgöra om samma 

resultat skulle visas om en studie utfördes på en större skala med en jämnare fördelning av 

kön och ålder. Resultaten visar dock att det inom områden såsom motivation och inlevelse 

finns underlag för att lugna spel kan gynnas av att spelas i VR, ytterligare forskning kring 

spelupplevelse behöver dock utföras, med särskild vikt lagd på de beståndsdelarna som inte 

innefattats i denna studie. 

6.2.1 Etik 

Att utföra studier på frivilliga deltagare sker ofta och i många olika sammanhang, det är 

därför väldigt viktig att deltagarna är medvetna om vad som kommer ske samt vilken 

påverkan det kan ha på dem. Även om deltagarna känner till alla risker som involveras i 

studien så finns det fortfarande etiska aspekter att ta hänsyn till. I detta arbete så har 

cybersickness varit en av de delar som undersökts. Studien har dock inte haft som huvudmål 

att framkalla detta och flera tekniker har även använts i förebyggande syfte, men oavsett så 

har det studerats. Alla deltagare i detta arbete har under hela studiens utförande varit 

medvetna om att cybersickness kan uppstå samt vad det innebär. Det är även viktigt att 

deltagarna inte känner sig tvingade att delta, utan att de under vilken tid som helst kan 

avbryta studien oavsett anledning. 

Under studier så samlas nästan alltid någon sorts data, ibland kan persondata vara väldigt 

personligt och bör därför hanteras på bästa möjliga vis. För just denna studie så samlades all 

data genom enkäter och observationer, inga namn samlades in och datan kan av denna 

anledning anses vara anonym. För att förhindra att datan i efterhand används till något 

annat än studien så raderas all data i slutet av studien. 

6.2.2 Samhällelig nytta? 

Denna studie har alltså utförts i syfte för att se om en jämförelse i spelupplevelse kan göras 

mellan två plattformar, men på vilket vis kan detta bidra till samhället? Denna studie har 

haft spel och spelupplevelse som huvudsyfte, men VR kan även användas inom andra 

appliceringsområden, såsom inlärning och träning (Psotka, 1995) eller rehabilitering 

(Sveistrup, 2004). Bidragandet till forskningen för denna relativt nya teknik leder 

förhoppningsvis till att antalet användningsområdena ökar, vilket kan skapa effektivare 

lösningar för de problem som finns i dagens samhälle. 

6.3 Framtida arbete 

Denna studie tillsammans med några av de tidigare nämnda i artikeln kan förhoppningsvis 

ses som en startpunkt för utforskandet av spelupplevelsen inom VR. Fortsättning på denna 

studie skulle kunna ske genom att andra typer av lugna spel studeras, för att vidare bekräfta 

att det är just lugna spel som gynnas av att spelas i VR. Studien skulle även kunna utförs på 

nytt, men med en mycket större och mer varierande deltagargrupp, och på så vis bekräfta att 

resultaten för denna studie även gäller för en bredare urvalsgrupp. 
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Det skulle även vara intressant att se skillnader hos de övriga beståndsdelarna inom 

spelupplevelse, speciellt immersion då deltagarna i denna studie kände sig mer uppslukade 

av spelet, vilket pekar på att VR kan ha en större påverkan inom denna beståndsdel. 
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 I 

Appendix A -  Data från pilotstudie 

  

Pilot 1 
 

Pilot 2 

Fråga PC VR 
 

Fråga PC VR 

Jag upplevde någon sorts åksjuka 
under testningen (Illamående, yrsel, 
svettningar, etc) 1 1 

 

Jag upplevde någon 
sorts åksjuka under 
testningen 
(Illamående, yrsel, 
svettningar, etc) 4 2 

Om du svarade något annat än 1 på 
ovanstående fråga, hur mådde du och 
vad fick dig att må så? - - 

 

Om du svarade något 
annat än 1 på 
ovanstående fråga, hur 
mådde du och vad fick 
dig att må så? 

Ögonvärk, 
svettning, 
huvudvärk suddig text 

 
Fråga PC VR 

 

Fråga PC VR 

Jag upplever att kontrollerna var lätta 
att använda. 4 4 

 

Jag upplever att 
kontrollerna var lätta 
att använda. 5 4 

Jag upplever att mina handlingar 
påverkade spelvärlden. 3 3 

 

Jag upplever att mina 
handlingar påverkade 
spelvärlden. 4 4 

Jag var motiverad att utforska miljön. 3 3 
 

Jag var motiverad att 
utforska miljön. 5 5 

Jag upplever att spelet var tydligt med 
vad som behövde göras för varje mål. 5 5 

 

Jag upplever att spelet 
var tydligt med vad 
som behövde göras 
för varje mål. 5 5 

Jag upplever att det är lätt att 
navigera i spelvärlden. 4 4 

 

Jag upplever att det är 
lätt att navigera i 
spelvärlden. 5 5 

Jag upplever att det är lätt att 
navigera i spelets UI 
(användargränssnitt) 4 4 

 

Jag upplever att det är 
lätt att navigera i 
spelets UI 
(användargränssnitt) 5 3 

Övriga synpunkter på upplevelsen - - 
 

Övriga synpunkter på 
upplevelsen - 

Eventuellt att 
''föremålen" ska 
vara på den 
hand man väljer 
dem 

Poäng (max 30) 23 23 
 
Poäng (max 30) 29 26 



 II 

Appendix B -  Data från slutstudie 

VR M M M F M M M M M F M M 

Deltagare #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 

Jag upplevde ett generellt obehag. 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

Jag upplevde trötthet. 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 

Jag upplevde ögonansträngning. 2 3 2 1 3 4 4 4 2 1 4 4 

Jag upplevde det svårt att fokusera. 3 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 

Jag upplevde huvudvärk. 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Jag upplevde mig seg i huvudet. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

Jag upplevde suddig syn. 2 3 3 1 5 4 4 4 5 4 4 4 

Jag upplevde yrsel (med stängda ögon). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde svindelanfall (ex. försämrad 
balans). 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Summa per person: 16 16 14 9 16 19 15 18 17 14 15 25 

             Jag upplevde att kontrollerna var 
lättanvändliga. 3 4 4 4 3 5 2 5 3 3 4 4 

Jag upplevde att mina handlingar påverkade 
spelvärlden. 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 

Jag var motiverad att utforska spelvärlden. 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 

Jag upplevde att spelets mål var tydliga. 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 

Jag upplevde att spelet var tydligt med vad som 
behövde göras för varje mål. 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 

Jag upplevde att det var lätt att navigera i 
spelvärlden. 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 3 

Jag upplevde att det var lätt att navigera i 
spelets UI (användargränssnitt) 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 3 

Summa per person: 29 30 34 32 27 32 21 35 28 31 28 28 
 

PC M M M F M M M M M F M M 

Deltagare #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 

Jag upplevde ett generellt obehag. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde trötthet. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde ögonansträngning. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde att det svårt att fokusera. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde huvudvärk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde mig seg i huvudet. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Jag upplevde suddig syn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde yrsel (med stängda ögon). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jag upplevde svindelanfall (ex. försämrad 
balans). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa per person: 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 9 9 



 III 

Jag upplevde att kontrollerna var 
lättanvändliga. 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 

Jag upplevde att mina handlingar påverkade 
spelvärlden. 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 

Jag var motiverad att utforska spelvärlden. 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 

Jag upplevde att spelets mål var tydliga. 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 

Jag upplevde att spelet var tydligt med vad som 
behövde göras för varje mål. 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 

Jag upplevde att det var lätt att navigera i 
spelvärlden. 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 

Jag upplevde att det var lätt att navigera i 
spelets UI (användargränssnitt) 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 4 5 

Summa per person: 31 32 34 33 31 32 23 35 30 33 29 33 
 

 


