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Sammanfattning 
 

I det här arbetet undersöks den externa spelmiljöns påverkan på dess användare. 

Med den externa spelmiljön menas rummet en person befinner sig i när ett spel 

spelas. För undersökningen ville jag ha något som kunde frammana känsla och 

stämning, något som gav en stark upplevelse, arbetet har därför baserats på skräck. 

För undersökningen skapades ett kort skräckspel som spelades vid en vanlig dator-

skärm samt i en cave-miljö. Därefter följde en intervju för att jämföra deltagarnas 

uppfattning av spelet i de olika miljöerna. Deltagarna ansåg att utnyttjandet av den 

externa spelmiljön i caven tillförde en hel del till spelupplevelsen och var mycket 

positivit inställda till att använda en liknande miljö i framtiden. Det här kan alltså 

tolkas som att den externa spelmiljön är något som bör has i åtanke och utnyttjas mer 

i utvecklingen av spel i framtiden. Spelmiljön kan utnyttjas på många sätt, bland 

annat med hjälp av flera skärmar, surroundljud och mer naturliga inputkontroller. 

Nyckelord: Spelmiljö, spelupplevelse, skräck, cave
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1 Introduktion 

Skräck är en mycket stark känsla som påverkar oss på många sätt. Vissa försöker fly den 

medan andra försöker försätta sig i situationer där de kan återuppleva känslan om och om 

igen och det är här spel kommer in i bilden. Det finns många exempel på hur skräcken kan 

användas inom spel och hur det kan påverka användaren. 

Något som kan hjälpa till att påverka upplevelsen är miljön. Den externa spelmiljön idag 

består vanligtvis av en datorskärm med mus och tangentbord eller en TV-apparat och en 

handkontroll. Miljöerna är mycket enkla men lyckas ändå fånga spelare och få dem att leva 

sig in i det de gör. Det finns flera exempel på hur en spelupplevelse och en skräckkänsla kan 

byggas upp med hjälp av spelet och rummet som spelaren befinner sig i. 

Denna uppsats handlar om hur den externa spelmiljön kan påverka en spelupplevelse. Med 

den externa spelmiljön menas rummet personen befinner sig i när spelet spelas. 

Undersökningen gick ut på att studera på vilka sätt stämningen kan byggas upp i ett spel med 

hjälp av spelet och omgivningen för att göra spelupplevelsen så stark som möjligt. 

För att göra det här har jag skapat ett kort skräckspel tillsammans med ytterligare två 

studenter. Ett antal spelvana testpersoner har fått spela spelet i en cave-miljö och vid en 

vanlig dator. Efter spelsessionen följde en intervju för att jämföra deras uppfattning av spelet 

och spelupplevelsen i de båda miljöerna. 
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2 Bakgrund 

Enligt Petrus C. van Duyne (2004) spelar skräck en stor roll i den mänskliga överlevnaden 

och är en känsla som vi normalt försöker undvika. För att bli av med skräcken måste man 

först utplåna källan. När vi vet vad det är vi har att göra med, när hotet har fått en identitet, 

först då kan vi kämpa emot. 

I sin bok Skräckskönt skriver Jonas Danielsson (2006) att vi blir rädda för det som vi inte 

kan förklara, att det okända gör oss osäkra och får oss att börja fantisera i ett försök att hitta 

en förklaring. Trots att det får oss att känna ett skrämmande obehag som vi helst vill bli av 

med skriver Danielsson också att rädsla är en mycket viktig del av vårt känsloliv. Han går 

vidare med att beskriva hur rädslan sedan länge har fascinerat oss och att även då vi blir 

rädda, fortsätter vi söka efter sätt att återuppleva känslan. 

2.1 Skräck 

Visuell skräck går ofta ut på att vara blodig och våldsam, den är beskrivande och visar gärna 

detaljer. Den visuella skräcken finns till för att äckla, men i flera fall också roa, betraktaren. 

Inom film är det vanligt att använda den visuella skräcken på ett överdrivet sätt vilket 

vanligtvis ger en komisk effekt men det har också använts för att skänka en djupare, mer 

allvarlig känsla. Ett ”moraliskt äckel” som Danielsson (2006, s. 88) kallar det. 

Danielssons (2006) beskrivning kan tolkas som att det är det brutala och blodiga som är det 

mest skrämmande i visuell skräck. Smutsiga miljöer och ovårdade människor kan vara en 

vanlig faktor. På film brukar det vara vanligt med söliga mord, avlägsnade kroppsdelar och 

inälvor som gärna visas på nära håll, de här tankarna och bilderna av hur lätt en kropp kan 

vanställas kan vara det som skrämmer oss. Den visuella skräcken i spel tar ofta en något 

dovare ton med mörka, smutsiga omgivningar och deformerade monster. Här är det snarare 

det vanskapta och onaturligt brutala som de försöker skrämmas med. 

I den psykologiska skräcken är det atmosfären och känslan som är de viktigaste delarna 

(Danielsson, 2006). Till skillnad från den visuella skräcken går den psykologiska ut på att 

visa så lite som möjligt av skräckkällan och istället spela på betraktarens fantasi. Med hjälp 

av ljud och skuggor byggs det upp en mer individuell rädsla. Att vi inte vet var det farliga 

kommer från ger oss en känsla av osäkerhet och får oss istället att börja fantisera om vad som 

kan komma att hända (Perron, 2005). Meningen med psykologisk skräck är att skrämmas på 

djupet. Det som skrämmer oss mest är att vi nästan inte vet någonting om den verkliga 

skrämselkällan. Vi får aldrig helt se vad det är som skrämmer oss och det är vetskapen om att 

det finns något, något okänt, som är det riktigt skrämmande. Att veta att faran är närvarande, 

men inte veta var eller vad det är kan i många fall vara betydligt mer skrämmande än att få 

allt serverat framför sig.  

Chockeffekter är något som ofta används i film och spel. Chockeffekterna bygger på 

betraktarnas oförbereddhet, det ska vara plötsligt och överraskande. Det är vanligt att bygga 

upp en stämning med hjälp av musik eller tillfälligt lugn innan chocken tar plats. Enligt 

Danielsson kan det här förstöra den önskade effekten då betraktaren hinner förbereda sig 

men trots det är det en av de mest använda metoderna för att framkalla en känsla av rädsla 

(Danielsson, 2006). 
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2.1.1 Skräck i spel 
Stämning är något som är viktigt för skräckspel. Det finns många exempel på hur spel och 

utvecklare försöker bygga upp stämningen och atmosfären för att göra upplevelsen så stark 

som möjligt genom att använda sig av spelet, spelaren eller rummet. Här är några exempel på 

skräckspel och vad som gör dem skrämmande. 

Silent Hill (Konami, 1999) innehåller en hel del av den visuella skräcken. Både omgivningar 

och fiender har ett organiskt, smutsigt utseende och pulserande väggar ger miljön ett 

onaturligt, levande intryck. Stora delar av spelet är täckt i mörker som spelaren måste lysa 

upp med en liten ficklampa och med hjälp av ett försiktigt sökande och ett varnande brus i 

fickradion får spelaren söka sig genom de mörka gatorna och rummen efter monster som 

väntar utanför ljuskällan (Perron, 2005). Silent Hill bygger mycket på det visuella 

skräcktemat men spelar också en del på det psykologiska genom att dölja allt i mörker. 

Fickradion kan också den ses som ett skrämselmoment i sig, då själva bruset varnar spelaren 

för att något är nära. De vet att det finns där men de vet inte vad eller var det kan tänkas 

gömma sig. 

Penumbraserien (Frictional Games, 2007/2008) och Amnesia: The Dark Descent (Frictional 

Games, 2010) är exempel på spel som använder sig av psykologisk skräck. När spelen startas 

upp för första gången uppmanas spelaren att sätta på sig hörlurar, släcka alla lampor i 

rummet och sänka ljusstyrkan på skärmen, det här, förklaras det, för att få ut så mycket av 

spelupplevelsen som möjligt. Spelen tar hjälp av rummet, den externa spelmiljön, för att 

bygga upp en stämning. Spelaren tilldelas inga vapen vilket lämnar denne helt försvarslös, 

när det då dyker upp monster i spelet blir spelaren tvingad att fly eller gömma sig. Något som 

gör monstermötena ännu mer skrämmande är spelarens oförmåga att titta rakt på monstren 

då det frammanar panik hos avataren. Det här skapar en känsla av hjälplöshet hos spelaren 

som även det hjälper till att förstärka skräckkänslan. I Amnesia har avataren även en mätare 

för sin mentala hälsa som töms när spelaren tittar på monster, befinner sig i mörker och 

liknande handlingar. När mätaren töms utsätts spelaren för visuella och auditiva 

hallucinationer och har även lättare för att uppmärksamma monster i närheten. Att spelet 

beter sig annorlunda mot spelaren beroende på dennes handlingar kan vara ett effektivt sätt 

att skrämma eller förvirra spelaren, det är också något som används i Eternal Darkness: 

Sanity’s Requiem (Silicon Knights, 2002). 

Eternal Darkness är ett psykologiskt skräckspel som leker med spelaren. Precis som i 

Amnesia har avatarerna en mätare för sin mentala hälsa som sänks varje gång spelaren stöter 

på ett monster. När mätaren är tillräckligt låg händer underliga saker inte bara med 

avatarerna och spelet utan också med TV-apparaten och spelkonsolen. Enklare händelser 

som att spelaren hör skrämmande ljud och fotsteg eller att bilder och texter i spelet förändras 

är ett par exempel på vad spelaren kan utsättas för men det som antagligen skrämmer 

spelarna mest är när spelet bryter den fjärde väggen och får spelaren att tro att volymen på 

TV-apparaten sänks, att sparfilerna raderas eller när det kommer upp ett meddelande om ett 

systemfel när spelaren kommer in i ett rum fullt med monster (Perron, 2005). Eternal 

Darkness använder sig av spelaren själv för att bygga upp skräcken. Genom att påverka 

föremål utanför själva spelet ger det spelaren en känsla av förlorad kontroll. Vi förväntar oss 

inte att ett spel ska påverka något utanför spelvärlden så när det väl händer byggs det upp en 

ny typ av skräck, en skräck för det okända. 

Ett av de främsta skrämselmomenten i Resident Evil (Capcom, 1996) är chockeffekter, 

vanligtvis av monster som plötsligt attackerar spelaren (Perron, 2005). En annan del av 



 

 4 

spelets skrämselsida är den knappa resurshanteringen, spelaren får snabbt slut på 

ammunition till vapnen vilket betyder att denne lämnas att försvara sig endast med en kniv. 

Även något så vanligt som att spara spelet måste spelaren vara varsam med då bläcket som 

används för att spara på särskilda utplacerade skrivmaskiner ges till spelaren i ett begränsat 

antal. Att spara ett spel kan ses som en försäkran för spelaren, särskilt efter ett extra intensivt 

parti och genom att begränsa antalet spartillfällen tar spelet bort den tryggheten för spelaren. 

Resident Evil använder sig av spelets egen mekanik för att bygga upp skräcken mot spelaren. 

Genom att dra in på de resurser som får spelaren att känna sig trygg får spelet istället denne 

att bli mer vaksam och försiktig. Action är vanligtvis något som tar död på skräckstämningen 

men genom att begränsa spelarens ammunition kan det istället förstärka den och få spelaren 

att tänka efter innan denne agerar och kanske leta efter en annan väg ut. 

2.2 Spelmiljöer 

Den externa spelmiljön idag består vanligtvis av en datorskärm med mus och tangentbord 

eller en TV-apparat och en handkontroll. Miljöerna är mycket enkla men lyckas ändå fånga 

spelare och få dem att leva sig in i det de gör. Som nämnts tidigare finns det flera exempel på 

hur en spelupplevelse och en skräckkänsla kan byggas upp med hjälp av spelet och rummet 

som spelaren befinner sig i, något som kan förstärkas och utvecklas ytterligare med en 

utökad spelmiljö. Även styrmetoden av ett spel är något som kan påverka spelarens 

upplevelse (Rambusch, 2007). 

I sitt arbete Riding a bike in Paperboy: A case study of embodied human-computer game 

interaction undersöker Jana Rambusch hur personers spelande påverkas av gränssnittet. För 

det använde hon sig av två olika typer av styrkontroller, en vanlig handkontroll samt en 

modifierad träningscykel som användes av två olika testgrupper. Resultatet av under-

sökningen visade att styrmetoden inte verkade ha någon påverkan på vilka uppgifter spelarna 

fokuserade på att utföra i spelet, däremot påverkade den spelarnas förväntningar av vad de 

kunde göra (Rambusch, 2007). 

Nedan presenteras ett par exempel på olika typer av tekniker och spelmiljöer. 

VR (Virtual Reality) är en teknik som används för bland annat träning, forskning och spel. 

Med hjälp av viss utrustning som kopplas till bland annat händer och huvud som känner av 

användarens rörelser och handlingar skapas en datorgenererad värld som användaren ser 

framför sig och kan agera med. Det går även att lägga till anordningar som förstärker den 

virtuella världen ytterligare som till exempel ljudanläggningar, skakningar och utrustning för 

att simulera beröring och motstånd (Nationalencyklopedin, 2012a). 

3D används för att ge tvådimensionella bilder en känsla av djup och avstånd genom att 

sammanfoga bilder från olika vinklar till en hel bild. 3D-teknik har ett mycket brett 

användningsområde i bland annat utbildning, forskning och underhållning för att till 

exempel få en verkligare upplevelse i film och spel (Nationalencyklopedin, 2012b). 

jDome består av en välvd projektorduk och en projektor som ett spel visas genom. Den välvda 

duken ger möjlighet till ett ökat synfält jämfört med en vanlig datorskärm, något som passar 

utmärkt för bland annat FPS (First Person Shooter), flygsimulatorer och racingspel. Det 

utökade synfältet och duken ger också en starkare inlevelse i spelet då det omger spelaren 

mer än vad en vanlig datorskärm gör (jDome, 2012). 
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2.2.1 Cave-miljön 
Det här projektet kommer använda sig av en vanlig dator samt en cave-miljö (CAVE 

Automatic Virtual Environment). En cave består av ett antal väggar och lika många 

projektorer som projicerar bilder av till exempel ett spel eller en film på väggarna. Det finns 

flera olika typer av cave-miljöer av varierande storlek och teknik, den allra första caven hade 

tre väggar med skärmar gjorda för bakprojektion samt utrustning för att känna av var 

användarens huvud och händer befann sig. Den cave som kommer användas i projektet 

använder sig av fyra väggar och fyra projektorer kopplade till varsin dator som via ett nätverk 

kopplas till en femte dator som agerar server (se figur 1), för styrningen används en 

trampplatta som spelaren trampar på för att ta sig fram samt en GameTrak som spelet 

använder för att läsa av spelarens riktning (Lebram, Backlund, Engström & Johannesson, 

2009). 

Det som kan göra caven intressant i ett spelsammanhang är dess förmåga att helt omsluta 

spelaren. Den placerar spelvärlden runt omkring spelaren istället för framför vilket ger 

spelaren möjlighet till en djupare inlevelse. Spelaren befinner sig i spelet och kan utforska det 

på ett mer naturligt sätt och som Rambusch (2007) menar kan detta leda till att de känner sig 

bekvämare i det de gör och agerar på ett naturligare och mer intuitivt sätt än om de skulle 

sitta framför en TV-apparat eller en dator, det kan också bidra till en verkligare och mer 

levande spelupplevelse. De multipla skärmarna ger också möjlighet till ett bredare synfält 

vilket även betyder större möjligheter även för utvecklare. En utvecklare kan utnyttja denna 

egenskap i designen av ett spel och få saker att hända runt omkring spelaren med lägre risk 

för att spelaren missar det eller som ett försök att förstärka upplevelsen. I ett skräckspel 

skulle det här exempelvis kunna betyda att ett monster som smyger sig upp bakom spelaren 

verkligen kommer befinna sig bakom spelaren när denne vänder sig om i verkligheten, något 

som skulle kunna upplevas som mer skrämmande då det är spelaren själv som har vänt sig 

om och inte avataren på skärmen vilket brukar vara det vanligaste sammanhanget inom spel. 

Figur 1. Översiktlig vy över cavens mekanik (efter Lebram m.fl., 2009). 
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3 Problemformulering  

Min undersökning handlar om huruvida en person som spelar ett spel påverkas av den 

externa spelmiljön. Med den externa spelmiljön menas rummet personen befinner sig i när 

spelet spelas. Som det nämnts tidigare finns det ett flertal exempel på hur personer och spel 

kan förstärka känslan och stämningen genom att anpassa miljön runt omkring, något som är 

vanligt framförallt i skräckspel. Stämningen kan ha en mycket stor betydelse för hur ett spel 

upplevs och det är av den här anledningen som jag har valt att göra detta till mitt projekt. 

Min undersökning går ut på att undersöka på vilka sätt stämningen kan byggas upp i ett spel 

med hjälp av spelet och framför allt miljön runt omkring för att göra spelupplevelsen så stark 

som möjligt. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att göra det här har jag skapat ett kort psykologiskt skräckspel tillsammans med 

ytterligare två studenter. Med psykologisk skräck menar jag ett spel som till större delen har 

ett relativt lugnt tempo, spelaren får tid att gå omkring och utforska i sin egen takt och 

diverse skräckmoment så som mystiska ljud, skrämmande meddelanden eller underliga 

figurer som plötsligt dyker upp har stoppats in på lämpliga ställen. Spelet bygger mycket på 

stämning och miljö snarare än action och högt tempo. Inspiration har tagits från så kallade 

överlevnadsskräckspel som till exempel Penumbra och Amnesia. 

Spelprototypen har testats i två olika spelmiljöer, en vanlig dator och en cave. Testpersonerna 

har fått spela spelet i båda miljöerna då jag ansåg att detta skulle ge ett intressantare resultat. 

Två personer uppfattar händelser och reagerar på dem på mycket olika sätt och jag ansåg att 

det skulle ge mig mer relevant data om alla fick uppleva spelet i bägge miljöerna. Ett problem 

med att låta en person spela samma spel två gånger är att resultatet riskerar att påverkas vid 

det andra tillfället då de vet vad de har att vänta sig men det här löstes genom att göra två 

versioner av spelet där vissa händelser hade flyttats till nya platser i den ena. Varannan 

testperson har fått göra undersökning genom att först spela i caven och sedan på datorn och 

varannan på dator först och därefter caven. Jag var närvarande som observatör under tiden 

som testpersonerna spelade för att få en egen uppfattning av hur de upplevde spelet. Efter 

spelsessionen fick testpersonerna svara på ett antal frågor i stil med vilken miljö som kändes 

mest skrämmande och vad som skrämde dem mest. För det här använde jag mig av 

semistrukturerade intervjuer då de gav möjlighet till mer flexibla frågor och svar som kunde 

komma att vara användbara efter observationen (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2002/2008). 

Att spela i en cave är väldigt annorlunda jämfört med att spela vid en vanlig datorskärm och 

de båda miljöerna har ett flertal olika variabler som kan tänkas påverka spelupplevelsen eller 

spelaren. Till att börja med användes endast en skärm till datormiljön medan caven använder 

sig av fyra betydligt större skärmar som helt omsluter spelaren. Spelet på datorn styrdes med 

hjälp av mus och tangentbord medan spelet i caven använde sig av en trampplatta som 

spelaren hela tiden fick trampa på för att ta sig fram samt en GameTrak för att välja riktning. 

Datorn använde stereoljud och hörlurar och caven ett surroundsystem där ljudet kan tyckas 

komma från flera olika håll. Slutligen är spelarens position också en varierande faktor då 

denne sitter ner på en stol framför datorn och står upp i caven samt aktivt trampar med 

fötterna och ser sig om i den fysiska världen. 
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4 Genomförande  

Under projektets gång har jag skapat ett skräckspel tillsammans med två andra studenter. 

Jag började med att skissa ner en bandesign på papper över hur banan skulle se ut, hur den 

skulle navigeras och vad som skulle hända i de olika rummen (se figur 2) medan de andra två 

började arbeta på att få en fungerande kamera och styrningssystem. När jag hade 

bandesignen klar började jag bygga upp den i den valda spelmotorn och de andra två 

påbörjade arbetet med spelets ljudbild. Vi har tillsammans jobbat med enklare animationer 

och med att skapa händelser i spelet. Motorn har ett enkelt nodsystem, Game Logic1, för att 

skapa skriptade händelser vilket gjorde det snabbt och smidigt att implementera enklare 

händelseförlopp.  

Figur 2. Skiss över våning 1. 

Mina huvudsakliga uppgifter i projektet har varit inom design och mitt arbete har gått ut på 

att designa hur banan ska se ut, hur spelet ska fungera och vad spelaren ska göra. Jag har 

byggt upp banan i spelmotorn, placerat ut föremål och skapat skrämmande moment med 

hjälp av Logic-editorn bestående av ljud som spelas upp på specifika platser samt 

spökliknande karaktärer som vandrar runt på banan. Jag har också gjort enklare 

modifieringar i texturerna till ett antal föremål för att till exempel få dem att se dammiga och 

slitna ut för att ge känslan av att byggnaden har stått tom under en längre tid. 

4.1 Plattform 

Som spelmotor valdes modelleringsverktyget Blender (2012) med den inbyggda Blender 

Game Engine då det var alternativet som passade bäst med tanke på de tillgängliga 

resurserna. I och med att spelet skulle utvecklas till bland annat caven krävdes det 

nätverkskod för att få ut spelet på flera skärmar, men eftersom en heltidsprogrammerare 

saknades ville vi ha något som krävde så lite programmering som möjligt. Blender hade ett 

färdigt skript kallat BlenderCave (Gascón, Bayona, Espadero & Otaduy, 2011) som var 

anpassat för att göra spel till en cave vilket gjorde motorn till ett mycket lämpligt verktyg. Att 

                                                        
1 Game Logic använder sig av block med förprogrammerade funktioner som kopplas samman för att 
skapa händelseförlopp i spel och applikationer. 
Se: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Game_Engine/Logic  
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det var en open source-motor betydde också att det fanns gott om gratismodeller att använda 

sig av vilket var väldigt användbart då projektet även saknade grafiker.  

4.2 Design 

Spelet tar plats i en övergiven tvåvåningsbyggnad som spelaren får navigera genom i ett 

försök att hitta en väg ut. Den undre förrådsvåningen där spelaren börjar har en mer öppen 

bandesign där spelaren kan välja relativt fritt vilket rum denne vill gå till. Skräckmomenten 

är mer försiktiga och består till större delen av ljud som smälter in i bakgrunden. Det här är 

för att spelaren ska kunna komma in i stämningen i sin egen takt, få lära sig omgivningen och 

miljön och förstå sig på vad spelet går ut på och hur det fungerar. Övervåningen består av 

lägenhetsrum och har en mer bestämd väg som spelaren ska följa. Skräckmomenten här 

följer en tydligare bana som hela tiden ligger ett steg före spelaren. På första våningen har 

spelaren haft tid på sig att skapa en egen uppfattning om spelet och bygga upp en stämning 

och när denne väl kommer upp till andra våning flyttar även skräcken upp en nivå och 

kommer närmare spelaren för att förstärka känslan ytterligare. 

Då inputmetoderna i caven är något begränsade kan inte spelaren interagera med några av 

föremålen utan får istället ta sig genom spelet med en mer passiv spelstil. Spelaren kan gå 

omkring och undersöka omgivningen samtidigt som de blir utsatta för förprogrammerade 

händelser. Då spelaren saknar förmågan att plocka upp föremål kan denne heller inte 

använda något för att försvara sig mot eventuella hot vilket kan liknas vid Penumbra och 

Amnesia.  

Spelet har en mörk ljussättning för att öka den kusliga stämningen och känslan av osäkerhet 

hos spelaren. Ett antal lampor finns utplacerade i de olika rummen för att lysa upp specifika 

platser. Likt Amnesia var det från början tänkt att hela spelet skulle vara täckt i mörker och 

att spelaren skulle använda sig av en ficklampa för att se sig omkring men då vi hade problem 

med att få ficklampan att följa med över nätverket till de olika skärmarna i caven fick den 

plockas bort och ersättas av lampor och ett svagt ljussken som kommer från avataren så att 

spelaren kan se vad som finns runt omkring. Rambusch (2007) antyder i sitt arbete att 

spelarnas prestation kan höjas om de får chansen att använda större delar av kroppen än 

enbart fingertopparna i ett spel och att de kan uppmuntras till att agera mer intuitivt om de 

får tillgång till mer naturliga inputmetoder. En riktig ficklampa som kunde kopplas till 

GameTraken i caven och som det var tänkt att spelaren skulle hålla i införskaffades specifikt 

för detta syfte. För att göra upplevelsen så naturlig och stark som möjligt var det tänkt att 

spelaren skulle ha ficklampan i handen och att ljuset i spelet skulle följa spelarens avsökning 

med ficklampan. Utöver detta modifierades ficklampan så att lampknappen skulle gå att 

använda för att stänga av och sätta på ljuset på ficklampan i spelet. 

Ungefär på samma sätt som fickradion i Silent Hill ger de spöklika figurerna i spelet ifrån sig 

ett kusligt ljud som hörs varje gång spelaren kommer nära någon av dem. Det här gör att 

spelaren får något att koppla dem till vilket betyder att det enskilda ljudet då kan användas 

som ett eget skrämselmoment. När ljudet spelas upp blir spelaren uppmärksammad om att 

det finns ett spöke i närheten. Även om de inte kan se det så vet de fortfarande att det finns, 

ett moment som bidrar till att bygga upp den psykologiska skräcken så som Perron (2005) 

beskriver det. Exemplet används i spelet där spelaren utsätts för ett antal möten med dessa 

spöklika väsen. I samband med att varje spöke dyker upp spelas även ljudet upp med 
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undantag för i slutet av banan där ljudet kan höras i en lång korridor men spöket självt dyker 

upp först i nästkommande rum. 

Vissa designval har gjorts med tanke på den externa spelmiljön som kommer att användas. 

Att caven har fyra skärmar placerade runt om spelaren ger möjligheten att experimentera 

med riktningar. Ett moment som jag tror skulle kunna bli mer skrämmande i den här miljön 

är saker som dyker upp bakom spelaren då de multipla skärmarna i caven gör att det är 

spelaren själv som vänder sig om i den fysiska världen för att titta bakom sig till skillnad från 

när avataren vänder sig om i ett spel på en vanlig datorskärm. Det här återfinns i spelet i 

form av ett spöke som plötsligt står bakom spelaren när denne vänder sig om, dörrar som 

stängs så snart spelaren gått in i ett rum och fotsteg som tycks komma bakom och mot 

spelaren när denne befinner sig i en korridor. 

Större delen av rummen i spelet ger ett övergivet och förfallet intryck på grund av 

omkullvälta, dammiga och trasiga möbler. Från början var tanken att hela spelet skulle gå 

efter det temat men efter att jag någon gång i mitten av projektet hade gått runt på banan för 

att undersöka den generella stämningen upptäckte jag att det var betydligt mer skrämmande 

på den då tomma övervåningen än den välfyllda källarvåningen på grund av den plötsliga 

kontrasten. Av den här anledningen lät jag då ett rum på övervåningen vara helt tomt medan 

ett annat utrustades med hela, städade, prydliga möbler i ett försök att uppnå samma effekt 

(se figur 3).  

Figur 3. Till vänster trasiga bokhyllor, till höger prydligt möblerat. 

4.3 Problem 

En hel del problem har uppstått under projekttiden, huvudsakligen vad gäller nätverket och 

de multipla skärmarna i caven. Skriptet som användes till caven fungerade i början inte som 

det skulle och vi hade mycket problem med att få spelet att köras på mer än en dator, men 

efter en hel del felsökande och lite hjälp från en programmerare lyckades vi till slut få ut 

spelet på flera skärmar. Det har också funnits ett flertal problem på den grafiska fronten dels 

med att hitta passande modeller, vilket var väntat då vi letade bland fritt material, dels på 

grund av att flera av de modeller vi fick tag på inte fungerade korrekt. Bristen på modeller har 

lett till att mycket har återanvänts och föremål såsom bokhyllor och lådor ser likadana ut var 

spelaren än går, texturerna på modellerna varierar däremot vilket ändå ger en viss variation i 

miljöerna. Variationsbristen på modeller har inte haft någon påverkan på spelets design eller 

uppgift i undersökningen.  
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5 Undersökning 

Undersökningen gjordes med sammanlagt åtta spelvana studenter vid högskolan. Några hade 

använt eller sett caven vid tidigare tillfällen och var därför bekanta med hur den fungerade 

medan den var en helt ny upplevelse för vissa andra. Ett känt problem under hela 

undersökningsperioden var synkroniseringen mellan skärmarna i caven. Skärmarna 

uppdaterades i olika takt vilket ledde till en fördröjning i spelet. Samtliga testdeltagare 

informerades om problemet innan undersökningen började och ombads också att ha 

överseende om detta. Trots fördröjningen var det ändå ett flertal deltagare som ansåg caven 

vara en spännande och intressant upplevelse medan ett par andra trodde att den säkert 

kunde bidra med en stor skrämmande effekt vid optimala förhållanden. För en bild av spelet 

spelat i caven se figur 4. 

5.1 Intervju 

Efter spelsessionen följde en intervju för att ta reda på deltagarnas uppfattning om spelet i de 

olika miljöerna. Intervjutypen var semistrukturerad då det tillät mer flexibla frågor och svar 

som kunde vara användbart efter observationen (Østbye m.fl., 2002/2008). 

Intervjun inleddes med att fråga testpersonerna vilken miljö som upplevdes som mest 

skrämmande och besvarades med blandade åsikter. De som ansåg att datorn var den mest 

skrämmande miljön motiverade det främst med att spelet var mer lättstyrt och att det flöt på 

bättre, att det också var den miljön de hade fått börja med bidrog även det till svaret. Två 

personer antydde också att datorn kändes mer skrämmande då det blev en mer närgången 

uppleveles när man satt koncentrerad vid en skärm och med hörlurar som isolerade ljuden 

mer. De som ansåg caven vara den mest skrämmande miljön motiverade även de det med att 

det var första gången de spelade spelet men den främsta anledningen var de multipla 

skärmarna. Majoriteten av testdeltagarna, även de som ansåg att datorn var den mer 

skrämmande miljön, tyckte att de fyra skärmarna bidrog mycket till skräckkänslan och 

gjorde upplevelsen väldigt spännande. Fem deltagare påpekade att det kändes mycket 

obehagligt och läskigt att man kunde se sig över axeln och kika åt sidorna även när man var 

vänd eller gick åt ett helt annat håll, något som fick dem att känna sig paranoida och jagade. 

När testpersonerna frågades hur det kändes att spela i cave-miljön var det främsta svaret 

kopplat till de multipla skärmarna. De tyckte det var kul och smidigt att man kunde se bakom 

sig men också att det gjorde det hela mer skrämmande då det gav dem en känsla av att det 

kunde komma något från alla håll. Fem personer nämnde också att de snabbt lärde sig att 

utnyttja funktionen vilket upplevdes som spännande, men vetskapen om att de faktiskt 

kunde vända sig om och se bakom sig gjorde att de började känna sig osäkra och titta bakåt 

allt oftare för att försäkra sig om att det inte fanns något där. En person kommenterade också 

att han hela tiden försökte ha en vägg i ryggen då det fick honom att känna sig säkrare. Sex av 

deltagarna påpekade även att det var svårorienterat och förvirrande då man hela tiden vände 

sig om men att det bidrog positivt till den övergripande känslan. På det hela tyckte alla utom 

en deltagare, som hade mycket stora problem med att hantera styrningen, att caven tillförde 

en hel del till skräckkänslan men att det var synd att det inte fungerade helt som det skulle då 

skärmfördröjningen förtog en del av det. 

En fråga berörde de händelser i spelet som var gjorda för att hända bakom spelaren, fotsteg, 

dörrar som stängs samt det plötsliga spöket. Även då de flesta tyvärr missade spöket som dök 
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upp bakom spelaren, framför allt i caven, var alla testdeltagare överens om att händelserna 

blev mycket mer skrämmande och effektivare i caven. Delvis för att det blev tydligare med 

surroundljudet men också eftersom det bidrog mycket att man kunde vända sig om i 

verkligheten när det faktiskt hände. En person kommenterade också att man tänkte mycket 

mer på det när det hände och att det kunde hända när man befann sig i caven och kunde se 

sig om. En annan deltagare nämnde också ”bakomspöket” i caven som en ”mycket bra 

effekt”. 

Mycket blandade kommentarer tillkom när deltagarna fick frågan om de hade några egna 

tankar kring spelet eller miljöerna. Sex av deltagarna tyckte att caven var en spännande, ny 

upplevelse och en person tyckte också att spel i allmänhet borde använda sig mer av den 

typen av miljöer. Fyra deltagare kommenterade styrningen och föreslog att man kanske 

kunde använda sig av snöret till GameTraken för att ta sig fram istället för trampplattan då 

det blev jobbigt i längden att trampa och för att ljudet av de egna fotstegen tog över en del 

andra ljud. Att använda snöret för att ta sig fram var också något som jag hade haft 

funderingar på innan projektet drog igång. Utan att veta om tidigare designidéer var det 

också en person som mycket entusiastiskt påpekade att spelet skulle ha gjort sig väldigt bra 

med en ficklampa i caven, övriga personer som fick höra om idén med ficklampan i efterhand 

höll också de med om att det hade varit ett mycket positivt tillägg för upplevelsen. En av 

deltagarna som tyckte att man kände sig jagad eller förföljd inne i caven föreslog också att 

man skulle bygga mer på det för framtida projekt till exempel i form av mänskliga skuggor 

som dyker upp när man vänder sig om. En annan testperson liknade spelet vid ett spökhus på 

tivoli i och med att man inte kunde interagera med föremål utan bara gå och titta på. I övrigt 

tyckte deltagarna att spelet kändes spännande och intressant med bra design och 

skräcktema. 

Övriga tankar kring spelet från testdeltagarna rörde bland annat våningsplanen och vägen 

upp till övervåningen. En person nämnde att hon blev osäker när hon såg vägen upp och 

tvekade till att använda den medan en annan berättade att han upplevde undervåningen som 

hotfull när första dörren på övervåningen stängdes och han blev inlåst. En deltagare 

upplevde en gammal farfarsklocka som stod ensam i ett rum som mycket skrämmande, en 

annan en lång korridor med trasiga tavlor och samtliga deltagare nämnde en hård knackning 

på en av dörrarna som en av de mest skrämmande delarna. Värt att notera kan också vara det 

”prydliga rummet” som nämnts i tidigare delar, en av testpersonerna påpekade att hon blev 

väldigt förvånad och osäker när hon kom till detta rum då hon tyckte att ”det bor ju någon 

här”. 

Figur 4. Spelet i caven. Till höger kan en av spökfigurerna urskiljas i bakgrunden. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Som en sammanfattning av resultatet från undersökningen kan det sägas att cave-miljön 

hade en mycket positiv påverkan på spelet och spelarna. Den breda vyn som gjorde det 

möjligt för spelarna att se runt omkring sig beskrevs som en mycket smidig och användbar 

funktion. Spelupplevelsen kändes verkligare och mer naturlig när de snabbt och enkelt kunde 

se sig över axeln eller kika runt ett hörn, vilket också bidrog till spelets stämning då det gav 

dem en djupare inlevelse. Även då ett flertal problem uppstod i samband med testet var 

deltagarna positivt inställda till spelsättet och tanken på att använda den eller någon 

liknande miljö för spel i framtiden. Det här går alltså att tolka som att den externa spelmiljön 

har betydelse för hur ett spel upplevs och är något som kan vara intressant att tänka på och 

utnyttja mer i framtida projekt. 

6.2 Diskussion 

Efter att ha sett resultatet av mitt arbete kan jag konstatera att den externa spelmiljön kan 

byggas upp och utnyttjas på många fler sätt än vad den görs idag. Rummet och omgivningen 

kan utrustas med passande föremål och hjälpmedel för att bygga upp en mer realistisk miljö 

för exempelvis olika typer av simulatorer. Det här skulle till exempel kunna användas i 

militär träning där ett rum byggs upp till att efterlikna ett slagfält med lämpliga hinder och 

platser för att ta skydd bakom. Väggarna i rummet kan utrustas med stora skärmar där ett 

spel visas upp. Användarens uppgift kan då vara att till exempel ta sig genom rummet utan 

att bli träffad av fiender i spelet, träffa så många rörliga mål som möjligt som rör sig runt 

väggarna eller för att öva på att ta sig fram och hålla sig osedd i en kaotisk miljö. Precis som 

det beskrivs i resultatsammanfattningen kan det ge användarna en djupare inlevelse om de 

får möjligheten att kunna se sig om och utforska sin omgivning på ett naturligt sätt. Som 

Rambusch (2007) också beskriver det kan det alltså få dem att agera på ett mer realistiskt 

sätt om man försöker bygga upp en så naturlig miljö som möjligt. Jag tror att en sådan här 

träningsmiljö skulle kunna bli en intressant och effektiv del av utbildningar till den här typen 

av aktiva yrkesområden. 

6.2.1 Spelmiljöns påverkan på åldersgränser 
Spelmiljöer och styrmetoder har utvecklats mycket under åren och kommer med stor 

sannolikhet att fortsätta förnyas och utökas för att utveckla både spel och spelarnas 

upplevelse. I den här rapporten har det bekräftats att en spelmiljö som caven har betydelse 

för hur ett spel upplevs och uppfattas. Av den här anledningen kan det alltså finnas skäl att 

tro att en utökad spelmiljö skulle kunna påverka ett spels åldersklassificering som i till 

exempel PEGI-systemet (Pan European Game Information). PEGI är ett system som delar in 

spel i olika åldergrupper för att visa för vilken ålder ett spel är lämpligt. I och med att en 

extern spelmiljö kan bidra till hur ett spel upplevs skulle alltså också det kunna påverka 

åldersgränsen. 

6.3 Framtida arbete 

Baserat på testdeltagarnas kommentarer samt egna slutsatser har jag kommit fram till en del 

saker som skulle kunna ändras och läggas till för att förbättra och vidareutveckla projektet. 

Till att börja med behöver hela spelet optimeras för att det ska gå att spela utan förhinder. 
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Nätverkskoden behöver förbättras för att kunna lägga till ficklampan som både jag och 

samtliga testdeltagare har kommit överens om skulle bidra mycket till spelupplevelsen. 

Styrsystemet för caven skulle kunna ändras för att göra det lättare och mer bekvämt att ta sig 

fram. Ett alternativ för den här ändringen är att använda ett av snörena till GameTraken för 

att både bestämma riktning samt att gå framåt. Spelet och designen skulle kunna utvecklas 

mycket mer för att ge det en tydligare sammanhållning och göra det till ett mer samman-

hängande spel. Det här skulle kunna ske genom att utveckla händelserna i spelet mer och 

göra dem mer intensiva och bygga mer på den jagande känslan som en av testdeltagarna 

uttryckte det. Spelet skulle kunna anpassas mer till cave-miljön genom att utnyttja den och 

dess egenskaper mer genom att till exempel använda sig mer av de multipla skärmarna och 

surroundsystemet och få fler saker att hända runt omkring spelaren. 

Efter att ha avslutat den här undersökningen kan jag tillägga att den externa spelmiljön 

absolut är något som bör has i åtanke och användas mer vid utvecklingen av spel för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av den fullständiga spelupplevelsen. Det här kan till 

exempel göras med hjälp av flera skärmar för att ge spelaren ett större avsökningsområde och 

genom att använda sig av surroundljud för en mer naturlig och levande ljudbild. Mer 

realistiska inputmetoder kan användas för att ge spelaren en större inlevelse och vid mer 

aktiva spelmiljöer eller kontroller kan naturliga handlingar så som röst och rörelse utnyttjas 

för att exempelvis läsa av användarens position, tonläge eller känsloläge för att ge dem ett 

mer levande handlingssätt men också för att ge dem en mer naturlig återkoppling vilket 

också kan ge en djupare inlevelse. 
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Appendix A  -  Intervjuguide 

 Vilken miljö kändes som den mest skrämmande? Om första, var det för att spelet 

hade spelats en gång tidigare? 

 

 Hur kändes det att spela i cave-miljön? 

 

 Var det någon särskild del som kändes mer skrämmande? Var det något som var 

särskilt skrämmande i den ena miljön? Varför? 

 

 Hur upplevdes de händelser som förekom ”bakom” spelaren (fotsteg, dörr, spöket)? 

Blev det någon skillnad i caven? 

 

 Egna tankar kring miljöerna? 

 


