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Sammanfattning 
 

Virtual Reality är ett media med gamla rötter, men samtidigt en ny teknologi för 

allmänheten. Ett av problemen med VR är att det kan frammana visst obehag då det 

brukas, så kallad simulatorsjuka (Kennedy m.fl., 1993), vilket forskare studerar i syftet 

att förstå hur det undviks. I denna undersökning har en artefakt tagits fram i form av en 

spelprototyp, av slaget 2,5D-side-scrollingspel till VR, och använts för att studera 

uppkomsten av simulatorsjuka. Artefakten använder en head-mounted display för att 

uppnå VR. Tre testpersoner deltog i undersökningen, och för att mäta symptomen 

användes ett beprövat frågeformulär samt kvalitativa intervjuer. Data visar på att en 

tidigare hypotes om intryckskonflikt (Kolasinski, 1995, s.7) är inkorrekt, samt att 

konventionella orienteringsmekaniker har vissa fördelar. För framtida studier bör 

simulatorsjuka undersökas från fler vinklar och/eller med ett större urval av 

testpersoner. 

Nyckelord: virtual reality, simulatorsjuka, head-mounted display, side-scrollingspel 
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1 Introduktion 

Virtual reality är ett relativt nytt område inom media som går ut på att mediakonsumenter 

låter sig inbillas att de befinner sig i en alternativ verklighet (Craig & Sherman, 2003, s. 13). 

Detta görs genom att nyttja teknologi som lurar en kropps sinnesintryck. Utvecklare av 

teknologi för virtual reality har nyligen gjort framsteg som lett till att virtual reality 

uppmärksammats världen över. Brister i teknologin förekommer dock. Bristerna leder till att 

vissa användare upplever obehag vid konsumtion av virtual reality. Det är ett problem som 

har studerats av forskare sedan en tid tillbaka, men som inte har överkommits i dagsläget. Det 

är därför upp till utvecklare av medieinnehåll att försöka kringgå teknologins brister för att 

göra användarupplevelsen så trivsam som möjligt. 

Ett av de största problemen är att det kan uppstå desorientering, och ibland även illamående, 

hos konsumenterna vid användandet av teknologi för virtual reality. Desorienteringen 

spekuleras uppstå då sinnesintryck från den virtuella verkligheten och sinnesintryck från den 

fysiska verkligheten skiljer sig (McCauley & Sharkey,1992, s. 313; John Casali, 1986, 51-66). 

För att minimera desorientering vid konsumtion av virtual reality är det därför lämpligt att 

industrin upprättar konventioner för hur mediets innehåll bör utformas. 

För att bidra till upprättandet av konventioner har en undersökning genomförts inom 

orientering i 2.5D-side-scrollingspel till VR. En artefakt utvecklades, bestående av en 

spelprototyp med olika metoder för orientering implementerade. Spelet var en hinderbana där 

målet var att ta sig ett varv runt. Testpersoner fick pröva de olika metoderna och utvärdera 

hur väl de upplevdes fungera. Utvärderingen skedde dels med hjälp av ett beprövat 

frågeformulär som mäter symptomen på simulatorsjuka, men också genom kvalitativa 

intervjuer. Även frågor kring etik vid forskning där testpersoner avsiktligt utsätts för obehag 

diskuteras i texten. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras relevant information för ämnena virtual reality, immersion, samt 

speldesign. Virtual reality är ett relativt nytt område inom media där en konsument nyttjar 

teknologi för att inbillas tro att de fysiskt befinner sig på plats i eller tillsammans med en 

virtuell verklighet. Utvecklare har nyligen gjort framsteg i utvecklingen av teknologin som 

möjliggör virtual reality. Det har lett till att virtual reality uppmärksammats inom 

mediabranschen på senare tid. Teknologin för virtual reality är dock ännu relativt ny och 

obeprövad, och det förkommer därför problem vid användning. Brister i teknologin leder till 

desorientering och illamående, så kallad simulatorsjuka, hos konsumenter. Forskare har 

sedan tidigare studerat uppkomsten av simulatorsjuka och då tagit fram metoder för att bättre 

kunna studera fenomenet. Än så länge finns dock inga fakta kring uppkomsten av 

simulatorsjuka. Utöver tillverkare av teknologin som möjliggör virtual reality har även 

utvecklare av medieinnehållet ansvar för konsumenters välmående vid användning. 

Innehållsutvecklare måste skapa sina respektive produkter med hårdvarans styrkor och 

svagheter i åtanke för konsumenters trevnad.  

2.1 Virtual Reality 

Virtual reality (VR) är ett begrepp vars definition kan variera beroende på i vilken kontext det 

används. Susan Zickmund (1997, s. 185-204) samt Richard C. MacKinnon (1997, s. 206-235) 

tillämpar exempelvis begreppet på fiktiva digitala universum där människor interagerar med 

varandra. Begreppet har dock främst kommit att appliceras på teknologi som ämnar att ersätta 

den fysiska verkligheten med en virtuell verklighet (Morse, 1998, s. 17-29; Robertson, 1998, s. 

145-169; Bates-Brkljac, 2012). Denna undersökning följer Alan B. Craigs och William R. 

Shermans (2003, s. 13) definition a VR: “a media composed of interactive computer 

simulations that sense the participant’s position and replace or augment the feedback to one 

or more senses, giving the feeling of being mentally immersed or present in the simulation (a 

virtual world)”. Det bör noteras att undersökningen specifikt behandlat den visuella aspekten 

av VR, och alltså inte inkluderat områden så som ljud eller känsel.  

Människans historia präglas av den teknologiska utveckling som möjliggjort att hon kunnat 

förmedla tankar, känslor, idéer, och upplevelser (Craig & Sherman, 2003, s. 5) via ljud och 

bild. Ett media så som dataspel tillåter dessutom konsumenter att själva påverka innehållet. 

Dagens konventionella media kan alltså frammana viss inlevelse hos sina respektive 

konsumenter. Konventionella media saknar dock förmågan att fysiskt placera konsumenten 

på den plats eller i det läge som bäst förmedlar det en innehållsutvecklare försöker nå ut med. 

Målet med VR är just att tillgodose begäret efter fysisk närvaro i media och leverera en 

upplevelse som upplevs närmare verkligheten (Craig & Sherman, 2003, s. 10, 14). Industrin 

för visuell VR har nyligen sett en tillväxt av intresse både hos utvecklare och konsumenter, 

vilket har lett till framsteg inom utvecklingen av teknologin. 

2.1.1 Head-Mounted Display 

Denna undersökning kommer att gå in på användandet av så kallade head-mounted displays 

(HMD) till VR. En HMD tillåter en användare att orientera sig i ett virtuellt rum med hjälp av 

det som Craig och Sherman (2003, s. 129-132) kallar Field of Regard (FR), det vill säga genom 

att de fysiskt riktar huvudet och ögonen fritt i olika riktningar. Konstruktionen hos en modern 

HMD består av ett påtagbart chassi med hårdvara för skärm, gyroskop, linser för utökat 
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synfält, intag för grafik från antingen inbyggd eller extern källa, samt i vissa fall även en 

accelerometer. HMD som har all hårdvara inbyggd i sin konstruktion är den mest 

förekommande, men även alternativa modeller av HMD har börjat få fäste på marknaden. 

Dessa alternativa HMD kräver att användare monterar in extern hårdvara som de själva 

tillhandahåller. HMD kan antingen ersätta eller utöka visuella sensoriska intryck. Att visuellt 

ersätta den fysiska verkligheten med en virtuell verklighet är det som kallas VR. En HMD träs 

på över ögonen och projicerar en virtuell verklighet att substituera den fysiska verkligheten 

med. Augmented reality (AR) är en underkategori till VR där teknologi används för att 

projicera enstaka delar av en virtuell verklighet ovanpå visuell information från den fysiska 

verkligheten. 

2.1.2 Då; utvecklingen av HMD. 

Även om behovet av kommunikation har funnits under hela människans historia har det 

krävts vissa genombrott inom både media och dess teknologi för nå den nivå VR ligger på i 

dagsläget. Skrift, bild, radio, television, samt datorer har alla varit viktiga steg för utvecklingen 

av HMD. Under det senaste århundradet har ett flertal olika hårdvara för HMD utvecklats och 

beprövats. Sherman och Craig (2003, s. 24-36) redovisar i sin bok några viktiga milstolpar 

inom VR och HMD: 

Den första föregångaren till de moderna HMD återfinns i ett patent från 1916 för ett periskop 

som monteras på en användares huvud tilldelat Albert B. Pratt. Mellan 1950 och 1980 

experimenteras det med olika typer av simulatorer och stereoskopiska skärmar av bland annat 

Morton Heilig, Ivan Sutherland, samt Charles Comeau och James Bryan. 1979 utvecklar Eric 

Howlett det så kallade Large Expanse Enhanced Perspective (LEEP)-systemet som utökar 

upplevt synfält för HMD genom utnyttjandet av optiska linser, vilket används ännu idag. 

LEEP-systemet användes även när NASA mellan 1984-1990, under ledning av Scott Fisher, 

forskade kring VR vid Virtual Inferface Environment Workstation (VIEW)-laboratoriet. 

VIEW-laboratoriet samarbetade med, samt finansierade flertalet företag som forskade inom 

VR, så som VPL Research och Fakespace, Inc.. 1990 lanserar W-Industries världens första 

publika arkadsystem att upplevas i VR: Virtuality. Under början av 90-talet lanserar Virtual 

Research Systems, Inc. VR-2 Flight Helmet, och Virtual I/O lanserar VIO som är de första 

HMD att kosta under 1000 dollar. Ej nämnda i Sherman och Craig (2003) är Nintendos 

kommersiella misslyckande (Fast Company, 2015) Virtual Boy som släpptes 1995, samt Segas 

Sega VR som aldrig nådde marknaden. 

2.1.3 Nu; Dedicated Display och External Display. 

På senare tid har VR-teknologi så som HMD fått ett större utrymme i media. År 2016 är tre 

spelinriktade HMD planerade att lanseras kommersiellt: Playstation VR från Sony, HTC Vive 

från HTC och Valve, samt den gräsrotsfinansierade Oculus Rift från Oculus VR. De är samtliga 

HMD med inbyggd dedikerad hårdvara som optimerats specifikt i syftet att användas för VR. 

Att HMD inkluderar hårdvara är dock inte vedertaget. Det anses därför brukligt att placera 

dessa tre HMD i en underkategori som förslagsvis kan kallas dedicated displays (DD).  

Den kraftfulla och optimerade hårdvaran som används i DD leder till relativt höga köppriser. 

Både spelutvecklare och konsumenter upplever en viss problematik kring de priser som DD-

utvecklarna presenterat för sina respektive HMD. I en video från Extra Credits uttrycker 

spelutvecklarna Daniel Floyd och James Portnow (2016) den oro de personligen känner kring 

DD. Enligt Floyd och Portnow (2016) befinner sig spelindustrin i ett stillestånd i frågan om 

VR; utvecklare är motvilliga att lägga resurser på att utveckla spel till VR då de är osäkra på 
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om efterfrågan kommer vara stor nog för att det ska vara lönsamt. Samtidigt är konsumenter 

osäkra på om det är värt att investera i dyra DD när få spel utvecklas med VR i åtanke. Även 

Jason Kingsley (2016), VD för Rebellion Development Ltd, diskuterar frågan i en intervju med 

GamesIndustry.biz. Kingsley (2016) är till skillnad från Floyd och Portnow (2016) optimistisk 

i frågan och hävdar att resultatet för VR inom spel kommer att bli positivt, trots de oroligheter 

som cirkulerar.  

Alternativ till DD som börjat få uppmärksamhet är HMD så som Google Cardboard, FreeFly 

VR, Homido, och Samsung Gear VR. HMD som dessa tillhandahåller endast ett tomt 

påtagbart chassi med stereoskopiska linser. För att använda denna typ av HMD krävs det att 

användare monterar in en extern smartenhet i dem. Smartenheten förväntas då vara utrustad 

med resterande nödvändig hårdvara för VR, så som skärm och gyroskop. Dessa HMD nyttjar 

alltså extern hårdvara till skillnad från DD. Det är därför lämpligt att de placeras i en separat 

kategori som kan kallas för external displays (ED). Fördelen med att nyttja extern hårdvara 

som användare sannolikt redan innehar är att HMD blir billigare och mer lättillgängliga. ED 

är dock inte utan sina brister. Ett brett utbud av olika hård- och mjukvara leder till svårigheter 

i mjukvaruutveckling till VR, främst i form av bristande kompatibilitet samt ytterligare 

svårigheter vid optimering. Vidare är ED ofördelaktiga då hårdvara sällan har optimerats för 

VR, vilket enligt recensioner visat sig ge en sämre VR-upplevelse gentemot DD (Hoffman, 

2015; Eadiciccio, 2016; Shanklin, 2016). Problem så som undermåligt presterande gyroskop, 

låg skärmupplösning, samt låg bilduppdateringsfrekvens förstör för en användares 

upplevelser vid brukandet av HMD. 

2.2 Immersion 

Syftet med VR är att då försöka uppnå en högre grad av immersion i mediaupplevelser så som 

film och dataspel. Att definiera begreppet immersion ter sig dock tämligen besvärligt. Flertalet 

spelteoretiker och speldesigners har intresserat sig för begreppet, vilket har lett till olika 

tolkningar och synsätt på det (Adams 2004; Bennett m.fl., 2008; Brown & Cairns, 2004; 

Brockmyer m.fl., 2009; Sánchez m.fl., 2012; Björk & Holopainen, 2004). Exempelvis delar 

Adams (2004) upp begreppet i narratologisk, strategisk, och taktisk immersion beroende på 

vilket sammanhang i dataspel som immersion uppstår. Craig och Sherman (2003, s. 9) 

beskriver två övergripande typer av immersion inom VR: mental immersion och fysisk 

immersion.  

Båda typer av immersion förekommer inom VR, men tar sig uttryck på olika sätt. Mental 

immersion innefattar ett tillstånd av fördjupad inlevelse och engagemang som bygger på 

exempelvis intresse och/eller utmaning. Det uppstår exempelvis då personer frivilligt lever sig 

in som protagonister i narrativ, eller strategiskt och logiskt överväger tillgängliga resurser i 

spel. Fysisk immersion är den typ av immersion som VR strävar att tillgodose. Fysisk 

immersion framställs via syntetisk stimulering av användares sinnen med hjälp av teknologi, 

i syfte att skapa illusionen av fysisk närvaro. Detta innefattar då till exempel binauralt ljud 

(det vill säga ljud som förmedlar tredimensionellt djup) samt illustrationer i böcker som visar 

de scener som utspelar sig i narrativet.  Problem kan dock uppstå när försök görs att uppnå en 

högre grad av fysisk immersion, vilket är fallet med HMD. 

2.2.1 Simulatorsjuka 

Vid användandet av HMD kan det förekomma ett milt illamående med symptom såsom 

desorientering, yrsel, utmattning, upprörd mage, och huvudvärk. Symptomen kan upplevas 
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antingen under eller efter en VR-session. Fenomenet kallas simulatorsjuka och är snarlikt åk- 

eller sjösjuka. Användares välmående är en avgörande faktor för framtida användande av 

HMD; om användarupplevelsen inte är trivsam är den inte heller önskvärd. Då omfattande 

modell för simulatorsjuka saknas har flertalet forskare studerat kring uppkomsten av 

symptomen, samt tagit fram metoder för att effektivt kunna samla data. Det är detta fenomen, 

och uppkomsten av det, som denna undersökning ämnar att studera. 

Eugenia Kolasinski (1995) summerar tidigare studier och hypoteser kring simulatorsjuka i en 

rapport för U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. Forskningen 

som hänvisas till i denna rapport är då över 20 år gammal, men har ändå valts att användas i 

brist på tillgänglig modernare forskning. I rapporten hävdar Kolasinski (1995, s.7) att 

intryckskonflikt är den mest accepterade orsaken till att simulatorsjuka uppstår. 

Intryckskonflikt innebär att det uppstår motsägelse, en konflikt, inom enstaka sinnen eller 

mellan flera olika sinnen angående de intryck som en kropp upplever. Michael McCauley och 

Thomas Sharkey (1992, s. 313), samt John Casali (1986, 51-66), hävdar att skillnader i intryck 

från syn, balans och proprioception spelar en huvudsaklig roll vid uppkomsten av 

simulatorsjuka. De är sinnen som samtliga påverkas av HMD. Vidare uppskattar Rachel North 

(1993) att cirka nittio procent av den information som en människas hjärna registrerar vid en 

mer komplicerad uppgift är visuell. Egenskaper hos VR-teknologi som bidrar till 

intryckskonflikt diskuteras av bland annat Randy Pausch, Thomas Crea och Matthew Conway 

(1992), samt Lawrence Frank, John Casali, och Walter Wierwille (1988). I sina respektive 

rapporter drar de kopplingar mellan problem med hårdvara, så som fördröjning och låg 

bilduppdateringsfrekvens, och simulatorsjuka. Crosby och Kennedy (1982, i Fowlkes m.fl., 

1987, s. 488) drar även kopplingar mellan simulatorsjuka och längden på sessioner med VR. 

Sinnena samspelar för att förse en kropp med nödvändig sensorisk information för att kunna 

upprätthålla balanserad ställning, orientera sig i tredimensionell rymd, samt effektivt förflytta 

sig. En konflikt mellan dessa sinnen leder till en förvirring som alltså orsakar illamående. 

Teorin om intryckskonflikt har dock fått kritik på grund av att den inte kan förutspå vilka 

scenarion i VR som leder till simulatorsjuka (Stoffregen & Riccio, 1991; Frank & Casali i 

Kolasinski, 1995, s. 8-10).  

Enligt en hypotes av Michel Treisman (1977) är ursprunget till själva illamåendet en 

evolutionär biologisk försvarsmekanism. Mekanismen aktiveras vid indikationer på att en 

kropp intagit nervgift som påverkar syn, balans, samt proprioception. I ett försök att avlägsna 

giftet försvarar kroppen sig genom att frammana illamående och uppstötningar. Hypotesen är 

då att simulatorsjuka uppstår med anledning av att en kropp misstar motsägelser i 

sinnesintryck från fysisk och virtuell verklighet för ett gift som angriper nervsystemet. 

2.2.2 Simulator Sickness Questionnaire 

För att bättre kunna studera uppkomst samt effekter av simulatorsjuka utvecklade Robert 

Kennedy, Norman Lane, Kevin Berbaum, och Michael Lilienthal (1993) the Simulator 

Sickness Questionnaire (SSQ) (se Figur 1 samt Appendix A). SSQ är ett frågeformulär som 

används till att låta testpersoner själva utvärdera deras välmående i samband med 

användandet av VR-teknologi.  I formuläret finns det en lista på sexton olika symptom som 

associeras med simulatorsjuka. Testpersoner får gradera upplevda symptom enligt ett system 

med fyra nivåer (Inget, Lätt, Måttlig, och Svår). Nivåerna har vardera ett numeriskt värde som 

varierar beroende på tillskrivet symptom. De sexton symptomen är dessutom indelade i tre 

olika kategorier med varsitt tillskrivet egenvärde (matematisk faktor). När en testperson fyllt 

i SSQ räknas de numeriska värdena för symptomen ihop till en värdesumma för varje enskild 
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kategori. Värdesummorna amplifieras sedan med hjälp av kategoriernas respektive 

egenvärden för att göra dem mer exakta (Kennedy m.fl., 1993). De tre amplifierade 

värdesummorna räknas till sist ihop till en totalsumma som representerar till vilken grad 

testpersonen upplevde simulatorsjuka. Tillsammans med SSQ finns det även instruktioner för 

hur en totalsumma ska tolkas. 

 

Figur 1 Symptomen och värden i SSQ som används för att mäta simulatorsjuka (Kennedy m.fl., 1993, 212). 

SSQ anses vara ett lämpligt redskap för att i denna undersökning kunna mäta till vilken grad 

testpersoner upplever simulatorsjuka. Frågeformuläret förlitar sig förvisso på testpersoners 

subjektiva utvärderingar, men det finns ändå grund för att använda formuläret i studier. SSQ 

är baserat på the Pensacola Motion Sickness Questionnaire (MSQ) (Kellogg m.fl., 1964) som 

används för att studera åk- och sjösjuka. Enligt Kennedy m.fl. (1993, s. 204-205) fanns det ett 

behov av ett formulär specifikt utformat för simulatorsjuka då de skiljer sig åt på vissa punkter. 

Symptom vid simulatorsjuka förekommer inte lika ofta som de vid åk- eller sjösjuka, samt är 

oftast skalenligt mildare. All symptomen som finns med i MSQ uppstår inte heller tillräckligt 

ofta i samband med simulatorsjuka för att anses relevanta för frågeformuläret (Kennedy m.fl., 

1993, 205-207). SSQ utvecklades via en process där 1119 testpersoner fick pröva att använda 

en flygsimulator och sedan fylla i MSQ. Baserat på data från de ifyllda MSQ eliminerades de 
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symptom som uppvisades hos mindre än en procentenhet av testpersonerna, och därför 

ansågs vara irrelevanta för statistik kring simulatorsjuka (Kennedy m.fl., 1993, 205-207). 

2.3 Speldesign till VR 

Speldesign till VR befinner sig i dagsläget i ett experimentellt stadie. Då VR är ett relativt 

outforskat media har utvecklare ännu inte fått en övergripande förståelse för det som Craig 

och Sherman (2003, s. 53-58) refererar till som dess språk. Ett medias språk syftar på den 

metoder som används för att kommunicera information till konsumenter. Exempel på detta 

är hur klippning används inom film, eller tonarter inom musik. Ett medias språk rymmer både 

fundamentala konventioner för att göra mediet användarvänligt, samt de mer avancerade 

metoder som förhöjer upplevelse undermedvetet hos konsumenter. Språket för VR befinner 

sig alltså i det stadiet då fundamentala konventioner ännu utvecklas. Nya media utvecklar 

vanligtvis sina respektive språk genom en process där olika metoder, ofta adapterade från 

tidigare former av media, beprövas av utvecklare och utvärderas av konsumenter (Sherman & 

Craig, 2003, s. 53-58). Med denna undersökning vill jag delta i upprättandet av konventioner 

för att minimera förekomsten av simulatorsjuka, och på så vis bidra till utvecklingen av 

språket för VR.  

Ett medias språk utvecklas även i takt med den teknologi som driver mediet. HMD-teknologi 

återfinns så tidigt som 1916 (Craig & Sherman, 2003, s. 24) i form av ett enkelt periskop som 

monteras på en används huvud. Under de senaste hundra åren har teknologin för VR haft tid 

på sig att utvecklas till att idag inkludera hårdvara så som digitala skärmar och gyroskop. 

Samtidigt som ny teknologi har möjliggjort bättre upplevelse, samt fler användningsområden, 

har det även lett till att allt fler krav ställs på VR-teknologi. 

Jed Ashforth (2014) är ledande speldesigner för Sony Computer Entertainment's Worldwide 

Studios Tech Group. Ashforth berättar i en artikel för gamesindustry.biz om de fem riktlinjer 

som Sony internt tagit fram för att hantera olika problem som förekommer hos spel till VR. 

Riktlinjerna går in på hur immersion fungerar i VR och svårigheten i att bibehålla den, hur 

intryckskonflikter är oundvikliga men inte avgörande, samt vikten av användares trevnad. 

Sammantaget visar de fem riktlinjerna på att utvecklare måste värna mer om spelaren än de 

tidigare gjort inom spelutveckling (Ashforth, 2014). I en annan artikel diskuterar Sébastien 

Kuntz (2013) de, enligt honom, övergripande fundamentala designprinciperna för speldesign 

inom VR. Även Kuntz (2013) betonar spelares trevnad i sina designprinciper. Han hävdar att 

det krävs att spel nyttjar VR-teknologi till en viss grad för att de ska vara lönsamma att 

upplevas i VR. Kuntz (2013) påvisar sitt påstående med en jämförelse mellan VR och 

utvecklingen av TV och radio. För att kunna avnjuta en spelupplevelse i VR måste en spelare, 

enligt Kuntz (2013), känna sig “närvarande” i en spelvärld. Hur detta åstadkoms i praktik 

nämner Kuntz dock inte, utan lämnar öppet för tolkning. 

2.3.1 2,5D-Side-scrollingspel till VR 

Inom VR är det vanligt att spelaren agerar utifrån ett förstapersonsperspektiv, men inom 

spelmediet i stort förekommer det även andra vyer ur vilka spelaren kontrollerar sin avtar 

(representation i spelvärlden). För att inte sätta begränsningar på VR som media är det 

nödvändigt att utforska möjligheten att överföra olika typer av tidigare media. Jag har därför 

valt att undersöka möjligheterna med att överföra genren 2,5D-side-scrollingspel till VR. Side-

scrollingspel är då en av de mest klassiska spelgenrerna, med kända titlar så som Super Mario 

Bros (1985) och Sonic the Hedgehog (1991). Inom genren 2,5D-sidecrollerspel förekommer 
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det traditionellt en spelvärld sedd i sidovy med spelarens avatar visad i tredjeperson. Frågan 

är då hur en spelare bäst kan tänkas orientera sig i ett 2,5D-side-scrollingspel till VR utan att 

uppleva simulatorsjuka. I 2,5D-side-scrollingspel panorerar vyn som namnet antyder 

vanligtvis i sidled tillsammans med spelarens avatar som befinner sig placerad centralt i bild. 

Denna typ av orientering lämpar sig väl för en konventionell skärm, men inte för en HMD som 

erbjuder FR. Designprinciper som möjliggör överföring 2,5D-side-scrollingspel till VR är i 

dagsläget något som utforskas av spelutvecklare. Exempel på detta är Bubble Inferno (2016), 

Legend of Dungeon (2013) och Super Mega Mega (2016). I samtliga av dessa spel har 

utvecklarna bibehållit vedertagen konvention att placera en avatar centralt framför den punkt 

spelare orienterar sig utifrån. Vyn panorerar efter avatarens position under spelets gång, men 

låter spelare med hjälp av HMD fritt titta i olika riktningar.  

Under en spelsession i ett 2,5D-side-scrollingspel till VR registrerar spelares visuella sinnen 

alltså förflyttning i sidled (panorering). Samtidigt registrerar spelares balans och 

proprioception att spelarna är stillastående, då de troligtvis befinner sig sittande på en och 

samma plats. Eftersom intryckskonflikt har en koppling till simulatorsjuka (McCauley och 

Sharkey, 1992) är det möjligt att en panorerande vy så som de i 2.5D-side-scrollingspel 

eventuellt kan bidra till illamående hos spelare. Alltså går det att ifrågasätta huruvida de 

konventionella orienteringsmekaniker som använts i Bubble Inferno, Legend of Dungeon, och 

Super Mega Mega är fullt lämpade för 2,5D-side-scrollingspel till VR.  

För att kunna föra vidare en genre som 2,5D-side-scrolling till VR måste man överväga hur 

orienterande i ett sådant spel bör fungera. Fysisk immersion (Craig och Sherman, 2003, s. 9) 

måste hanteras varsamt för att motverka att användare blir illamående. Idén är då att utveckla 

en spelprototyp och pröva olika mekaniker för orienterande i ett 2,5D-side-scrollingspel till 

VR. Med mekanikerna kan man mäta vilka effekter de har hos olika människor, och till vilken 

grad de olika delarna av mekanikerna bidrar till simulatorsjuka. 
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3 Problemformulering 

Inom VR kan det förekomma en mild desorientering hos vissa konsumenter, det vill säga 

simulatorsjuka, då de orienterar sig i en virtuell värld. Simulatorsjuka spekuleras uppstå i 

samband med intryckskonflikt (Kolasinski, 1995, s. 7-8); disharmoni mellan sinnesintryck 

från virtuell och fysisk verklighet. Simulatorsjuka är i de flesta fall en oönskad effekt då det 

illamående som simulatorsjuka innebär eventuellt kan avskräcka möjliga konsumenter från 

att använda VR-teknologi. När medieutvecklare skapar produkter som nyttjar VR-teknologi 

vill de därför undvika förekomsten av simulatorsjuka.  

Spelutvecklare bör då inte utveckla konventionella spel till VR genom att beakta vedertagna 

och traditionella orienteringsmekaniker, så som automatiskt styrda och förutbestämda vyer. 

Spelutvecklare måste istället överväga och arbeta med det för- och nackdelar som VR medför 

till orientering i en spelvärld för att kringgå simulatorsjuka. Detta har inte nödvändigtvis 

gjorts i tidiga 2,5D-side-scrollingspel till VR så som Bubble Inferno (2016), Legend of 

Dungeon (2013) och Super Mega Mega (2016) där utvecklarna återanvänt traditionella 

designprinciper och mekaniker för orientering och navigation. Denna problematik leder till 

följande frågeställning: 

o Hur bör orienterande i 2,5D-side-scrollingspel till VR utformas för att minimera 

simulatorsjuka? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakten 

Inför undersökningen utvecklades en artefakt som var tänkt att användas för att framkalla 

simulatorsjuka hos testpersoner, vilket sedan skulle kunna mätas. Artefakten bestod av en 

spelprototyp utvecklad i Unreal Engine 4, av slaget cylinderformat 2.5D-side-scrollingspel likt 

Super Mega Mega (2016). I spelet gick det att växla mellan tre olika orienteringsmekaniker, 

samt två olika vyer med olika utgångspunkt. Testpersonerna var tänkta spela spelet sex gånger 

vardera; en gång för varje mekanik tillämpad på varje enskild vy. Spelets gameplay var en 

enkel virtuell hinderbana där spelares mål är att ta sig från startpunkt till mållinje (en grön 

kub). Implementerat i spelet fanns det även en funktion för omedelbar nedstängning placerad 

lättillgängligt för testpersoner. Nödstoppet var en försiktighetsåtgärd tänkt att aktiveras av 

testpersonerna, alternativt närvarande forskare, vid tecken på allvarligare problem.   

Den första orienteringsmekaniken utnyttjade inte funktionalitet för FR, utan endast teknik för 

stereoskopiskt djup. Spelets vy hade spelarens avatar placerad centralt i bild och roterade efter 

den allt eftersom spelaren navigerade avataren runt i spelvärlden. Vad det gällde orientering 

kunde den första mekaniken alltså liknas vid att montera en konventionell skärm vid 

testpersonens huvud. I den andra orienteringsmekaniken roterade spelets vy inte längre efter 

avatarens position i spelvärlden. Testpersonerna orienterade sig alltså fritt orienterade i 

spelvärlden med hjälp av FR. I och med att avatarens position var oberoende av spelvyn fick 

testpersoner själva ansvara för att hålla reda på var avataren befann sig. Den tredje 

orienteringsmekaniken tillämpade orientering via FR och lät testpersoner fritt orientera sig i 

spelvärlden genom att nyttja HMD-enhetens gyroskop. Samtidigt roterade sig spelets vy efter 

avatarens position på så sätt att den alltid befann sig ”rakt framför” testpersonen. Om en 

testperson exempelvis fysiskt vände sig åt höger medan hen spelade kunde hen se 
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fortsättningen på hinderbanan. Spelets avatar fortsatte då befinna sig till vänster om 

testpersonen - vad som tidigare varit rakt framför hen - även om testpersonen samtidigt 

förflyttade avataren. Vände sig testpersonen sedan tillbaka befann sig spelets avatar återigen 

rakt framför hen. Denna mekanik efterliknar de som återfinns ibland annat Super Mega Mega 

(2016). Genom att pröva samtliga mekaniker ur två olika vyer var det delvis tänkt att 

testpersoner skulle kunna avgöra vilken eller vilka av mekanikerna de föredrog att använda. 

Den mest uppskattade skulle alltså vara den mest lämpliga att använda i 2.5D-side-

scrollingspel till VR och HMD. Det var också tänkt att se hur de olika vyerna påverkade 

testpersoners välmående. Det är inte omöjligt att testpersoner anser att funktionalitet väger 

över välmående. 

3.1.2 Forskningsmetod 

Till undersökningen användes två forskningsmetoder: ett kvantitativt frågeformulär för att 

mäta uppkomsten av simulatorsjuka, samt en kvalitativ intervju för att samla in demografisk 

information och testpersoners spontana tankar. Frågeformuläret i fråga var the Simulator 

Sickness Questionnaire, ett beprövat frågeformulär som används till att samla in data gällande 

simulatorsjuka (Kennedy m.fl., 1993). SSQ är ett så kallat kvantitativt frågeformulär (Østbye 

m.fl., 2008, s. 130-155), baserat på det tidigare MSQ (Kellogg m.fl., 1964), som togs fram 

specifikt i syftet att undersöka samband mellan olika VR-teknologier och simulatorsjuka. SSQ 

bygger på att testpersoner själva får utvärdera till vilken grad de upplever de symptom som 

associeras med simulatorsjuka. Detta sker med ett enkelt graderingssystem om fyra nivåer. Ur 

ifyllda SSQ utvinns sedan ett numeriskt värde för varje enskilt SSQ som representerar hur svår 

simulatorsjuka testpersonerna upplevt. Det numeriska värdet tolkas enligt instruktioner för 

att sedan kunna jämföras med värden från andra ifyllda SSQ. SSQ är tänkt att förenkla 

undersökningen av ett eventuellt samband mellan de olika orienteringsmekanikerna och 

graden av upplevd simulatorsjuka. Fördelen med en kvantitativ undersökning så som SSQ är 

att utvunnen data är enkel och därför går att ställa upp på ett sätt som gör den lättöverskådlig. 

Analyser av kvantitativa data är enligt Østbye m.fl. (2008, s. 156-162) ett effektivt sätt att 

undersöka samband mellan olika variabler.  Problemet med de enklare data som utvinns vid 

kvantitativa undersökningar är att detaljerad information som kan vara relevant för en 

undersökning utelämnas. Det är då fördelaktigt att komplettera de kvantitativa data med mer 

detaljerad data genom att nyttja annan undersökningsmetod. 

Utöver de insamlade data från SSQ bedrevs därför en kvalitativ intervju (Østbye m.fl., 2008, 

s. 99-103). Intervjun användes till att samla in demografisk information så som exempelvis 

kön, ålder, tidigare erfarenhet inom VR, och tidigare erfarenhet inom dataspel. Intervjun 

följde till stor del ett semistrukturerat upplägg (Østbye m.fl., 2008, s. 103) där det finns 

fördefinierade frågor att förhålla sig till under intervjun, men öppna svar är tillåtna för 

vidareutveckling samt följdfrågor. Ett semistrukturerat upplägg möjliggör då insamling av 

mer detaljerad data inom fördefinierade områden. För denna undersökning innebär det att 

testpersoner får chans att i ord uttrycka sig kring upplevelsen med artefakten, utöver att 

gradera symptomen i SSQ. Det finns vissa risker med att förlita sig på två forskningsmetoder 

som bygger på subjektiva utvärderingar. Till exempel kan det vara svårt att fastslå resultat som 

direkta fakta. Men i ett fall som denna undersökning så hävdar jag att det viktiga är just vad 

testpersoner subjektivt tycker. Till vilken grad personer känner sig illamående är exempelvis 

viktigare än vad kemiska reaktioner i deras kroppar kanske antyder. Vidare anser jag att det 

är lämpligt att inte bortse från ifall testpersoner anser att det är viktigare att ett spel är enkelt 

att spela än att de är helt fria från simulatorsjuka. 
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Till undersökningen valde jag att använda mig av ett bekvämlighetsurval genom att låta 

frivilliga personer anmäla sitt intresse av att delta. Ett slumpmässigt urval hade i normala fall 

varit att föredra enligt Østbye m.fl. (2008, s. 244), då det ger en mer rättvis generalisering. 

Vidare hade en fördel med slumpmässigt urval varit att det gett tillgång till fler olika 

demografier. Då denna undersökning inte hade någon specifik målgrupp var det lämpligt att 

försöka nå ut till så många olika människor som möjligt. Det hade varit intressant att 

undersöka om faktorer som kön och ålder hade någon betydelse för uppkomsten av 

simulatorsjuka, samt att se ifall simulatorsjuka och preferenser skiljde sig mellan testpersoner 

med och utan vana av dataspel. Tyvärr kunde jag inte åstadkomma att söka helt slumpmässiga 

testpersoner, främst på grund av tidsbrist. Tidsbristen ledde även till att antalet testpersoner 

blev relativt knappt, något som kommit att påverka validiteten hos undersökningen. Det hade 

varit önskvärt att åtminstone ett tiotal testpersoner deltog för att kunna göra en någorlunda 

rättvis generalisering. Endast fyra personer anmälde sitt intresse dock, varav en anmälde sig 

för sent för att kunna delta. Vidare krävde undersökningen specifik utrustning, vilket innebar 

att undersökningen kom att ta plats i min privata bostad. Det blev därför nödvändigt att söka 

testpersoner som kunde infinna sig fysiskt på plats hemma hos mig så snart som möjligt, något 

som ytterligare påverkade vilka personer som kunde delta i undersökningen och inte.   

Østbye m.fl. (2008, s. 114-117) pekar även ut närvarande observatör, forskare som fysiskt 

observerar en testperson, som en faktor för validiteten hos en undersökning. En närvarande 

observatör har möjlighet att notera eventuella intressanta händelser under undersökningens 

gång som övriga undersökningsmetoder inte in räknar med. En närvarande observatör har 

även möjlighet att ingripa om problem uppstår. Närvaron av en forskare kan dock medföra 

problem genom att agera som en påminnelse för testpersoner om att de är under observation. 

Det kan leda till eventuella förändringar i beteendet hos testpersonerna enligt Østbye m.fl. 

(2008, s. 114-117), vilket förvränger insamlad data. Østbye m.fl. (2008, s. 122) föreslår olika 

metoder för att minimera påverkan av forskarens närvaro. En av dessa är triangulering; 

kompletterandet av en kvalitativ undersökning med ytterligare undersökningsmetoder. I 

denna undersökning bedrevs triangulering genom att komplettera den kvalitativa intervjun 

med att utvärdera upplevd simulatorsjuka hos testpersonerna med hjälp av SSQ (Kennedy 

m.fl., 1993).   

3.1.3 Experimentet 

Undersökningens utformning bestod av att varje testperson ombads ta sig igenom ett kort och 

enkelt 2.5D-side-scrollingspel (artefakten) som nyttjade en HMD för att upplevas i VR. Inför 

en undersökning är det dock viktigt att forskaretisk plikt säkerställs (Østbye m.fl., 2008, s. 

126-129). Innan undersökningens början fick testpersonerna därför läsa igenom ett intyg (se 

Appendix B) med nödvändig information gällande undersökningen: en beskrivning av 

undersökningens syfte, hur undersökningen var tänkt gå till, samt de villkor som gällde för 

dem som testpersoner (se Etiska krav, 3.1.4). Innan testpersonerna tilläts delta var de tvungna 

att skriva under intyget för att bekräfta att de läst och förstått vad som stod i texten. Efter att 

ha skrivit under tilldelades varje testperson ett unikt ID-nummer, beståendes av siffrorna 1-6 

i slumpad ordning. De unika ID-numren hade två syften. Det ena syftet var att hålla isär de 

olika testpersonerna utan att behöva använda personlig information. Det andra syftet var att 

specificera i vilken ordning testpersonerna skulle testa de olika orienteringsmekanikerna. ID-

numren förhindrade då att en ordning upprepades mellan flera testpersoner.  

Undersökningen började med att testpersonerna fick pröva att spela spelprototypen fram till 

första hindret med en konventionell datorskärm. Detta för att lära sig spelets kontroller innan 
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de fick spela VR-versionen av spelet, inkluderat det nödstopp som användes av säkerhetsskäl. 

Anledningen till varför en konventionell skärm användes var för att det var enklare att 

instruera vilka knappar som gjorde vad när testpersonernas ögon inte var förtäckta. När de 

sedan uppgivit att de förstått kontrollerna fick de ta på sig en HMD av modell Oculus Rift DK1 

och synkronisera passform, linser samt gryoskop. Därefter ombads testpersonerna fylla i SSQ 

(Kennedy m.fl., 1993) för att etablera en baslinje för sina respektive välmående. Sedan var det 

dags för deras första spelomgång. En omgång räknades som ett slutfört varv av spelets 

hinderbana. Under första spelomgången fick testpersonerna pröva att spela spelet med de 

orienteringsmekaniker som motsvarade den första siffran i deras ID-nummer. När första 

omgången slutförts ombads testpersonerna att åter fylla i SSQ för att mäta eventuell uppkomst 

av simulatorsjuka. Tillsammans med SSQ fick de även välja att skriftligt lämna kommentarer 

angående respektive slutförd omgång. Därefter upprepades processen att låta testpersonerna 

spela en omgång av spelet, fylla i SSQ för att mäta förändringar i välmående, samt lämna 

eventuella kommentarer, för varje orienteringsmekanik. För varje upprepning tillämpades en 

ny mekanik som bestämdes av nästföljande siffra i respektive ID-nummer.  

Efter samtliga sex omgångar kompletterades data som samlats in med SSQ med en kvalitativ 

intervju. I intervjun fick testpersonerna ange demografisk information så som ålder, kön, 

tidigare erfarenhet inom dataspel, och tidigare erfarenhet inom VR. Detta för att kunna 

upptäcka och dokumentera eventuella faktorer som påverkar deras upplevelse med 

artefakten. Testpersonerna ombads även uppge vilken av de olika orienteringsmekanikerna 

de subjektivt föredrog. På så vis skulle det vara möjligt att avgöra vilken av de tre mekanikerna 

som varje enskild testperson föredrog oavsett resultat i SSQ. 

3.1.4 Etiska krav 

Inom forskning finns det ett flertal olika etiska krav som måste beaktas då undersökningar 

bedrivs, där de fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet (Østbye m.fl., 2008, s. 126-129; Vetenskapsrådet, 2002, 6-14). 

Informationskravet innebär att forskare är skyldiga att informera testpersoner om allt 

gällande den forskning som de bidrar till. Enligt samtyckeskravet har testpersoner rätt att 

själva bestämma över sin medverkan i de undersökningar de deltar i. Nyttjandekravet innebär 

att alla insamlade uppgifter om enskilda individer bara får användas i forskningssyfte, och 

konfidentialitetskravet säger att testpersoners identitet måste skyddas i största möjliga mån. 

En etisk aspekt som är central för denna undersökning var att testpersonerna avsiktligt 

utsattes för risken att drabbas av simulatorsjuka. Enligt individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) får en testperson som deltar i en vetenskaplig undersökning inte 

komma till skada. Samtidigt finns det dock ett berättigat krav på att samhällets medlemmar 

bedriver forskning, det så kallade forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

5).  Definitionen av individskydds-kravet samt forskningskravet lyder enligt följande: 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets 

utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav 

på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller 

hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. 

Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd 

mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta 



 

13 
 

krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden.  

Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan 

måste alltid vägas mot varandra. Inför varje vetenskaplig undersökning skall 

ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje 

person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas. 

 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) 

  
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) är det alltså tillåtet att bedriva forskning som utsätter 

individer för möjliga hälsorisker så länge det förväntade kunskapstillskottet väger upp 

riskerna. Denna undersökning motiverades av att dess syfte var att bidra till en ökad förståelse 

för simulatorsjuka och dess uppkomst, samt förhindra att framtida användare av VR-

teknologier drabbas. Vidare är simulatorsjuka endast ett temporärt tillstånd som beskrivits 

som “milt” (Kolasinski, 1995, s.; Kennedy m. fl., 1993, s. 205), och alltså ingen allvarlig 

åkomma. Försiktighetsåtgärder vidtogs dessutom i form av ett ”nödstopp” implementerat i 

artefakten som placerades lättillgängligt för testpersonerna. Ansvarig forskare skulle även 

finnas närvarande och vara skyldig att avbryta undersökningen vid tecken på allvarligare 

problem.  

Samtliga testpersoner att delta förseddes med ett skriftligt intyg (Appendix B) där de kunde ta 

del av nödvändig information gällande undersökningen, så som krävs enligt 

informationskravet. Dessförinnan hade testpersonerna muntligt presenterats för 

undersökningens ämne och hur den var tänkt att gå till. I det skriftliga intyget stod det 

beskrivet dels vad undersökningen gick ut på och hur den skulle bedrivas, samt deras villkor 

som testpersoner; att deltagandet är frivilligt och att de tillåts avbryta deltagandet när som 

helst under undersökningens gång. Önskade de avbryta sitt deltagande skulle de dessutom 

inte krävas på motivering. Innan testpersonerna tilläts delta var de alltså tvungna att skriva 

under att det läst och förstått samtlig information som gick att ta del av i intyget, och först då 

lämnat samtycke till att delta. På så vis var det tänkt att upprätthålla god forskningsed. Efter 

att undersökningen utvärderats ur ett etiskt perspektiv, samt att forskningsmetod valts, 

kvarstod det att ta fram den artefakt som det var tänkt att bedriva undersökningen med hjälp 

av.  
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4 Genomförande 

Till undersökningen skapades en artefakt i form av en spelprototyp till VR. I detta kapitel 

redovisas de val som gjordes under utvecklingsprocessen för att frågeställningen ska kunna 

besvaras så utförligt som möjligt mån av tid. I kapitlet diskuteras även eventuella felkällor som 

kan förekomma i samband med artefakten.  

4.1 Progression  

4.1.1 Spelmotor 

Det första steget var att besluta vilken spelmotor som skulle användas till att utveckla 

artefakten. För att underlätta arbete och bättre fördela arbetstid var det fördelaktigt att 

införskaffa en kommersiell spelmotor till uppgiften, snarare än att utveckla en egen spelmotor 

från grunden. För att undersökningen skulle kunna bedrivas fanns det två krav som ställdes 

på samtliga alternativ. Det första kravet var att spelmotorn skulle vara lätt arbeta i för en 

person som är oerfaren inom spelprogrammering. Det andra kravet var att det skulle finnas 

möjlighet att utveckla spel som kan nyttja HMD.  Alternativen som togs fram var Unity 5 

(2015), Game Maker: Studio (2012), Unreal Engine 4 (2014), samt Construct 2 (2013).  

Game Maker: Studio och Construct 2 var båda spelmotorer för att utveckla spel i två 

dimensioner. Fördelen med tvådimensionella spel gentemot tredimensionella spel är att det 

vid programmering underlättar att ha färre dimensioner att hålla reda på. Construct 2 

specifikt krävde dessutom ingen kodning över huvud taget. Att motorerna var ämnade att 

specifikt utveckla tvådimensionella spel innebar dock att eventuellt tredimensionellt djup 

tvunget behövde programmeras manuellt. Tredimensionellt djup i dessa motorer hade i så fall 

varit i form av parallax-djup. Parallax-djup kan beskrivas som en vinkelskillnad mellan ett 

objekts position då det observeras från två olika punkter, vilket leder till upplevt djup. 

Utveckling till HMD var tekniskt sett möjligt i båda spelmotorer, men stödet för HMD hade 

jag varit tvungen att implementera manuellt. Det fanns alltså ett flertal svårigheter med att 

använda någon utav Game Maker: Studio och Construct 2 till att utveckla artefakten. 

Unity 5 och Unreal Engine 4 erbjöd däremot även stöd för utveckling av tredimensionella spel. 

Då VR enligt Sherman & Craig (2003, s. 10, 14) strävar att återge en upplevelse lik den fysiska 

verkligheten gav det dessa spelmotorer en fördel. Mer flexibla motorer ställer dock mer krav 

på utvecklarens förmåga att kunna programmera och koda spel. Båda motorer hade även 

inbyggt stöd för HMD, till skillnad från Game Maker: Studio och Construct 2, vilket också 

gjorde dessa motorer fördelaktiga. Av Unity 5 och Unreal Engine 4 hade det senare alternativet 

ett antal fördelar gentemot det tidigare. Till hjälp för en oerfaren programmerare hade Unreal 

Engine 4 inbyggt stöd för så kallad visuell scripting, som i Unreal Engine 4 kallades 

Blueprints. Blueprints innebar att utvecklare kunde programmera spel genom att visuellt 

koppla samman förutbestämda bitar av kod. Kodbitarna var i Blueprints illustrerade som 

noder, rutor med olika in- och uttag, som sedan kopplades ihop i ett flödesdiagram för att 

bestämma när noderna skulle anropas, samt i vilken ordning. Blueprints var utformat för att 

göra spelprogrammering i Unreal Engine 4 mer intuitivt, och just för att underlätta för 

personer som är oerfarna inom kodning (Epic Games, 2014a, 2014b). Att det skulle vara enkelt 

att arbeta i motorn var en väsentlig egenskap för mig inför utvecklandet av artefakten, i och 

med att jag hade begränsade kunskaper inom programmering och begränsat med tid på mig 

att utveckla artefakten. Det kunde dock förekomma vissa begränsningar i programmeringen 
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på grund av att visuell scripting är uppbyggt av färdiga bitar kod. Saknas noder i spelmotorns 

samling, eller om noderna saknade vissa egenskaper, var bristerna tvungna att kringgås via 

ett arbetssätt som mer liknade traditionell kodning. Unreal Engine 4 distribuerades även 

tillsammans med en uppsättning färdiga resurser för utveckling av spelprototyper. Exempel 

på resurser är en mänsklig karaktär med tillhörande animationer, texturer och material, samt 

diverse möblemang. Då jag hade erfarenhet av att arbeta i Unreal Engine 4 sedan tidigare gav 

det spelmotorn ytterligare en fördel gentemot Unity 5. Det skulle innebära att jag behövde 

spendera mindre tid på att lära mig hur jag skulle arbeta i motorn, och istället nästan direkt 

kunde börja utveckla artefakten.  

Av de fyra alternativen för spelmotorer hade Unreal Engine 4 flest inkluderade hjälpmedel för 

utvecklingen av en funktionell spelprototyp till VR. Detta gäller även för mig som har mindre 

erfarenhet inom spelprogrammering. Dessutom var det en enda spelmotorn av de fyra 

alternativen som jag hade en omfattande tidigare erfarenhet med. I slutändan valdes Unreal 

Engine 4 till att utveckla artefakten. Unreal Engine 4 var den motor som tillhandahöll mest 

hjälpmedel för utveckling av spel till VR och samtidigt upplevdes enklast att arbeta i för mig 

personligen.  

4.1.2 Beslut kring hårdvara 

Gällande vilken HMD som kom att användas för undersökningen så stod valet mellan två 

alternativ. Det ena var att använda en ED som skulle drivas med hjälp av en HTC One M7 med 

Android 5.0.2. Detta var det minst önskvärda alternativet då, som tidigare nämnt, hårdvara i 

ED inte är optimerad för VR och inte presterar lika bra (Hoffman, 2015; Eadiciccio, 2016; 

Shanklin, 2016). Smartenheten tänkt att driva ED med var dessutom av en äldre modell. Det 

andra alternativet var att låna en DD av modell Oculus Rift DK1 som tillhandahölls av 

Högskolan i Skövde. Även hårdvaran i denna var av det äldre slaget, men till skillnad från den 

hårdvara som återfanns i HTC One M7 så var den optimerad för VR. Att använda sig av äldre 

hårdvara skulle innebära att resultatet från undersökningen eventuellt inte gick att applicera 

på dagens teknik. Nyare hårdvara har nämligen tagits fram med tiden i syfte att åtgärda de 

brister som förkommit hos den äldre hårdvaran, samt erhåller en i allmänhet högre prestanda 

(Oculus VR, 2014). En betydande brist med Oculus Rift DK1 är att den saknar en 

accelerometer. Det innebär att HMD-enheten inte kan registrera huvudrörelser i led (framåt 

och bakåt, uppåt och nedåt, samt i sidled), utan bara rotation. Då simulatorsjuka antas uppstå 

i samband med intryckskonflikt kan avsaknaden av accelerometer komma att påverka 

undersökningens resultat. I ett försök att motverka att testpersoner skulle röra sig i led och 

för att minska risken att testpersoner skulle tappa balansen och ramla omkull fattades beslutet 

att de skulle sitta i en datorstol. Datorstolen i fråga skulle gå att rotera obehindrat för att tillåta 

orienterande via FR på ett så smidigt sätt som möjligt. 

När det gäller hårdvara för att styra spelets avatar var till en början tänkt att använda ett fysiskt 

tangentbord till dator. Under utvecklingens gång blev det dock tydligt att ett tangentbord inte 

var lämpligt att använda för styrning i VR. Då en person har på sig den äldre modellen av 

Oculus Rift som användes till undersökningen är deras ögon helt övertäckta av enheten, vilket 

innebär att de inte har möjlighet att se den fysiska verkligheten. På ett fysiskt tangentbord till 

dator finns det ett större antal tangenter, och att navigera bland tangenterna utan syn har 

visade sig besvärligt. Inför den undersökningen införskaffades därför en handkontroll av 

modell GameStop Xbox 360 Controller som skulle användas till att styra spelarens avatar 

med. Fördelen med att istället nyttja en handkontroll är att samtliga input alltid finns inom 

räckhåll för testpersoners fingrar. Det är även lättare att känna sig fram bland knappar och 
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spakar på en handkontroll där de skiljer sig mer distinkt från varandra, vilket skulle underlätta 

för testpersonerna då de spelade artefakten. En av säkerhetsåtgärderna som vidtogs för att 

säkerställa forskaretisk plikt, beskrivet av Østbye m.fl. (2008, s. 126-129) och Vetenskapsrådet 

(2002, s. 5), var att testpersonerna alltid skulle ha tillgång till ett nödstopp. Nödstoppet 

innebar en funktion för att kunna stänga ner spelprototypen omedelbart i fall problem skulle 

uppstå. Det var därför viktigt att testpersonerna lätt skulle kunna hitta och aktivera 

nödstoppet utan att behöva fumla bland de många tangenter på ett tangentbord. Ett 

tangentbord användes däremot av den närvarande forskaren, som inte hade på sig en HMD. 

Forskaren använde tangentbordet för att kunna växla mellan de olika orientringsmekanikerna 

samt ingripa i nödfall. 

4.2 Artefakten 

 

Till artefakten användes de medföljande tillgångar som följer med som standard i Unreal 

Engine 4. Hinderbanan konstruerades med hjälp av enskilda kuber i olika storlek och form 

(Figur 2), och spelarens avatar var en enkel mänsklig figur (Figur 3). Tillhörande avataren 

fanns även färdiga animationer för att springa samt hoppa. Både hinderbana och avatar 

nyttjade enkla texturer med låg detaljnivå. Enligt Kolasinski (1995, s. 30) är inte detaljnivå 

relevant för förekomsten av simulatorsjuka, vilket understryks av Craig och Sherman (2003, 

s. 152, 212-217) då de beskriver hur realism inte är relevant för immersion. Pausch m.fl. (1992) 

och Frank m.fl. (1988) spekulerar dock att temporala artefakter har en koppling till 

simulatorsjuka. Temporala artefakter kan uppstå i samband med överbelastad hårdvara, i 

form av låg bilduppdateringsfrekvens eller fördröjning mellan input från en spelare och 

motsvarande respons från ett dataspel. Det var tacksamt att grafik hölls på en låg detaljnivå 

för att få ut godtycklig prestanda ur hårdvaran.  

Avatarens position låstes längst med en cirkulär bana, med undantag av position i höjdled för 

att tillåta karaktären att hoppa och falla. Därefter byggdes hinder upp längst med banan för 

att garantera att de korsade avatarens väg. En fördel med att använda en cirkulär bana var att 

det underlättar då man ska identifiera en mittpunkt för hinderbanan och orientera en utav 

spelvyerna därifrån. På så sätt gick det även att undgå att hindren i banan hamnade i vägen 

för varandra eller avataren, samtidigt som avataren rörde sig på ett mer utjämnat och 

naturligare sätt. 

Figur 2 (vänster) Hinderbanan. Figur 3 (höger) Avataren. 
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Centralt för uppgiften var placering av spelets kamera, det vill säga från vilken plats och ur 

vilken vinkel som testpersoner såg hinderbanan. Vid projektets start fanns det planerat tre 

olika mekaniker för att orientera sig i den virtuella verkligheten. Samtliga av dessa utgick från 

att kameran var fixerad i hinderbanans mitt och därifrån riktas mot avataren till olika grad (se 

Figur 4). Under utvecklingsprocessen insåg jag dock att det fanns anledning att inkludera en 

ytterligare metod för placering av kameran i 2.5D-platformerspel. Alternativet var att 

kamerans position istället var fixerad vid avataren, vilket innebar att när avataren förflyttade 

sig förflyttades även kameran för att behålla den relativa positionen (Figur 5). Enligt 

hypotesen om intryckskonflikt skulle kamerans förflyttning innebära en ökad risk för 

Figur 4 Sett ovanifrån; kameran är fixerad vid hinderbanans mitt och roteras för att riktas mot avataren. 

Figur 5 Sett ovanifrån; kameran är monterad på avataren och behåller relativ position då karaktären rör sig.  
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simulatorsjuka (Casali, 1986, 51-66). För att besvara frågeställningen så utförligt som möjligt 

kom även denna mekanik att implementeras i artefakten inför den slutgiltiga undersökningen. 

 Grupp A Grupp B Grupp C 

Kamera 1 OM1 OM2 OM3 

Kamera 2 OM4 OM5 OM6 

 

De olika mekanikerna för orienterande kan då ställas upp enligt Tabell 1. Det fanns totalt tre 

uppsättningar orienteringsmekaniker, beståendes av vissa kombinationer av FR samt fixerad 

placering av avatar. De var sedan uppdelade i grupp A, B och C för att lättare skilja dem åt. I 

grupp A var FR avaktiverat, men fixerad placering aktiverat. I grupp B var FR däremot 

aktiverad, men den fixerade placeringen istället avaktiverat. Till sist, i grupp C, både FR och 

låst fokus var aktiverat. Noterbart är att det inte fanns en grupp D med båda mekaniker 

avaktiverade, i och med att det skulle inneburit att bilden varit helt låst vid hinderbanans 

startpunkt. Grupperna var dessutom fördelade på två olika kameror, varav den ena var den 

kamera som placerats i hinderbanans mitt (Kamera 1), och den andra var den kamera som 

placerats intill karaktären (Kamera 2). Vidare hade varje kombinerad orienteringsmekanik 

fått en tillhörande siffra för att särskilja dem i kommande analys. Syftet med denna 

uppdelning av orienteringsmekaniker mellan grupper och kameror var att underlätta vid 

analys. Genom att ställa upp mekanikerna för orientering enligt Tabell 1 var det tänkt att mer 

överskådligt kunna studera hur varje egenskap påverkade graden av simulatorsjuka hos 

testpersonerna.  

En nackdel med den cirkulära banan var att det fanns en gräns för hur stor diameter den kunde 

ha innan avataren och delar av hinderbanan blev för små för att ordentligt kunna urskiljas. 

Detta kunde till viss del kringgås med kontrasterande färger mellan bakgrund, hinderbana, 

samt avatar, men det kvarstod ännu en viss begränsning på hinderbanas diameter. Samma 

problem med storleksbegränsning gällde även för höjdled. I höjdled finns även problemet att 

delar av i hinderbanan hamnar mellan avataren och kameran när kameravinkeln blev för 

extrem, illustrerat i Figur 6.  Hade inte dessa begränsningar följts i undersökningens artefakt 

hade de gjort det svårt för testpersoner att hålla reda på avatarens position i hinderbanan. Det 

hade även hade haft en negativ inverkan på testpersoners förmåga att upptäcka och ta sig förbi 

hindren. Begränsningen i diameter innebar även att tidsmässig längd på hinderbanan också 

var begränsad. Hur lång tid som testpersonerna spenderar i VR påverkar enligt McCauley och 

Sharkey (1992, s. 316) samt Crosby & Kennedy (1982, i Fowlkes m.fl., 1987, s. 488) till vilken 

grad vissa symptomen upplevs. Om hinderbanan som användes vid undersökningen tog för 

kort tid att slutföra var det möjligt att testpersoner inte skulle hinna utveckla eventuella 

symptomen. Tiden det tog för varje enskild testperson att slutföra hinderbanan kom därför att 

dokumenteras inför eventuell fortsatt forskning. 

Tabell 1 Orienteringsmekaniker ställs upp enligt grupper samt utnyttjad kamera. 
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4.3 Pilotstudie 

Pilotstudien hade samma upplägg som de slutgiltiga undersökningarna, då pilotstudien 

upplevdes ha åstadkommit önskvärt resultat i den aspekten. Deltagaren fick komma in i 

bostaden och slå sig ner och justera den roterbara datorstol som de skulle spela artefakten 

sittandes i. Hon var en kvinna i tjugoårsåldern och en bekant till mig. Deltagaren ansåg sig 

själv ha goda dataspelsvanor, även om hon inte spelade regelbundet. Uppskattningsvis 

spelade hon dataspel två timmar varannan vecka. Vidare hade hon även vid enstaka tidigare 

tillfällen fått pröva att spela spel och se på videoklipp med hjälp utav en HMD. Deltagaren 

presenterades med de tänkta intyget (Appendix B) för undersökning och fick se över att allt 

verkade stämma, samt ombads fråga ifall något i dokumentet upplevdes oklart eller osäkert. 

Intyget godkändes och pilotdeltagaren skrev under. Därefter fick deltagaren fylla i SSQ (se 

Appendix A) en första gång så att deras basvärden kunde bestämmas. Till undersökningen 

hade mallen för SSQ överförts till ett digitalt kalkylark så att det skulle bli enklare att sedan 

behandla insamlad data. Här upptäckte jag ett problem med att låta testpersonen själv skriva 

in de fyra olika nivåerna (inget, mild, måttlig, eller svår). Testpersonen glömde under 

pilotstudien ofta bort de olika nivåerna och behövde då fråga vilka de var (även om de fanns 

listade i dokumentet). Inför den slutgiltiga undersökningen fanns därför istället 

svarsalternativen listade i en rullista för varje ruta som skulle fyllas i. Ett annat problem var 

då kalkylarket automatiskt skulle räkna ut SSQ-poäng baserat på nivåernas namn som 

nyckelord. Testpersonen skrev nämligen inte namnen med inledande versal, och kalkylarket 

kände därför inte igen dem. Även detta problem åtgärdades med rullistorna, även om det 

också enkelt hade gått att fixa på programmatiskt vis.  

Därefter var det dags för testpersonen att få pröva artefakten. Till att börja med fick de testa 

artefakten i konventionellt läge, det vill säga på en vanlig datorskärm. De instruerades till hur 

kontrollerna funkade, och testpersonen anammade kontrollerna utan varken problem eller 

klagomål. När deltagaren var bekant med artefakten var det dags att presentera dem för HMD-

enheten som skulle användas. Testpersonen hade två problem med att använda enheten, som 

tyvärr inte gick att åtgärda till fullo. Till att börja med passade inte HMD-enheten 

testpersonens huvudform ordentligt; banden som höll enheten mot deras ansikte gick inte att 

spänna åt tillräckligt. Detta löstes i slutändan med att klämma in hopvikt papper mellan 

deltagarens ansikte och HMD-enheten, vilket fyllde ut tillräckligt för att HMD-enheten skulle 

gå att använda som tänkt. Eftersom enheten skulle träs på och av flertalet gång under 

undersökningen var lösningen besvärlig, men fungerande. Det andra problemet var att de 

Figur 6 Karaktären upplevdes svår att se då kameravinkeln blev extrem. 
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stereoskopiska linserna stack ut för långt ur HMD-enheten, vilket gjorde att de ibland kom åt 

delar runt testpersonens ögon, inkluderat ögonlocken. Det var ett problem som även jag själv 

hade upplevt under tiden jag utvecklat och prövat artefakten och fann lätt irriterande. Tyvärr 

gick inte detta problem att åtgärda, och då hårdvaran ändå fungerade att använda fick 

problemet lov att vara. 

När jag och pilotdeltagaren tillsammans hjälpts åt att synkronisera undersökningens HMD, 

och alla sensorer stämde överens med verkligheten, fick testpersonen till slut spela artefakten. 

Testpersonen upplevde inga direkta svårigheter med att styra avataren i artefakten eller ta sig 

genom hinderbanan. Den enda gången då hon stötte på problem i själva hinderbanan var då 

hon inte genast uppfattade ett hinder som låg i skuggan av ett annat hinder. Efter att hon lärt 

sig var hindret låg under sin första spelomgång fanns det inga svårigheter de nästföljande 

omgångarna. Till den slutgiltiga undersökningen valde jag ändå att förlänga hindret på 

bredden så att det stack ut en bit ur skuggan och på så sätt kunde urskiljas bättre. Under 

testpersonens femte omgång hände det dock att en extern modul av enheten var på väg att 

falla i golvet från sin plats ovanpå datorchassit. Till följd av detta kom jag att mer varsamt se 

över kablarna som gick mellan testpersonen och datorn under spelomgångarna i den 

slutgiltiga undersökningen. Testpersonerna hade inte möjlighet att hantera kablarna själva då 

deras ögon var övertäckta av HMD-enheten. 

När samtliga spelomgångar var slut och deltagaren hade fyllt i SSQ för varje omgång 

avslutades pilotstudien med den kvalitativa intervjun. Testpersonen bad då om att få ett glas 

med vatten att dricka, vilket jag insåg var en lämplig gest att ta med inför den riktiga 

undersökningen. Intervjun förflöt utan besvär, och frågorna tycktes fungera väl. Pilotstudiens 

intervju bekräftade även att smartenheten som användes för röstinspelning var kapabel att 

spela in rösterna både från forskaren samt testpersonen. Först i efterhand insåg jag att jag 

hade missat att fråga kring vilken av de olika orienteringsmekanikerna som deltagaren minst 

tyckt om att använda. Jag ansåg att det var lika viktigt att fråga om vad som fungerade dåligt 

som det var att ta reda på vad som fungerade bra. Därför inkluderades det att fråga ut om vad 

som fungerat dåligt i den slutgiltiga studien. Sammantaget hjälpte pilotstudien till att reda ut 

en del brister i undersökningens utformning, vilket kom att underlätta både under slutgiltig 

undersökning samt databehandling. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras först tillvägagångssättet för undersökningen, och därefter de rådata 

som samlades in för varje enskild testperson. Sedan analyseras de insamlade data ur olika 

relevanta vinklar för frågeställningen. Först ställs de olika värdena från testpersonerna upp i 

två diagram, ett i kronologiskt ordning och det andra i stigande ordning. Diagrammen 

analyseras för att kunna upptäcka eventuella tendenser, eller brister på sådana.  Sedan jämförs 

de olika värdena med testpersonernas personliga åsikter för att se huruvida de 

överensstämmer med testpersonernas SSQ-poäng. Till sist studeras insamlad data ur ett mer 

generaliserat perspektiv där totala SSQ-poäng ställs upp efter de OM-grupper poängen tillhör, 

samt vilken kamera som tillämpades.   

5.1 Presentation av undersökning 

Vid varje enskilt undersökningstillfälle stämde jag inledningsvis träff med den person som 

anmält intresse för att delta i undersökningen. Då undersökningen hölls i min privata bostad 

möttes vi först på närliggande offentlig plats för att jag sedan skulle kunna leda dem till 

undersökningslokalen. Anledningen till varför undersökningen inte hölls hemma hos 

testpersonerna eller i en lokal på Högskolan i Skövde var för att slippa transportera all 

nödvändig utrustning. Alternativet hade varit att förlita sig på potentiellt undermålig 

hårdvara, vilket skulle ha påverkat artefaktens funktionalitet, och i sin tur undersökningens 

resultat. En annan möjlig fördel med att ha den i min bostad var att det fanns en naturlig 

hemkänsla över miljön, vilket skulle inge en känsla av trygghet hos testpersonerna. Väl i 

bostaden fick individen förklarat att undersökningen gällde simulatorsjuka och att deras 

deltagande kunde komma att leda till att de drabbades av tillståndet. Därefter presenterades 

individen med det intyg (se Appendix B) de var tvungna att skriva under ifall de önskade delta 

i undersökningen. I intyget återfinns en kort beskrivning av den tänkta undersökningen samt 

de villkor som gällde för deltagande testpersoner. Då de skrivit under intyget fick testpersonen 

även en muntlig beskrivning av hur undersökningen skulle gå till väga. 

För att etablera en baslinje för testpersonens välmående började de med att fylla i SSQ 

(Appendix A) en gång innan de presenterades med artefakten. Testpersonerna introducerades 

för artefakten först på en konventionell skärm där de fick prova de kontrollerna som används 

för att styra karaktären, samt det nödstopp de skulle använda vid behov. När de bekantat sig 

med kontrollerna fick de ta på sig en HMD av modell Oculus Rift DK1 och pröva enheten i en 

officiell demo-scen. När det var bekräftat att HMD-enheten fungerade som den skulle och 

hårdvaran synkroniserats var det dags för den första omgången i hinderbanan. Varje deltagare 

tilldelades ett unikt ID-nummer som specificerade i vilken ordning de skulle pröva de olika 

mekanikerna för orientering. Efter varje omgång fick testpersonerna återigen fylla i SSQ och 

avlägga eventuella förändringar i deras välmående. De hade även möjlighet att lämna 

kommentarer gällande den slutförda omgången om de önskade. Tillsammans med SSQ 

dokumenterades även tiden för varje enskild omgång. 

När samtliga omgångar spelats igenom fick testpersonen ett glas vatten att dricka för att 

försöka lindra de symptom som uppstått. Under tiden de fick dricka vattnet bedrevs en 

kvalitativ intervju där varje testperson fick uppge demografisk information, åsikter om 

artefakten, och berätta om sina tidigare erfarenheter med dataspel samt VR och HMD. 

Samtliga intervjuer spelades in som ljud i syfte att kunna gå tillbaka och lyssna på dem igen 

vid senare tillfälle. 
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5.2 Data 

Till att börja med presenteras rådata från SSQ för varje enskild testperson, för att sedan ställas 

upp enligt både kronologisk och stigande ordning enligt Omgång respektive OM. Vidare 

redovisas verbala kommentarer och svar ur intervjuer för respektive testperson som anses 

relevanta. Varje testperson kommer dessutom tilldelas en bokstav för att lättare skilja dem åt 

i senare avsnitt där data från testpersonerna jämförs. 

5.2.1 Testperson A 

 

Demografi  Bas 

Kön: Man  SSQ-Poäng: 7.48 

Ålder: 22    

     

Omgång 1  Omgång 2 

OM1  OM4 

SSQ-Poäng: 67.32  SSQ-Poäng: 37.4 

Tid i sek: 101  Tid i sek: 94 

     

Omgång 3  Omgång 4 

OM3  OM5 

SSQ-Poäng: 29.92  SSQ-Poäng: 44.88 

Tid i sek: 97  Tid i sek: 100 

     

Omgång 5  Omgång 6 

OM2  OM6 

SSQ-Poäng: 67.32  SSQ-Poäng: 22.44 

Tid i sek: 95  Tid i sek: 84 

 

Testperson A med ID ”143526” identifierade sig som man och var 22 år fyllda. Han tog kontakt 

med mig via internet efter att ha sett att jag efterlyste testpersoner och anmälde sitt intresse 

för deltagande. Då han presenterades för undersökningens ämne uppgav testerpersonen att 

han kände till simulatorsjuka sedan tidigare, men hade ingen direkt erfarenhet av det. 

Testpersonen hade dessutom haft misstankar om att det var just simulatorsjuka som 

undersökningen gällde. Testpersonen ansåg sig själv ha mycket goda spelvanor och 

uppskattade att han i spelade dataspel arton timmar per vecka. Vad det gäller tidigare 

erfarenhet med HMD sade han sig ha minimal sådan. Testpersonen hade vid ett tidigare 

tillfälle kort fått pröva att se på videoklipp med Google Cardboard samt Oculus Rift. 

Tabell 2 Rådata för Testperson A. 
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Under undersökningens gång var testpersonen verbal och uttryckte gärna de aspekter av 

artefakten som han uppskattade eller som gjorde honom frustrerad. Det kunde vara saker så 

som att vyn skakade då Oculus-enhetens stabilisering verkade på en annars fixerad vy, eller 

att han ramlade av från ett hinder och var tvungen att börja om från hindrets början. Under 

omgången där OM6 användes påpekade testpersonen upprepade gånger att han upplevde att 

kameran var aningen vinklad framåt i hinderbanan, något han uppskattade. Någon 

favoriserad vridning av kameran förekommer dock inte i artefaktens programmering. 

Troligtvis berodde den upplevda vinklingen på att testpersonen satt vriden något åt höger i 

datorstolen. I den avslutande intervjun uppgav testpersonen att han föredrog att orientera sig 

enligt OM6. OM6 var den OM som uppmätte lägst SSQ-poäng i undersökningen, samt den 

omgång där testpersonen tog kortast tid på sig att slutföra hinderbanan. Vid OM6 förklarade 

testpersonen även att han ansåg det bekvämt att själv slippa rotera huvudet för att följa 

karaktären, samtidigt som tillgången till FR upplevdes befriande. Den OM som testpersonen 

upplevde som minst trevlig att använda sig av var OM1. Testpersonens främsta klagomål bland 

övriga OM var att de upplevdes ansträngande för ögonen. Detta kan delvis förklaras med att 

bilden var relativt lågupplöst. Det gjorde det svårt för testpersonen att urskilja avatar och 

hinderbana under omgångarna för OM1, -2, samt -3, där kameran befann sig längre ifrån 

avataren. Sedan berodde det även på att bilden kunde upplevas skakig då FR var avaktiverat 

och Oculus inbyggda stabilisering ”baktände”. Både dessa egenskaper återfinns i OM1. I SSQ 

uppmätte både OM1 och OM2 samma poängvärde: 67,32, vilket var det högsta poängvärdet 

bland samtliga av testpersonens SSQ. Vidare tyckte testpersonen att det var ett intressant 

designval att helt själv behöva följa karaktären genom hinderbanan med huvudet vid OM2 och 

-5, men ansåg även att det bidrog till yrsel. 

  

Figur 7 Data för Testperson A uppställda enligt kronologisk och stigande ordning. 
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5.2.2 Testperson B 

 

Demografi  Bas 

Kön: Kvinna  SSQ-Poäng: 7.48 

Ålder: 21    

     

Omgång 1  Omgång 2 

OM5  OM2 

SSQ-Poäng: 3.74  SSQ-Poäng: 3.74 

Tid i sek: 101  Tid i sek: 116 

     

Omgång 3  Omgång 4 

OM6  OM4 

SSQ-Poäng: 3.74  SSQ-Poäng: 14.96 

Tid i sek: 84  Tid i sek: 81 

     

Omgång 5  Omgång 6 

OM1  OM3 

SSQ-Poäng: 14.96  SSQ-Poäng: 11.22 

Tid i sek: 90  Tid i sek: 109 

 

Testperson B med ID ”526413” var en kvinna, 21 år gammal, och var en närstående bekant till 

mig personligen. Genom våra tidigare interaktioner är hon därför bekant med simulatorsjuka 

som fenomen. Testpersonen ansåg sig själv ha goda spelvanor och uppskattade att hon spelade 

dataspel fem till sju timmar i veckan, främst på TV-konsol men även på dator. Hon har sedan 

tidigare erfarenhet med HMD och VR i form av videor och bilder visade med en Google 

Cardboard-enhet, och har även kort fått pröva att spela spel med Oculus Rift. Baserat på sina 

tidigare upplevelser ansåg sig testpersonen vara lättmottaglig för simulatorsjuka. Trots detta 

mätte hon minst simulatorsjuka av samtliga testpersoner, och närapå ingen simulatorsjuka 

alls. 

Tabell 3 Rådata för Testperson B. 
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Under undersökningen valde testpersonen att inte lämna några kommentarer i samband med 

SSQ med anledning av att hon inte kände sig säker på vad hon skulle kommentera. Hon fick 

förklarat att precis alla sorters åsikter eller funderingar gällande upplevelsen med artefakten 

var välkomna, men att det inte fanns något tvång på att lämna kommentarer. Testpersonen 

angav i det första SSQ hon fyllde i - det som bestämmer baslinjen för testpersonens tillstånd - 

att hon hade en mild huvudvärk. Efter första omgången sade hon överraskat att huvudvärken 

hade släppt. I intervjun uppgav testpersonen att av samtliga OM föredrog hon OM5, och 

nämnde specifikt att hon ogillade att kameran befann sig långt ifrån avataren. Bland de OM 

där kameran befann sig närmare avataren nämnde testpersonen specifikt OM4 som obehaglig 

att spela med, det vill säga där FR var avaktiverat och kameran rörde sig i sidled. Tittar man 

på testpersonens SSQ-poäng ser man att de var som högst vid just OM4 och höll sig på samma 

nivå under OM1, för att sedan avta vid OM3 som följde. OM1 och OM4 är snarlika då de 

använder sig av samma bas, men skiljer sig i och med att de använder olika kameror. 

  

Figur 8 Data för Testperson B uppställda enligt kronologisk och stigande ordning. 



 

26 
 

5.2.3 Testperson C 

 

Demografi  Bas 

Kön: Genderfluid  SSQ Poäng: 26.18 

Ålder: 26    

     

Omgång 1  Omgång 2 

OM1  OM4 

SSQ-Poäng: 29.92  SSQ-Poäng: 71.06 

Tid i sek: 148  Tid i sek: 98 

     

Omgång 3  Omgång 4 

OM5  OM2 

SSQ-Poäng: 14.96  SSQ-Poäng: 48.62 

Tid i sek: 95  Tid i sek: 114 

     

Omgång 5  Omgång 6 

OM3  OM6 

SSQ-Poäng: 33.66  SSQ-Poäng: 63.58 

Tid i sek: 86  Tid i sek: 92 

 

Testperson C med ID ”142536” var 26 år fyllda och identifierade sig som genderfluid, men 

uppgav kvinna som sitt primära kön. Hens tidigare erfarenhet av VR bestod av att hen vid ett 

tidigare tillfälle hade agerat speltestare åt spelet Magnetic (2015) där Oculus Rift användes, 

samt prövat att spela andra spel med en HMD under en exjobbsmässa. Utifrån sin erfarenhet 

med dessa ansåg sig testpersonen vara särskilt mottaglig för simulatorsjuka. Hen ansåg sig 

även ha god vana med dataspel sedan tidigare, men uppgav att hen på senare tid sällan spelade 

dataspel. Uppskattningsvis spelade testpersonen dataspel 2 timmar i veckan. 

  

Tabell 4 Rådata för Testperson C. 
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Under intervjun hade testpersonen svårigheter att minnas vilken OM hen främst föredrog att 

spela med. Hen uppgav att hen trodde att det var den näst sista OM hen prövade, samt att hen 

trodde att det kunde ha varit en OM som hen använde sig av närmare undersökningens mitt. 

Utifrån den beskrivningen går det att anta att testpersonen syftade på antingen OM2 eller 

OM3. I beskrivningen av den OM hen föredrog mindes hen avståndet mellan avatar och 

kamera som “mitt emellan”. Som tidigare nämnt fanns det bara två olika kameror 

implementerade i artefakten med var sitt bestämda avstånd. Både OM2 och -3 använde sig 

dock av den kamera som befann sig i hinderbanans mitt, längre ifrån karaktären. Tittar man 

på testpersonens SSQ-poäng ser man att OM2 uppmätte 48,62 poäng i SSQ medan OM3 

uppmätte 33,66 poäng, vilket är lägre och skulle kunna tyda på att det var OM3 testpersonen 

syftade på. Hen presterade även bättre rent tidsmässigt vid OM3 där hen slutförde 

hinderbanan på 86 sekunder, jämfört med 114 sekunder vid OM2. Lägst SSQ-poäng återfinns 

dock vid OM5 där testpersonen mätte 14,96 poäng.  

Den minst uppskattade orienteringsmekaniken enligt testpersonen själva var den sista hen 

fick pröva, det vill säga OM6. I intervjun nämnde testpersonen även de OM där FR inte 

användes, det vill säga OM1 och OM4, som mindre uppskattade metoder för att orientera sig, 

vilket till större del styrks av de SSQ-poäng som uppmättes. OM4 och OM6 uppmätte 

respektive 71,06 och 63,58 SSQ-poäng och var testpersonens två högsta mätningar. OM1 

däremot uppmätte 29,92 SSQ-poäng och var testpersonens näst lägsta poäng. Även i de 

skrivna kommentarerna i SSQ påvisar testpersonen besvär i samband med huvudrörelser vid 

OM1 och OM4. Det förmodas syfta på Oculus Rifts inbyggda stabilisering som baktände då FR 

är inaktiverat, något som övriga testpersoner också pekat ut som besvärande. Testpersonen 

nämnde även frekvent “sicksacktornet” - ett specifikt hinder i artefakten - som särskilt 

manande till symptomen. Möjligtvis finns det en koppling till de fram-och-tillbaka-rörelser 

som sicksacktornet framtvingar. 

5.3 Analys 

I analysen ställs data från samtliga deltagare upp jämtemot varandra och tolkas i syftet att 

kunna dra slutsatser. Data från samtliga deltagare har sammanställs i olika diagram för att 

kunna upptäcka tendenser. Först ställs SSQ-poäng och speltider upp enligt kronologisk 

ordning för att se hur testpersonernas välmående förändrades under respektive 

undersökningstillfälle. Även verbala data används för att styrka de tendenser som upptäcks. 

Därefter ställs data i stigande ordning för att enklare redovisa enskilda data för de olika OM. 

Figur 9 Data för Testperson C uppställda enligt kronologisk och stigande ordning. 
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Till sist analyseras även på den totala SSQ-poängen för varje OM-grupp som 

orienteringsmekanikerna är indelade i, samt de två kamerorna som användes i artefakten. 

5.3.1 Kronologisk ordning 

 

I diagrammet i Figur 10 har testpersonernas SSQ-poäng ställts upp kronologiskt; man kan se 

utvecklingen av simulatorsjuka hos varje enskild testperson under undersökningens gång. Det 

går även att se respektive testpersons speltid för varje omgång. Graferna som indikerar SSQ-

poäng för Testpersonerna C och A rör sig till synes oregelbundet upp och ned under hela 

undersökningens gång. Testperson C mätte det sammantaget högsta poängvärdet under sin 

andra omgång med 71,06 SSQ poäng, följt av A som uppmätte 67,32 poäng under omgång 1 

samt 5. Grafen för B höll sig däremot på en relativt jämn och låg nivå under hela 

undersökningens gång, och avtog dessutom under första omgången. Testperson B stod för 

undersökningens lägsta poängvärde mellan omgång 1 till 3, vilket var 3,74 SSQ-poäng.  

Vad det gäller tiden det tog för varje deltagare att slutföra omgångarna så fluktuerar samtliga 

grafer omkring 90 sekunder. Främsta orsaken till skillnaderna i tid var de gånger då 

testpersonerna ramlade av från hinder i hinderbanan. Det ledde till att de behövde börja om 

hindret från en tidigare punkt eller från hindrets början. Den mest noterbara avvikelsen är 

Testperson C som under Omgång 1 tog 148 sekunder på sig att slutföra hinderbanan i 

artefakten. Detta berodde på att hen valde att utforska möjligheten till en genväg istället för 

att direkt vända tillbaka och börja om det hinder hen misslyckats med. Under resten av 

undersökningen förhöll sig  Testperson C till resterande deltagare och kretsade kring 90 

sekunder i tiden det tog för henom att slutföra hinderbanan. 

Graferna över SSQ-poäng i Figur 10 stiger och faller alltså oregelbundet för samtliga 

testpersoner, snarare än att stiga linjärt under undersökningens gång. Enligt Crosby och 

Kennedy (1982, i Fowlkes m.fl., 1987, s. 488) skulle längden på tiden som spenderades i VR 

ha en direkt påverkan på graden av simulatorsjuka. Om man utgår från det Crosby och 

Kennedy (1982, i Fowlkes m.fl., 1987, s. 488) skrivit innebär det att varken artefaktens eller 

Figur 10 Tid och SSQ-poäng för samtliga testpersoner uppställda enligt kronologisk ordning. 
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HMD-enhetens inneboende egenskaper hade betydlig påverkan på mätningarna i SSQ. SSQ-

poängen kunde trots allt sjunka mellan två olika omgångar och OM. Det tyder på att det främst 

var egenskaperna hos de enskilda OM som avgjorde till vilken grad testpersonerna upplevde 

simulatorsjuka. I Figur 10 syns det heller inga tecken på att speltiden styr graden av 

simulatorsjuka enhälligt mellan testpersonerna. Det går exempelvis tydligt att se hur grafen 

för Testperson A sjunker mellan Omgång 1 och Omgång 2, medan grafen för Testperson C 

stiger och korsar Testperson As graf. Samma sak händer även mellan Omgång 5 och Omgång 

6. 

För att undersöka simulatorsjukas påverkan på testpersonernas prestation jämförs tiden det 

tog för dem att slutföra hinderbanan med tillhörande SSQ-poäng, exklusive basvärdet. I Figur 

10 går det att se hur Testperson A både presterade tidsmässigt bäst och samtidigt hade lägst 

SSQ-poäng (exklusive Basvärdet) under sin Omgång 6. Testperson A tog längst tid på sig 

under Omgång 1 med 101 sekunder, där han även mätte ett av sina högsta SSQ-poäng om 

67,32. Samma SSQ-poäng uppmättes dock även senare hos samma testperson under Omgång 

5 där han tidsmässigt presterade närmare genomsnittet. Under Omgång 4 var det däremot 

tvärtom; testpersonen uppmätte en längre tid för att slutföra hinderbanan men uppmätte ett 

poängvärde närmare sitt personliga genomsnitt. Graferna för Testperson C och B talar emot 

att det skulle finnas ett samband mellan prestation och simulatorsjuka. För Testperson C 

uppmätte Omgång 2 hens högsta SSQ-poäng om 71,06 poäng, för att sedan under Omgång 3 

uppmäta sin lägsta SSQ-poäng på 14,96 poäng. Tiderna för Omgång 2 och Omgång 3 skiljer 

sig med 3 sekunder, vilket inte kan anses vara proportionerligt mot skillnaderna i SSQ-poäng. 

För Testperson B tog det 116 sekunder att slutföra sin Omgång 2, vilket var hennes personligt 

längsta tid, samt den näst längsta tiden bland samtliga testpersoner. Under samma omgång 

mätte Testperson B 3,74 SSQ-poäng, vilket var det lägsta poängvärdet i hela undersökningen. 

Vidare presterade Testperson B tidsmässigt bäst under Omgång 4 där det tog testpersonen 81 

sekunder att slutföra hinderbanan - undersökningens kortaste tid. Samtidigt var det under 

Omgång 4 som Testperson B mätte sin högsta SSQ-poäng om 14,96 poäng.  
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5.3.2 Stigande ordning 

 

 

I Figur 11 ställs samtliga av testpersonernas SSQ-poäng upp i ett stapeldiagram för varje OM 

tillsammans med den sammanlagda SSQ-poängen för varje OM. Enligt grafen uppmätte OM4 

den högsta totala poängsumman med 123,42 poäng i SSQ. Samtidigt upplevde Testperson A 

att samma OM var en av de orienteringsmekaniker som frammanade minst symptom på 

simulatorsjuka. OM4 följdes av OM2 om 119,68 SSQ-poäng, vilken var ev av de mildare 

upplevelserna enligt Testperson B, och därefter OM1 om 112 poäng i SSQ. Den 

orienteringsmekanik som sammanlagt uppmätte minst symptomen på simulatorsjuka var 

OM5 med 63,58 poäng, nära hälften av poängen för OM4. OM5 uppmätte minst SSQ-poäng 

för både Testperson C och B, 14,96 och 3,74 respektive, vilket för dem båda innebär att OM5 

mätte lägre än deras basvärde. För Testperson A däremot uppmätte OM5 det näst högsta 

poängvärdet i SSQ om 44,88 poäng. Värdet ligger dock närmare de tre underliggande 

poängvärdena än de två som mätte högre. A riktade även kritik mot OM5 och OM2 då han 

upplevde att orienteringsmekanikernas egenskaper bidrog till yrsel. 

5.3.3 Subjektivt omdöme och SSQ 

Det beskrevs tidigare att testpersonerna ombetts uppge den OM respektive testperson 

föredrog att använda då de spelade artefakten, samt den de tyckte minst om att använda. I 

Figur 12 har deltagarnas SSQ-poäng åter ställts upp enligt OM, samt att de OM som deltagarna 

uppgav att de föredrog att använda då de spelade artefakten har markerats ut. Testperson B 

uppgav OM5 med 3,47 SSQ-poäng som föredragen OM, och Testperson A uppgav OM6 med 

22,44 SSQ-poäng. Testperson C har fått markerat både OM2 och OM3 med respektive 48,62 

och 33,66 SSQ-poäng då det fanns en viss otydlighet i hens beskrivning av den OM hen 

föredrog. 

Figur 11 SSQ-poängen för samtliga testpersoner vid varje OM uppställda tillsammans med den totala SSQ-
poängen för varje OM. 
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För Testperson A går det att se att hans val av föredragen OM överensstämde med hans SSQ-

poäng, det vill säga att han föredrog den OM som för honom uppmätte minst symptom på 

simulatorsjuka. Även Testperson B angav en av de OM som för henne uppmätt lägst SSQ-

poäng som den OM hon föredrog att spela artefakten med. Skillnaden för Testperson B 

gentemot A var att B uppmätte samma SSQ-poäng för två andra OM. Det går därför att anta 

att valet av föredragen OM inte enbart utgick ifrån upplevd simulatorsjuka. Testperson C 

däremot verkade antyda att den OM hen faktiskt föredrog att spela med inte var den OM där 

hen uppmätt lägst SSQ-poäng. Som tidigare nämnt fanns det dock vissa oklarheter i 

beskrivningen för föredragen OM som Testperson C uppgav. Då Testperson C vid tillfället 

uppgav att hen fått använda den OM hen hade i åtanke närmare undersökningens mitt är det 

inte otänkbart att hen kan ha syftat på OM5. Av de sex OM var då OM5 den tredje som C fick 

använda sig av (se Figur 10), och var den OM som uppmätte lägst SSQ-poäng för testpersonen. 

Figur 12 SSQ-poäng för samtliga testpersoner med varje testpersons mest omtyckta OM utmärkt. 
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På samma sätt som testpersonernas föredragna OM presenteras i Figur 12 presenteras de OM 

som testpersonerna tyckte minst om i Figur 13 här ovan. Testperson A angav OM1 som den 

OM han tyckte minst om att spela med, och Testperson B angav OM4. Mellan dessa två 

testpersoner finns det två likheter som är relevanta för undersökningen. Först och främst 

angav de båda testpersonerna OM som för respektive testperson uppmätte högst SSQ-poäng. 

Sedan tillhörde de båda OM som testpersonerna angav Grupp A, det vill säga att skillnaden 

mellan de valda OM var kamerans placering i relation till avataren. Testperson C däremot 

ansåg att OM6 var besvärligast att använda. För både Testperson A och B uppmätte OM6 lägst 

SSQ-poäng, och A angav dessutom OM6 som sin favorit. För Testperson C däremot uppmätte 

OM6 näst högsta SSQ-poängen, vilket troligtvis gav hen anledning att ange OM6 som den 

besvärligaste metoden för att orientera sig. Det bör tilläggas att Testperson C, i den kvalitativa 

intervjun samt i kommentarsfältet i SSQ, angav egenskaper som är specifika för OM1 och -4 

som nämnvärt destruktiva för upplevelsen. 

  

Figur 13 SSQ-poäng för samtliga testpersoner med varje testpersons minst omtyckta OM utmärkt. 
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5.3.4 Gruppanalys 

 

 Grupp A Grupp B Grupp C  

Kamera 1 112,2 (OM1) 119,68 (OM2) 74,8 (OM3) 306,68 

Kamera 2 123,42 (OM4) 63,58 (OM5) 89,76 (OM6) 276,76 

 235,62 183,26 164,56  

 

För att vidare undersöka vilken orienteringsmekanik som upplevdes fungera bäst ställs de åter 

upp enligt den OM-grupp de tillhör, samt vilken kamera som nyttjas av respektive OM. I Tabell 

5 återfinns även poängsummorna för respektive Kamera och OM. Högsta summan bland de 

olika grupperna tillhör Grupp A och ligger på 235.62, samt att det högsta enskilda poängvärdet 

återfinns under Kamera 2 för samma Grupp. Detta speglar den verbala kritik som de 

tillhörande OM fick av testpersonerna. Den egenskap som var unik för Grupp A var att FR var 

inaktiverat, samt att kameran var helt låst vid karaktären. Detta kunde liknas vid att montera 

en konventionell dator- eller tv-skärm vid en användares huvud. 

Under Grupp B finner vi undersökningens näst högsta SSQ-poäng och samtidigt den lägsta 

poängen under respektive Kamera 1 och Kamera 2. Vad som gör detta intressant är att OM2 

är den orienteringsmekanik där testpersonerna inte påverkades alls av avatarens rörelser i 

artefakten. OM2 ger testpersonerna fri tillgång till FR, men de upplever ingen rörelse då de 

styr avataren. Ändå uppmätte OM2 ett jämförelsevis högt värde i SSQ. OM5, som uppmätte 

undersökningens lägsta SSQ-poäng, skiljer sig från OM2 enbart i att kameran var placerad 

jämsides med och panorerade efter avataren. Styrde en testperson avataren åt höger 

förflyttades även kameran åt höger. Kameran roterar dock inte, vilket gör att testpersonen 

fysiskt måste vrida sig efter avatarens position då den tar sig igenom hinderbanan. 

Egenskaperna för OM5 innebar att det uppstod fler intryckskonflikter vid OM5 än OM2, men 

ändå upplevde testpersonerna sammanlagt mindre simulatorsjuka vid OM5. Insamlad data 

talar alltså emot hypotesen om intryckskonflikt (Kolasinski, 1995, s.7) som säger att det är 

skillnader i sinnesintryck som leder till simulatorsjuka. Vidare bör det dock nämnas att OM5 

uppmätte den näst högsta poängvärdet i SSQ för Testperson A, men samtidigt betydligt lägre 

än OM2, vilket visas i Figur 11.  

Även om OM5 för sig uppmätte lägsta poängvärdet i SSQ hade inte Grupp B den lägsta 

summan av grupperna. Grupp C erhåller istället den lägsta summan på totalt 164,56 SSQ-

poäng. Grupp C var den grupp där man kombinerade FR med att alltid ha avataren placerad 

rakt framför användaren. Grupp C syftade då att representera konventionella 

orienteringsmekaniker i 2.5D-plattformsspel till VR. Även här förekommer alltså vissa 

intryckskonflikter, i och med att kameran förflyttar sig tillsammans med avataren i artefakten 

samtidigt som användaren sitter stilla i den fysiska verkligheten. Trots detta uppmätte Grupp 

C den lägsta totala SSQ-poängen av samtliga grupper.  

Kamera 2 har i slutändan en summa på 276,76 poäng, vilket är lägre än summan för Kamera 

1 som landar på 306.68. Även om Kamera 2 i sin natur leder till mer intryckskonflikt uppmäter 

den totalt sett lägre i SSQ än Kamera 1, om än med en marginal på 9,76%. Kamera 2 står alltså 

både för den högsta enskilda SSQ-poängen (OM4) och samtidigt den lägsta (OM5). På grund 

Tabell 5 Samtliga OM uppställda enligt grupp och kamera med totala SSQ-poäng för varje enskild OM, OM-
grupp och kamera. 



 

34 
 

av detta är det svårt att avgöra den exakta vikten av kamerans position rent generellt, eller om 

det är något som måste beaktas olika från fall till fall. Den initiala idén var att mental 

immersion (Craig & Sherman, 2003, s. 5) ledde till att testpersonerna hade en förväntan att 

de fysiskt skulle förflyttas åt det håll de styrde avataren, vilket skulle stävja uppkomsten av 

simulatorsjuka. Idén fallerar dock då det går att se att Kamera 2 mäter högre i SSQ i både 

grupp A och C. En potentiell faktor som däremot kan ha spelat roll för resultat är den låga 

bildupplösningen hos HMD-enheten. Eftersom upplösningen var låg var det enligt 

testpersonerna svårt att urskilja avataren då den befann sig långt ifrån kameran. Det är därför 

inte otänkbart att det uppstod besvär för testpersonerna då deras ögon försökte ställa in fokus. 

På grund av att problemet låg hos HMD-enhetens upplösning kunde inte ögonen uppnå 

önskat fokus, vilket i sin tur kan ha bidragit till simulatorsjuka. Specifikt om det krävs att en 

användare följer avataren manuellt kan det vara viktigt att avataren inte upplevs otydlig.  

5.4 Slutsatser 

I detta avsnitt redovisas de slutsatser som går att dra utifrån de analyserade data som 

utvunnits i undersökningen. Till att börja med måste det sägas att de generaliseringar som 

görs utifrån data som samlats saknar egentlig validitet. Enbart tre testpersoner förmåddes 

delta i undersökningen, vilket är en siffra i minsta laget. Med det knappa antalet deltagare gör 

det svårt att se egentliga tendenser i data och därför svårt att göra riktiga generaliseringar 

(Østbye m.fl., 2008, s. 151-152, 249-252). Testpersonerna var samtliga i tjugoårsåldern och 

har allihop tidigare vana med dataspel av olika slag. Mängden tid som respektive deltagare 

spenderade med att spela dataspel till vardags varierade däremot. Testpersonerna hade även 

samtliga erfarenhet av VR via HMD sedan tidigare, men enbart i kortare utsträckning. Sedan 

delade ingen av de tre deltagarna kön, vilket eliminerar kön som demografisk grupp för 

undersökningen. 

En aspekt som var av intresse för undersökningen var huruvida de OM som uppmätte minst 

simulatorsjuka i SSQ faktiskt var de OM som spelarna föredrog att använda. I analysen gick 

det att se att två av de tre testpersonerna mycket riktigt föredrog de OM som gav upphov till 

allra minst simulatorsjuka hos dem själva. Vilken OM de föredrog skiljde sig dock testpersoner 

emellan. Vad det gäller de OM som testpersonerna ogillade mest gick det att se ett 

motsvarande mönster hos samtliga testpersoner. Testpersonerna valde alla i detta fall en OM 

som för dem själva mätte höga poäng i SSQ. Vana med dataspel kan dock ha påverkat hur 

testpersonerna förväntar sig att artefakten skulle fungera, vilket i sin tur skulle ha påverkat på 

vilket sätt de föredrog att spela artefakten. 

Frågeställningen gällde hur man bör utforma ett 2,5D-side-scrollingspel till VR för att 

minimera simulatorsjuka. Utifrån denna undersökning kan man konstatera att FR är en viktig 

komponent för en trivsam VR-upplevelse, men hur FR bör användas ter sig som en 

balansgång. OM1 och OM4, där FR inte användes, var de orienteringsmekaniker som totalt 

sett fick mest kritik av samtliga testpersoner för att vara obehagliga att spela med. 

Orienteringsmekanikerna var de två som tillhörde Grupp A, vilket var den grupp som fick 

högsta totala poäng i SSQ. Den orienteringsmekanik som i slutändan uppmätte minst 

simulatorsjuka var OM5 med 63,58 poäng. Förutom att vara en mekanik som tillhandahöll FR 

så använde OM5 den kamera som befann sig intill artefaktens avatar och följde den i sidled, 

men samtidigt överlät testpersoner själva till att rotera efter avataren. Datan talar då för att 

det skulle vara fördelaktigt för en spelares välmående att placera kameran närmare intill 

avataren snarare än i mitten av hinderbanan, även om det innebär viss intryckskonflikt. 
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Huruvida OM5 är den mest lämpade att implementera i spel i större utbredning kan dock 

ifrågasättas. OM2, som skiljer sig från OM5 enbart genom att kameran befinner sig statiskt 

placerad i hinderbanans mitt, mätte 119,68 poäng i SSQ. Det är undersökningens näst högsta 

värde och 88,24% högre än OM5; nästan dubbelt så högt. Tittar man istället på 

orienteringsmekanikerna i Grupp C, det vill säga OM3 och OM6, så hamnar de på respektive 

74,80 och 89,76 SSQ-poäng. Egenskaperna för Grupp C fungerar alltså bättre i bredare 

utsträckning än Grupp B där OM5 återfinns. Det finns dock skäl att tro att skärmupplösningen 

hos den HMD som användes påverkade uppkomsten av simulatorsjuka hos testpersonerna.  

Enligt hypotesen om intryckskonflikt, som beskrivs av Kolasinski (1995, s.7), skulle 

simulatorsjuka uppstå främst då sinnesintryck från den virtuella världen sa emot de från den 

fysiska verkligheten. Resultaten från undersökningen visar dock på att andra faktorer än 

intryckskonflikt skulle spela en huvudsaklig roll vid uppkomsten av simulatorsjuka. OM2 

överlät allt orienterande till testpersonen själv via FR, men uppmätte ändå en högre grad 

simulatorsjuka än nästan samtliga övriga OM. Hypotesen om intryckskonflikt är då inte 

nödvändigtvis är fel, men utifrån undersökningen går det att konstatera att den är 

ofullständig. 
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning har sökt att besvara frågan hur olika mekaniker för att orientera sig i spel 

inom Virtual Reality mäter sig mot varandra. Mer specifikt har man tittat på hur de olika 

orienteringsmekanikerna bidrar till simulatorsjuka hos användare av spel till VR. 

Undersökningen har utgått från men också beprövat hypotesen om intryckskonflikt 

(Kolasinski, 1995, s.7) som potentiell orsak till uppkomsten av simulatorsjuka. För att man 

mäta av simulatorsjuka har Kennedys et.al. (1993) Simulator Sickness Questionnaire nyttjats. 

SSQ är en modifierad variant av Kelloggs et.al. (1964) Motion Sickness Questionnaire, och 

utvecklades specifikt i syftet att mäta simulatorsjuka. 

Artefakten bestod av en spelprototyp för ett 2.5D-side-scrollingspel utvecklad i Unreal Engine 

(2014) med stöd för HMD-kontroller. Spelet var en kort cirkulär hinderbana som testpersoner 

fick styrda en avatar genom. Implementerat i spelprototypen fanns tre uppsättningar 

mekaniker för orienterande som tillämpades på två olika kameror. De olika mekanikerna 

skiljde sig från varandra vad det gällde stöd för Field of Regard samt avatarens placering i 

bild. Skillnaden mellan de två olika kamerorna var den relativa placeringen till hinderbanan 

och avataren. Den ena kameran befann sig i hinderbanans mitt; långt ifrån avataren, och den 

andra kameran var placerad nära intill, samt följde, avataren. Syftet med att placera den första 

kameran i hinderbanans mitt var att förhindra att direkt panorerande rörelser uppstod hos 

spelets kamera. 

Tre testpersoner förmåddes till att delta i undersökningen. Av dessa hade samtliga tidigare 

erfarenhet av att spela dataspel, samt VR i mindre utsträckning, och befann sig i 

tjugoårsåldern. Av deltagarna var en av dem man, en var kvinna, och en tredje ansåg sig vara 

genderfluid, men uppgav kvinna som primärt kön. Testpersonernas uppgift var att spela 

artefakten sex gånger vardera; en gång för varje orienteringsmekanik. Ordningen för 

orienteringsmekanikerna slumpades för varje testperson. Till att börja med skulle varje 

testperson fylla i SSQ för att etablera ett basvärde, i syftet att kunna observera eventuella 

förändringar i välmående. Därefter fick testpersonerna fylla i SSQ återigen efter varje gång de 

spelat artefakten. När artefakten hade spelats med samtliga orienteringsmekaniker skulle 

testpersonerna delta i en kort intervju gällande demografisk information samt deras 

upplevelser med artefakten.  

Då de data som samlats in analyserades gick det att se hur graden av simulatorsjuka varierade 

betydande testpersonerna emellan. FR spelade en nyckelroll i uppkomsten av simulatorsjuka 

hos testpersonerna. Tillgången till FR var i de flesta fall mildrande i jämförelse med att ha 

funktionen avstängd. I övriga fall var det svårare att tolka data. Att låta testpersonerna fysiskt 

rotera efter avatarens position mätte lägst i SSQ då kameran befann sig intill karaktären. Då 

kameran befann sig långt ifrån karaktären mätte dock samma mekanik näst högst SSQ-poäng 

i undersökningen. Att kombinera FR tillsammans med att hålla avataren placerad “framför” 

testpersonen under spelets gång mätte däremot relativt lågt i SSQ oavsett avstånd. Vidare 

talade data för att hypotesen om intryckskonflikt skulle vara bristfällig. Antalet testpersoner 

gör tyvärr undersökningens resultat svåra att validera.  
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6.2 Diskussion 

Resultatet visar på att den upplevda graden av simulatorsjuka varierar betydligt mellan olika 

personer, och lika så hur de föredrar att orientera sig i VR-spel. Data talar dock för att 

testpersonerna var eniga om att FR är en viktig faktor för trevnad i VR-spel. Det stämmer även 

överens med hypotesen om intryckskonflikt (Kolasinski, 1995, s.7). Hypotesen brister dock 

när man ser till hur FR används. Den mekanik som överlät allt orienterande till 

testpersonernas fysiska rörelser frammanade mer simulatorsjuka än de mekaniker där 

avatarens rörelser påverkade kamerans rotation och/eller position. Detta är intressant för 

vidare forskning kring simulatorsjuka och dess uppkomst i samband med VR. Möjligtvis bör 

man istället se till den kritik som hypotesen fått av Stoffregen m.fl. (1991) och Frank m.fl. (i 

Kolasinski, 1995, s. 8-10) och pröva deras idé om postural instability. 

Undersökningen förmådde inte omfatta hur spelvana påverkar upplevelser i VR, i och med att 

samtliga av undersökningens deltagare hade god erfarenhet av att spela dataspel. Till detta 

hör även frågan om vilka spelgenrer människor har erfarenhet av och hur det kan påverka till 

vilken grad simulatorsjuka uppstår hos dem. Personer som är vana vid att spela side-scrolling-

spel till konventionella hårdvara har vissa förväntningar på hur ett sådant spel ska fungera, 

och är på så vis mindre mottagliga för simulatorsjuka då spel till VR efterliknar 

konventionerna. Preferenser kan i så fall skilja sig hos människor utan samma erfarenhet av 

dataspel. Att kunna förutse och förhindra uppkomsten av simulatorsjuka hos personer utan 

vana av dataspel möjliggör att VR kan användas av fler människor med olika bakgrund. På så 

vis kan VR bli en trivsam upplevelse även för personer utan samma erfarenhet av dataspel. 

Utöver spelindustrin är VR även en attraktiv företagslösning till ett flertal andra industrier. 

Bland annat är det ett steg i utvecklingen av existerande yrkesinriktade simulatorer för 

exempelvis upplärning av förare till rymd-, luft-, och sjöfarkoster. Tanken är att det är både 

billigare och säkrare att utbilda astronauter, piloter och dylikt genom att låta dem öva i 

simuleringar istället för fysiskt verkliga. Desto verkligare dessa simuleringar upplevs, desto 

effektivare blir dem. 

Ett annat exempel på områden där VR kan tillämpas är inom konstruktions- och 

byggnadsindustrier. Här är inte denna undersökning som berör 2,5D-side-scrollingspel 

nödvändigtvis helt relevant, men åtminstone VR-aspekten av arbetet är av intresse. En 

arkitekt har möjlighet att planera och redovisa byggnadsplaner genom att visa modeller av 

färdiga byggen i full skala och djup med hjälp av VR-teknologi. På så vis får arkitekter själva 

en bättre översikt över sina egna byggnadsplaner medan de arbetar, samt ger dem möjlighet 

att presentera sina ritningar samt färdiga renderingar av byggen i full skala. Arkitektens 

klienter kan då få en bättre överblick på det arbete de beställt och komma med kommentarer 

innan bygget har börjat. På samma sätt kan även storskaligt vägunderhåll ses över och 

planeras utan att ansvariga behöver befinna sig på platsen för vägunderhållet. Istället kan 

platsen digitaliseras och skickas direkt till byggnadsansvariga för att de på avstånd smidigt ska 

kunna se över platsen och planera arbetet. Speciellt i situationer där flertalet personer deltar 

i samma VR-session är det fördelaktigt om varje enskild deltagare har chans att orientera och 

navigera sig efter eget behov. De är situationer så som mötesrum där byggnadsprojekt 

planeras, eller större demonstrationer av ny teknologi inför publik, där alla har tillgång till 

varsin HMD. I samtliga av dessa situationer är det bra om orienterande i den virtuella världen 

upplevs intuitivt och naturligt, och att VR-sessioner inte tvingas avbrytas av användare som 

blir illamående. Problem som dessa skulle potentiellt kunna försvåra de arbeten som VR avses 

förbättra, och göra att VR inte får ett fäste som kunnat vara till nytta för industrierna. 
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Sedan går det även att fråga huruvida VR är en hållbar teknologi, i och med att det är så pass 

benäget att framkalla illamående. VR är en relativt ny teknologi och därför så återstår det ännu 

att konventioner och eventuella regelverk upprättas för hur teknologin bör och får användas. 

I min mening så finns det inga moraliska problem med att VR-teknologi används så länge det 

sker helt frivilligt och på användarens egna villkor. De etiska aspekterna med att bedriva 

denna undersökning där personer medvetet utsätts för simulatorsjuka diskuteras i avsnitt 

3.1.4 på sidan 12-13. Även om simulatorsjuka studeras utförligt så betyder det dock inte att det 

kan förebyggas helt. Exempelvis har sjö- och åksjuka varit känt under en längre tid, och det 

finns ännu inget permanent botemedel mot dem. Otillräcklig vana med VR-teknologi som 

HMD är dock en potentiell faktor för uppkomsten av simulatorsjuka. HMD är fortfarande en 

nyhet på marknaden, och det är därför få människor som har omfattande erfarenhet av att 

bruka teknologin. Det är möjligt att HMD i framtiden blir en större del av gemene mans vardag 

och att människor blir vana vid att använda sig av teknologin. Med en sådan vana är det 

möjligt att personer blir allmänt mindre mottagliga för simulatorsjuka, vilket i sin tur påverkar 

vilka konventioner som kan komma att upprättas för upplevelser till VR. Oavsett vad som 

driver utvecklingen av VR är det min övertygelse att ifall VR-teknologin inte skulle ha en plats 

i samhället så skulle den dö ut med tiden, i och med att intresset avtar. 

Överlag har undersökningen förflutit som jag hoppats. Artefakten upplevdes vara en väl 

fungerande VR-spelprototyp enligt testpersonerna själva, men uppfyllde även syftet att 

producera data som mättes med hjälp av SSQ. Tiden det tog att slutföra hinderbanan i 

artefakten troddes till en början vara oroande kort, men visade sig i slutändan vara tillräcklig 

för att mätbara symptom på simulatorsjuka skulle uppstå. Inför undersökningen var samtliga 

testpersoner väl informerade om vad studien handlade om, hur den skulle gå till, och vilka 

villkor som gällde; allt för att upprätthålla god forskningsetik. Att upplysa testpersonerna om 

exakt vad undersökningen gick ut på var viktigt då man vägde forskningskravet mot 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5).  

En av undersökningens mest avgörande felkällor var det låga antalet deltagare och hur 

snarlika de var varandra. Det sänker undersökningens validitet då resultatet generaliseras och 

appliceras på en population. Vid ett av presentationstillfällena fick jag föreslaget att söka ett 

större antal människor med olika bakgrund genom att sätta upp nödvändig utrustning på 

offentlig plats och bedriva undersökningen där. Tyvärr fanns det inte tid till att anordna detta, 

samt att den offentliga miljön potentiellt hade kunnat påverka undersökningens resultat 

(Østbye m.fl., 2008, s. 104-107). Förutom antalet deltagare hade även intervjuerna gagnats av 

att vara mer genomförliga genom att jag hade ställt fler uppföljningsfrågor. Exempelvis hade 

det varit relevant för undersökningen att veta vilka typer av spel som testpersonerna 

tenderade att spela, eller om det fanns specifika delar av hinderbanan testpersonerna hade 

tankar kring. 

6.3 Framtida arbete 

Det finns ännu forskning kvar att bedriva kring VR, samt simulatorsjuka och dess uppkomst. 

Bland annat kan man titta på andra genrer än 2,5D-side-scrollingspel, så som first-person 

shooters eller racing, och undersöka hur simulatorsjuka fungerar i dem. Genom att studera 

simulatorsjuka från många olika håll, och öka kunskapen om fenomenet, kommer det gå 

snabbare att hitta metoder för att kringgå simulatorsjuka i spel. Allt eftersom fler 

spelutvecklare släpper spel till VR kommer det dessutom gå att identifiera fall där utvecklarna 
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lyckats eller misslyckats med hanteringen av orienterande i sina spel. Andra utvecklare 

kommer i så fall troligtvis ta efter de spel där orienterandet upplevdes fungera. 

I framtida forskningsprojekt hade jag gärna sett att man använde en modernare HMD som 

motsvarar den teknologi som finns tillgänglig på marknaden för tillfället. Den HMD som 

användes till undersökningen var trots allt en Oculus Rift DK1, det vill säga en första 

generationens prototyp. Exempelvis hade den HMD- enhet som användes till undersökningen 

en bildupplösning på 1280 x 800 pixlar, medan den kommersiella varianten av Oculus Rift 

har en upplösning på 2160 x 1200. Genom att använda modernare hårdvara till en liknande 

undersökning speglar det mer rättvist vad teknologin kan och inte kan åstadkomma för 

tillfället.  

Vidare krävs det att urvalet av testpersoner vid undersökningar som denna uppgår i ett större 

antal för att resultat ska kunna generaliseras, samt att urvalet består av fler olika 

samhällsgrupper. I framtida forskning hade det varit lämpligt att undersöka hur tidigare 

spelvanor påverkar till vilken grad människor upplever simulatorsjuka, eller i fall det finns 

några betydande skillnader mellan hur simulatorsjuka ser ut hos de olika könen, till exempel. 

Även denna undersökning tåls som sagt att upprepas. De undersökningsmetoder som 

användes upplevs ha fungerat väl, och med fler testpersoner hade det förhoppningsvis gått att 

producera ett mer övertygande resultat som sedan kunnat att föras vidare till spelindustrin.  
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Appendix A -  Simulator Sickness Questionnaire 

 

Instruktioner:  
Vänligen ange till vilken grad du upplever varje enskilt symptomen under "Grad av upplevelse".  
 
Fältet "Orienteringsmekanik" fylls i utav forskaren. 

 

Symptomen Grad av upplevelse  Orienteringsmekanik: 

Allmänt obehag    

Utmattning    

Huvudvärk    

Ansträngda ögon    

Svårigheter med fokusering    

Ökad salivering    

Svettning    

Svimfärdighet    

Koncentrationssvårigheter    

"Fylligt" huvud    

Suddig syn    

Yrsel (öppna ögon)    

Yrsel (stängda ögon)    

Balanssvårighet    

Avkännande av mage    

Rapighet    

  



 

 II 

Appendix B -  Intyg 

 

Deltagarvillkor 

 
Syftet med denna undersökning är att studera uppkomsten av simulatorsjuka inom virtual reality 

(VR); det vill säga en temporär desorientering och/eller illamående som ibland förekommer i 

samband med brukandet av VR-teknologi. Din medverkan går ut på att Du som deltagare upprepade 

gånger kommer spela igenom en kort virtuell hinderbana till VR där en head-mounted display (HMD) 

används. I rollen som deltagare ingår det alltså att frivilligt låta sig utsättas för möjligheten till 

simulatorsjuka hos en själv. 
I samband med spelandet av hinderbanan ska Du även uppge information gällande Ditt 

dåvarande tillstånd och välmående. Detta för att kunna mäta eventuell uppkomst av simulatorsjuka. 

Du kommer att uppge sagd information genom att fylla i frågeformuläret the Simulator Sickness 

Questionnaire (SSQ) och därefter låta informationen utvärderas utav forskare. 
I slutet av undersökningen kommer Du delta i en intervju där Du ombeds uppge demografiska 

uppgifter så som könsidentitet och ålder, samt Dina åsikter och preferenser gällande hinderbanan. Den 

data som man samlar in under undersökningen kommer sedan att användas till att sammanställa 

statistik som anses relevant för forskningen kring simulatorsjuka. 
 
Du som deltagare medverkar i undersökningen helt frivilligt och har rätt att avbryta Din medverkan 

när som helst under undersökningens gång. Det gör Du utan behöva motivera avbrottet eller att Ditt 

beslut att avbryta direkt leder till negativa konsekvenser för Dig. Närvarande forskare förbehåller sig 

rätten att avbryta Ditt deltagande om de anser detta nödvändigt. Forskare förbehåller sig även rätten 

att nyttja data som samlats in före eventuellt avbrott, förutsatt att Du som deltagare inte uppger att Du 

önskar strykas ur forskningsmaterialet. 
 
Du som deltagare är helt anonym i undersökningen. Inga insamlade personliga uppgifter som specifikt 

kan koppla Din identitet till Din medverkan i denna undersökning kommer att lämnas ut, eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Demografisk information kommer att 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. Samtliga forskare och Du som deltagare undertecknar båda även en förbindelse om 

tystnadsplikt gällande denna undersökning. 

 
 
Genom att signera detta dokument bekräftar Du att Du först har läst och förstår samtliga villkor, och 

därefter lämnar samtycke till deltagande i denna undersökning. 
 
Deltagarens signatur:     Närvarande forskares signatur: 
 

__________________________________  __________________________________

  

 

Deltagarens tilldelade ID-nummer (fylls i utav närvarande forskare): 

 

____________________ 


