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Sammanfattning 

Virtual Reality har existerat i olika former runt 80 år tillbaka, men i dess nuvarande form har den en mer 

signifikant plats på marknaden. Med detta behövs mer forskning på hur VR fungerar och hur människor 

påverkas av VR för att kunna utveckla produkter till detta växande medium. Forskningen är idag bristande, 

så för att bredda förståelsen om VR och framförallt VR som konsol för spel har den här kvalitativa studien 

undersökt hur skräckelement upplevs i en VR-miljö. Studien undersökte även vad som kan påverka 

“immersion”, fördjupning i miljön, samt om tidigare erfarenheter kan påverka upplevelser i en VR-miljö. 

Dessa frågor analyserades utifrån två speltest som gjordes på VR-konsolen HTC Vive. Första speltestet 

fokuserade på kontroller och “immersion” för att se hur pass lättförstådd och intuitiv konsolen är. Det 

andra testet undersökte skräckelement i VR och vad för slags element kunde bidra till en mer effektiv och 

intensiv skräckupplevelse. 

Totalt deltog 16 personer mellan 19-26 år i speltesterna. Deltagarna var studenter vid Karlstad Universitet 

eller hade tidigare varit det. Deltagarna blev indelade i olika grupper baserade på tidigare erfarenhet inom 

spel (första testet) och skräck (andra testet).  

Med hjälp av observation av videoinspelningar och intervjuer kunde den insamlade datan delas in i teman. 

De teman som användes för att analysera datan var kontroller, obehag/desorientering, “immersion” och 

skräckelement. Resultaten visade att HTC Vive har goda förutsättningar för “immersion”. Dock med några 

problematiska faktorer, utrustning exempelvis, som störde upplevelsen. Trots detta skapade konsolen en 

stark känsla av “immersion” då deltagarna upplevde sig närvarande i VR-miljön på grund av sådant som 

bakgrundsljud och naturligt perspektiv på VR-miljön i headsetet. Det som spelade störst roll för 

“immersion” var att miljön behövde agera verklighetstroget, alltså som spelaren förväntar sig. Den sortens 

närvaro bidrog positivt till skräckupplevelsen då spelarna tycktes uppleva sig hotade av skräckelementen 

som att det var riktat mot dem personligen och inte bara en karaktär i ett spel. 

Gällande skillnader mellan grupperna i erfarenhet fanns det inte många substantiella skillnader. Det kunde 

märkas lite skillnad i hur kontrollerna hanterades mellan de spelerfarna och icke erfarna. De med tidigare 

erfarenhet tycktes ha med sig förväntningar om hur kontrollerna skulle fungera.  

Studien hade, på grund av dess kvalitativa natur, inte möjlighet att få fram generaliserbara resultat. Dock så 

öppnade den upp för frågor till framtida forskning gällande både VR-spel och dess användare samt om VR-

konsoler. 

 

Nyckelord: Virtual Reality, Skräck, immersion, HTC Vive  
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Abstract 

Virtual Reality has existed in different forms since around 80 years ago, but in its current form it has a more 

significant place on the current market. With this change, more research on how VR works and how 

humans are affected by it is needed to be able to develop products for this growing medium. The research 

today is lacking, so to expand the understanding of VR and specifically VR as a console for games, this 

qualitative study has researched how elements of fear are experienced in a VR-environment. The study also 

studied what can affect “immersion”, depth in the environment, as well as if previous experience can affect 

experiences in a VR-environment. These questions were analyzed based on two game tests that were made 

on the VR-console HTC Vive. The first test focused on controls and “immersion” to see how intuitive and 

easily understood the console is. The second test examined horror elements in VR and what kinds of 

elements could contribute to a more effective and intense horror experience.  

A total of 16 people between the ages of 19-26 participated in the game tests. The participants were students 

at Karlstad University, or had previously been so. The participants were divided in different kinds of groups 

depending on previous experiences in digital games (the first test) and horror (the second test).  

With the help of observation of the video recordings and the interviews the collected data could be divided 

into themes. The themes used to analyze the data were controls, disorientation/discomfort, “immersion” 

and horror elements. The results showed that HTC Vive have good qualifications for “immersion”. Though 

with a few problematic factors, the equipment for example, which disturbed the experience. Despite this, the 

console created a strong feeling of “immersion” as the participants experienced themselves to be present in 

the VR-environment because of factors such as background noise and a natural point-of-view of the VR-

environment through the headset. The biggest contributor for “immersion” was that the environment 

needed to have a natural and believable behavior, acting the way the user expects it to. This kind of presence 

contributed positively to the horror experience as the participants seemed to believe themselves to be 

threatened by the horror elements as if it was directed at them personally and not just a character in a 

game.   

In the subject of differences between the groups in experience there not a lot of substantial differences. A 

small difference could be found regarding how the controls were handled between the different groups of 

game experience. The participants with previous experience seemed to bring expectations about how the 

controls should work.  

The study had, because of its qualitative nature, no possibility to receive generalizable results. But the study 

did open up for questions for future research related to VR-games and their users, as well as VR-consoles. 

Key words: Virtual Reality, horror, immersion, HTC Vive 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Virtual Reality (VR) är en term som myntades av Jaron Lanier 1987 (Jonathan Steuer, 1992), men teknologin 

för den här sortens upplevelse har existerat i olika variationer sen slutet av 20-talet, som Edward Links 

“Flight Simulator” (William R. Sherman & Alan B. Craig, 2003). 2016 lanserades flera olika sorters nya VR-

konsoler på marknaden. Det kom både enklare varianter med endast headset, men även mer komplicerade 

som HTC Vive, Oculus Rift och Playstation VR som är spelkonsoler med kontroller (Lily Prasuethsut, 2016; 

Sid Shuman, 2016; Lewis Painter, 2017). Dessa konsoler är lanserades nyligen på marknaden och förväntas 

att växa i popularitet allt eftersom mer material blir tillgängligt för dem (SuperData, 2016; Grand View 

Research, 2017). Med ny teknologi krävs det innovativa och kreativa sätt att ta sig an de möjligheter som den 

har att erbjuda. För att kunna förstå den nya VR-teknologin behöver den testas för att att se hur den 

fungerar och hur den tas emot av användare. 

Det finns en etablerad spelbransch inom marknaden för VR (Steam, 2017). En genre på marknaden är 

skräckgenren. Det är en genre som varit populär i olika former på andra plattformar sedan 80-talet och 

forskning om hur man skrämmer användare är ett brett fält (Bernard Perron, 2009; Liz Finnegan, 2016). Det 

fortfarande inte forskats mycket om hur skräckspel tar sig form i det nya mediet som är VR-konsoler. 

Termen Virtual Reality har funnits sedan 1987 och kan kopplas till virtuella världar (Sherman & Craig, 

2003). Dock har termen kommit att utvecklats under de senaste åren på grund av ny teknik som låtit 

användare fördjupa sig ännu mer i virtuella världar än att bara se dem på en skärm. Med hjälp av VR-

teknologi kan användare nu lura sina sinnen så pass mycket att det känns som att de faktiskt är där i den 

virtuella miljön.  

Att studera VR-konsoler ur ett medie- och kommunikationsperspektiv innebär att studera sambandet mellan 

användare och medium, alltså inte enbart teknologin eller psykologin. Den här perspektivet tillåter en mer 

omfattande syn på VR-konsolerna. Alltså inte bara teknologins möjligheter eller användarnas mottagande 

och tankar, utan samspelet mellan de två. Det är ett effektivt sätt att undersöka hur väl VR-konsoler 

kommunicerar med användarna och därmed hur användbara de är, då en teknologi bara är så användbar 

som dess användare gör den till.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Med nya VR-konsoler ute på marknaden så ökar efterfrågan på spel och program till dem. Dock är 

forskningen kring VR just nu mer fokuserad på de nya VR-konsolernas föregångare, eller fokuserat på 

träningssimulationer och potentialen för rehabilitering. Det finns alltså kunskap kring VR, men med så ny 

teknologi som den form VR har idag så har forskningen hamnat efter. Det finns särskilt lite information om 

hur spel upplevs i VR. Medie- och kommunikationsfältet brukar studera upplevelse i olika medier, men fältet 

är fattigt gällande User Experience (UX) i VR. Det är därför av intresse för både VR-designers och för 

marknaden som helhet att utforska hur användare upplever mediet. Syftet med studien är att fylla 

kunskapsbristen gällande skräck i en VR-miljö, vilket är av stort intresse då tidigare forskning kring 

skräckgenren tyder på att stark “immersion”, fördjupning i den virtuella miljön, levererar skräck på ett 

effektivare sätt (Perron, 2012; Ivana Müller, 2011) och VR-konsoler, i jämförelse med andra plattformar, kan 

ge en djupare upplevelse genom “immersion”. Då skräck har varit en populär genre för spel, särskilt bland 

de nyare VR-spelen, är det av intresse att studera den här kombinationen, särskilt då fältet tycks sakna 

forskning. Vid användningen av ordet VR-konsol i dessa frågeställningar menas de moderna VR-konsolerna, 

med fokus på HTC Vive. Det som avses med skräckelement är exempelvis ljud och visuella faktorer som har 

som avsikt att vara skrämmande och skapa obehag eller rädsla hos användaren. Exempelvis ljud kan ha 

“affordances”, konnotationer, som har en skrämmande innebörd för användaren och kan påverka 

upplevelsen i VR-miljö (Daniel Kromand, 2008; Ian Hutchby, 2001). Det är av intresse att se om tidigare 

forskning inom skräck, särskilt gällande ljud, går att applicera på skräckspel i en VR-konsol. Den första 

frågeställningen är som följer: 

 Vilka sorters element kan bidra till en effektiv skräckupplevelse i VR-miljö och hur påverkar 

”immersion” det? 

Det är också av vikt att se hur väl nya VR-konsoler fungerar för att generera en känsla av “immersion” då 

detta är av stor vikt för inlevelse vilket kan vara avgörande för att skapa en skrämmande upplevelse. Saker 

som utrustningen, kontrollerna och styrning samt möjlighet för interaktion kan spela roll för “immersion”. 

Även elementen i VR-miljön, som ljud och visuella objekt, kan påverka “immersion” och behöver därför 

undersökas. Resultaten tas utifrån både användarnas egna uppfattning, men även via observationer av 

speltest. Nästa frågeställning är alltså: 

 Vilka uppfattade faktorer kan påverka “immersion” i VR? 

En annan frågeställning som bör hållas i åtanke för studien är huruvida tidigare erfarenheter kan spela någon 

roll vid användning av VR. Tidigare erfarenheter påverkar hur vi tar oss an det vi stöter på så finns det 

någon skillnad i användandet av VR beroende på erfarenhet hos användaren (Kromand, 2008)? 

 Kan tidigare erfarenheter inom skräck och spel påverka upplevelse i VR? 



9 
 

1.3 Avgränsning och begränsningar 

Speltesternas deltagare är avgränsade till individer som är studenter eller har varit studenter vid Karlstad 

Universitet. Detta kommer att förklaras mer genomgående i metoddelen. Detta uppmärksammas även som 

en begränsning med studien, då studenter innehar specifika egenskaper som inte är generella för den 

allmänna populationen. En annan begränsning är att speltestet endast omfattar 16 deltagare vilket kan ha 

svårigheter att representera en population och bör därför replikeras för att generalisera kring resultaten. 

Detta bör läsare ha i åtanke då detta har stor påverkan på analysen och resultaten. Undersökningen har även 

avgränsats genom att endast använda sig av VR-konsolen HTC Vive. Speltesterna var beroende och därmed 

begränsade av ett samarbete med ett annat team som skapade dessa. Därför har testerna behövts anpassats 

efter deras schema och kompetens samt tillgång till VR-utrustningen. Utrustning som mäter hjärtrytm och 

hjärnaktivitet kunde ha varit bidragande till undersökningen, men fick uteslutas på grund av att den inte 

fanns tillgänglig. Undersökning är även avgränsad till att den undersöker specifikt skräckelement i VR-miljö.  

1.4 Disposition 

Dispositionen ser ut som följer; 

“Teori och tidigare forskning” inleds med en kort översikt över forskningsfältet för VR samt hur 

forskningen i ämnet ser ut inom medie- och kommunikationsfältet. Därefter presenteras VRs historia och 

utveckling. Sedan förklaras VR och “immersion” för att sedan leda in på skräckelement. Därefter går 

“Metodval” igenom den metod som använts för att genomföra studien och förklarar testerna samt 

urvalsgrupperna. Sedan presenterar “Resultat” empirin och är indelat utefter de teman som den insamlade 

datan analyserades utifrån. Baserat på resultaten av undersökningarna diskuteras och analyseras datan i 

“Analys och diskussion”. “Slutsatser och framtida forskning” presenterar resultaten av analysen och svarar 

på frågeställningarna. Här presenteras även förslag på vidare forskning i ämnet. Till sist tas “Implikationer 

för samhället och arbetsliv” upp och behandlar hur studien och dess resultat kan komma att påverka och 

användas i branschen. 
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1.5 Termer och definitioner 

Här förklaras i korthet de termer och begrepp som kommer att inkluderas i uppsatsen. Dessa begrepp 

kommer att förklaras djupare i teoridelen. 

Immersion – Närmaste översättning är ”fördjupning”, i detta fall applicerat på virtuella miljöer. Alltså att 

känna sig en del av en virtuell värld, att uppleva i hög eller låg grad att man verkligen “är där”. ”Immersion” 

kommer vidare att användas som en term för fördjupning i virtuella miljöer baserat på den förklarade 

definitionen som är baserad på de valda teorierna kring termen. Detta för att endast ordet ”fördjupning” inte 

riktigt korresponderar innebörden av den engelska termen. 

Skräckelement - Olika element, visuella eller ljud, som har för avsikt att skrämma. De kan vara både 

uppenbart skrämmande men även stämningsskapande element som bidrar till en kuslig uppfattning av en 

miljö. 

Virtual Reality - Virtuell verklighet, en artificiell miljö gjord för att efterlikna en verklig värld som man kan 

känna sig “immersed” i då miljön agerar på ett verklighetstroget vis. 

VR-konsol - En konsol som är kapabel att erbjuda Virtual Reality. Termen kommer främst att mena de 

modernare VR-konsolerna med fokus på HTC Vive, vilket är den VR-konsol som används i testerna. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Förekomst av VR i tidigare forskning 

För att få en bild av hur forskningsfältet för Virtual Reality ser ut idag studerades det vilka resultat som 

dyker upp på Google Scholar samt eftersökningar i utvalda journaler inom fältet för media och 

kommunikation.  

Vid en sökning på Google Scholar av termerna “VR games”, “”Virtual reality games” och “Virtual Reality” 

var det få sökresultat som var kopplade till det valda ämnet. Det var en majoritet av resultaten som talade 

om rehabilitering eller andra psykologiska aspekter på VR. Andra resultat inkluderade VRs användning för 

träningssimulatorer i saker som kirurgi exempelvis. Flera av resultaten förklarade VR ur ett äldre perspektiv 

vilket undersökte föregångarna till dagens VR, bland annat sådant som tas upp i 2.2 Virtual Realitys historia. 

Det fanns även resultat om narratologisk design i VR, dock med mer fokus på spelmekanik än VR. Då ingen 

av dessa direkt kan kopplas till det utvalda ämnet är dessa inte resultat som är tillräckligt relaterade till 

studiens ämne för att användas.  

Fem vetenskapliga journaler inom fältet media och kommunikation studerades för att se om det fanns några 

publicerade artiklar gällande VR, gärna i samband med spel. Dessa journaler valdes på grund av att de är 

väletablerade och respekterade tidskrifter inom medie- och kommunikationsfältet. Då de största VR-

konsolerna HTC Vive, Oculus Rift och Playstation VR lanserades under 2016 är det troligt att om några artiklar 

om ämnet publicerats borde det vara kring den här tiden. Därför undersöktes utgivningar mellan januari 

2015 och maj 2017. Följande journaler undersöktes; Critical Studies in Media Communication, European Journal of 

Communication, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, New Media & Society 

och Television and New Media. Trots lanseringen av VR under 2016 var det ingen av dessa journaler som hade 

ens en artikel gällande VR eller VR-spel. New Media & Society hade artiklar i varje utgivning som handlade 

om spel eller var på något vis spelrelaterade, men inget om just VR eller utvecklingen av VR-teknologin. 

Efterforskningen tyder på att forskningsfältet för media och kommunikation har bristande kunskap när det 

kommer just till VR och VR-spel. Detta kan bero på teknologins nya form och att de aktuella konsolerna 

inte lanserades förrän 2016. Oavsett så betyder detta att det är ett ämne av intresse att introducera för 

medie- och kommunikationsfältet då kommunikation i spel och via nya plattformar är av intresse. Detta är 

dock en begränsad undersökning, men gjordes för att få en överblick.  
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2.2 Virtual Realitys historia 

Virtual Reality har utvecklats och genomgått många förändringar genom dess historia. Kapitlet kommer att 

presentera exempel på VR-teknologi genom historien. För att kunna förstå vad VR är och kunna fördjupa 

sig i det behöver man också veta vad VR har varit. Artin Artaud var först med att använda  begreppet 

Virtual Reality, “la réalité virtuelle”, för att förklara teaterns fantasifulla natur. Dock har detta ingen koppling 

till den teknologiska versionen av termen (Babak Arvanaghi & Lasse Skytt, 2016)  

Enligt Sherman och Craig (2003) skapade skapade Edward Link en “Flight Simulation” 1929 vilket hjälpte 

piloter att lära sig navigera och flyga vilket var bland den första VR-teknologin. De kunde träna i en virtuell 

eller syntetisk miljö skapad via mekaniska medel, vilket gjorde den här flygsimulatorn till en av de tidigaste 

föregångarna till VR. 1956 skapade Morton Heilig något han kallade “Sensorama”, ett system som lät en 

användare få en virtuell upplevelse i en avskild miljö där användaren kunde ta del av ett förinspelat scenario. 

Under 1960-talet påbörjades utvecklingen av olika HMD-liknande produkter (Head Mounted Display) och 

annan teknologi relaterad till VR. 1965 höll Ivan Sutherland ett föredrag om “the ultimate display”. Han 

talade då om konceptet av en apparat som låter användaren befinna sig i en miljö och interagera med den, 

där fysikens lagar inte längre stämmer. Det han beskrev var som en VR-miljö med interaktion. 1968 kom det 

första VR-systemet som inte var endast teoretiskt. Det var Ivan Sutherland som skapade de första 

fullständiga HMDs som även spårade huvudets rörelser (Sherman & Craig, 2003). Myron Krueger skapade 

1976 “Videoplace”, en artificiell verklighet där användarna interagerade med en skärm via rörelser (Tomasz 

Mazuryk Michael & Gervautz, 1996).  

  

1987 myntades begreppet “Virtual Reality” av Jaron Lanier (Steuer, 1992) som även var skaparen av VPL 

Research, bland de första företagen som skapade Virtual Reality-produkter som DataGlove 1985 och sedan 

Eyephone HMD 1988. Dessa var de första VR-objekten som skapades för kommersiellt bruk. DataGlove var 

en handske som läste av användarens handrörelser för input till en dator. EyePhones HMD var en typ av 

display som fästes vid huvudet (Sherman & Craig, 2003; Mazuryk & Gervautz, 1996). VR-upplevelsen 

BOOM skapades i prototypform 1987 och blev kommersiell 1990 av Fake Space Labs. 1990 lanserade W-

industries det första kommersiella VR-systemet och döpte det till Virtuality. Både HMD och en handkontroll 

användes i spelet. Virtuality var en konsol som man kunde finna på olika spelarkader. 1992 kom ett alternativ 

till de HMD-baserade VR-upplevelserna. CAVE var en VR-miljö som man kunde befinna sig i utan att ha 

på sig ett headset och här kunde upp till tio personer uppleva miljön tillsammans. 1998 öppnade Disney sina 

arkadhallar där man bland annat kunde prova på olika VR-spel med HMD och projektionsbaserade visuella 

displays (Sherman & Craig, 2003).  

  

Detta leder till den moderna form som VR-miljöer kommer i idag. 2010 hade Palmer Lucky skapat den 

första prototypen för Oculus Rift, en VR-konsol med kontroller och headset (Peter Rubin, 2014). 2014 kom 
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GoogleCardboard, ett billigt VR-verktyg som gör att man, med hjälp av sin smartphone, kan ta del av en VR-

upplevelse. Samma år meddelade Sony att de skulle lansera ett VR-headset till Playstation 4 (Michael 

McWerthor, 2014). 2016 lanserades HTC Vive av HTC och Valve Corporation, en spelkonsol med headset 

och kontroll samt sensorer för rummet (Prasuethsut, 2016).  

2.3 Immersion och VR 

För att kunna ta sig an en undersökning av VR så behöver man förstå vad virtuella miljöer är, hur de är 

uppbyggda och hur de kommunicerar med användaren. Enligt Sherman och Craig (2003) leder bra 

kommunikation i en virtuell miljö till en fördjupad upplevelse. Huvudelementen i virtuella miljöer, enligt 

författarna, är en virtuell värld, “sensory feedback”, “immersion” och interaktivitet. VR innebär att ha en 

virtuell miljö, gjord för att efterlikna verkliga drag, där användaren kan känna “immersion”, en fördjupad 

upplevelse. Det finns olika sätt att kunna få känslan av “immersion”. Sherman och Craig (2003) skiljer på 

“mental immersion” och “physical immersion”. “Mental immersion” innebär att användaren mentalt och 

känslomässigt känner sig engagerad i miljön och uppfattar den som verklig. “Physical immersion” innebär 

att användaren kopplar sina sinnen till VR-miljön via ett teknologiskt medium. Det krävs alltså en tydlig 

koppling, ett medium, mellan användare och den virtuella miljön. Denna kan exempelvis vara högtalare och 

displayer. Sådant som upplösning och gränssnitt kan påverka upplevelsen av den virtuella miljön och bör 

därför tas i åtanke vid skapandet av en virtuell miljö.  

Sherman och Craig (2003) menar att när det finns ett medium som kopplar användaren till den virtuella 

miljön kan man lura sinnena för att öka “immersion” genom att miljön reagerar som förväntat. Exempelvis, 

om användaren får en visuell simulation av att falla samtidigt som de hör vind i öronen så tycker hjärnan att 

det känns som att de faller och påverkar balanssinnet som ger illusionen av att falla. Dessa faktorer för 

“immersion” i en virtuell miljö bör även ses åt det motsatta hållet. För att användaren ska kunna navigera i 

den virtuella miljön krävs det att kontroller och styrning från användaren får verklighetstrogna resultat. 

“Immersion” kan alltså ske genom interaktivitet som att miljön reagerar på användarens styrning eller 

rörelse. Miljön bör reagera på ett naturligt vis så det inte skapas friktion mellan användarens förväntningar 

på interaktionen och miljön då “immersion” kan störas av oväntade effekter. Exempelvis, om användaren 

försöker gå framåt i miljön men istället rör sig sidleds kommer detta upplevas som störande och minska 

“immersion”. Detta kan kopplas till Gordon Callejas (2011) term “Environmental properties” som uppstår 

när ett spel utspelar sig i en konstruerad miljö som innehåller fysiska egenskaper som efterliknar egenskaper i 

den verkliga världen. Exempelvis: om man i ett spel faller tre meter ner på hård mark så resulterar detta i 

skada på spelarens avatar. Detta skapar även en fysisk struktur i spelet som bidrar till den mentala bilden 

spelaren har av egenskaperna miljön.  

Det underlättar om det finns system för att hjälpa användaren att navigera i den virtuella miljön. Med hjälp 

av en mängd olika ”tracking”-system, spårsystem, finns det möjlighet att lokalisera användarens position i 
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den virtuella miljön samt spåra deras rörelse i den fysiska världen. Med den insamlade datan kan rörelse och 

position kommuniceras till användaren med hjälp av visuell simulation genom tecken på rörelse som 

förflyttning av synvinkel som passar ihop med användarens handlingar. Detta är vad Sherman och Craig 

(2003) kallar “sensory feedback”. Detta kan ske exempelvis med fysiska kontroller där användaren själv 

använder knappar, spakar och annan styrmekanik för att röra sig. 

Calleja (2011) påstår att för att förstå vad begreppet “immersion” innebär behöver man först förstå 

begreppet “perception”, uppfattning. Calleja argumenterar att begreppet “perception” kan anses ligga nära 

begreppet “immersion”. Anledningen till att dessa två begrepp närmar varandra sig kan vara på grund av att 

uppfattningen om en miljö kan ses som känslan av att “vara där” och att “vara närvarande” i miljön. 

“Perception” kan alltså tolkas som att användaren har en tydlig uppfattning om miljön de interagerar med 

och på så sätt så kan de få en fördjupad “immersion”-upplevelse av sagd miljö. Huruvida detta innebär att 

man fysiskt faktiskt måste befinna sig på en plats eller om det räcker att man mentalt känner sig närvarande 

är öppet för diskussion. Dock menar Calleja att användaren kan ta emot miljön de är i kontakt med via ett 

digitalt medium. “Absorption”, absorbering, kan ske genom att bli transporterad in i mediet på något vis, 

exempelvis genom syn och hörsel.  

“Immersion” kan alltså förklaras som att en spelare absorberas i ett spel, de känner en fördjupad koppling 

till spelet. Antingen genom att man har en djup koppling till avataren och näst intill upplever sig vara 

avataren i spelet, eller genom att uppleva en känsla av att man helt enkelt är där i miljön. Om en spelare 

delvis eller helt glömmer bort att de sitter och spelar när de är i en virtuell miljö skulle man kunna förklara 

det som att spelaren är “immersed” i spelet. Det finns naturligtvis olika grader av “immersion” och det 

behöver inte alltid vara så starka indikationer på “immersion” som att man glömmer bort att man inte är där 

“på riktigt”. Det är med hjälp av den här fördjupade upplevelsen som användarna kan känna sig 

transporterad till en annan (virtuell) värld. Müller (2011) definierar “Immersion” genom att förklara det som 

“Spatial Presence”. “Spatial presence” är när en användare “gets the feeling of really experiencing something 

within the virtual environment” (Müller 2011, s 29). Det är alltså när en användare får känslan av att 

verkligen uppleva något som känns verkligt fast det är i en virtuell miljö. Teorin kring “Spatial presence” är 

generellt att spelare skapar någon eller något som representerar dem i deras tanke i spelet, spelaren relaterar 

till den mediabaserade miljön, som även kan kallas “spelvärlden”, till där de befinner sig i spelet (Müller, 

2011). Definitionen av “immersion” som används i den här studien är en blandning av de ovanstående 

forskarnas definitioner. Det innebär att termen “immersion” tolkas som en känsla av att vara uppslukad av 

virtuell miljö, exempelvis ett spel. Individen som spelar upplever en fördjupad känsla av att faktiskt befinna 

sig i en virtuell värld och på så sätt uppleva de känslorna som passar för den situationen som spelaren 

befinner sig i. Det betyder även att spelaren kommer uppleva att de handlingar som de utför känns naturligt 

som om de vore i den virtuella världen själva.  
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2.4 Traditionella skräckspel 

Med mer förståelse om hur virtuella miljöer kan användas och en förklaring av termen “immersion” bygger 

detta vidare till hur skräckspel kan upplevas med en djupare koppling mellan virtuell miljö och användare. 

Perron (2012) igenom genren skräck med hjälp av spelserien Silent Hill som exempel. Han ger flera exempel 

på skräckspel som använder olika skrämseltaktiker så som att vissa har monster för att skrämmas och andra 

fokuserar på en känsla av obehag och kuslighet. Perron (2012, s. 37) förklarar att i Silent Hill får spelaren 

snabbt en känsla av att något är fel i sin omgivning trots att de egentligen inte ser något. Trots bristen på 

visuella skrämselelement så känner ändå spelaren obehag på grund av att miljön är onaturlig. Spelet 

presenterar sedan fler detaljer som bekräftar spelarens obehag med osäkerhet gällande omgivningen som 

känns konstig och hotfull. Det obehagliga bygger sedan vidare med tydliga visuella element som är störande 

och skrämmande element som lik och blod. Det blir en psykologisk terror som drar spelaren från 

verkligheten när de möts av onaturliga och kusliga ting.  

Perron (2012) säger att den mest övertygande sortens skräck är inte den som man ser, utan den som antas 

och formuleras i spelarens huvud. Sådant kan vara skrämmande till den nivån att spelaren påverkas i den 

fysiska världen genom sådant som ökad andning och puls, svettningar vilket kan leda till att den skriker. 

Detta kallas “fiction motions” (Perron, 2012, s. 33) och innebär att spelaren har en så stark koppling till 

karaktären i spelet att de får fysiska reaktioner . Alltså kan den tidigare termen “immersion” (Sherman & 

Craig, 2003; Calleja, 2011; Müller, 2011) appliceras som en ytterst användbar funktion för att kunna 

optimera upplevelsen när man spelar skräckspel. 

“Affective gaming” som förklaras av Vanus Vachiratamporn, Roberto Legaspi, Koichi Moriyama och 

Masayuki Numao (2013). Det är en forskningsmetod som går ut på att studera användarens känslor i spel 

och för på så sätt kunna förbättra och förhöja spelupplevelsen då resultaten kan användas för att skapa spel 

vars design skräddarsys efter användarens emotionella status (Thomas Christy & Ludmila L. Kuncheva, 

2013; Vachiratamporn et al., 2013). Författarna utförde ett experiment med användartester på skräckspelet 

Slenderman. De mätte deltagarnas hjärtrytm och hjärnaktivitet under testet som varade mellan 5-20 minuter. 

Både testpersonen och spelet filmades under testet. Innan testet fick deltagarna veta vad som var 

skrämmande. Resultaten visade att spelarna var troligare att känna rädsla vid en skrämmande situation i 

spelet om de innan situationen varit i “suspense”. Det som visade sig ha bäst resultat för att kunna mäta 

spelarens påverkan av spelet var hjärtmonitorn. 

Müller (2011) talar om skräckelement som går att finna i olika medier. Ett av de mest effektiva 

skräckelement som återkommer är “suspense”. “Suspense”, eller spänning, fungerar bäst ju mindre spelaren 

vet. På så sätt fyller spelarens fantasi i kunskapsluckorna som orsakas av spänningens begränsade 

information och skapar effektivt en kuslig upplevelse. Detta sker på grund av att spelaren i många fall skapar 

den historia som skrämmer dem mest. Det är något en författare inte kan göra lika väl då detta skräddarsyr 
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skräckelementen till varje spelare. Skräckspel utspelas ofta i bekanta miljöer som spelaren kan identifiera sig 

med. På så sätt kan man ändra små detaljer i miljön och spelaren kommer märka dem. 

Müller (2011) tar även upp rollen ljud kan ha i skräckspel. Ljud kan hjälpa spelet att upplevas mer verkligt 

och få spelaren att empatiskt relatera till olika händelser i spelet. Ljudet kan stötta de visuella delarna i spelet 

och få objekt att bli mer “levande”, om till exempel ett glas slår i marken förväntar vi oss ett ljud, och 

tillkommer detta ljud upplever vi att objektet har en mer “fysisk form”, vilket kallas “apparent realism”. 

“The most important trait of apparent realism is the fact that it is not heightened by realistic 

sound, but by sounds that fit into the narrative structure – that makes them seem realistic in a 

certain context of the established story, style and environment” (Müller 2011, s 44).  

I relation till detta nämns även “ergo audition” vilket enkelt kan förklaras som att en spelares handlingar 

bekräftas genom ett passande ljud vilket får spelaren att känna sig i kontroll över sina handlingar. Exempel 

på “ergo audition” kan vara ljud från fotsteg. När spelaren går hör de varje fotsteg de tar i den virtuella 

miljön vilket ska öka spelarens känsla av kontroll över sina handlingar. I skräckspel kan man ofta finna 

oförutsägbara, ofta höga ljud som förekommer bland annat för att hålla spelaren på spänn. “In the survival 

genre, unpredictable and arrhythmic environment sounds will resist listener adaption” (Müller 2011,s 46). 

Med hjälp av dessa tvingas spelaren att försiktigt och noggrant lyssna efter ledtrådar i form av ljud. Det här 

används för att överraska och skrämma spelaren och är ett väldigt effektivt trick.   

2.5 Varningssignaler i skräckspel 

Med klassisk skräck och dess skrämseltaktiker kommer en särskild funktion som kan förklaras som 

varningssignaler, något som informerar spelaren om att en annalkande fara. Perron (2004) har studerat ett 

flertal spel inom skräckgenren för att se på hur skräckelement kan levereras i olika former. Bland det 

viktigaste för skräck är att användaren ska känna sig osäker. Användaren ska inte kunna veta vad som ska 

skrämma dem, men däremot är det viktigt att kunna ge användaren någon slags varning att det kommer 

hända något snart. Han refererar till något han kallar för ”The Startle Effect” som har tre punkter; 

karaktärens närvaro, ett underförstått annalkande hot och till sist en plötslig händelse. När användare får en 

ledtråd om att något är på väg att hända blir de spända och ser sin omgivning som en riskzon för hot. 

Varningar som kan informera användaren om att något skrämmande väntar dem kan ske både visuellt och 

genom ljud. När det kommer till ljud kan det vara diegetiska ljud som att höra något närma sig eller att 

karaktären man spelar är skrämd (hjärtslag/andning). Icke-diegetiska ljud kan vara sådant som att 

bakgrundsmusiken ändras från en lugn melodi till en mer spänningsfylld. Perron (2004) tog skräckspelet 

Silent Hill som exempel där spelaren blir tilldelad en sensor som låter spelaren veta om fiender var nära 

genom ett särskilt ljud. När en spelare utsätts för rädsla är det troligt att de kommer ihåg omständigheterna 

och kommer därför bli betingade att dra paralleller mellan särskilda element och skräck. När de senare stöter 
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på dessa element kommer de att signalera fara för spelaren även om de faktiskt inte ser eller hör något som 

annars skulle kunna tolkas som ett hot. 

Den här sortens varningssignaler är något Kromand (2008) också studerat och han säger att ljud bär med sig 

information till användaren och även bidrar till en mer fördjupad upplevelse. Alltså kan ljud öka känslan av 

“immersion” då ljudets innebörd beror på dess ”affordance”, alltså värde. Det är en term som Hutchby 

(2001) förklarar på liknande vis. De enklaste ljuden kan ha en kulturell betingning, en “affordance”, som 

bidrar till rädsla hos mottagaren. Ett så simpelt ljud som en knackning kan betyda besök eller hot beroende 

på mottagarens sinnesstämning. Hur väl mottagaren kan tolka “affordance” kan avgöra hur de spelar ett spel 

då vissa spelare förstår att vissa ljud betyder något särskilt och andra inte. En person som tolkar ett hotfullt 

“affordance” i ett ljud är på sin vakt och därmed beredd och i “suspense” jämfört med en person som inte 

tolkat det som ett hot. En person som förväntar sig se något som följd av ett varnande ljud är mer på spänn 

och ser faror i alla hörn. Kromand tar upp ett spelexempel på hur visuella element och ljud kan skapa en 

obehaglig stämning eller varna spelaren. Författaren förklarar att i spelet F.E.A.R, kan spelaren höra 

karaktärens andning och puls och även antagonistens, spökets, skratt och rörelse. I detta spel stöter spelaren 

på spöket i ett trångt utrymme vilket gör att när spelaren sedan tvingas in i en liknande situation senare 

väntar de sig att bli skrämda igen, särskilt i samband med varningsljud som ökad puls. Så att upprepade 

gånger följa ett säreget element med en minnesvärd händelse kan skapa en betingning hos mottagaren som 

gör att de kommer att ha detta i åtanke framöver.  
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3. Metod 

3.1 Metoder 

För att kunna genomföra en utförlig kvalitativ undersökningen har flera metoder använts. Detta för att dessa 

metoder har sina begränsningar och det går att få ut mer och tydligare data vid användning av de olika 

metoderna. Bara intervju är enbart utifrån vad respondenterna tycker och att bara observera speltester ger 

inte hela tankar och upplevelser kring testet. Därför har dessa två metoder kombinerats för att få ut resultat 

med god validitet.  

3.1.1 Speltest och observation 

Vid genomförande av speltester och observationer av User Experience (UX) är det viktigt att avgöra om den 

eftersökta datan är kvantitativ eller kvalitativ (Interaction Design Foundation, 2017). I detta fall var det 

kvalitativa resultat som söktes, med medvetenhet om att det är svårare att generalisera datan. Dock var det 

viktigt att kunna få ett tydligt djup i analysen för att kunna få fram resultat med hög reliabilitet. Testerna 

gjordes i en mindre strukturerad miljö då speltestarna inte skulle känna sig mer obekväma än nödvändigt då 

det som testades var helt nytt för dem. Det är en så kallad “Naturalistic Observation” (Interaction Design 

Foundation, 2017) där man under mindre strukturerade omständigheter än i ett laboratorium observerar 

användare i en vardaglig och naturlig situation. Vid observationer av UX undersöker man vad 

testpersonerna faktiskt gör, inte vad de förväntas att göra. Man studerar reaktioner, kroppsspråk och vad de 

säger samt ser på helheten av testet. Exempelvis, kan testpersonens tidigare erfarenheter spela en stor roll 

för deras upplevelse av testet vilket är något som är viktigt att ha i åtanke under analysprocessen. Med den 

här typen av test blir upplevelsen mer verklighetstrolig för testpersonerna, men det kan vara svårt att 

reproducera testet och det kan finnas externa variabler som kan påverka resultatet. Dessa risker är viktiga att 

ha i åtanke vid analysen (Interaction Design Foundation, 2017). 

För speltestet användes en dator, VR-konsolen HTC Vive-sensorer, ett VR-headset från HTC Vive och en 

tillhörande handkontroll. Testet genomfördes på Innovation Park i Karlstad där utrustningen gjordes 

tillgänglig via VR-projektet The Great Journey. Konsolen spårar användarens huvudrörelser och 

kontrollernas rörelser. De knappar handkontrollen har som används för navigering och interaktion i den 

virtuella miljön är en rund touch-platta på ovansidan (knapp 1, Bild 1), en knapp på undersidan (knapp 2, 

Bild 1) och två knappar på vardera sida (knapp 3, Bild 1). Funktioner för dessa förklaras senare 

Testpersonerna hade en yta på cirka 3x3 meter att röra sig på, men var begränsade i sina rörelser på grund av 

sladden mellan headset och dator. Testmiljöerna som användes var skapade av gruppen Endemic 

Entertainment som var en del av projektet The Great Journey. Deltagarna genomförde testerna individuellt 

under båda testerna. Innan speltestet genomfördes fick deltagarna en kort genomgång av vad det var för 

slags test utan att få information som kunde påverka resultaten. De fick även skriva på ett informerat 

samtycke om att de var medvetna om att data samlades och hur samt att det skulle användas i 
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undersökningen (Bilaga 3, Bilaga 4). Speltestarna filmades under speltestet för att kunna se reaktioner, 

kroppsspråk och rörelser. Det underlättade även analysen om inspelningen visade var i miljön testpersonen 

reagerade på ett visst vis så att kunna se skärmen i inspelningen underlättade detta moment.  

 

Bild 1. HTC Vive handkontroller. 

Totalt var det nio inspelningar från det första testet och tio i andra testet. Tiderna för att genomföra testerna 

varierade mellan 5-14 minuter i första testet och 3-16 minuter i andra testet. Detta berodde på att vissa av 

deltagarna interagerade längre med miljön än andra. De virtuella testmiljöerna som användes var speciellt 

designat efter testernas olika behov. Det första var avskalat och fokuserat utan större detaljer. Anledningen 

till uppdelade tester var att ha många element i miljön, vilket det andra testet skulle ha, skulle kunna vara 

distraherande och förvirrande då användaren möttes av främmande kontroller och navigering. Det var även 

begränsningen som gjorde att programmeraren som skapade testmiljöerna endast hade hunnit göra den 

första VR-miljön då testet skulle genomföras.  

3.1.2 Intervju 

Intervju används för att få en djupare förståelse av användarens upplevelser och för att kunna förstå 

användarens synvinkel (Steinar Kvale 1997, s.9). Kvale (1997) förklarar “Tematisering” där syftet formuleras 

för undersökningen och ämnet för intervjun och undersökningen beskrivs innan intervjun tar plats. Inför 

intervjuerna delades frågorna upp efter teman som skulle undersökas, exempelvis interaktion och kontroller. 

Ett annat moment är “Planering” vilket innebär att schemalägga vad för slags data man vill få ut och hur. 

Det vill säga, den kunskap som önskas att uppnå från undersökningen ska prioriteras i planeringen. Detta 

säkerställdes genom att kontrollera att alla frågor för ett särskilt tema hade ställts och faktiskt gav 

informationen som behövs innan intervjun ledde vidare till nästa del. Enligt Kvale (1997) bör intervjuerna 

genomföras med hjälp av en intervjuguide och “med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta 

kunskapen [...]” (Kvale 1997, s. 85). Vad detta innebär är att utnyttja tematiseringen som man delat in 
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intervjun i tidigare och att intervjuaren håller sig flexibel under intervjun för att anpassa sina frågor till det 

svar som getts så att man kan ställa rätt frågor för att få alla svaren som behövs.  

För att kunna utföra en intervju krävs det inte bara rätt sorts intervjuperson, men också en intervjuare som 

innehar vissa kvalifikationer. Kvale (1997) lägger fram ett flertal olika kvalifikationer som en intervjuare bör 

ha för att kunna anses som kompetent. En intervjuare bör bland annat vara kunnig, strukturerande och 

tydlig (Kvale 1997, s 138). Att vara “kunnig” innebär att man som intervjuare har kunskap och är påläst om 

ämnet. Detta hjälper intervjuaren att kunna se vilka frågor som är viktigast. Det är även viktigt att ha en 

tydlig struktur i intervjun. Att exempelvis sammanfatta intervjuns innehåll i slutet av intervjun för 

intervjupersonen är positivt, enligt Kvale. Att utforma frågorna så tydligt som möjligt är viktigt för att 

intervjupersonen skall kunna svara.  

Kvale (1997, s.124-125) definierar ett antal olika sorters frågor som kan driva en intervju framåt. Ett tecken 

på hög kvalité på intervjun är att frågorna bör vara så korta som möjligt medan svaren är så långa som 

möjligt. Svaren bör inte behöva ytterligare förklaringar vid presentation. I början av en intervju kan det vara 

passande att använda sig av “inledande frågor” som är öppna och ger möjlighet för respondenten att svara 

med spontana beskrivningar i egna ord. Det som använts var exempelvis “Hur kändes det där?”. Den här 

sorterns fråga användes för att öppna upp intervjun och lade grunden för vilka frågor som behövdes ställas 

efter det. Det gjorde det även tydligare för intervjuaren vilka delar som respondenten hade fått särskilt 

intryck av under speltestet. Svaren frågor av detta slag kan leda till “uppföljningsfrågor” som är ett visat 

intresse utifrån vad respondenten sagt och som intervjuaren uppmärksammat. Det kan bara vara 

instämmande nickningar eller jakande för att visa för respondenten att man lyssnat och uppmärksammat det 

som sagts. Den sortens reaktioner kan även anses vara uppmuntrande för respondenten att berätta mer om 

ämnet. Det finns även “specificerade frågor” som är operationaliserade frågor som “Vad tänkte du då?” vid 

ett särskilt ämne. Ibland kan även “sonderande frågor” fungera för att uppmuntra respondenten att förklara 

vidare då det är frågor som ber respondenten att vidare förklara ett svar utan att intervjuaren fokuserar på 

någon särskild vinkel av innehållet. Exempel på en sonderande fråga är “kan du ge fler detaljer om det där?”.  

Senare i en intervju, närmare slutet, kan “direkta frågor” börja bli mer passande då de introducerar ämnen på 

ett rakt vis. Dessa frågor bör undvikas tills slutet för att låta respondenten förklara sina tankar så öppet som 

möjligt under den tidigare delen av intervjun men kan behövas senare för att uttömma ett ämne som 

respondenten kanske bara nämnt förbigående. Exempel som använts i studien är “kändes det som att du 

hade kontroll över dina rörelser?”. Intervjuaren bör i slutet av intervjun bekräfta att de förstått 

respondentens svar på ett korrekt vis, vilket har använts har använts i studien. Om man fått en uppfattning 

om respondentens åsikt kan man fråga “Du menar alltså att…?” för att se om intervjuarens uppfattning 

stämmer. Detta är något som är till för att öka intervjuns kvalité och reliabilitet (Kvale, 1997, s.124-125).  

För att genomföra intervjuerna användes inspelningsutrustning och de skedde direkt efter genomförandet av 

speltestet. Respondenterna genomförde intervjuerna individuellt och de blev intervjuade av en ledande 
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intervjuare, dock ibland med komplementerande frågor av den icke-ledande intervjuaren som var 

närvarande. Dessa roller av ledande och icke ledande turades om. Det ideala hade varit att använda samma 

intervjuare genom alla intervjuer, men detta gjordes på grund av att båda intervjuare var relativt oerfarna så 

den kombinerade kunskapen och erfarenheten kunde forma en så bra intervju som möjligt. Totalt fanns det 

en videoinspelning och sju ljudinspelningar från första testet, samt tio videoinspelningar från andra testet av 

intervjuerna. Anledningen till att bara en intervju i första testet var filmat var på grund av ett mindre fel med 

utrustningen men i andra testet filmades alla intervjuerna för att bättre kunna analysera minspel och 

kroppsspråk. Då respondenternas förklaringar och beskrivningar varierade i längd så blev intervjuerna olika 

långa. Tiderna på intervjuerna varierade mellan 3-9 minuter i första testet och 5-19 minuter i andra testet, 

men alla respondenterna gick igenom samma ämnen. Detta för att det kunde vara av vikt gällande ett ämne 

som skräck. Hur Kvales (1997) intervjumetod har använts för intervjuerna i varje test och hur de var 

utformade kommer att förklaras senare i uppsatsen för att kunna vara mer ingående i utformningen av 

intervjuerna. 

3.1.3 Analysmetod 

Efter testerna genomfördes analyserades datan genom transkribering av intervjuerna och observation av 

speltesterna. Under själva transkriberingen skrevs det ut så ordagrant som möjligt vad testpersonerna sade 

med talspråk och liknande, men för att lättare kunna förstå och läsa det så har de utvalda citaten som 

presenteras i resultatet valts att renskrivas. Självfallet är de ursprungliga orden kvar i så stor utsträckning som 

möjligt, men då respondenterna tenderade att upprepa sig och omformulera sig mitt i en mening kan det 

vara svårt för läsaren att hänga med när man läser det. Alltså renskrevs citaten för att göra dem mer 

lättläsliga när de presenteras för läsaren.  

Resultatet från det första testet observerades och analyserades med fokus på testpersonernas reaktioner på 

att bli placerad i VR-miljö, vilka knappar de använder och hur de rör sig. Analysen såg även på hur pass 

integrerade i miljön testpersonerna upplevde sig vara och själva tyckte det kändes. Analysen av det andra 

testet skedde på liknande vis, genom att analysera film- och ljudinspelning av speltesterna och intervjuerna.  

Analysen av intervjun gav möjlighet till djupare insikt i testpersonernas tankar och upplevelser under testet. 

För att kunna genomföra en så kallad “thematic analysis” (Alan Bryman, 2008, s.554-555; Virginia Braun & 

Victoria Clarke, 2006) krävdes det att redan under skapandet av intervjuguiden börja fundera på vilka teman 

som datan skulle sorteras i. Därefter, när datan var insamlad, analyserades resultaten och sorterades efter de 

valda variablerna, teman, som skulle underlätta analysen. Att dela in resultaten i olika ämnen utifrån särskilda 

teman skapar en tydlig struktur och ger mer reliabilitet och validitet då man kan tydligt redovisa vilka 

variabler som använts för att sortera sin data. Den här sortens analys ger en mer överskådlig blick av den 

insamlade datan då man kan se vilka likheter och skillnader respondenterna hade i sina svar och även avgöra 

om det är data som saknas för att kunna få ut tydlig information. Dock är en svaghet med metoden att det 
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inte finns några specifika processer för att välja ut och sortera datan och det är upp till den som analyserar 

att redovisa tydligt hur sorteringen skett och varför datan har tolkats på detta vis. Detta stadie av analys är 

även en del av Kvales (1997) slutgiltiga steg i att genomföra en intervjumetod (“Analys”, Verifiering” och 

“Rapportering”) (Kvale 1997, s.85). 

Braun och Clarke (2006) pekar ut hur viktigt det är att man som analytiker är väl bekant med sin data för att 

kunna använda den. Därför är det viktigt att läsa och lyssna igenom sitt material flera gånger under 

analysprocessen för att kunna vara en aktiv analytiker. Den här sortens analysmetod syftar till för att visa 

helheten av den insamlade datan. Därför är det viktigt att vara noggrann med att ge all data uppmärksamhet 

under kodningsprocessen. Kodningsprocessen sorterar in datan i potentiella återkommande mönster för att 

sedan kunna avgöra vilka teman dessa mönster kan passa i. Man kan sedan börja passa ihop teman med 

varandra och se hur dessa teman kan överlappa eller komplementera varandra. 

3.2 Urvalsgrupper 

Enligt en undersökning av ISFE (2016) som genomförts i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien 

visas det att de som regelbundet spelar spel på olika plattformar är personer mellan 6-34. Av dessa 

plattformar har konsoler och/eller datorer en majoritet i tre av länderna. Samtidigt visar en undersökning 

publicerad på Polygon (Frank Allegra, 2016) att i USA är snittåldern på de som frekvent köper spel 38 år. 

Utifrån den här datan är det resonabelt att dra ett snitt på 18-35 år som grupp som spelar mycket och är 

trolig att köpa spel och är därmed en passande grupp för testande av VR-spel. Den gruppen är ett mellanting 

av en åldersgrupp som frekvent spelar och en åldersgrupp som frekvent köper spel. Då VR är en ny 

teknologi som kan introduceras till nya målgrupper användes samma åldersgrupp som utgångspunkt för 

samtliga deltagare i undersökningen. 

Det gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) som innebär att man väljer deltagare för undersökningen 

utifrån de som finns enkelt tillgängliga, vilket i detta fall var nuvarande eller tidigare studenter vid Karlstad 

universitet. Urvalsgruppen var även passande då de innefattar inom den åldersgruppen som valdes som 

utgångspunkt att kunna begränsa urvalsgruppen. Deltagarna bestod av både män och kvinnor, inte exakt 

jämnt fördelat då det var erfarenhet som togs i åtanke som variabel framför kön. Att undersöka likheter eller 

skillnader mellan könen var inte relevant i studien. Deltagarnas identiteter valdes att hållas anonyma i 

undersökningen då de inte var relevanta för presentationen av datan. Deltagarna var till stor del personer 

med svensk bakgrund, men en av deltagarna är en före detta utbytesstudent. Tanken var att deltagarna skulle 

vara av samma kulturella bakgrund då konnotationer och liknande kan påverkas av detta. Dock fick två av 

de ursprungliga deltagarna under det andra testet förhinder så en före detta utbytesstudent (D7T2) samt en 

före detta KAU-student (D3T2) genomförde testet istället. 

Följande är en tabell på deltagarna. Deltagarnas kod representerar nummer på deltagare och vilket av 

testerna de var med i. Tre deltagare var med i båda testerna och har därför “T12” som följd på sitt 
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deltagarnummer. Erfarenheten är indelad efter spelerfarenhet under första testet och skräckerfarenhet i 

andra testet. Dessa uppdelningar kommer att förklaras i nästa stycke. I resultatet kommer deltagarna och 

deras citat att refereras utefter dessa koder. Tre av deltagarna från det första testet var även en del av det 

andra testet. De andra deltagarna från första testet frågades men de var antingen inte intresserade eller fick 

förhinder.  

Tabell 1. Respondeterna. 

Deltagare Kön Ålder Sysselsättning/utbildning Test Erfarenhet 

D1T12 Kvinna 23 Student, bildberättande (fristående) 1 & 2 Erfaren 1 & 2 

D2T12 Man 24 Student, media och kommunikation 1 & 2 Erfaren 1 Oerfaren 2 

D3T12 Kvinna 25 Student, media och kommunikation 1 & 2 Oerfaren 1 & 2 

D1T1 Kvinna 25 Student, bildberättande (fristående) 1 Erfaren  

D2T1 Man 22 Student, media och kommunikation 1  Erfaren  

D3T1 Kvinna 22 Student, media och kommunikation 1 Erfaren  

D4T1 Kvinna 22 Student, media och kommunikation 1 Oerfaren  

D5T1 Kvinna 24 Student, bildberättande (fristående) 1 Oerfaren 

D6T1 Kvinna 24 Student, media och kommunikation 1 Oerfaren 

D1T2 Kvinna 24 Student, media och kommunikation 2 Erfaren  

D2T2 Kvinna 26 Student, media och kommunikation 2 Erfaren  

D3T2 Man 22 Deltidsarbetare på Shell 

(f.d. Student vid KAU) 

2 Erfaren  

D4T2 Man 25 Student, media och kommunikation 2 Oerfaren 

D5T2 Kvinna 24 Student, socionomprogrammet 2 Oerfaren 

D6T2 Kvinna 19 Student, bildberättande (fristående) 2 Oerfaren 

D7T2 Kvinna 23 Servitris, (f.d. Student vid KAU) 2 Oerfaren 
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3.2.1 Test 1 

I första testet var det två olika grupper; icke erfarna och erfarna spelare. De icke erfarna hade lite till ingen 

tidigare erfarenhet av spel vilket innebar att de hade testat spel av olika slag innan men hade ingen större 

vana av spel. De erfarna var så kallade “gamers”, spelare med stor erfarenhet av spel och olika konsoler samt 

spelar ofta på fritiden. Dessa variabler togs i åtanke då syftet med första testet var att förstå hur intuitiva och 

lättförstådda kontrollerna för HTC Vive var. Detta på grund av att skillnader i deltagarnas tidigare 

erfarenheter kan påverka resultat (Interaction Design Foundation, 2017). Det var även på grund av detta 

som ingen av deltagarna skulle ha testat att spela ett VR-spel på HTC Vive tidigare så att alla skulle ha 

samma startpunkt.  

Under den första undersökningen var det även tillfälle att se om grupperna hade homogena resultat vilket 

var till för att underlätta grupperingar inför andra testet. Med tydligt homogena resultat hade fokusgrupper 

kunnat vara ett alternativ inför det andra testet. Dock valdes ändå individuella test för det andra testet då 

skräck kan vara ett känsligt ämne där testpersonerna kan vara ovilliga att erkänna att de blev rädda inför en 

större grupp. Så individuella test valdes att undvika att tankar hos testpersonerna blir hindrade eller ändrade 

av grupptryck eller rädsla för att bli dömd för att öka validiteten av testerna. 

3.2.2 Test 2 

I det andra testet, där skräckelement och “immersion” skulle ligga i fokus, fanns det två grupper. Då 

spelvana inte låg i fokus vid detta speltest var det andra indelningar än i det tidigare testet. För detta test var 

det två grupperna indelade utefter deras tidigare erfarenhet av skräck. Detta innebar att ena gruppen hade 

större erfarenhet av skräck genom olika medier, exempelvis skräckspel och skräckfilm, medan den andra 

gruppen hade mindre exponering av detta. Val av just dessa grupper gjordes på grund av att kunna se en 

potentiell koppling mellan skräckerfarenhets eventuella påverkan på reaktion till skräck. Någon med mycket 

erfarenhet av skräck kan ha lärt sig att känna igen särskilda mönster för presentation av klassiska 

skräckelement samt hantering av konfrontation med skräckelement (Kromand, 2008). Det var därför av 

intresse att se om det fanns någon skillnad mellan dessa två grupper i kontakt med skräck i VR. 

  



25 
 

3.3 Test 1 - Immersion och kontroller 

3.3.1 Speltest 

Det första testet agerade som en pilotstudie som gav förståelse för interaktion och styrning i VR och lade 

därmed grund för den andra delen där skräckelementen skulle vara i fokus. Det första testet lade grund för 

att kunna svara på frågeställningen kring vilka faktorer som påverkar “immersion” i VR då Sherman och 

Craig (2003) säger att virtuella miljöer och användare behöver en obehindrad länk, genom exempelvis bra 

designad styrningsinteraktion. Om det visar sig vara en bra koppling mellan användare och den virtuella 

miljön ger det bättre chans för “immersion” då testpersonerna får en tydlig uppfattning av den. De kan då 

engagera sig i miljön, något som skapar större förståelse och mer fördjupning (Calleja, 2011; Sherman & 

Craig, 2003). 

Innan speltestet genomfördes fick deltagarna möjlighet att undersöka kontrollen som skulle användas för att 

bekanta sig med vilka knappar som fanns tillgängliga. Dock fick de ingen information om knapparnas 

funktion då det var av intresse att se om dess funktioner var intuitiva. Totalt var det tre knappar som 

deltagarna behövde hålla reda på. Den stora runda knappen på övre delen av ovansidan av kontrollen 

användes för styrning . Under det första testet utnyttjades touch-funktionen på knappen som går att trycka 

på, så deltagarna behövde inte trycka på knappen utan endast röra vid den. Den bakre knappen agerade som 

“action-knapp” som öppnade dörrar och lådor och knapparna på sidan användes för att hålla i saker om 

man ville ta upp ett objekt. Dock behövdes endast en av dessa hållas inne för att kunna ta upp objektet. 

Deltagarna hade endast en kontroll som de fick hålla i vilken hand de kände funkade bäst (Se Bild 1). 

Speltestet hade tre rum där varje rum hade ett mål som skulle uppnås innan testpersonen fick gå vidare till 

nästa. Första rummet undersökte den initiala reaktionen av att bli placeras i VR samt interaktion med miljön. 

I detta rum skulle användaren ta upp, släppa och kasta objekten i rummet samt böja sig ner och plocka upp 

dem från marken Resultaten från det första rummet var menade att visa om kontrollerna var lättförstådda 

för användarna. Här skulle de bekanta sig med kontrollen innan de gick vidare till nästa rum. Mellan 

rummen fanns det även dörrar som krävde interaktion för att öppna, nämligen genom att greppa och dra. 

En rörelse mycket lik den i den fysiska världen då man drar genom att fysiskt röra armen vars rörelse spåras 

av konsolen. I andra rummet var målet att finna en blå kon som fanns i en av de nio lådor som var placerade 

i rummet. Även dessa lådor fungerade som interaktionen med dörren då de krävde en handling av att greppa 

ett handtag för att sedan dra. Detta rum undersökte även speltestarnas förmåga att undersöka sin miljö och 

röra sig i relation till sin omgivning då lådorna kunde begränsa rörelse i rummet. I tredje rummet var målen 

att plocka upp och använda en ficklampa samt hitta och tända en lampknapp i ett mörkt rum. I detta rum 

fanns det ett hinder som tvingade deltagarna att behöva böja sig under det för att ta sig vidare i rummet fram 

till lampknappen. Lampknappen krävde endast att man rörde vid den med kontrollen, inga 

knapptryckningar, för att tända lampan.  
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3.3.2 Intervju 

Intervjuerna genomfördes direkt efter testet. Intervjuerna spelades till stor del in via ljud, men en av 

intervjuerna filmades på grund av ett mindre tekniskt problem. Intervjun var semistrukturerad med 

inledande, öppna frågor (Kvale, 1997) för att låta respondenterna förklara med egna ord hur de upplevde 

testet. Det var viktigt att respondenterna fick säga vad de själva tänkte och sedan vara flexibel som 

intervjuare och ställa passande följdfrågor för att få ut den information som krävdes. Fokus låg på hur de 

tyckte att det kändes, kontrollernas svårighetsgrad och om de hade kontroll över sina rörelser samt om de 

kände sig som de var en del av miljön. Genom respondenternas svar kunde man analysera hur de upplevde 

styrning i testmiljön och deras initiala reaktion i kontakt med VR. Hela intervjuguiden finns under “Bilaga 1 

Intervjuguide för test 1”. En fråga som dök upp under skapandet av intervjuguide för det andra testet, men 

som även passade under det första testet, var “Var det något som kändes störande med utrustningen?”. Då 

detta var av stort intresse för studien så skickades den här frågan ut i efterhand till deltagarna av första testet 

för att kunna inkluderas i resultatet. 

3.4 Test 2 - Immersion och skräckelement 

3.4.1 Speltest 

Den andra undersökningen innehöll fokus på skräckelement och “immersion”. Detta test var till för att 

undersöka hur skräck upplevs i VR. Det använde sig av atmosfäriska ljud för att öka upplevelsen av att vara i 

den virtuella miljön. Den här sektionen baserades till stor del på litteratur av Perron (2004, 2012), Müller 

(2011) och Kromand (2008) som skrivit om skräckspel och dess olika element som bidrar till en 

skrämmande atmosfär. En skillnad från testmiljön i den första undersökningen var att det nu användes två 

kontroller och istället för att se kontrollerna animerade framför sig så kunde användarna nu se ett par 

händer. Detta för att försöka öka känslan av “immersion”.  

En faktor som även togs i åtanke under detta test var kontrollerna, även om det var av mindre fokus för den 

här studien. Från feedback efter den första undersökningen ändrades styrsystemet lite och styrplattan som 

tidigare endast hade krävt beröring för att reagera behövdes nu tryckas ner helt. Detta på grund av att flera 

deltagare i den första studien fann det desorienterande när man gled snabbt i sidleds vilket var lätt hänt med 

det tidigare systemet. I övrigt fungerade knapparna som tidigare. Dessutom fick deltagarna en genomgång i 

hur kontrollerna fungerade innan testet då kontroller inte låg i fokus för den här delen. 

Detta test gick ut på att spelarna skulle utforska en miljö på tre rum. Tanken var att i början ha en mysig 

stämning som sedan tas bort skapar en känsla av obehag och kuslighet. Att gå från ett varmt och upplyst 

rum till ett mörkt och tyst rum där skuggorna i hörnen kunde dölja saker var menat att få användaren att 

känna sig osäkra på vad de skulle stöta på. Osäkerheten ska enligt Perron (2012) och Vachiratamporn et al. 
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(2013) hjälpa att hålla användaren i ett skrämt tillstånd där de hela tiden är på helspänn och därmed reagerar 

mer på eventuella hot. 

Testmiljön användarna befann sig i var utformat en del av en äldre herrgård, högt i tak, tidsenliga möbler 

och även musik från 1920, den valda tidsperioden. Miljön bestod av ett allrum eller “lounge”, ett bibliotek 

med tillhörande övervåning och till slut ett kontor. Dessa rum var alla inredda i en äldre stil som påminner 

om en 1800-talsherrgård eller slott. I det första rummet är det varma färger och trevlig 1920-tals musik som 

kommer från en radio i ena hörnet av rummet. I fönstrena kan man se träd och en natthimmel. Det finns 

två låsta dörrar varav ena är i glas samt ett dörrvalv som leder till biblioteket, det andra rummet. När man 

passerar öppningen till biblioteket slutar musiken att spela med et statiskt ljud följt av tystnad. Ljusen från 

allrummet börjar flimra vilket påverkar ljusskenet i biblioteket. Med tystnaden som uppstår börjar man 

kunna höra olika bakgrundsljud i form av vind och regn som slår mot rutorna och även ens egna fotsteg kan 

höras. Till vänster om ingången hörs ett “duns”-liknande ljud. Efter att ljusen slutat flimra kan man se en 

varelse halta förbi bakom glasdörrarna i allrummet ifall man går tillbaka in i det rummet. I biblioteket är det 

mycket mörkare än det tidigare rummet och ljuset i biblioteket når inte in i alla hörn. Går man vidare in till 

kontoret, höger om ingången i biblioteket, så stängs dörren bakom en med en hög smäll. Väl inne i kontoret 

börjar ljusen flimra och andetag hörs omkring en. Efter en stund hörs ett vrål och testet är över.  

De flimrande ljusen var menade att fungera som en betingning för användarna (Kromand, 2008; Perron, 

2004) då det första flimrande ljuset följs av en obehaglig tystnad och ett mörkt rum och det andra rummet 

och sedan en uppbyggnad med en dörr som smälls igen, obehagliga andetag vilket leder till ett vrål. 

Användarna var menade att koppla de flimrande ljusen till att något obehagligt skulle följa. Dock var ett 

problem att det kan ha varit svårt för användarna att hinna göra en sådan koppling mellan flimrande ljus och 

hot på en så kort upplevelse.  

3.4.2 Intervju 

Intervjun spelades in via kamera direkt efter speltestet och frågorna som ställdes var till en början öppna. 

Detta för att låta respondenterna få beskriva upplevelsen med sina egna ord då det fanns många saker att 

fokusera på i en så detaljerad miljö. Anledningen till att dessa intervjuer spelades in via video var för att 

kunna se minspel och kroppsspråk vilket kunde spela roll för analysen. De specificerade frågorna varierade 

lite beroende på respondenternas svar, vad de själva tagit upp för tankar om upplevelsen. Detta gjordes för 

att skapa en mer flytande intervju. Respondenterna frågades om sina upplevelser av ljuden i miljön då de 

spelade stor roll för att leverera skräckupplevelsen. De frågades om de atmosfäriska ljuden, väderljuden och 

fotstegen exempelvis, för att se hur de spelade roll för “immersion”. Respondenterna fick även svara på vad 

de fann skrämmande i miljön och isåfall varför, samt om dessa skrämmande element upplevdes ha en 

uppbyggnad eller kom plötsligt då “suspense”, spänning, är viktigt för skräck (Perron, 2012; Müller, 2011). 

De fick även frågan huruvida de kände sig som en del av spelet, hur kontrollerna kändes och om det var 
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något med utrustningen som de fann störande för upplevelsen. Detta för att se om det var någon faktor som 

påverkade om de kunde fördjupa sig i miljön och glömma bort sin omgivning. Där spelade även de 

animerade händerna i miljön en roll för intervjufrågorna då de antingen kunde vara ett störande moment om 

de inte liknade användarnas egna händer eller så kunde de göra det mer verklighetstroget. Som avslut 

frågades även respondenterna på om de själva skulle vilja spela ett sådant här spel med liknande 

skräckelement. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur respondenternas upplevelse hade varit och 

det fungerade som en avrundande fråga till intervjun. Hela intervjuguiden finns under “Bilaga 2 

Intervjuguide för bilaga 2”. 

3.5 Metodkritik 

Med de metoder som valts för att genomföra undersökningen finns även brister. Då undersökningen skedde 

i specifika virtuella miljöer och resultaten tas från observation och analys av transkriberingar kan 

undersökningen och dess resultat vara svåra att replikera. 

Gällande intervjuerna kunde det även vara problematiskt att få ut en jämn kvalité på intervjuerna då 

författarna är oerfarna intervjuare. Detta visades exempelvis genom att intervjuguiden inte alltid följdes helt. 

På grund av detta så ställdes inte alltid samma intervjufrågor till alla respondenterna vilket kunde resultera  i 

ofullständig data i vissa områden vilket riskerade att minska undersökningsens reliabilitet. För att undvika 

detta problem användes återkoppling till respondenter gällande ämnen som missats för att öka 

undersökningens validitet. Bristen på erfarenhet som intervjuare påverkade även längden på intervjuerna 

som var varierande. Det kunde vara svårt att veta hur  man som intervjuare skulle kunna få ut mer svar. 

Därför kan längden på de inspelade intervjuerna tyda på en variation i kvalitét. Därför gällde det att tydligt 

undersöka om alla intervjuerna behandlade samma ämnen för att visa på en hög validitet trots de varierande 

längderna på intervjuerna. 

Gällande urvalet var deltagarna en relativt homogen grupp och deltagarna var på något vis kopplade till 

någon av författarna. Det hade kunnat vara bättre för validiteten att få tag i slumpmässigt utvalda deltagare 

inom den valda bekvämlighetsramen av studenter vid Karlstad Universitet då det hade kunnat bli större 

skillnader bland deltagarna gällande exempelvis utbildning. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningarna utefter de teman som datan har analyserats 

utifrån. För att kunna analysera den data som samlats in genom intervjuerna användes “thematic analysis” 

(Bryman, 2008; Braun & Clarke, 2006). Datan delades in i fyra teman; kontroller, obehag, “immersion” och 

skräckelement. Dessa teman skapades inför intervjuguiden och kontrollerades vid analys av 

transkriberingarna för att se om de var återkommande ämnen som datan kunde delas in i. Dessa teman 

kunde lättare sortera data för att senare kunna svara på frågeställningarna då de kunde kopplas till 

frågeställningarna. 

Resultaten presenteras i teman indelade efter vilket test resultaten togs från då testmiljöerna som användes 

var olika och de olika variablerna i varje test kunde påverka resultaten. Citaten är markerade med koderna 

för deltagarna som finns i tabellen under “3.4 Urvalsgrupper”. Då kontroller är grundläggande för en tydlig 

och obehindrad koppling mellan användare och virtuell miljö och därmed “immersion” enligt Sherman och 

Craig (2003), är detta den första punkt som kommer att presenteras. Obehag och desorientering kan ha 

negativ påverkan på hur väl “immersion” fungerar för användare i virtuell miljö och är nästa punkt i 

undersökningen (Sherman & Craig, 2003). Därefter studeras känslan av “immersion” som deltagarna själva 

upplevde och som kunde observeras. När resultaten för grundläggande “immersion” presenterats tar nästa 

kapitel upp hur skräckelementen upplevdes då “immersion” spelar stor roll i att bli skrämd enligt Perron 

(2012) och Müller (2011). 

4.1 Kontroller 

4.1.1 Test 1 

Detta tema hade som mål att få ut information genom intervju och observation om hur lätt användare 

förstår och anpassar sig till HTC Vive’s handkontroller. Detta på grund av att Sherman och Craig (2003) 

menar att “immersion” kräver minimal friktion mellan användare och miljö. Då ingen av deltagarna fick 

någon information om vilka funktioner knapparna hade eller ens hur det var menat att de skulle hålla 

kontrollen så var resultaten varierande.  

Vid observation av videoinspelningarna kunde man se att fyra av deltagarna hade ett grepp om kontrollen 

under ett särskilt moment i testmiljön som inte var idealt vilket gjorde att de kände sig tvungna att använda 

båda händerna för att styra. Greppet gjorde att sidoknapparna, som användes för att plocka upp saker, var 

svåra att nå. Även när deltagarna höll kontrollen korrekt visade videoinspelningarna ändå en tendens på att 

använda action-knappen på undersidan först för att interagera med miljön trots att det var sidoknapparna 

som skulle användas. Dock visade videoinspelningarna också att deltagarna verkade ha kommit underfund 

med vilka knappar hade vilka funktioner när de kommit in i det andra rummet. Att använda action-knappen 

för att öppna lådor föreföll sig naturligt efter att ha spenderat tid med att plocka upp saker med 
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sidoknapparna i första rummet och sedan använda action-knappen för att öppna dörren till andra rummet. 

Det gjordes tydligt genom att ingen av deltagarna visade någon tvekan om vilken knapp som skulle användas 

när de försökte öppna lådorna. Med så få knappar till förfogande kunde deltagarna ändå lista ut vilka 

knappar som ledde till vad. En av deltagarna beskrev det som att de fick använda sig av uteslutningsmetod, 

alltså om de plockade upp saker med en knapp så borde en annan knapp ha en annan funktion och därefter 

testa sig fram.  

Deltagarna tenderade att behöva en stund för att lista ut hur kontrollerna fungerade, men när de väl fått 

grepp om dem fann de kontrollerna relativt lätthanterliga. Dock tycktes det förvirrande för deltagarna när de 

behövde göra flera saker samtidigt. I videoinspelningarna tycktes deltagarna börja fumla med kontrollerna 

och behövde använda båda händerna när de skulle exempelvis hålla i något och samtidigt röra sig. I det sista 

rummet var det fyra av nio deltagare som gjorde detta trots att de tidigare bara använt den hand som höll 

kontrollen. Det kunde vara svårt att bara hålla ett grepp om ficklampan och en av deltagarna beskrev 

problemet som följer: 

D4T1: “[...] Den här ficklampan jag tappade den hela tiden.”  

Intervjuare: “Vad tror du var anledningen till att du tappade den?” 

D4T1: “Ja, jag vet inte jag tror att... Det kan vara så att jag glömde hålla i knappen. Du vet 

ibland så kanske man van och trycka och sen så håller man i den såhär? Det kanske var det 

som... [gjorde att jag] glömde bort å hålla i knappen.“ Citat 1. 

För att se sig omkring i VR-miljön behöver användaren röra huvudet eller hela kroppen för att ändra 

riktning på perspektivet. Den här funktionen tycktes fungera smidigt då att se sig omkring fungerade som 

väntat, alltså rörde sig i perspektivet på ett naturligt vis i samband med huvudets rörelser. En av deltagarna 

sade uttryckligen att detta moment var bland det lättaste att förstå med spelet och ingen av de andra 

deltagarna visade några problem med det. Perspektivet tycktes även vara fungerande för deltagarna gällande 

avståndsbedömning. En deltagare beskrev det som att sträckan de behövde nå med sina armar i den fysiska 

världen tycktes korrespondera med avstånden i testmiljön. 

D5T1: “Ja, men när jag plockade upp bollen där så kände jag ju att här måste jag ju faktiskt 

böja mig ner och ta upp den.” Citat 2. 

En skillnad mellan grupperna av erfarna och icke erfarna spelare var att de med mindre spelerfarenhet 

tenderade att utan tvekan använda den intuitiva rörelsen att fysiskt böja sig ner för att plocka upp saker från 

marken. De mer erfarna spelarna tvekade lite och en funderade på vilken knapp som skulle böja dem ner. 

Dock var det inte ett problem för någon av deltagarna att förstå den rörelsen snabbt. En av deltagarna var så 

intuitiv i rörelserna att de försökte att använda båda händerna för att plocka upp objekt, trots att endast ena 

handen höll i en kontroll. Den här sortsens intuitiva rörelse var även av intresse i det sista rummet när 
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lampknappen skulle tändas. Endast två deltagare rörde enbart kontrollen mot lampknappen, vilket var det 

enda som krävdes för att trycka på knappen. Resten av deltagarna försökte trycka på knapparna på 

kontrollen samtidigt som de rörde lampknappen. En deltagare förklarade varför den ville trycka på 

knapparna på kontrollen och gav ett förslag på vad de trodde skulle fått dem att lättare förstå en intuitiv 

rörelse för att tända knappen istället för att trycka på knapparna på kontrollen. 

D1T12: “[...] men just när det var ett redskap så tänkte jag att jag måste nog trycka på nånting 

för att få redskapet att röra sig. Så det var väl det jag tyckte kändes när jag såg joystick, att 

precis som när jag behöver öppna en dörr eller nånting annat med att jag har en, vad ska man 

säga, ett redskap i handen så känns det som att jag behöver klicka på nånting. Men eh... hade 

det nog varit en hand hade jag nog bara lagt upp den först för å titta.” Citat 3. 

Utifrån intervju samt observation av videoinspelningarna verkade deltagarna lära sig relativt snabbt vilka 

kontroller som gjorde vad efter att spelat i miljön ett tag. Intuitiva rörelser uppfattades snabbt av deltagarna, 

dock tenderade de mer erfarna spelarna att tveka lite inför intuitiva rörelser som kontrollerar spelarens 

avatar vilket var en skillnad mellan de olika grupperna. 

4.1.2 Test 2 

I detta test hade deltagarna en kontroll i vardera hand till skillnad från det första testet där de endast hade 

en. Detta öppnade upp frågan hur de kände inför att styra med den vänstra kontrollen. En person sade att 

de skulle föredragit att styra med högerhanden, men resten av deltagarna hade antingen inte hade tänkt 

särskilt mycket på det eller föredrog vänsterhanden. Tre av deltagarna sade att de tyckte att vänsterhanden 

kändes mest naturlig för styrning. Dessa tre hade även tidigare erfarenhet av spel på andra konsoler där 

vänsterhanden vanligtvis används för styrning.  

Intervjuare: “Att styra med vänsterhanden, vänsterkontrollen, tyckte du det kändes bra eller 

dåligt?” 

D2T12: “Bra, det kändes nog mer naturligt för mig. Tror jag iallafall från Playstation-dosor 

och så, för då styr man alltid med vänster tumme. Så jag tror att det är mer naturligt med 

vänster.” Citat 4. 

I övrigt tycktes deltagarna finna kontrollerna lätthanterliga och det nya styrsystemet fick bättre kritik än det 

tidigare. Det var inte någon som sade att de tyckte att det gick för snabbt vilket första testgruppen tyckte. 

Det var mer effektivt att styra genom att välja riktning genom att vrida huvudet eller kroppen än att korrigera 

sådant via kontrollerna och mer använda dem för att gå framåt eller bakåt. Det var något som kunde ta en 

stund för några deltagare att förstå, men efter att fått vänja sig vid kontrollerna gick det smidigt. 
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D5T2: “[...] Det är väl en vanesak, när du inte ser kontrollen så har du ju svårt och bara men 

där var den knappen utan man var tvungen att känna efter. Men annars tyckte jag att de var 

rätt fungerande, men de var lite enkla. Du kunde styra ganska enkelt, upptäckte ju det efter 

ett tag att det gick att vända sig och styra samtidigt [...]” Citat 5. 

D3T12: “[...] Nä, men jag tyckte att det gick bättre än vad jag hade tänkt och ju längre jag 

kom in i spelet, eller längre tid det hade gått, så tyckte jag att det kändes mer och mer 

naturligt att, ja men det där att gå framåt i och med att det är så enkla steg.” Citat 6. 

Alla deltagarna utom en försökte interagera med miljön genom att försöka plocka upp objekt, som böcker 

och vinglas. Den enda deltagaren som inte noggrant undersökte miljön mådde inte särskilt bra när de kom 

för att delta i testet, vilket kan ha påverkat deltagarens nyfikenhet på miljön. Då detaljer som att plocka upp 

alla objekt inte var programmerat in i miljön var det inte möjligt, men det var tydligt att deltagarna 

förväntade sig att interaktionen med miljön skulle ske som det skulle göra i ett verkligt rum. 

4.2 Obehag/desorientering 

4.2.1 Test 1 

Detta tema fokuserar på observationer och intervjusvar gällande obehag och desorientering. Obehaget var 

bland annat sådant som yrsel och illamående och desorienteringen samt om något i miljön förvirrade 

deltagarna och fick dem att tappa bort sig. Tre av deltagarna sade att de upplevde åksjuka. Detta är ett 

fenomen som inte är exklusivt för VR-konsoler, men något som tycks vara relativt vanligt förekommande då 

denna konsol använder sig av förstapersonsperspektiv. Det innebär att spelaren upplever åksjuka, yrsel och 

illamående på grund av att de ser något på skärmen framför sig som rör sig, men kroppen sitter stilla. Fyra 

av deltagarna sade under intervjun att de tyckte man rörde sig för fort, vilket orsakade till desorientering och 

yrsel. De tyckte man rörde sig för fort vid styrning via touch-plattan och när detta hände tenderade de att 

tappa bort sig och även förlora balansen vilket följande deltagare förklarade så här: 

Intervjuare: “Tyckte du det kändes om att du hade kontroll över dina rörelser i miljön?” 

D4T1: “Ibland, ibland inte. Ibland så gick jag lite väl fort åt något håll som jag inte ville gå åt. 

Så när jag skulle gå åt, när jag gick i väggen där, jag visste inte riktigt vart jag var.” Citat 7. 

Bristande naturliga rörelser, som att inte kunna röra sig som man vill, kan kännas obehagligt, särskilt då man 

inte kan se vad som är omkring en i den fysiska världen. Ett annat obehag som sågs vid observationer av 

videoinspelningarna var att när deltagarna skulle öppna dörrar försökte de att öppna dörren mot sig. Dock 

stod de då i vägen för dörren och det kunde kännas klumpigt och onaturligt. Det fanns ingenting som tydligt 

indikerade för deltagarna att de slog i dörren eller hur långt de behövde flytta på sig för att kunna öppna 

dörren utan hinder. 
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D6T1: “[...] när jag skulle gå in, öppna en dörr, så öppnades dörrarna inåt. Och då var jag 

tvungen [att] flytta på mig. Och då började jag flytta på mig, men det hände ju ingenting för 

jag var ju tvungen å backa med liksom [kontrollen] också för att kunna backa och öppna ännu 

mer.” Citat 8. 

Det kunde alltså skapas ett obehag när saker inte fungerar som väntat och dessutom påverkar spelarens 

position i miljön. Det kunde skapas av att deltagarna upplevde att de rörde sig snabbare än vad de hade 

tänkt sig och när objekt i miljön inte agerade som väntat. 

4.2.2 Test 2  

Fem av deltagarna nämnde att de blev desorienterade eller yra av spelet. Fyra upplevde illamående och en av 

deltagarna (D6T2) mådde så pass illa att de behövde avbryta testet. Två av deltagarna upplevde att de gick 

snett i spelet vilket skapade desorientering. I detta testet behövde deltagarna hålla in den runda knappen för 

styrning. De fick som tips att endast trycka framåt och röra huvudet samt kroppen åt det hållet de ville gå åt 

istället för att trycka på knapparna åt sidan då det ledde till att man gick i sidleds och inte kunde ändra 

riktning. 

D4T2: “Det var tufft, rätt svårt med balanssinnet blev ju mer eller mindre satt ur spel där i 

början en stund. När man gick så började jag svaja så här [viftar med handen][...]” Citat 9. 

D3T2: “Nä tror jag inte yr... Men de var väl huvudsakligen som du sade, sidleds var lite 

“trippy” [skrattar]” Citat 10. 

Två av deltagarna i testet nämnde att anledningen till att de upplevde desorientation kan ha berott på att de 

inte var erfarna av VR då det var första gången de provade VR. Följande deltagare, som var en f.d 

utbytesstudent, svarade: 

D7T2: “[...] Well basically felt like I had a carsick, so it was really dizzy for me. But I think I 

specially it was really bad for me because it was almost like my first time. First experience 

with virtual reality or I like don't even like play many games usually. So that was why it 

was... It was hard for me to adapt to it [...]” Citat 11. 

Det fanns alltså flertal tillfällen i detta speltest där folk upplevde allt från desorientation till åksjuka. Som 

tidigare nämnt blev alltså hälften av deltagarna yra eller desorienterade.  
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4.3 Immersion 

4.3.1 Test 1 

Detta tema går igenom deltagarnas egna beskrivningar av sina upplevelser samt observation av 

videoinspelningarna som kan kopplas till termen “immersion”. Det fokuserar på vad deltagarna tyckte 

kändes verkligt och bidrog till känslan av att vara “immersed” i miljön. Att ha förväntade resultat på de 

handlingar som genomfördes av deltagarna i den virtuella miljön tycktes bidra till att de kände sig som en del 

av testmiljön. Detta skedde både genom att saker omkring dem agerade som förväntat men också att de 

behövde tänka på deras egen position i förhållning till miljön. De följande citaten var svar på frågan gällande 

om de kände sig som en del av miljön och om det var något särskilt moment som gjorde att de kände så. 

D2T12: “[...] det var väl... Jo, men det kanske var när man skulle alltså i första rummet till 

exempel när man kunde kasta bollen och kuberna och det där. Just eftersom att det var saker 

som studsade, alltså som man hade förväntat sig att de skulle studsa i riktiga rum [...]” Citat 

12. 

D3T12: “[...] det sista rummet när jag skulle gå under, jag såg inte exakt riktigt vad det var 

men det jag skulle gå under iallafall. Då blir man ju verkligen en del utav miljön för att man 

skulle ta sig förbi ett hinder. På så sätt så känner jag att om jag skulle ta något rum mer än 

något annat… I och för sig, jag gick ju runt bordet också i det första rummet.“ Citat 13. 

Två av testdeltagarna sade även att de fann en större grad av “immersion” i det sista rummet där synen var 

begränsad och där de även behövde böja sig ner, vilket agerade som en slags interaktion med miljön. En av 

deltagarna beskrev mörkret som en slags pressande känsla vilket skapade en verkligare upplevelse. Här var 

faktumet att deltagarna behövde tänka på sina positioner i förhållande till miljön tydligt då de inte kunde ta 

sig vidare om de inte fysiskt böjde sig ner för att komma under hindret i deras väg.  

Något som också upptäcktes under testet var att de deltagarna som var kortare hade problem med att nå upp 

för att se objekt som var högt placerade i miljön, vilket var verklighetstroget. En deltagare tyckte att deras 

egna rörelser för synvinklar kändes naturliga, men tyvärr upplevdes upplösningen för overklig för att känna 

en högre grad av “immersion”. 

En annan faktor som upplevdes störande för en av deltagarna var att objekten inte agerade som deltagaren 

förväntat. Ett par av objekten i det första rummet hade fysik som gjorde att de såg tyngre ut när de kastades 

men alla agerade likadant när de plockades upp och det noterades av en av deltagarna.  

D1T12: “[...] Det kände inte riktigt någon vikt av sakerna direkt. När jag lyfte typ den lilla och 

den stora klossen så kändes det ungefär lika lätt att lyfta båda. [...]“ Citat 14. 
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Deltagaren tyckte också att det fanns även ett liknande problem gällande känslan av realism då dörrarna inte 

hade någon programmerad fysik och därmed inte hade tyngd eller motstånd vid interaktion. 

D1T12: “[...] De kändes väldigt lätta när man öppnade dem också. Det var inte så jättemycket 

motstånd [...] Men det kändes konstigt när jag såg trädörrar, för de såg ut att vara ganska 

kraftiga dörrar och de gled upp ganska lätt men det funkade.” Citat 16. 

Något som deltagarna upplevde kunde minska känslan av “immersion” var avsaknaden av ljud. Då testmiljön 

inte innehöll några ljud så var saknaden av särskilda ljud bidragande till en onaturlig känsla.  

D1T12: “[...] jag sprang trots att jag liksom hörde inget ljud, inget flås liksom inga fotsteg eller 

nånting och då kändes det lite onaturligt. Men det kände jag lite genom hela spelet. Så fort jag 

lyfte nånting och satte ner så var det väldigt tyst så det är väl det jag också reagera lite på [...] 

de här två kuberna när jag satte ner dem, de gav inget ljud ifrån sig [...]” Citat 15. 

Det var alltså flera faktorer, identifierade av deltagarna och via observation, som bidrog till att deltagarna 

upplevde sig mer eller mindre “immersed” i miljön. Sådant som förväntade interaktioner i miljön och att 

tänka på position i relation till objekt i miljön tycktes vara positivt bidragande för “immersion”. Då spelet 

inkluderade vissa buggar, som att objekten kunde föras genom bord exempelvis, påverkade det upplevelsen. 

Sådant upplevdes av vissa deltagare som störande, medan andra inte lade märke till dem. Andra saker som 

kunde störa känslan av “immersion” var utrustningen. På uppföljningsfrågor som ställdes till deltagarna via 

text efter intervjun svarade sju deltagare att de fann sladden som ett störande eller oroande moment då de 

var rädda att snurra in sig i den. En deltagare nämnde även att headsetet var varmt och kvavt runt ögonen. 

4.3.2 Test 2 

En av de största skillnaderna inför detta test jämfört med det första var att man nu kunde se händer istället 

för kontroller. Detta var för att öka känslan av “immersion”. Hur dessa händer togs emot var lite varierande. 

Åtta av tio deltagare tyckte att det var bra att kunna se händerna då de representerade var deras händer var i 

miljön. Två av dessa deltagare sade dock att då deras egna händer var väldigt olika från de händer som var i 

miljön så kändes det lite konstigt. En annan tyckte händerna såg ut att skilja sig från resten av miljön då de 

upplevdes ljusare än omgivningen. Dock var det ingen som reagerade på att händerna “svävade” i luften, 

alltså inte var kopplade till någon arm. Vissa hade lagt märke till det, men inte funnit det störande eller 

onaturligt. En deltagare skilde sig från resten då denne tyckte att kunna se händerna kändes onaturligt. 

D2T12: “[...] Jag tror det bara blir att man liksom, det bara blir konstigt i hjärnan när man 

håller i två kontroller liksom och så ser man två händer.” Citat 17. 

Att utrustningens närvaro kan påverka deltagarens känsla av “immersion” var något som deltagarna blev 

frågade under intervjun. En av deltagarna fann själva headsetet störande då deltagaren upplevde det som 
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väldigt varmt. En annan deltagare tyckte även att hörlurarna kändes obekväma vilket störde upplevelsen lite. 

Det kunde också kännas ovant att ha headsetet på sig då bandet runt bakhuvudet upplevdes som hörlurar 

som höll på att halka av. Det var endast två av deltagarna som sade att de inte fann något särskilt störande 

med utrustningen. Sladden till headsetet ansågs som en störande detalj för sju av deltagarna då det var lätt att 

snurra in sig i den då man inte kunde se den. Det var något som deltagarna hela tiden behövde tänka på som 

egentligen var något ute i “den riktiga världen” och därmed minskade känslan av “immersion” i den virtuella 

miljön. Följande två citat är deltagarnas egna beskrivningar av känslan av sladdens störning. 

D3T12: “Ja, jag tyckte att jag trasslade in mig lite i sladden ibland. Så självklart alltså det hade 

ju varit det mest optimala att sladden hade, jag vet inte, hängt i taket, ja men upp från en så 

att man kunde röra sig utan att man behövde tänka på att man kommer att snubbla på den 

bara. Jag vet inte om det kanske var vid två eller tre tillfällen som jag alltså fick liksom flytta 

fötterna för att inte snurra in mig [...]” Citat 18. 

D4T2: “[...] Den påminner en ju att man är inte där eftersom ja, vid några tillfällen så hade jag 

kanske snurrat mycket åt vänster eller höger eller något sånt där och då hade man ju snurrat 

in sig i sladden kände man. Så det är väl den egentligen som gör, tar bort illusionen mest 

nästan.” Citat 19. 

När deltagarna fick frågan om de tyckte att de kände sig som en del av miljön så svarade majoriteten att de 

kände det. Det var dock återigen en deltagare som sade att de tyckte att grafiken kändes för overklig för att 

de skulle kännas realistiskt. Dock sade två att de kände att de var i miljön på grund av att de kunde se 

händerna i miljön och de rörde sig relativt verkligt. Vid observation av speltesterna visade det sig att 

deltagarna förväntade sig interaktion med allt i miljön och tycktes förvånade eller besvikna över att 

exempelvis inte kunna plocka upp alla objekt.  

Det fanns deltagare som sade att atmosfäriska ljud gjorde att de kände sig iakttagna och därmed kände sig 

vara i den virtuella miljön. En av deltagarna sade att just att det ändå var rätt så tyst och endast diegetiska 

ljud, ljud som kom från saker i miljön, gjorde att det kändes verkligare.  

D4T2: “[...] För att om man jämför med filmer och vanliga TV-spel där är det ju i princip 

aldrig tyst. Det finns alltid nån liten slinga som går i bakgrunden, för det mesta. Men 

eftersom VR gör ju egentligen allting realistiskt så… och kanske framförallt i 

skräcksammanhang så skulle ju det förminska upplevelsen inbillar jag mig, om du har en 

liten ljudslinga som går hela tiden. För om man sätter sig in i situationen och att om man 

faktiskt var i en öde herrgård så går det ju inte någon musikjingel i bakgrunden.“ Citat 20. 

Två av deltagarna fann avståndet som de kunde nå med armarna inte riktigt korresponderade vad man kan 

göra i verkligheten då de inte kunde sträcka sig över saker. Det var problem med att nå saker som stod mitt 

på ett bord då det inte gick att böja sig över det, vilket var något som minskade känslan av att vara i miljön. 
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Något annat som riskerade att störa känslan av “immersion” för deltagarna var ett moment när de gick upp 

via trapporna till övervåningen. Det var inte alla deltagarna som faktiskt gick upp till övervåningen, men de 

som gjorde det reagerade på att de faktiskt inte gick upp för trappan utan teleporterades till trappavsatsen på 

övervåningen. Även om deltagarna blev förvånade och tyckte det kändes overkligt så var det något som de 

ändå fann logiskt. 

D3T12: “Jag hade ju förväntat mig att jag skulle gå upp, att jag skulle trycka mig fram där 

också liksom. För rätt som det var när jag tog ett steg till så var jag ju redan där uppe. Men 

eh, ja det var väl min första reaktion men sen så förstår jag att det, det kanske bara är onödigt 

å om man tänker typ tidsmässigt också och så här och gå hela trappan. Så det kanske var bra 

så där.” Citat 21. 

Två av deltagarna som hade en del spelerfarenhet och erfarenhet inom speldesign, tänkte även mycket på 

det tekniska i testmiljön. Det var sådant som hur ljud och liknande var designat, vilket kunde minska känslan 

av “immersion” då det inte sågs som att vara där för de hela tiden tänkte på att det var en artificiell miljö. 

4.4 Skräckelement 

4.4.1 Test 2 

Detta tema presenterar svaren gällande de skräckelement som det andra speltestet innehöll, vad som var 

skrämmande samt om och isåfall hur de upplevde skräckelementen. Dessa faktorer har undersökts med 

hjälp av observation av videor samt intervju av deltagarna. I den här delen kommer fler respondenternas 

svar att förekomma än i de tidigare delarna. Detta för att låta deltagarna berätta om sin upplevelse med egna 

ord så mycket som möjligt då ämnet är skräck vilket upplevs så pass individuellt att det kan vara bättre att 

låta respondenten förklara med egna ord. 

De olika skräckelement som fanns i speltestet var först ett dunsliknande ljud i när man kom in i biblioteket, 

sedan flimrade ljusen i allrummet och musiken upphörde att spela med ett sprakande ljud. Om man vände 

sig om kunde man se en varelse gå förbi bakom en glasdörr. Slutligen, i kontoret, stängdes dörren bakom en 

med en hög smäll, andetag hördes omkring en och testet avslutades med ett vrål. I det första rummet var det 

inga skräckelement, såvida man inte gick tillbaka efter att ha lämnat det då man kunde se varelsen vandra 

förbi, vilket endast en deltagare gjorde. Det rummet skulle agera som ett “säkert” ställe där respondenten 

kunde orientera sig med spelets kontroller och dess miljö.  

När respondenterna fick frågan om de upplevde någon uppbyggnad av skräckelementen i spelet svarade sex 

deltagare att de gjorde det. En av respondenterna som upplevde uppbyggnaden svarade följande: 

D5T2: “[...] Jag tyckte väl att dom började byggas upp väldigt snabbt. Det var ju lite, när man 

inte var beredd på vissa saker så kom det ju verkligen [flämtning] vad händer nu? Men det 
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trappades ju hela tiden upp och som så. I första rummet var det lite ljusare. Det var lite 

mysigare. Ljuset flimrade lite grann där, men man vande sig. Det var trevligt. Sen tystnaden 

och dom här småljuden, det här spraket som kom in, mörkret som skiftade lite lite mer. Så att 

det blev ju en sån här uppgång. Och det märktes ju så fort man klev in i det där rummet så 

ser man lampan gör så och dörren stänger sig och man bara nope, no, nu-uh” Citat 22. 

Vid frågan om hur ljuden, exempelvis vindens susningar, regnet utanför, musiken i allrummet och även 

skräckljuden som fanns upplevdes hade respondenterna blandade svar. Många upplevde atmosfärljuden 

olika och fyra av tio tolkade dem som saker som egentligen inte fanns med i spelet. Där det egentligen var 

tyst bortsett från vindsusningar utomhus och ens egna fotsteg kunde deltagare höra andra ljud. En av dessa 

deltagare (D6T2) kunde inte slutföra den sista delen av spelet på grund av illamående och yrsel och tog 

därför inte del av de sista skräckelementen i spelet. Dock upplevde deltagaren sig skrämd av atmosfärljuden i 

miljön och tyckte sig höra saker som inte var där. Detta upplevde denna deltagare som det mest 

skrämmande i miljön.  

D6T2: “Man hörde ljud, som små viskningar i örat. Så tänkte jag “Åh nej, nu är nånting där.” 

Citat 23. 

D1T12: “[...] var jag på övervåningen så vare någon som gick under mig och gick jag där nere 

så lät det som att nån gick på plankorna ovanför mig. De gnaka till på några olika ställen å då 

lät de som att någon, det va därför jag typ hela tiden titta upp eller titta ner.” Citat 24. 

Tystnaden i miljön fungerade som en uppbyggnad för spänningen då det kunde kännas varnande för 

deltagarna. Det upplevdes varnande för vissa att gå från ett varmt belyst rum med trevlig musik till en 

obehaglig tystnad som endast bestod av ens egna fotsteg och ljuden som kom från väder och vind. 

D5T2: “[...] Det första rummet var ju väldigt mysigt, med ja det här lite gamla även om det 

sprakade till lite grann och varje gång som musiken slutade så va man lite aa vad händer nu 

då? I andra rummet var det, a men det var lite coolt då musiken slutade så hörde man sina 

egna, ja men steg mycket bättre. Å de var, de var ju intressant. Bara känna att jag går faktiskt 

här, vilket betyder att om jag stannar och hör något annat steg då kanske det inte är jag. [...]” 

Citat 25. 

Då spelmiljön till stor del av bestod av tystnad upplevdes och tolkades miljön olika. Fyra av deltagarna 

nämnde att de upplevde tystnaden i det andra rummet som en bidragande faktor till spänning. Tystnaden 

gjorde deltagarna mer på spänn och det gjorde deltagarna mer känsliga för andra ljudelement som förekom i 

spelmiljön.  

D3T12: “[...] ibland kan ljuden förstärka väldigt mycket men även när det är helt tyst. Det är 

ju också en känsla. Det är ju så här för då tänker man ju också på, då börjar man ju tänka lite 
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på hur man själv låter alltså har jag börjat komma upp lite i puls, aa så här väntar jag på 

nånting? Eller så här hur andas jag, går det, har jag snabbare andning och sånt där, att man 

hör sig själv.” Citat 26. 

D4T2: “[...] Var ganska mycket tyst ändå, så vilket gjorde att dom få gånger som det lät, det 

var ja men nått knarrande ljud, och det var nån dörr och det var… ja, men det var såna där 

småljud hela tiden. De gjorde ju att man varje gång det lät nånting så blev man ju på 

helspänn, eftersom man, majoriteten var ju tystnad. Så fort det lät nånting då så blev man 

ju… ja men man kollade runt, vart kommer det ifrån? Händer nånting nu? Ja, det var dom 

ljuden som gjorde en uppmärksam [...]” Citat 27. 

Samtliga deltagarna frågades om de fann något skrämmande och även om tre av deltagarna nämnde att de 

inte blev särskilt rädda så upplevde alla deltagarna ändå sig ha blivit skrämda vid minst ett tillfälle i spelet. 

Dessa tre deltagarna var alla skräckerfarna. När deltagarna blev frågade vad de upplevde mest skrämmande i 

testmiljön svarade sex av nio deltagare att de upplevde vrålet i slutet som det mest skrämmande elementet. 

Detta kunde även bekräftas vid observationsstudier. En av deltagarna nämnde dock att det var 

uppbyggnaden som bidrog till att skriket skrämde den så pass mycket. Utifrån videorna kunde man se att 

åtta av nio deltagare hade en fysisk reaktion på skriket där de exempelvis hoppade till eller skrek i olika grad.  

D4T2: “Skrämmande var ju det som var i slutet, det där jävla vrålet. Jag blev skiträdd [...]” 

Citat 28. 

D2T12: “[...] mest skriket liksom. Men det var väl dom här småljuden, de bygger ju upp 

liksom till att man blir, jag blir iallafall mer och mer stressad när jag hör dom där småljuden. 

Så här ja men duns, dörrar som stänger sig för då vet man att nu kan det komma nånting när 

som helst. Men skriket skulle jag säga var väl mest liksom.” Citat 29. 

Två nämnde att andningen eller flåset som hördes innan skriket var det som skrämde dem mest. De 

deltagarna som fann detta skrämmande verkade göra det på grund av att de fick en känsla av att vara 

iakttagna och inte vara ensamma i miljön, men osäkra på om det stämde. 

D3T12: [...] den där flämtningen. Jag hade ju inte, jag tror inte att jag hade pallat att ha den 

alltså en jättelång tid för då hade jag nog, jag vet inte, för det känns verkligen som att ha 

någon så här i nacken typ. Och så kunde jag ju inte, för jag vände mig ju om för att se, men 

jag såg ju ingen. Och så gjorde det också så här shit kommer det rätt som det är när jag 

vänder mig tillbaka sen, kommer hon stå där då? [...]” Citat 30. 

En av deltagarna nämnde att det var det som den inte kunde se var det som skrämde dem mest och att det 

var deltagarens fantasi som gjorde den så rädd.  
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D2T2: “Ja, i slutet var det läskigt. Mm och sen tror jag att det läskigaste var väl att jag hade 

förutfattad mening på vad som skulle hända.” Citat 31. 

Deltagaren nämnde även att den ville vända sig om i sista rummet, men vågade inte och tanken att det skulle 

vara något där skrämde. Så det deltagarna förväntade sig skulle hända bidrog mycket till skräckkänslan i 

miljön. En annan av deltagarna berättade att den tyckte att VR speciellt var en passande plattform för sådana 

här spel. Detta på grund av att gränserna lättare suddas ut med hjälp av en VR-konsol än i ett datorspel, där 

man har skärmen framför sig.  

D7T2: “[...] If you just play a horror game, like a usual computer game, you are so well aware 

of that “Yeah I’m just playing it on a computer” so you don't really feel insecure about 

yourself, about your own body. But here you can you know easily forget that so [...]” Citat 32. 

Här upplevde deltagaren en “oro” för sin egen kropp då de tyckte det kändes lättare att glömma bort att de 

var i ett spel i en VR-miljö än om de spelat ett vanligt datorspel.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Skillnader mellan grupperna  

Mellan de erfarna och de icke erfarna fanns det vissa olikheter. Bland annat tenderade de icke erfarna 

deltagarna att tveka mindre när de kom till intuitiva kontroller som att exempelvis böja sig ned, medan de 

erfarna deltagarna tog mer tid på sig då vissa trodde att man behövde en knapp för att böja sig ned. Det kan 

vara svårt att avgöra anledningen till detta, men en anledning kan vara att de som hade begränsad eller ingen 

erfarenhet av spel hade lättare att ta till sig VR-konsolen på grund av att de inte hade några förutfattade 

meningar om kontrollerna eller särskilda förväntningar av konsolen.  

I andra testet frågades deltagarna om de blev rädda för något och då svarade tre att de inte blev särskilt 

rädda i någon del av testet. Alla dessa tre var skräckerfarna. Varför då blev just dessa individer med tidigare 

skräckerfarenhet inte särskilt rädda? I intervjuerna berättade en av deltagarna att det inte var så skrämmande 

som de hade förväntat sig att det skulle vara. Samma deltagare nämnde att de tyckte att de två första 

rummen saknade skräckelement, även om miljön upplevdes skrämmande. Deltagaren tyckte även att de 

skräckelementen som fanns i det sista rummet eskalerade fort. Müller (2011) talar om “suspense” och hur 

man kan skapa en opålitlig miljö genom att ändra små detaljer i rummen kan skapa spänning. Genom att 

skapa en opålitlig miljö fyller deltagarens fantasi i de kunskapsluckor som finns i spelet och deltagaren kan 

då föreställa sig mer skrämmande ting än vad som faktiskt finns där. För den här deltagaren var kanske de 

två första rummen inte tillräckligt opålitliga vilket bidrog till mindre spänning. Den upplevda bristen på 

uppbyggnad och “suspense” kan ha bidragit till att skräckelementen i det sista rummet upplevdes plötsliga 

och inte särskilt skrämmande.  

För två av deltagarna som tillhörde gruppen “skräckerfarna” kan deras upplevelse ha förändrats på grund av 

tidigare förkunskap inom ett annat ämne än just skräck. Dessa två hade mer erfarenhet inom speldesign och 

spel än de andra deltagarna och hade därför kunskap om hur miljön skapats. En av dem talade om de buggar 

som gick att finna i spelet, samt hur deltagaren upplevde att ljuden inte kom från rätt ställe. Den andra 

deltagaren talade om sina förväntningar med spelet och om miljön uppfyllde dessa förväntningar. Deltagaren 

nämnde även under intervjun att de tänkte på hur ljud hade implementerats och vilken sorts programmering 

som använts. På grund av deltagarnas spelerfarenhet kunde deras känsla av “immersion” sänkas då de hela 

tiden såg det som en artificiell miljö. 

Förutom dessa ovanstående delarna så fanns det inga tydliga skillnader mellan de båda grupperna i något av 

testerna. Då alla deltagare vid första testet provade VR-konsolen HTC Vive för första gången kan resultatet 

även betyda att dessa individers reaktioner och brist på skillnader gör att de skapar en mer homogen grupp 

med ett mer homogent svar.  
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5.2 Utrustningens påverkan på immersion 

Utrustningen och den teknologi som finns tillgänglig avgör de begränsningar en konsol har. När man ser på 

HTC Vives VR-teknologi finns det särskilda aspekter som kan utgöra risker eller möjligheter för 

användarens känsla av “immersion”. Sherman och Craig (2003) säger att för att få en inlevelse i en virtuell 

miljö krävs en obehindrad koppling. Utifrån Callejas (2011) och Müllers (2011) förklaring av “immersion” 

visade resultaten exempel på problem gällande användarnas känsla av “immersion”, men även vad med 

HTC Vives konsol som fungerade bra för att leverera känslan. 

Sherman och Craig (2003) delar upp “immersion” mellan “mental immersion” och “physical immersion”. 

Fysiska “immersion” ser på utrustningen som användes av testdeltagarna, alltså headset och kontroller. 13 av 

16 deltagare tyckte sladden var ett störande moment vilket uppenbarligen är ett problem för “immersion” 

(Citat 18, Citat 19). Att hela tiden tänka på världen utanför den virtuella miljön gjorde att deltagarna inte helt 

kunde fördjupa sig i den värld de hade framför ögonen. Att ha ett trådlöst headset eller ha sladden hängande 

ovanför användaren kan vara alternativ för detta problem, som Citat 18 förklarar. 

När man ser på utrustningen ser man även på kontrollerna. I det första testet fick deltagarna ingen 

information om hur kontrollerna fungerade men då det var få knappar verkade det ändå lätt att förstå dem. 

Det som deltagarna tycktes ha mest problem att förstå gällande knapparnas funktion var sidoknapparna. Det 

är möjligt att det var på grund av knapparnas diskreta utformning i kontrast mot knappen på undersidan. 

Det kan även ha varit på grund av att knappen på undersidan är lik knappar på andra konsoler som 

Playstation, Xbox och Nintendo Wii. Om det finns en funktion för just den här knappen, som användare kan 

ha förutfattade meningar om, kan det vara bra att introducera dess funktion tidigt i den virtuella miljön då 

användarna annars kan anta funktion för den som inte stämmer. Det tycktes alltså ha mer att göra med vana 

än tidigare erfarenhet för att förstå funktionerna för styrning och kontroller (Citat 5, Citat 6). 

Även kopplat till de förutfattade meningarna om kontroller från andra konsoler var resultaten gällande 

styrsystemet där flera användare med spelerfarenhet noterade att styra med vänsterhanden ansågs som en 

positiv aspekt (Citat 4). Det var på grund av att styrsystemet i de tidigare nämnda konsolerna också styrs 

med vänsterhanden. Alltså har viss förförståelse för spelkontroller en positiv påverkan för att förstå HTC 

Vives kontroller. 

Ett problem med kontrollerna var att användarna i det första testet upplevde att själva styrsystemet inte var 

särskilt bra då det gick väldigt fort när de rörde på sig. Det tyder på en sämre “sensory feedback” (Sherman 

& Craig, 2003) då styrningen gjorde att användarna upplevde att de inte fick den väntade responsen i miljön. 

Det blir då inte som att användaren själv faktiskt är i miljön då representationen av dem inte känns verklig 

då hastigheten i rörelse och den eventuella yrseln är indikationer på att det inte är en del av den fysiska 

världen, vilket Citat 7 indikerar (Müller, 2011). Detta fick dock bättre kritik i andra testet där hastigheten 

sänkts, vilket tyder på en större känsla av kontroll hos användarna. Det är en viktig punkt att ha i åtanke vid 
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speldesign i VR då det kan vara begränsande att inte kunna ha snabba rörelser utan risk för åksjuka. Vidare 

var det deltagare som reagerade på att man inte kunde böja sig över saker, som exempelvis bord. Detta var 

på grund av HTC Vives “tracking”-system som endast känner av huvud och händer. Det gör att miljön 

kändes mindre verklig då naturliga rörelser inte är tillgängliga. För att kunna generera data för “sensory 

feedback” (Sherman & Craig, 2003) kan det behövas en mätare på exempelvis höfter och knän.  

En annan teknisk begränsning som kommer med HTC Vive är att upplösningen inte är ideal. Detta gjorde 

att två av deltagarna tyckte det kändes overkligt då det såg för artificiellt ut. Dessa två var spelerfarna och 

jämförde antagligen med upplösningen i andra spel. Mindre erfarna spelare tenderade att uppleva miljön 

som verkligare. Det var alltså en skillnad i mängden “mental immersion” testdeltagarna kände (Sherman & 

Craig, 2003). Det kan alltså vara viktigt att ha i åtanke vilken målgrupp man har för sin VR-produkt då 

“immersion” kan påverkas av användarnas tidigare erfarenheter.  

Utrustningens utformning med headsetet var en positiv punkt då det har ett naturligt perspektiv för 

användarna. Det var alltså en tydlig känsla av “immersion” skapat från en bra “absorption” (Calleja, 2011). 

Detta gjorde att känslan av “immersion” var starkare och näst intill alla deltagarna försökte interagera med 

ett flertal objekt i sin miljö som att de väntade sig en naturlig reaktion på interaktionen. När de exempelvis 

försökte plocka upp objekt som inte kunde plockas upp tycktes de besvikna eller förvånade, vilket kunde 

sänka känslan av “immersion”. Det är därför viktigt att ha en så verklighetstrogen miljö som möjligt gällande 

interaktioner. 

5.3 Immersion och skräck i Virtual Reality 

Genom resultaten visade det sig att en av de större friktionerna som uppstod och förhindrade “immersion” 

var hur pass verklighetstrogen miljön var, både i utseende och interaktion. Sådana interaktioner som att bli 

blockerad av objekt som står i vägen ger en mer verklighetstrogen interaktion mellan användare och miljö. 

Även att miljön har ljud kan påverka “immersion” kan ses genom “environmental properties” (Sherman & 

Craig, 2003). Deltagare kunde märka om objekten inte agerade som väntat med exempelvis ljud och 

uppfattad tyngd på objektet, vilket tydde på att miljön inte kändes verklighetstrogen och därmed sänkte 

“immersion”(Citat 14, Citat 16). 

Gällande “physical immersion” (Sherman & Craig, 2003) och “spatial presence” (Müller, 2011) kunde man i 

resultaten se att deltagare kunde känna en högre grad av “immersion” gällande dessa termer. Det var särskilt 

tydligt när de behövde tänka på och röra sig i relation till miljön (Citat 13). Det tydde på en 

verklighetstrogen “perception” av miljön vilket är en nyckelpunkt för “immersion” (Calleja, 2011). Denna 

uppfattning visade sig även genom att kunna se händerna, vilket majoriteten av deltagarna ansåg kännas 

realistiskt. 
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Vidare kopplat till realism är Müllers (2011) “apparent realism” vilket kunde märkas i att det fanns 

bakgrundsljud i miljön som deltagarna uppfattade som stöttande eller förstärkande för miljön som vinden 

utanför fönstrena. Det fanns även så kallad “ergo audition” (Müller, 2011) genom fotstegen som agerade 

som en komplementering till deltagarnas handling av att gå. Dessa funktioner fanns inte med i det första 

testet och en deltagare poängterade att detta var något de saknade för att få en verklighetstrogen känsla 

(Citat 15). Man bör alltså ha så mycket ljud som möjligt på både objekt och användarens handlingar som 

finns i den fysiska världen för att maximera känslan av “immersion”. 

Det kan argumenteras utifrån Callejas (2011) text att VR kan ge en djupare “immersion” för användare än 

vad andra konsoler kan erbjuda, vilket är särskilt viktigt för skräckgenren (Sherman & Craig, 2003, Müller, 

2011). Istället för att man sitter framför skärmen och hör flåsandet av ett monster i hörlurarna, kan man 

med hjälp av VR, numera känna sig som att man faktiskt befinner sig i den situationen där vanligtvis ens 

avatar skulle sitta. Man kan höra flåsandet bakom sig och när man vänder sig om möts man av monstret, 

ansikte mot ansikte. Istället för att känna oro över sin avatar är det nu ditt eget välbefinnande du behöver ta 

hand om. Du behöver skydda dig själv då det inte längre finns en skärm mellan dig och monstret. Detta 

nämndes av en av deltagarna i Citat 32, som upplevde oro för sig själv, snarare än sin “avatar”. Detta kan 

kopplas till Perrons (2012) term “fiction motions” då deltagaren kände en sådan stark “immersion” att det 

påverkade dem i den fysiska världen genom oro. Detta kunde även ses i genom deltagarnas reaktioner vid 

rädsla då flera försökte skydda sig genom att hålla upp händerna framför ansiktet och liknande. 

“Affective gaming” kan användas för att undersöka skräckelement då deltagarna tenderar att uppleva sig 

mycket närvarande i en VR-miljö. Med hjälp av den starka närvaron deltagarna upplevde kan man se att de 

skrämmande elementen fungerar och deltagarna visar reaktioner som tyder på att de blivit skrämda. Med 

hjälp av en uppföljning i intervju stämde dessa observationer överens med det deltagarna svarade. Precis 

som i undersökningen av Vachiratamporn et al. (2013) kan det tolkas som att “suspense” och uppbyggnad 

av skrämmande element visade sig vara effektivt. Ett exempel på en typ av uppbyggnad av “suspense” är 

olika former av ljud. 

Fyra deltagare uppgav att de tyckte sig höra saker som viskningar och andra ljud som indikerade på närvaron 

av någon annan än dem själv i miljön vilket hade en skrämmande effekt, som Citat 23 och 24 förklarar. Tack 

vare den “immersion” som kan upplevas i VR så tyckte sig dessa ljud höras runt omkring spelaren, inte bara 

dess karaktär vilket återigen kan kopplas till “fiction motions” (Perron 2012). Att tolka ljud som något mer 

och skrämmande kan kopplas till Müllers (2011) och Perrons (2004; 2012) förklaring av “suspense” i skräck, 

men även till undersökningen av Vachiratamporn et al. (2013) Att deltagarna tyckte sig höra ljud kan ha varit 

på grund av att de var medvetna om att det var skräckgenre vilket skapade förväntningen att mötas av 

skrämmande händelser och de var därför på spänn. Dock visste deltagarna inte exakt vad som skulle 

skrämma dem och den begränsade informationen bidrog till spänningen då deltagarna själva lät sin fantasi 

avgöra vad alla sorters ljud innebar (Müller, 2011; Perron, 2012). Att tolka ljudet av vind till viskning skulle 



45 
 

kunna beskrivas som att öka värdet i ljudet då användaren lägger in sin egen tolkning i värdet i ljudet 

(Hutchby, 2001; Kromand, 2008). Bara av att göra deltagarna medvetna om att något skrämmande skulle 

ske, resulterade i att flera av dem började tolka sin miljö till en mer skrämmande version för att de inte visste 

vad som skulle skrämma dem eller när. Att dessutom kunna höra var någonstans ljudet kommer ifrån kan 

skapa ett skrämmande effekt då det kan kännas som att användaren hörde ljuden bakom sig, alltså inte bara 

bakom sin karaktär. 

Det var inte bara bakgrundsljud som bidrog till en känsla av “suspense”. Tystnaden spelade en stor roll för 

att skapa en “suspense”. Tystnaden skapar osäkerhet och funderingar om vad varenda litet ljud som bryter 

tystnaden kan vara för något (Citat 26, 27). Alltså fungerar tystnad som ett utmärkt exempel på hur man 

skapar en miljö som känns osäker för användaren och därför blir kuslig (Müller, 2011; Perron, 2012). Att gå 

från musik som skapar en trevlig stämning till tystnad agerar som en klassisk varningssignal för skrämmande 

event, vilket Citat 25 beskriver som att de blev mer alerta på sin omgivning när musiken tystnade. Det är 

något som används flitigt inom skräckgenren och därför har tystnaden fått en viss “affordance” (Hutchby, 

2001; Kromand, 2008) i vår kultur. 

Det som deltagarna fann mest skrämmande var till största del vrålet i det sista rummet, troligtvis på grund av 

att det var så pass intensivt och skräckelementen, ljuden, som ledde upp till den skapade en “suspense” och 

förväntning. Dock sade två att de tyckte flämtningarna innan vrålet var mer skrämmande, vilket återigen kan 

kopplas till Müllers (2011) och Perrons (2012) förklaringar. Om man lämnar det upp till användaren själv 

fyller de ut tomrummet med den fantasi de finner mest skrämmande, vilket kan vara mer effektivt än att 

faktiskt visa ett monster. Att deltagarna just upplevde sig mest skrämda av vrålet kan ha med det Perron 

(2004) kallar “the Startle Effect”. “The Startle Effect” har tre punkter vilket inkluderar att deltagaren skall 

uppleva sig närvarande, att de skall uppleva sig hotade på något vis och slutligen uppstår en plötslig 

händelse. Då alla deltagare upplevde sig i mer eller mindre grad närvarande i spelet och det fanns en 

uppbyggnad av skräckelement som ledde upp till vrålet. Därför uppfyller speltestet kraven för att klassas 

som en “Startle Effect”. På grund av detta skulle vrålet kunna tolkas det skräckelement som upplevdes mest 

skrämmande för deltagarna. 
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6. Slutsatser och framtida forskning 

6.1 Slutsatser 

Efter undersökningar av skräckgenren och VR-konsolen HTC Vive återgår vi nu till frågeställningarna som 

ställdes i början. Med resultaten och analyserna som genomförts i undersökningen är det menat att kunna 

besvara dessa frågeställningar. Den första frågeställningen var:  

 Vilka sorters element kan bidra till en effektiv skräckupplevelse i VR-miljö och hur påverkar 

”immersion” det? 

Skräckelement i VR tycks upplevas på ett liknande vis som tidigare forskning och teorier inom ämnet 

etablerat. Detta tyder på att tidigare forskning och teorier om skräck som gjorts på andra plattformar, även 

är applicerbart på VR-konsoler. Resultaten från testerna talar för att en verklighetstrogen VR-miljö kan göra 

deltagaren mycket närvarande och “immersed” vilket skapar en mer effektiv skräckupplevelse. Om en 

användare upplever “immersion” och samtidigt “suspense” kan det göra att de tolkar miljön som mer 

hotfull än vad den är. Att deltagarna kände sig hotade av miljön kunde ses på videoinspelningarna då 

deltagarna till stor del agerade som att de faktiskt var där genom att de exempelvis duckade eller försökte 

skydda sig vid skrämmande event. Deltagarna kände sig alltså så pass mycket “immersed” när de blev rädda 

att det kunde ses genom fysiska reaktioner och intervjuresultaten. Att bli mött av hotande ljud omkring en 

kan skapa en skrämmande känsla. VR är därför en effektiv konsol då spelaren fysiskt kan vända sig omkring 

för att leta efter hotet vilket bidrar till känslan av att det faktiskt är spelaren som är i fara. På grund av nivån 

av “immersion” upplevdes skräckelementen i VR-miljön väldigt intensivt som att deltagarna själva var 

hotade av skräckelementen och inte bara att deras avatar på en skärm var hotad.  

 Vilka uppfattade faktorer kan påverka “immersion” i VR? 

Utifrån undersökningen hittades en del faktorer som påverkar immersion. En viktig punkt för detta var 

utrustningen, med betoning på sladden som majoriteten av deltagarna upplevde störande för upplevelsen. 

Andra faktorer som kan påverka är hur verklighetstrogen miljön upplevs gällande interaktion och 

utformning samt hur trovärdig upplösningen är kan påverka spelarens närvaro i miljön. En positiv punkt för 

“immersion” var även att utrustningen skapade ett naturligt perspektiv för användaren. Ljud är också en 

faktor som kan påverka om en deltagare upplever sig mer eller mindre närvarande i miljön. Ljud som 

spelaren förväntar sig, som fotsteg, bidrar till att spelaren upplever sig mer “immersed” då detta bidrar till en 

mer dynamisk miljö. Andra faktorer som positivt kan bidra till “immersion” kan vara andra ljud, exempelvis 

att det inte upplevs “onaturligt tyst”. Att inkludera bakgrundsljud som exempelvis väder och vind kan ge en 

mer fördjupad upplevelse. En av de viktigaste punkterna för att skapa “immersion” är att miljön i fråga 

behöver vara så verklighetstrogen som möjligt så att det inte går emot vad spelaren förväntar sig ska hända. 

 Kan tidigare erfarenheter inom skräck och spel påverka upplevelse i VR? 
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Resultatet visar på att det var få skillnader mellan de individer med tidigare erfarenhet och de utan. De 

största skillnader som gick att finna var de mellan skräckerfarna och icke skräckerfarna. Resultaten tydde på 

att att skräckerfarenhet kan påverka ens upplevelse i VR. Det tog sig i form genom att en skräckerfaren kan 

tendera att behöva fler och tydligare skräckelement för att skrämmas än en icke skräckerfaren. 

Spelerfarenhet i VR kan även påverka hur en spelare interagerar och upplever en VR-miljö. Detta för att 

spelarna kan behöva längre tid att vänja sig vid den nya konsolen på grund av deras förkunskaper om äldre 

konsoler som kan skilja sig från VR-konsolen. Dock var skillnaden marginell och tycktes vara mer påverkad 

av hur mycket tid användarna använde för att bekanta sig med miljön. 

6.2 Svagheter med uppsatsen 

Efter en genomförd undersökning kan man se vad som skulle ha gjorts annorlunda då det fanns delar med 

undersökningen som inte fungerade särskilt väl eller bara kunde gjorts bättre för att nå optimala resultat. 

En svaghet var att välja erfarna och icke erfarna inom skräck för det andra testet då denna variabel inte 

mäter hur lätt någon skräms. Det hade kunnat vara mer intressant att välja självidentifierade lättskrämda och 

icke lättskrämda för att se hur pass effektiva skräckelementen var. Dock hade man även behövt göra analys 

kring huruvida deltagarnas eventuella tidigare erfarenhet om uppbyggnad av skräckelement spelade roll för 

rädsla. 

Undersökningen innefattade nästan enbart ljud som skräckelement och enbart ett visuellt skräckelement. 

Tyvärr var detta element ostrategiskt placerat i miljön och sågs därför bara av en av deltagarna vilket inte 

gick att göra någon analys kring. Det hade varit intressant att ha med fler visuella element och se hur väl 

dessa skrämde i relation till enbart ljudbaserade element. 

Vid undersökningen av tidigare forskning i 2.1 kunde bättre sökord ha valts. Detta är något som senare 

upptäcktes, men 2.1 valdes ändå att användas för att ge en, om något liten, översikt av forskningsfältet.  
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6.3 Framtida forskning 

Med en kvalitativ studie som detta är det svårt att få fram generaliserbara resultat så något som i framtiden 

skulle vara värt att studera är liknande frågeställningar som i den här studien, men genom en kvantitativ 

metod för att kunna generalisera resultaten. Det finns fortfarande mycket om VR-konsoler som är 

outforskat. Den här undersökningen fokuserade enbart på HTC Vive och det skulle vara intressant att se om 

forskning kan hitta skillnader mellan dessa VR-konsoler som finns på marknaden. Kanske är det någon av 

dem som ger en bättre känsla av “immersion” och är därmed mer effektiv för att leverera skräckgenren. Det 

kan även vara av intresse att göra en jämförande studie om skillnaden i skräckupplevelse på äldre konsoler 

jämfört med de nya VR-konsolerna.  

Det gjordes ett medvetet val att försöka ha deltagare med samma kulturella bakgrund för den här studien. 

Därför hade det varit intressant att i framtiden göra en studie om olika kulturella bakgrunder har någon 

påverkan känslan av “immersion” och hur skräckelementen upplevs. Det skulle även vara intressant att 

utforska hur en äldre åldergrupp skulle reagera på den här sortens studie, möjligtvis i en jämförande studie 

med en yngre åldergrupp för att se om det finns skillnader i tolkning av ny teknologi mellan olika 

generationer. Att även skapa en kvantitativ studie som fokuserar på om tidigare spelerfarenhet kan utgöra 

någon signifikant skillnad för upplevelsen och förförståelsen av VR-konsolen skulle kunna vara av intresse.  

Det skulle även kunna vara intressant att göra en jämförande studie där man mäter hjärt- och hjärnaktivitet 

för att se om “suspense” verkligen är den mest effektiva metoden för att skrämmas. Man kan då jämföra 

spänningen med så kallade “jumpscares” och tydliga visuella hot för att se om de är en mer effektiv 

skrämseltaktik. Att även jämföra hur färg och ljus påverkar en miljö som är till för att skrämmas kan vara av 

intresse.  
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Som nämnts tidigare är VR-konsoler som Oculus Rift och HTC Vive relativt ny teknologi. Med dessa nya 

konsoler som blir mer tillgängliga för allmänheten öppnar sig en ny marknad inom VR. Den här studien 

talar om något som, till skillnad från många andra ämnen, är relativt ett outforskat ämne; skräck i VR-miljö. 

Den här sortens forskning kan komma att vara användbar för skapare av VR-skräckspel. Tidigare forskning 

har främst undersökt klassiska skräckelement  från film och skräckspel. I den här uppsatsen undersöks det 

bland annat om tidigare forskning kan appliceras på en annan konsol, nämligen VR-konsoler. Att testa ifall 

klassiska skräckelement som många redan är vana vid fungerar i VR är ett ämne som saknas i detta fält. 

Detta är något som studien undersökt och resultaten av studien tyder på att forskning och teorier om 

klassiska skräckelement kan appliceras VR-konsoler. Att även undersöka hur människor reagerar och 

interagerar med traditionella skräckelement i VR är av intresse för framtida och nuvarande studier. Den här 

studien kan även vara av nytta för skapare av VR-produkter som inte har med skräck eller spel att göra. Den 

undersöker, förutom skräckelement, även hur den nuvarande VR-utrustningen kan påverka användaren och 

dels hur användaren tar till sig VR-konsolen. De faktorer den här studien identifierat som störande moment 

för “immersion” kan vara ett positivt bidrag till designfältet inom VR både positiva och negativa faktorer 

som påverkar “immersion” pekas ut. Detta kan vara viktigt för fältet att ha koll på då en av poängerna med 

VR-konsoler är att skapa en så fördjupad upplevelse som möjligt och då kan medvetenhet om hur man 

skapar den här känslan vara bra. Med hjälp av att ta upp ett ämne som är outforskat, vilket studien gör, kan 

det öppna upp för mer forskning för djupare kunskap. 
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Bilagor 

Inspelningar och transkriberingar av intervjuer samt videoinspelningar av speltesterna kan lämnas på 

begäran. 

Bilaga 1 Intervjuguide för test 1 

Intervjufråga Intention med fråga 

Hur kändes det där? Inledande fråga (Kvale, 1997). Var till för att låta respondenten förklara 

deras upplevelse i speltestet med egna ord och öppna upp konversation 

för resten av frågorna. 

Hur kändes kontrollerna? Direkt fråga (Kvale, 1997). Öppnade upp ämnet om kontroller, 

fortfarande en ganska öppen fråga som ledde till sonderande frågor som 

kunde avgöra hur respondenterna kände inför särskilda moment rörande 

kontroller. 

Vad var lättast och svårast? Specificerande fråga (Kvale, 1997). Gällande kontrollerna. Var menat att 

få ut svar på vilka kontroller respondenten fann komplicerande och inte 

då det kunde påverka upplevelsen negativt eller göra den mer flytande 

och realistisk. 

Kändes det som att du hade 

kontroll över dina rörelser? Om 

inte, vad kändes det som att du 

inte hade kontroll över? 

Specificerande fråga (Kvale, 1997). För att få uppfattning om 

respondentens upplevelse av ”immersion” då kontroll över sina rörelser 

är en viktig del för detta enligt Sherman och Craig (2003). Även en 

sonderande fråga (Kvale, 1997) gällande mer specifika detaljer om vad 

som respondenten upplevde påverkade detta. 

Kändes det som att du var en 

del av miljön? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Menad att få en uppfattning om 

respondenten kände ”immersion” i miljön. Svaren på detta följdes även 

upp med specificerande och sonderande frågor beroende på 

respondentens svar. 



56 
 

Kände du dig yr eller 

illamående? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Fråga som var menad att få reda på om 

respondenten upplevde detta som störande nog att de tänkte på det och 

att det förstörde upplevelsen på något vis. Om svaret var ja, följdes det 

upp med detaljer om vad de trodde orsakade känslan. 

Bilaga 2 Intervjuguide för test 2 

Intervjufråga Intention med fråga 

Hur tyckte du testmiljön var? Inledande fråga (Kvale, 1997). Var till för att låta respondenten förklara 

deras upplevelse i speltestet med egna ord och öppna upp konversation 

för resten av frågorna. 

Skulle du kunna beskriva din 

upplevelse? 

Inledande fråga (Kvale, 1997). Baserades en del på vad svaret på den 

inledande frågan var. Den här frågan var inte alltid nödvändig då 

respondenterna beskrev upplevelsen genom den första frågan. 

Vilken känsla fick du av 

testmiljön? 

Inledande fråga (Kvale, 1997). Menad att ta reda på om den menade 

känslan, alltså skräck och kuslighet, var det som respondenterna hade 

upplevt. 

Kändes miljön passande för ett 

skräckspel? 

Direkt/sonderande/specificerande fråga (Kvale, 1997). Beroende på 

svaret på den tidigare frågan kunde den här frågan behöva ställas för att 

få vidare detaljer på vad i miljön som kändes kusligt. 

Hur upplevde du ljudet i 

testmiljön? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Då ljudet var ett särskilt element för att 

förmedla skräck i miljön var det viktigt att få reda på hur det upplevdes. 

Även om ljud såsom bakgrundsljud kändes realistiskt för ”immersion”. 
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Vad blev du mest rädd av? Direkt/specificerande fråga (Kvale, 1997). Beroende på svar på tidigare 

fråga var den här frågan antingen introducerande för frågor om 

skräckelement eller specificerande på ett svar från den tidigare frågan 

som hade varit ljud som skrämt respondenten. 

Kändes de skrämmande eventen 

plötsliga eller hade de 

uppbyggnad? Var det positivt 

eller negativt? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Då suspense är något Perron (2012) och 

Müller (2011) argumenterar är viktigt för skräckgenren var det av 

intresse att veta om respondenten tyckte det fanns suspense som ledde 

till särskilda event. 

Kändes det som att du var en del 

av miljön? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Menad att få en uppfattning om 

respondenten kände ”immersion” i miljön. Svaren på detta följdes även 

upp med uppföljningsfrågor, sonderande frågor och tolkande frågor 

beroende på respondentens svar. 

Hur upplevde du kontrollerna? Direkt fråga (Kvale, 1997). Obehindrar koppling mellan användare och 

miljö är viktigt för ”immersion” (Sherman & Craig, 2003) så att få veta 

hur de upplevdes var viktigt för att se vad som kunde störa/hjälpa 

”immersion”. 

Hur kände du inför att styra med 

vänsterkontrollen? 

Sonderande/specificerande fråga (Kvale, 1997). Intressant att vet hur 

respondenten ställde sig inför en särskild del med styrsystemet som 

kunde ha upplevts naturligt beroende på tidigare spelerfarenhet. 

Hur kände du inför att se 

händerna? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Särskild fråga gällande ämnet ”immersion” 

för att ta reda på om detta bidrog till en mer fördjupad känsla. Svar från 

första testet tydde på att se kontroller kunde ta ifrån känsla av 

”immersion”. 
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Var det något med utrustningen 

som kändes störande för 

upplevelsen? 

Direkt fråga (Kvale, 1997). Även den här frågan var för att ta reda på 

om något kunde störa känslan av ”immersion” och isåfall vad och på 

vilket sätt. Frågan kunde kräva specificerande eller tolkande frågor för 

uppföljning. 

Skulle du vara intresserad av att 

spela ett skräckspel med denna 

sorts element, alltså mycket 

baserat på ljud? 

Avslutande fråga. Avrundade intervjun istället för att få ett abrupt slut. 

Det var inte någon särskild data som var menad att få ut av detta svar. 

 

 

 Bilaga 3 Informerat samtycke test 1 

Detta speltest och intervju undersöker användarens interaktion med HTC Vives spelkontroller och hur 

användaren interagerar med en VR miljö. 

  

Härmed godkänner jag att ta del i denna undersökning och att information som samlas via kamera och 

ljudinspelning får användas för denna studie. Jag har fått ta del av information om denna undersökning och 

vad den innebär innan jag genomför testet.  

  

 Jag är medveten om att jag genomför detta speltest och intervju på egen risk. 

  

 Jag är medveten om att detta är frivilligt och att jag har rätt att stoppa testet och intervjun när som 

helst, samt få information som samlats vid detta tillfälle exkluderat från studien.  

  

 Jag är medveten om att i denna studie kommer testdeltagarna vara anonyma.  

  

  

  

Datum:     Underskrift: 
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Bilaga 4 Informerat samtycke test 2 

Detta speltest och intervju undersöker användares reaktioner på skräckelement i VR-miljö. 

  

Härmed godkänner jag att ta del i denna undersökning och att information som samlas via kamera och 

ljudinspelning får användas för denna studie. Jag har fått ta del av information om denna undersökning och 

vad den innebär innan jag genomför testet.  

  

 Jag är medveten om att jag genomför detta speltest och intervju på egen risk och är medveten om att 

sådant som yrsel och illamående kan förekomma. 

  

 Jag är medveten om att detta är frivilligt och att jag har rätt att stoppa testet och intervjun när som 

helst, samt få information som samlats vid detta tillfälle exkluderat från studien.  

  

 Jag är medveten om att i denna studie kommer testdeltagarna vara anonyma.  

  

  

  

Datum:     Underskrift: 

 

 


