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Abstrakt 
I denna uppsats undersöks hur spelares beteende i virtuella miljöer skiljer sig när 

modern HMD VR-teknik används jämfört med traditionell bildskärm i 2D. Genom att 

utveckla en spelprototyp i 3D med förstapersonsperspektiv i pusselgenren där spelarens 

mål är att finna objekt i olika rum har en komparativ studie genomförts. Spelprototypen 

skapades med hjälp av metoden prototyputveckling. En alfaversion testades innan den 

slutgiltiga versionen gjordes klart. 

 

Två grupper med 7 personer i vardera har utfört testet. Ena gruppen använde HMD VR-

glasögonen Oculus Rift DK2 medan den andra använde traditionell bildskärm i 2D. 

Styrning skedde med tangentbord och mus. En dataloggning kördes i bakgrunden av 

varje användartest som samlade in information om spelarens positions- och 

rotationsdata. Denna data analyserades sedan och jämfördes mellan grupperna. 

 

Sammanfattningsvis utgörs ingen stark skillnad mellan dom två grupperna. Den största 

skillnaden är i hur mycket mark som har täckts av spelarna. I gruppen som spelade med 

VR-glasögon stod spelarna still mer och gick inte runt och utforskade lika mycket. Men 

dom var cirka 5 sekunder snabbare i genomsnitt. Gruppen som spelade utan VR-

glasögon tittade upp och ner något mer men som mest skiljde det sig endast 5 grader. 

 

Abstract 
In this thesis the behaviours of players in virtual environments using modern HMD VR 

technology and traditional 2D monitors is studied and compared. By developing a game 

prototype in 3D using a first-person perspective and placing it in the puzzle genre by 

having the players goal being that they must find an object in different rooms a 

comparative study has been carried out. The game prototype was developed by using 

prototyping and an alpha version was tested before the final version was completed. 

 

Two groups of 7 in each one has performed the test. One group used the HMD VR 

headset Oculus Rift DK2 and the other one used a traditional 2D monitor. Mouse and 

keyboard was used for controls. A data logging ran in the background of every test and 

collected information on the players positional and rotational data. The data was 

analysed and then compared between the two groups. 

 

In conclusion, there is no strong difference between the two groups. The biggest 

difference was in how much ground the players covered. The group who played in VR 

didn’t walk around and explored as much and instead was more stationary. But they 

were around 5 seconds faster in average. The group who played without VR looked up 

and down a bit more but the difference was never more than just 5 degrees. 

 

Nyckelord 
Virtuell verklighet, VR, speldesign, förstapersonsperspektiv, förstapersonsvy, HMD, 

komparativ studie, jämförande studie, inlevelser, beteende, interaktion, prestation. 

 

Keywords 
Virtual reality, VR, game design, first person perspective, first person view, HMD, 

comparative study, immersion, behaviour, interaction, movement. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Beroende på hur man väljer att tolka begreppet ”Virtual Reality” (VR) så har konceptet 

funnits sedan 1800-talet då konstnärer skapade 360 graders väggmålningar som kunde 

skapa illusionen av att man befann sig där målningens motiv utspelade sig. Ett exempel 

på detta är målningen ”Battle of Borodino” av Franz Roubaud som visar ett stort 

fältslag (Virtual Reality Society, 2017). 

 

 
Figur 1: Battle of Borodino, av Franz Roubaud. 

1838 uppfann Charles Wheatstone den stereoskopiska bilden, två bilder vid sidan av 

varandra tagna från något olika perspektiv som gav känslan av ett djup i bilden när ett 

stereoskop användes för att se på bilderna. Tekniken användes för vad man då kallade 

”virtuell turism” (ibid.). 1957 skapades den första så kallade ”Head-Mounted Display”-

tekniken av Morton Heilig (Brockwell, 2016). Det är denna teknik som har blivit 

populär idag och som detta arbete handlar om. Den tidiga versionen av tekniken 

saknade många av dom funktioner som moderna versioner har, men det grundläggande, 

två skärmar framför användarens vardera öga, fanns där. 

 

En ”Head-Mounted-Display” (HMD) är en sorts bildskärm (ofta kallade VR-glasögon) 

som bärs av användaren på huvudet och täcker ögonen. Moderna versioner av tekniken 

har högupplösta skärmar som täcker användarens synfält samt gyroskop och 

rörelsesensorer som känner av åt vilket håll användaren tittar och var kroppen befinner 

sig. Eftersom varje öga har en egen skärm kan två olika bilder användas för vardera öga 

och ger då djup i bilden likt stereoskopet. Eftersom VR-glasögonen känner av 

användarens rörelser kan detta användas i en virtuell värld så som ett datorspel och 

illusionen av att man befinner sig i spelet kan skapas. Istället för att se sig omkring i 

spel med hjälp av en handkontroll eller mus och tangentbord som är populärt idag kan 

användaren navigera i spelet genom att fysiskt se sig omkring med huvudet och 

kroppen. 

 

Under dom senaste åren har det skett ett uppsving i utveckling av VR-glasögon till stor 

del på grund av framsteg i bildskärmsteknik för pixeltäthet i och med uppkomsten av 

smartphones (Virtual Reality Society, 2017). 2012 lanserade Palmer Lucky sin Oculus 

Rift-kampanj på hemsidan Kickstarter och fick genom gräsrotsfinansiering ihop över 

2,4 miljoner amerikanska dollar som användes för att tillverka en utvecklarversion av 

VR-glasögon kallad ”Rift Developer Kit” (Oculus, 2012). Sedan dess har ett flertal 

företag så som HTC, Sony, Samsung, Google och Microsoft utvecklat sina egna 

produkter inom området och ett flertal av dessa produkter har redan släppts på 

konsumentmarknaden så som HTC Vive och Sonys PSVR till PlayStation 4. PSVR har 

i dagsläget sålt över 1 miljon enheter och HTC Vive och konsumentversionen av Oculus 

Rift följer därefter med 420 000 och 243 000 enheter sålda (A. Webster, 2017). Fler 

produkter inom området är på ingång vilket förmodligen betyder att konsumentbasen 

kommer öka inom dom kommande åren. 
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1.2 Problemformulering 

Ett begrepp som ofta nämns i diskussioner runtomkring VR-spel och upplevelser är det 

engelska ordet ”immersion” vilket i detta sammanhang kan liknas med hur stor 

inlevelsen är hos spelaren. Till vilken nivå känner spelaren att hen faktiskt befinner sig i 

den virtuella världen? Hur realistisk är den virtuella världen i spelarens ögon? 

 

LaValle (2016, s. 1-3) nämner att det finns 4 komponenter i definition av vad virtuell 

verklighet är. Den första komponenten är ett ”riktat beteende”, en upplevelse gjord av 

en skapare t.ex. flyga, gå, se en film etc. Den andra komponenten är en ”organism”, i 

detta arbete en mänsklig person. Den tredje komponenten är ”artificiell 

sinnessimulering”, ett eller flera sinnen hos organismen blir kapat. Informationen från 

personens syn kan t.ex. kapas och ersättas av artificiell simulering. Den sista 

komponenten är ”medvetenhet”, medan personen befinner sig i upplevelsen är hen 

omedveten om denna kapning av sinnen. Personen blir ”lurad” att känna att hen 

befinner sig i en virtuell värld och det accepteras som naturligt. 

 

Modern VR-teknik med HMD som t.ex. Oculus Rift och HTC Vive simulerar 

människans syn genom att placera skärmar framför vardera öga. Om VR-glasögonen rör 

på sig så känns detta av genom rörelsesensorer och gyroskop och denna informationen 

skickas till den virtuella världen vilket gör att om personen riktar sitt huvud åt höger, 

vänster, upp eller ner etc. så sker detta också i simuleringen. Sedan Palmer Luckys 

första Oculus Rift-design år 2012 har tekniken utvecklats snabbt och massproduceras 

idag. Denna trend är lik det som skedde med hemdatorn och webbläsare. Desto fler 

användare tekniken fick desto mer användningsområden och funktioner lades till 

(LaValle, 2016, s. 8). I och med att tekniken utvecklas kommer simuleringen av den 

mänskliga synen bli bättre och mer övertygande. 

 

Idag spelas majoriteten av alla spel med någon typ av handkontroll eller tangentbord 

och mus. I spel med förstapersonsvy styrs ofta åt vilket håll spelkaraktären tittar genom 

att röra på en datormus eller en joystick på en handkontroll. För att till exempel titta 

uppåt eller neråt rörs musen framåt eller bakåt. Vissa spel styr detta med rörelsekänsliga 

kontroller t.ex. Metroid Prime 3: Corruption till Wii där man riktar kontrollen mot olika 

delar av skärmen för att dirigera spelkaraktärens synfält (Nintendo, 2006, s. 07). Ingen 

av dessa kontrolltyper styr dock vyn så som den görs av människor i verkligheten. Tittar 

spelaren upp, ner eller åt sidorna så utför spelkaraktären inte samma rörelser. Den 

kroppsliga rörelsen av huvudet hos spelaren används inte. På detta sätt skiljer sig 

kontrollerna i VR-spel. Som tidigare nämnt har spelare med VR-glasögon högre 

inlevelse i den virtuella världen. Detta är en av grundkomponenterna av VR. 

 

Eftersom denna typ av kontroll skiljer sig mycket från dom traditionella kontrolltyperna 

och kan ses som mer naturlig då spelaren ser sig omkring på samma sätt som hen hade 

gjort i verkligheten med hjälp av huvudet så uppstår frågan om då spelarens beteende i 

spelet blir mer naturligt? Samt vad innebär det? Är det lättare för spelaren att se sig 

omkring med VR-glasögon på grund av att det är mer naturligt än att t.ex. använda en 

handkontroll?  Kan det resultera i att spelaren tittar sig omkring i spelet mer? Eller kan 

det vara tvärtom? Får en större inlevelse i spelet och en känsla av att faktiskt befinna sig 

i den virtuella världen spelaren att utforska spelet mer och kan det resultera i att hen går 

runt mer jämfört med om det hade spelats utan VR-glasögon?  
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1.3 Frågeställning 

Studien avser att svara på följande frågeställningar: 

 

- Hur beter sig spelaren fysiskt i en virtuell miljö användandes HMD VR-

glasögon jämfört med traditionell bildskärm i 2D? 

- Hur skiljer sig spelarens beteende angående kontrollen av spelkaraktärens vy i 

virtuell miljö användandes HMD VR-glasögon jämfört med traditionell 

bildskärm i 2D? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om spelare beter sig på olika sätt i en 

spelmiljö beroende på om VR-glasögon med HMD-teknik använts eller en bildskärm i 

2D. Detta görs genom en komparativ studie med två testgrupper där resultaten från 

vardera grupp jämförs och analyseras. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till spel med förstapersonsvy. I spel av denna typ styr spelaren vyn 

från spelkaraktärens ”ögon” och kan ofta förflytta sig genom att gå, springa och hoppa. 

Ett exempel på detta perspektiv kan ses i figur 2. Används ett spel med en annan typ av 

vy t.ex. tredjepersonsvy kan elementet av naturlighet försvinna då man inte ser 

spelvärlden från spelkaraktärens perspektiv. Att se spelvärlden och ens spelkaraktär i 

tredjeperson simulerar inte verkligheten på samma sätt då människors syn inte fungerar 

på det sättet. Om spelet spelas med VR-glasögon kontrolleras oftast spelkaraktärens 

huvud genom att spelaren fysiskt rör på sitt eget huvud. Är spelet i tredjeperson 

kontrollerar inte spelaren längre spelkaraktärens huvud utan en virtuell kamera som är 

riktad mot spelkaraktären. Ett exempel på detta kan ses i figur 3. 

 

 
Figur 3: Super Mario Galaxy, ett exempel på ett 

spel sett ur tredjepersonsperspektiv. 

 

Förstapersonsvy är också ett av dom vanligaste och populäraste perspektiven i VR-spel. 

Tittar man på dom bäst säljande VR-spelen på Steam, en populär tjänst för digital 

distribution av datorspel, så använder en majoritet av spelen förstapersonsvy (Valve, 

2017a). Användandet av detta perspektiv i studien ökar därför relevansen av resultatet 

från detta arbete när det gäller speldesign. 

 

Studien avgränsar sig också till spelgenren ”pussel”. Typen av pussel som använts kan 

liknas leken ”kurragömma”. Ett simpelt pussel där spelaren ges uppdraget att hitta 

gömda föremål. Denna avskalning och förenkling har gjorts för att studiens avser att 

endast undersöka spelares fysiska beteende i den virtuella världen. Desto mer avancerad 

Figur 2: Halo 3, ett exempel på ett spel sett ur 

förstapersonsperspektiv. 
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spelgenre som används desto mer variabler att ta hänsyn till. Exempel på detta kan vara 

fiender som kan påverka spelaren beroende på hur dessa beter sig i spelet. För att kunna 

ha bättre kontroll har antalet variabler så som detta hållits så lågt som möjligt. 

 

Beteendet av spelaren kommer mätas genom insamlad data av rotation, position och tid. 

Rotationsinformation visar hur spelaren förflyttar sin vy genom att rotera 

spelkaraktärens huvud antingen upp/ner eller vänster/höger. Positionsinformation visar 

hur spelkaraktären har rört sig framåt, bakåt och uppåt/neråt. Tidsinformation visar hur 

snabbt spelaren har tagit sig igenom ett spelets delmoment.  

 

Rotation och position ger information kring spelarens beteende i spelet. Tid ger 

information angående spelarens prestation. Ju lägre tid desto bättre har spelaren 

presterat. Att kombinera dessa parametrar kan visa på att vissa beteenden ger bättre 

prestationer. Tidigare forskningar har valt att främst fokusera på spelares prestation t.ex. 

genom att mäta tid och poäng. Vad denna studie avser att göra är att undersöka spelares 

beteende därför ligger stort fokus på mätpunkterna rotation och position. En annan 

anledning till valet av dessa parametrar är att dom är lätt att logga. Dessa värden 

används automatiskt av grafikmotorn för att t.ex. veta var spelaren är och åt vilket håll 

denne tittar. Därför är det en typ av loggning som kan köras under en spelsession utan 

större problem. 

 

En mätpunkt som inte var tilltänkt från början var spelarnas täckyta. Hur mycket 

spelarna rörde sig runt i spelet och utforskade samt vilka ställen i spelet som spelarna 

ofta stannade på eller besökte ofta. Denna mätpunkt upptäcktes kunna skapas med hjälp 

av positionsdata, vilket gjordes efter avslutade användartest. 

 

2 Teori 

2.1 Tidigare forskning 

I en studie av Sousa Santos et al. (2008. s. 177) används VR-glasögonen i-Glasses 

SVGA Pro och ett speltest där spelare ska ta sig igenom en labyrint utförs på 

testpersoner med och utan dessa. Styrningen sker med tangentbord och mus. Antalet 

objekt samlade, kollisioner, distans och hastighet mättes. Resultatet av undersökningen 

var att testpersoner som inte använda VR-glasögonen presterade bättre eller i vissa fall 

på samma nivå som dom som utförde testet med VR-glasögon. Dom personer som inte 

hade mycket erfarenhet av att spela datorspel presterade överlag bättre med VR-

glasögon. Att tänka på är att tekniken som används i ovanstående studie inte är på 

samma tekniska nivå som den som existerar idag. Upplösningen för i-Glasses SVGA 

Pro är 800 gånger 600 pixlar totalt för båda ögon och synfältet är 26 grader (Sousa 

Santos et al., 2008, s. 167) vilket gör att det skiljer sig mycket från moderna VR-

glasögon. 

 

Bowman et al. (2002, s. 1-3) jämförde beteende och prestationsförmåga hos människor 

spelandes ett spel med VR-glasögon och ”spatially immersive display” (förkortat SID), 

en teknik för virtuell verklighet där ett flertal skärmar används som placeras runt 

omkring användaren. I denna undersökningen användes en vanlig typ av SID kallad 

CAVE (cave automatic virtual environment) där användaren har 3 väggar framför sig 

och ett golv som visar bilder genom bakprojektion. Användaren bar 3D-glasögon och en 

enhet som spårade den fysiska positionen så att den virtuella miljön kunde renderas från 

dennes perspektiv och ändras på ett korrekt sätt om förflyttningar och rörelser skedde. 
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För att jämföra beteendet och prestationsförmågan för dom olika teknikerna användes 

en spelprototyp där spelarna kunde gå fram och tillbaka med hjälp av en joystick. För 

att gå till vänster eller höger kunde detta göras genom att återigen använda joysticken 

eller fysiskt röra på sig. Under speltesten mättes hur ofta spelarna vände sig manuellt 

med joystick, genom att fysiskt röra på sig eller både och. Resultaten visade att gruppen 

som använda sig av VR-glasögonen rörde på sig något mer fysiskt än den andra. 

Gruppen som använde sig av SID svängde manuellt 41% av gångerna jämfört med 

39%. En liten skillnad men som i slutsatsen menas vara betydande (Bowman et al., 

2002, s. 3-5). Detta indikerar att användandet av VR-glasögon i spel känns mer naturligt 

jämfört med användandet av SID. 

 

2.2 Stereoskopisk 3D 

Stereoskopisk 3D kallas tekniken då två olika bilder används för varje öga för att skapa 

illusionen av djup i bilden. Hur man åstadkommer detta kan variera men den 

grundläggande definitionen kvarstår.  

 

 
Figur 4: Exempel på en stereoskopisk bild. 

Spel med stereoskopisk 3D har funnits kommersiellt sedan 1982 då Sega släppte 

Subroc-3D där spelets vy simulerar en ubåts periskop (Edwards, 2011). I och med 

framfarten av TV-apparater med 3D-teknik användes stereoskopisk 3D i den åttonde 

generationens spelkonsoler Playstation 3 och Xbox 360 för ett antal spel. Tekniken gör 

att ett djup i bilden skapas och spelaren kan urskilja längd, höjd, bredd och avståndet 

mellan objekt (Gouraud, 2011). Tekniken är möjlig och används i moderna VR-

glasögon då spelaren ser en separat bild för varje öga. 

 

2.3 Perspektiv 

Perspektiv i spel kan skilja sig mycket beroende på vilken typ av grafik som används.  

När 2D-grafik används finns det fågelperspektiv som används i Grand Theft Auto 

(DMA Design Ltd, 1995) och perspektiv från sidan som många sidscrollande 

plattformsspel t.ex. Super Mario Bros till Nintendo Entertainment System använder 

(Nintendo, 1985). I spel med 3D-grafik finns det fler möjligheter så som 

tredjepersonsperspektiv där en virtuell kamera ofta är placerad bakom spelkaraktären. I 

förstapersonsperspektiv syns spelet från spelkaraktärens ögon. 

 

Mitchell (2012, s. 120) menar att man ger spelaren mer kontroll genom ett 

tredjepersonsperspektiv men att för att designa en realistisk spelupplevelse är 

förstapersonsperspektiv att föredra. Beroende på vad speldesignern vill skapa för 
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upplevelse så är olika perspektiv bättre än andra. Vill man visa fantastiska miljöer kan 

t.ex. ett fågelperspektiv bättre än förstapersonsperspektiv. 

 

2.4 Pusselspel 

Enligt Schell (2008, s. 208) har alla pussel en sak gemensamt, dom får spelaren att 

stanna upp och tänka. Relationen mellan spel och pussel är komplicerad. Ett pussel kan 

definieras som ett problem som kan lösas, men likaså går det att definiera ett spel på 

samma sätt. Pussel som koncept kan därför tolkas på många olika sätt. 

 

Schells (2008, s. 213) åsikt är att när ett pussel presenteras för spelaren ska det vara 

enkelt för denne att visualisera vad sina första steg mot att lösa det är. En fråga man kan 

ställa sig då är om det ska förklaras eller om det ska vara självklart. Om pusslet liknar 

något som spelaren har upplevt sedan innan kan man uppmärksamma detta. Hur detta 

har implementerats kan läsas i kapitel 4.4.3. 

 

2.5 Teknik för implementation 
2.5.1 Oculus Rift Development Kit 2 

Oculus Rift Development Kit 2 är det andra utvecklingskitet för Oculus Rift utvecklad 

av Oculus VR. VR-glasögonen har en skärm med upplösningen 960 gånger 1080 pixlar 

per öga. Uppdateringsfrekvens ligger på antingen 75, 72 eller 60 Hz. Den har ett synfält 

på 100 grader (Lang, 2014). Människans synfält ligger på 210 grader horisontellt vilket 

dessa VR-glasögon försöker simulera (Moss 1938, s. 4-5). 

 

Inbyggt finns gyroskop, accelerometer samt magnetometer för att spåra rörelserna och 

riktningen av glasögonen. Med den medföljer en positionsspårare vilket gör att 

spelarens rörelser av kroppen till viss mån kan användas i virtuella miljöer t.ex. att luta 

sig fram eller bakåt (Lang, 2014). 

 
2.5.2 Unity 

Unity är en multiplattform spelmotor utvecklad av Unity Technologies. Motorn 

innehåller verktyg för att skapa spel i 2D och 3D. Inbyggt finns tillgångar till 3D-

modeller och skript (Unity Technologies, 2017a). Det finns stöd för programmering i 

JavaScript och C#.  Ett flertal VR-glasögon har även inbyggt stöd. Det finns möjlighet 

att utveckla applikationer till ett flertal enheter så som datorer, spelkonsoler och mobila 

enheter (Unity Technologies, 2017b). 

 
2.5.3 C#  

C# eller C-sharp är ett programmeringsspråk som är utvecklat parallellt med ramverket 

.NET och tänkt vara det naturliga språket att använda om man utvecklar program för 

.NET. Microsoft som har skapat språket hade som tanke att det skulle vara 

användarvänligt samt kraftfullt (csharpskolan.se, 2017). 

 
2.5.4 Spel-DVR 

Spel-DVR är en funktion som finns inbyggd i operativsystemet Windows 10. Denna 

funktion spelar in videoklipp av ett valt program som används. Det som syns på 

skärmen syns i videoklippet (Microsoft, 2017). 

 
2.5.5 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett mått som används för att se vad den genomsnittliga avvikelsen 

från medelvärdet är i ett antal värden. Ju mer varierade värdena är desto större blir 
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standardavvikelsen. Uträkningen av värdet sker genom att man först räknar ut 

medelvärdet för alla observationsvärden och sedan hur varje enskilt värde skiljer sig 

från detta. Sen kvadreras dessa värden så att negativa avvikelser blir positiva. För att ta 

reda på vad den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen är så summeras alla dessa och 

delas med antalet observationsvärden. Till sist beräknas roten ur den genomsnittliga 

kvadrerade avvikelsen (Matteboken.se, 2017). 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 

Denna undersökning använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Den primära data som används för att dra slutsatser är den kvantitativa information från 

speltest och enkäter. Kvalitativa metoder används för att kunna få en djupare förståelse 

och vägledning. I detta arbete har intervjuer genomförts. Information som inte 

uppkommit i dom kvantitativa metoderna kan uppkomma här samt fler insikter i hur 

datan kan tolkas. 

 

3.2 Litteraturundersökning 

En litteraturundersökning har genomförts för att skapa en modern och aktuell bild av 

ämnet. På så sätt ses vilken forskning som har gjorts hittills och hur den kan 

kompletteras samt veta att det inte utförs någon undersökning som redan har gjorts. 

Äldre arbeten inom området har studerats för att se vilka metoder och tillvägagångssätt 

som har använts tidigare. Dom har också använts för att ta fram frågeformuleringar för 

undersökningen. Dessutom har arbetenas källor i sin tur kunnat användas för att bredda 

kännedomen omkring ämnet. Böcker inom området har även använts men på grund av 

att modern virtuell verklighet är ung teknik har andra källor för information behövts 

användas i stor utsträckning. 

 

Litteraturundersökningen har skett främst genom Linnéuniversitetets ”OneSearch”, en 

gemensam söktjänst för universitetets bibliotek där böcker, artiklar, tidskrifter, 

avhandlingar, konferensmaterial, rapporter, databaser och mycket mer 

(Linnéuniversitetet, 2017). Söktjänsten DiVA har också använts för att hitta tidigare 

skrivna uppsatser och publikationer inom ämnet. Genom denna söktjänst kan man finna 

arbeten från 44 lärosäten och forskningsinstitutioner (DiVA, 2017). 

 

Det främsta området som har använts i undersökningen har varit virtuell verklighet och 

speldesign. Sökord som har använts är: VR, virtual reality, HMD, immersion, 

comparative study tillsammans med game design, behaviour, performance, interaction, 

movement. 

 

3.3 Prototyputveckling 

För att få fram ett speltest som kunde användartestas användes prototyputveckling. 

Fullerton et al. (2004, s. 213-219) menar att det finns fyra stycken viktiga områden när 

det gäller digital prototyputveckling inom spel: teknik, kontroll, spelmekanik och grafik. 

Målet med prototyputvecklingen var att alla dessa områden fungerade som tänkt innan 

användartest genomfördes. Dom huvudsakliga frågorna som ställdes var: 

 

Fungerar tekniken som tänkt? 

Förstod spelaren kontrollerna? 

Förstod spelaren hur spelet fungerade och vad dennes uppgift var? 
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Var grafiken på något vis distraherande för spelaren? 

 

Fördelen med prototyputveckling är att chansen att det slutgiltiga användartestet blir 

lyckat ökar då en del av det har testats innan. Med hjälp av respons från test av 

prototypen kan användartestet förbättras. Om det går bra vet man att man är på rätt bana 

och kan fortsätta som man gjort innan, om det inte går bra vet man att något behöver 

ändras och man kan då återigen testa prototypen fram till att den fungerar som tänkt. 

Nackdelen med denna processen är att det potentiellt kan vara en tidskrävande process 

om man inte lyckas uppnå lyckade resultat. 

 

3.4 Användartester 
3.4.1 Speltest 

En komparativ studie i form av att jämföra två gruppers resultat från ett användartest 

användes. För att se om spelare beter sig annorlunda i en virtuell miljö med HMD VR-

glasögon jämfört med bildskärm i 2D utförde båda grupper samma användartest men 

med olika tekniker. Gruppen som utför testet med traditionell bildskärm i 2D kan ses 

som kontrollgruppen. Denna grupp representerar hur majoriteten av spelare upplever 

och kontrollerar spel idag. 

 

I valet av testdeltagare försöktes en ungefärlig nivå av erfarenhet inom TV- och 

datorspel hållas enhetlig för alla deltagare. Äldre människor som aldrig spelat någonsin 

filtrerades t.ex. bort. Detta för att undvika att skillnader i test berodde på skillnader i 

erfarenhet. Förutom detta användes inga speciella krav på testdeltagare. 

 

Testdeltagarens mål i speltestet är att hitta ett blått mynt i varje rum som denne går in i. 

Mynten är gömda på olika sätt i dom olika rummen och genom att titta runt ska spelaren 

finna dessa. När myntet har hittats kan spelaren gå vidare till nästa rum. När det sista 

myntet är hittat och spelaren har gått ut ur rummet är testet slut. 

 

Testgrupp A utförde speltestet användandes VR-glasögonen Oculus Rift DK2. Dessa 

tillsammans med tangentbord och mus utgjorde spelets styrning. Testgrupp A bestod av 

7 personer. 

 

Testgrupp B utförde speltestet på bildskärm i 2D. Storleken på skärmen var antingen 

13,3 eller 23 tum beroende på vilken dator som användes. Upplösningen var antingen 

1920 gånger 1080 pixlar eller 1920 gånger 1200 pixlar. Styrningen kontrollerades med 

tangentbord och mus. Testgrupp B bestod av 7 personer. 

 

Totalt deltog 14 personer. Testet skedde under en veckas tid per grupp. För att få fler 

testdeltagare hade tiden för testen kunnat utökas då detta var en stor faktor i det ringa 

deltagandet. Med fler deltagare hade en mer vetenskaplig slutsats kunnat tagits. 

 

Varje test skedde på samma sätt. När testperson var redo påbörjades en inspelning av 

bildskärmen och spelet startades. Testpersonen blev ombedd att stanna kvar i spelets 

första rum medan spelets mål förklarades:  

 

I varje rum finns ett blått mynt, ditt mål är att hitta dessa. Du får inte gå vidare från ett 

rum förrän du hittat rummets mynt. När du ser myntet säger du till och väntar på 

bekräftelse innan du fortsätter. 
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I det första rummet är ett blått mynt placerat på väggen framför spelarens startposition. 

Detta användes för att visa spelaren vad hen skulle leta efter. Innan testpersonen gick till 

det andra rummet ombads denne att göra sig bekväm med kontrollerna. Detta testrum 

användes för att undvika att spelaren spenderade tid på detta under själva testet. Detta 

skulle kunna påverka spelarens beteende under testet och inte ge ett ordentligt resultat 

på grund av att personen t.ex. tog lång tid på sig på grund av inlärning av kontrollerna 

och inte på grund av att hen inte kunde hitta myntet. I ena gruppen där VR-glasögon 

användes var tanken att också motverka att spelaren spenderade tid på att uppleva och 

testa tekniken. VR-glasögon är en teknik som många inte har testat och upplevt ännu 

jämfört med exempelvis bildskärm i 2D. 

 

Frågor som ställdes under speltestet angående myntens placeringar besvarades inte. 

Detta för att inte påverka spelarens prestation och beteende genom att t.ex. ge ledtrådar. 

 

Datainsamling 

För att samla in data användes ett skript skrivet i C# som automatiskt kördes i 

prototypen varje gång testet startades. För varje testsession skapades ett textdokument 

där information loggades vid varje bilduppdatering. Informationen som skrevs ut var 

spelarens position på banan samt spelarens vy genom att skriva ut dennes 

rotationsvärden. Ett utdrag från en av dessa loggar kan hittas i kapitel 7.1 Bilagor. På 

sida 10 i tabell 1 visas vilka värden som inkluderades. 

  

 
Figur 5: Dom olika axlarna för position i 3D. 

 

Positionen skrevs ut som ett X-, Y- och Z-värde. X visar spelarens position framåt och 

bakåt. Z visar var spelaren befinner sig i sidled. Y visar vilken höjd spelaren befinner 

sig på. Med hjälp av Y-värdet kan man t.ex. se hur ofta en spelare har hoppat. 

Tillsammans ger dessa värden en bild av hur spelaren har förflyttat sig under 

användartestet. 
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Figur 6: Dom olika axlarna för rotation i 3D. 

Rotationen skrevs också ut med X-, Y- och Z-värden. X visar vilken position spelarens 

vy befinner sig i höjdmässigt. Uppåt och neråt. Y visar åt vilket håll spelaren är riktad 

mot, vänster och höger. Det finns även ett Z-värde som skrivs ut när speltestet körs med 

VR-glasögon. Detta värdet visar hur mycket spelaren lutar sitt huvud, t.ex. om huvudet 

vrids 90 grader åt sidan. Värdet skrivs även ut när speltestet spelas utan VR-glasögon 

men är då konstant 0 då det inte är möjligt att vrida på synfältet i Z-led. 

 

Mellan varje rum skrevs även en extra rad ut i loggen som visade vad klockan var samt 

vilket rum som spelaren rörde sig ifrån. Denna kontrollpunkt eller ”checkpoint” 

används för att se hur lång tid spelaren spenderar i varje rum. I tabell 1 visas vilka 

värden som samlades in efter varje speltest samt vilken typ. 

 

Värde Typ 

X-position Numeriskt värde 

Y-position Numeriskt värde 

Z-position Numeriskt värde 

X-rotation Numeriskt värde 

Y-rotation Numeriskt värde 

Z-rotation Numeriskt värde 

Tid Tid i format åååå-mm-dd t:m:s 

Rum som har passerats Utskrivet med bokstaven ”R” följt av rummets nummer 
Tabell 1: Insamlade värden. 

 

Kalibrering av värden 

Eftersom källan för rotationsvärdena var olika i dom två testgrupperna utfördes en 

kalibrering av dessa. Detta utfördes innan varje testgrupp genomförde speltestet. 

Eftersom värdena mellan testgrupperna skulle jämföras var det viktigt att dom var 

jämförbara alternativt att skillnaderna visstes om. På så sätt kan dom räknas om och på 

så sätt bli jämförbara. 

 

Kalibreringen av Oculus Rift DK2 gjordes genom att luta VR-glasögonen i 0, 45 och 90 

grader uppåt/neråt samt vänster/höger i X- och Y-led. Värdet som registrerades vid 

varje punkt skrevs ner. 
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Datum: 2017-06-12 Utrustning: Oculus Rift DK2 

Y-led Värde 

Neutral (0 grader) 0 

90 grader vänster 70.7 

90 grader höger -70.7 

45 grader höger -38.3 

45 grader vänster 38.3 
Tabell 2: Protokoll för kalibrering av rotationsvärden från Oculus Rift DK2 i y-led. 

Datum: 2017-06-12 Utrustning: Oculus Rift DK2 

X-led Värde 

Neutral (0 grader) 0 

90 grader upp 70.7 

90 grader ner -70.7 

45 grader ner -38.3 

45 grader upp 38.3 
Tabell 3: Protokoll för kalibrering av rotationsvärden från Oculus Rift DK2 i x-led. 

Den andra testgruppen skulle spela utan Oculus Rift DK2 så kalibreringen skedde 

genom att starta upp spelet och titta runt i olika riktningar med datormusen. Med hjälp 

av information från spelmotorn kunde rotationsvärdena synas medan detta utfördes. På 

så sätt var det möjligt att se om spelkaraktären var riktad i t.ex. 45 grader uppåt. 

 

Datum: 2017-06-15 Utrustning: Datormus 

X-led Värde 

Neutral (0 grader) 0 

90 grader upp -70.7 

90 grader ner 70.7 

45 grader ner 38.3 

45 grader upp -38.3 
Tabell 4: Protokoll för kalibrering av rotationsvärden från datormus i x-led. 

Datum: 2017-06-15 Utrustning: Datormus 

Y-led Värde 

Neutral (0 grader) 0 

90 grader vänster -70.7 

90 grader höger 70.7 

45 grader höger 38.3 

45 grader vänster -38.3 
Tabell 5: Protokoll för kalibrering av rotationsvärden från datormus i y-led. 

Eftersom skalan på värdena ser likadan ut för båda utrustningar behöver inga 

uträkningar ske för att göra dom likvärdiga. Det enda som skiljer sig är värdenas 

polaritet, om värdet är positivt eller negativt. T.ex. så är värdet för när Oculus Rift DK2 

är lutat uppåt positivt medan det är negativt när datormus används. Detta behövs ha i 

åtanke under uträkningar av datan. 

 

Spel-DVR 

Varje testpersons spelsession spelades in genom den inbyggda funktionen i Windows 10 

kallad Spel-DVR. Videoklippen användes i efterhand för att stämma av att den 

insamlade datan stämde och i vissa fall korrigera den då spelare t.ex. råkade utlösa en 
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kontrollpunkt för tidigt då denne råkat gå till nästa rum i förväg. Detta är viktigt att veta 

så att varje spelares loggade tid i varje rum stämmer. 

 
3.4.2 Enkät 

Två enkäter skapades för speltesten. En enkät som besvarades innan testpersonen 

spelade prototypen som innehöll frågor om vanor angående TV- och datorspel. Tanken 

var att med hjälp av denna information kunna dela upp testpersonerna i grupper 

beroende på hur lika deras vanor var. På så sätt skulle man kunna jämföra dom 

testpersoner som har liknande spelvanor. Då hade man minskat chansen att eventuella 

skillnader i beteende berodde på olika spelvanor. 

 

Den andra enkäten besvarades direkt efter speltestet och innehöll frågor om spelets 

kontroller, grafik, inlevelsen/”immersion”, svårighetsgrad, hur roligt spelet var, om 

spelaren skulle vilja spela igen och om spelet var lätt att förstå. 

 

Förutom ett par frågor där extra alternativ kunde läggas till så var frågorna helt slutna. 

Varje fråga hade ett flertal alternativ som kunde fyllas i. Detta för att göra det lätt att 

jämföra svaren. 

 
3.4.3 Intervju 

När testpersonen hade genomfört båda enkäter samt speltestet skedde en kort intervju 

där fyra frågor ställdes: 

 

Hur hittade du mynten? 

Vad var ditt tillvägagångssätt i dom olika rummen? 

Hade du gjort något annorlunda om du hade spelat igen? (Men med nya rum) 

Var det något specifikt rum som var speciellt svårt eller lätt? 

 

Svaren på dessa frågor kunde användas i samband med resultaten från dom loggade 

användartesten för att t.ex. se samband. Om testgruppernas kvantitativa resultat 

varierade kunde dom kvalitativa intervjusvaren eventuellt svara på frågan varför dom 

gjorde det. Alternativt svara på frågan varför dom inte gjorde det. 

 

4 Prototyp 

4.1 Genre 

Genren som har använts för den utvecklade spelprototypen är pusselspel i 

förstapersonsperspektiv. Ett spel som har använts som förebild är Portal 2 utvecklat av 

Valve och släppt 2011 (Valve, 2017b). Det är ett av dom populäraste spelen i 

pusselgenren som använder sig av förstapersonsvy och enligt dom flesta kritiker ett 

lyckat och underhållande koncept. Utöver pussel och förstapersonsvy använder sig detta 

spelet även av plattformar i stor skala där spelaren ofta behöver ta sig från en sida av 

rummet till den andra. Detta görs genom att skapa portaler på platta ytor i specifika 

material som spelaren kan ta sig igenom för att ta sig förbi olika sorters hinder. 

Eftersom portalerna endast kan skapas på vissa material, ofta vita betongplattor, krävs 

det av spelaren i många fall att se sig omkring för att hitta dessa (Portal Wiki, 2016). 

Detta element har legat till grund i utvecklingen av spelprototypen i detta arbete. I 

prototypen har dessa ytor bytts ut mot ett blå mynt som spelaren måste hitta genom att 

röra på sig och titta runt. 
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4.2 Spelmekanik 

Spelmekaniken i prototypen är avskalad. Spelaren kan röra på sig framåt, bakåt och åt 

sidorna. Det går även att titta runt i alla riktningar. Spelas prototypen med VR-glasögon 

kan spelaren även vrida på huvudet och på så sätt ”titta snett” vilket inte fungerar om 

spelet körs på en 2D bildskärm. Detta på grund av att det är en fundamental del i VR-

tekniken, rörelsespårning. Spelaren kan även hoppa och röra sig snabbare genom att 

använda vissa knappar. Spelvärlden går inte att interagera med på något sätt förutom att 

röra sig runt i den. 

 

4.3 Spelupplägg 

Spelupplägget i prototypen består av att spelaren skall hitta ett blått mynt i varje rum. I 

varje rum finns alltid ett enstaka gömt blått mynt. För att gå vidare från det rum spelaren 

befinner sig i måste det blåa myntet i det aktuella rummet först hittas. Definitionen av 

att ”hitta” är att spelaren ser myntet och är medveten om att hen ser det. Spelaren kan då 

säga detta till testansvarig som bekräftar att myntet syns i skärm och att spelaren är 

medveten om det. Därefter får spelaren tillstånd att gå vidare till nästa rum. 

 

4.4 Implementation av teori 
4.4.1 Stereoskopisk 3D 

Prototypen har designats med en stereoskopisk 3D-effekt i åtanke för att eventuellt ge 

testpersoner spelandes med VR-glasögon en fördel. Spelas prototypen med VR-

glasögon renderas en bild per öga vilket ger en illusion av djup i bilden. Ett antal 

problem som spelaren kommer stöta på kan lösas genom att lokalisera hål och sprickor i 

strukturer. Med hjälp av ett djup i bilden kan dessa hål bli lättare att hitta. Eftersom hål 

har ett djup i sig och för att man kan se igenom spricker vad som finns på andra sidan, 

längre bort från spelaren alltså djupare i bilden, så kan detta möjligtvis vara enkelt för 

spelare med VR-glasögon att se jämfört med om spelaren använder sig av en bildskärm 

i 2D där bilden är helt platt. 

 
4.4.2 Perspektiv 

Som tidigare nämnt i kapitel 2.3 är ett förstapersonsperspektiv att föredra om man vill 

designa ett mer realistiskt spel. Målet med prototypen är att det ska kännas så naturligt 

som möjligt för spelaren och därför har valet gjorts att bygga prototypen med ett 

perspektiv i förstaperson. Spelet ses från spelkaraktärens ögon och vyn ändras genom 

att spelaren kontrollerar spelkaraktärens huvud. Antingen med datormus eller med VR-

glasögon. 

 
4.4.3 Pusselspel 

Spelupplägget i prototypen kan liknas leken ”kurragömma”. En lek som dom flesta 

personer är bekanta med. Ett enkelt koncept som går ut på att deltagare i leken letar 

efter andra deltagare som gömmer sig. I prototypen letar spelaren efter mynt som är 

gömda på olika ställen. Var myntet befinner sig varierar vilket gör att spelaren kan få 

stanna upp och tänka var det kan finnas. 

 

4.5 Test av alfaversion 

Innan utvecklingen fortsattes testades en alfaversion av spelet av 1 person. Denna 

version innehöll dom 3 första rummen från den slutgiltiga versionen. Varje rum innehöll 

ett unikt pussel där myntet var placerat på olika ställen. För att se om det grundläggande 

konceptet för spelet fungerade samt se var svårighetsgraden låg ansågs 3 vara ett 
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tillräckligt antal rum. Fokus låg också på att se hur lång tid det tog för spelare att ta sig 

igenom dessa rum. Genom att se hur tiden för att klara alfaversionen såg ut kunde ett 

antal rum för det slutgiltiga testet bestämmas för att få en önskad tid för varje 

användartest. 

 

Kontrollerna för speltestet i icke-VR använde standardkontroller för styrning av spel i 

förstapersonsvy, tangentbordsknapparna W, A, S och D för att förflytta spelkaraktären 

samt mus för att se sig omkring. Detta kontrollschema är väl beprövat och används av 

många moderna spel i förstapersonsvy idag. När spelet kördes i VR användes W, A, S, 

och D på samma sätt men för att kolla runt användes VR-glasögonen. Det gick även att 

rotera spelkaraktären höger och vänster med musen.  

 

Eftersom kontrollerna för alfaversionen i icke-VR ansågs vara väl beprövade jämfört 

med VR-versionen utfördes testet med VR-glasögon. Eftersom VR-spel är ett så pass 

nytt medium finns det ännu inget väl beprövat kontrollschema som används. För t.ex. 

tangentbord och mus samt handkontroll finns det mer eller mindre en underförstådd 

standard för hur kontrollschemat ser ut i grunden då dessa typer av kontroller funnits i 

flera år. Dessutom var det också värdefullt att se hur en testperson hanterade tekniken. 

Efter testet fördes en kort diskussion om speltestets olika element. Målet av testet var att 

få svar på frågorna tidigare nämnda i kapitel 3.3 Prototyputveckling. 

 

Fungerar tekniken som tänkt? 

Inga problem med tekniken uppkom under testet. Testpersonen upplevde ibland en 

känsla av svindel men det var inget som sågs som negativt eller förstörde upplevelsen. 

 

Förstod spelaren kontrollerna? 

Testpersonen hade inga problem med kontrollerna och hade inga frågor om dessa under 

testet. Först efteråt när det togs upp av testansvarig diskuterades detta men testpersonen 

hade inte uppmärksammat något speciellt med kontrollerna utan dom kändes naturliga. 

 

Förstod spelaren hur spelet fungerade och vad dennes uppgift var? 

Testpersonen hade inga problem med att förstå vad uppgiften i spelet gick ut på eller att 

lösa den. 

 

Var grafiken på något vis distraherande för spelaren? 

Under testet gick det inte att se någon sorts distraktion hos testspelaren. 

 

Testpersonen tog sig igenom alfaversionen mycket snabbt och verkade inte uppleva 

några problem med teknik, kontroll, grafik eller spelmekaniker. Spelets 3 rum löstes 

snabbt vilket indikerade att rummen kunde byggas mer komplexa. Med detta i åtanke 

fortsattes utvecklingen av prototypen vidare till sitt slutgiltiga stadie där den 

färdigställdes för användartestning. 

 

 

4.6 Bandesign 

Den slutgiltiga prototypen består av 9 olika rum. Första rummet är ett testrum där 

spelaren lär sig kontrollerna och blir instruerad angående spelets mål och räknas inte 

med i användartestet. I detta rum finns inget mynt gömt och därför är spelarens 

beteende här inte relevant. 
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Antalet rum ansågs vara ett lämpligt nummer för att testa olika typer av pussel samt för 

att hålla testet mellan 5 och 10 minuter långt. Denna mängd tid av spelande ansågs vara 

tillräckligt för att kunna se ett beteende samt minska risken för att testpersoner som 

spelade med VR-glasögon eventuellt skulle börja uppleva åksjuka. Testet av 

alfaversionen tog under 5 minuter att klara av vilket ansågs vara för kort. 

 

Varje rum är i grunden ett rektangulärt rum med en ingång och en utgång samt höga 

väggar på alla sidor. I det första rummet börjar spelet. I detta finns inget pussel utan 

används som introduktion till spelets mekaniker och upplägg. Varje rum har designats 

för att möjligen kunna lösas lättare med VR-glasögon genom bland annat placera 

myntet högt, lågt eller i djupa hål. En beskrivning av resterande rum och dess pussel 

följer. 

 
4.6.1 Rum 2 

Eftersom rum 1 är ett testrum där spelaren lär sig kontrollerna och blir instruerad 

angående spelets mål börjar rumsbeskrivningen på rum nummer 2. 

 

Myntet är placerat högt uppe på en pelare. Spelaren är tvungen att titta högt upp för att 

klara detta rum. Med VR-glasögon kan rörelsen att titta högt upp kännas mer naturlig. 

Om spelaren har hög inlevelse kan den höga strukturen vara intressant att titta upp mot. 

 

 
Figur 7: Rum 2. 

 
4.6.2 Rum 3 

Myntet är placerat i botten av ett fyrkantigt hål i marken. Spelaren är tvungen att 

uppmärksamma detta hål samt titta ner i det för att klara detta rum. Med den 

stereoskopiska 3D-effekten med VR-glasögon kan djupet i bilden göra det lättare att 

uppmärksamma det djupa hålet. 
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Figur 8: Rum 3. 

4.6.3 Rum 4 

Myntet är placerat utanför rummet och går att ses genom en smal springa i väggen. 

Spelaren måste uppmärksamma springan i väggen samt placera sig på rätt position för 

att se myntet. Med VR-glasögon kan springan möjligen lokaliseras snabbare på grund 

av djupet i bilden. 

 

 
Figur 9: Rum 4, myntets position är utanför rummet och syns inte i bild. 

4.6.4 Rum 5 

Rummet innehåller 6 utspridda stora och höga objekt. Objekten döljer saker för spelaren 

och gör det svårare att se hela rummet. Ett av dessa objekt är ihåligt och myntet är 

placerat inuti på en hög position. Spelaren behöver hitta det urholkade objektet genom 

att se det från rätt sida samt hålla uppsyn uppåt. Att gå igenom varje struktur visuellt 

kan vara smidigare med VR-glasögon då spelaren kan styra vyn mer flexibelt. Djupet i 

bilden kan även hjälpa spelaren lokalisera hålet i en av strukturerna där myntet befinner 

sig. 
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Figur 10: Rum 5. 

 
4.6.5 Rum 6 

Rummet innehåller en rektangulär platå i mitten av rummet med ramper på två av 

sidorna för att ta sig upp. På två av väggarna finns det ett flertal små hål. Myntet är 

placerat utanför en av dessa väggar. För att se myntet behöver spelaren se det genom ett 

av hålen från ett specifikt perspektiv. Med VR-glasögon kan det vara lättare att 

finjustera sitt perspektiv genom att fysiskt röra sig och på sätt hitta det rätta perspektivet 

för att se myntet. 

 
Figur 11: Rum 6, myntets position är utanför rummet och syns inte i bild. 

4.6.6 Rum 7 

Detta rum innehåller samma sorts pussel som rum 6 men det finns istället två mindre 

platåer samt att myntet befinner sig på en annan position. 
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Figur 12: Rum 7, myntets position är utanför rummet. 

4.6.7 Rum 8 

Detta rum innehåller 3 olika hål i taket. I ett av detta hålen befinner sig myntet. För att 

se det krävs det av spelaren att denne tittar rakt upp. Med VR-glasögon kan djupet i 

bilden hjälpa spelaren att lokalisera hålen i taket. 

 

 
Figur 13: Rum 8. 

4.6.8 Rum 9 

Detta rum innehåller ett flertal väggar som bildar en sorts labyrint. På en av väggarna är 

myntet placerat väldigt nära golvet. Det krävs av spelaren att denna håller uppsyn lågt 

medan hen navigerar rummet. Med VR-glasögon kan det möjligen kännas mer naturligt 

att titta neråt vilket kan öka chanserna att hitta myntet snabbt. 
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Figur 14: Rum 9. 

 

4.7 Val av grafikmotor 

Kriterierna för prototypens grafikmotor var att den skulle kunna hantera 3D-grafik, ha 

möjlighet att bygga spelmiljöer i själva motorn, ha stöd för programmering samt stöd 

för VR-glasögon.  

 

Grafikmotorn Unity har stöd för alla dessa punkter och är dessutom gratis att använda. 

Andra alternativ som fanns var Unreal Engine 4 och CryEngine 3 vilka också är gratis 

och uppfyller kraven. Valet av grafikmotor bör inte påverka studiens resultat så därför 

valdes Unity av ingen speciell anledning då alla tre alternativ hade fungerat. 

 

I Unity finns det möjlighet att utveckla både spel i 2D och 3D. Det går att bygga upp 

spelmiljöer med hjälp av 3D-objekt som är inbyggda i mjukvaran alternativt kan laddas 

ner från internet. Det finns möjlighet att skriva kod i antingen JavaScript eller C# (Unity 

Technologies, 2017b). Stöd för ett flertal VR-glasögon finns inbyggt, bland annat för 

Oculus Rift DK2 som använts i detta arbete. 

 

5 Resultat och analys 

5.1 Kvalitativ data från intervjuer 

Varje testdeltagare intervjuades enskilt efter avslutat test. Antalet deltagare i testgrupp 

A var 7 personer. Antalet deltagare i testgrupp B var 7 personer. 

 

Fråga: Hur hittade du mynten? 

 

Svar från testgrupp A: 

I varje rum det något annorlunda, hål etc., en skillnad som stack ut. Klurigast var hålen 

i vägen. Jag tänkte att man kunde se från platån. 

 

I tried to see the overall layout and architecture and then I systematically explored. I 

looked for something extraordinary like plateaus and holes. 

 

Letade med mina ögon, testade mig fram. Tänkte spellogik. Kollar runt, skannar av 

rummet. Tänker som i spel. Vad är det mest logiska stället? 
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I början gick jag runt i rummet, letade efter mynten. Gick igenom olika delar. Ibland 

var det tydligt vart det var som t.ex. Hål i taket. Jag gick igenom rummen metodiskt. 

 

Mix of controls and head movement. Mostly mouse because I’m used to it. The instinct 

is still there. 

 

Jag tittade runt, sprang, utforskade. Varje rum hade en specifik “challenge”. Letade 

efter myntet på udda ställen. 

 

Alla rum var uppbyggda på olika sätt och hade olika aspekter. Jag anade att myntet 

skulle vara i dom olika designerna. Det var enkelt i början men blev svårare och 

svårare. 

 

 

Svar från testgrupp B: 

Jag letade efter dom. Tittade efter ställen som var speciella. Tänker vart du har lagt 

myntet och kollar på saker som sticker ut. 

 

Jag gick runt och tittade. 

 

Jag såg mynten. Jag gick runt och kollade efter dom. 

 

WASD, spacebar. Jag kollade systematiskt höger, vänster, bakom och framför mig. 

 

Jag försökte förstå hur rummet var uppbyggt. 

 

Jag försökte leta efter något som inte stämde. Tänkte att vissa saker var buggar i 

grafiken i början men sen insåg jag att det var anomalier. När jag lärt mig det gick det 

bättre. Jag började tänka mer utanför boxen. 

 

Letade bara runt. Hade inte direkt någon strategi. Eller jo, sen insåg jag att spelet var 

lite ”sneaky”. 

 

 

Fråga: Vad var ditt tillvägagångssätt i dom olika rummen? 

 

Svar från testgrupp A: 

Jag identifiera det som stack ut. Jag gick runt och var i ständig rörelse. 

 

Same, I would try to look around. Which is easy with the headset. I would look at the 

layout etc. 

 

Ungefär samma tillvägagångsätt för alla rum. Lite samma “mindset” som i 

kurragömma. 

 

Jag letade efter saker som stod ut. Hål i taket, golvet. Gick igenom allt så noga som 

möjligt. En del i taget. 

 

Didn’t think. I divided in my mind some kind of pattern. The fog affected my search 

patterns. It was frustrating. I had to clean the lenses. 
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Jag gick in i rummen, tittade efter det som var annorlunda. Letade efter saker som var 

udda. 

 

Jag skannade av rummen genom att titta runt och då såg jag hur det stod till. 

 

 

Svar från testgrupp B: 

Lite samma. Jag identifierade vart myntet kunde vara. Tänkte att det skulle vara klurigt. 

Lite “trial and error”. Jag provade lite olika ställen. 

 

Jag tittade på allt som kändes uppenbart att myntet skulle vara där. 

 

Jag kollade på varje sak i ordning. Försökte gå till alla ställen. En sak i taget. 

 

I början var det simpelt. Jag kollade runt lite. Fick en känsla av att vara snabb och vill 

inte missa något. 

 

Jag försökte ta en del av rummet i taget. Kolla runt i rummet med en gång. T.ex. i 

rummet med pelare så kollade jag alla pelare till vänster och sen till höger för att inte 

tappa bort mig. Sista rummet var mest vilseledande. Andra rum var bara fyrkanter. Då 

tog jag en vägg i taget. Men i sista visste jag inte riktigt vad som fanns eftersom det var 

så många väggar efter varandra. 

 

Först skannade jag av rummet. Sedan letade jag, först efter rum 3, efter saker som inte 

stämde. 

 

Först lärde jag känna hur det fungerade. Efter det andra rummet tänkte jag mer på att 

kolla på gömda ställen. Allt som var nytt var där av en anledning. 

 

 

Fråga: Hade du gjort något annorlunda om du hade spelat igen? (Men med nya 

rum) 

 

Svar från testgrupp A: 

Stanna till mer, inte springa runt och planera mer. 

 

I’m not sure if I would. The task was clear. 

 

Samma. Det var ett rätt “basic” spel. Hade nog haft samma tillvägagångssätt, som i 

kurragömma. Och “escape rooms”, att man letar efter något i ett rum. 

 

Jag använde inte hoppfunktionen så mycket. Jag hade kunnat använda den mer. Jag 

hade också kunnat kolla upp och ner mer jag kollade mest runt omkring mig. 

 

No i would play the same. But I would like to deal with the fog somehow. 

 

Nej jag tror inte det. Jag hade nog förstått mönstret snabbare i pusslen. 

 

Jag hade nog njutit mer, kollat på solen. Sett hur allt är uppbyggt. 
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Svar från testgrupp B: 

Jag skulle eliminera tanken att myntet kunde ligga på kuggställen. Hade bara tänkt att 

dom låg på kluriga men ändå vettiga ställen. 

 

Hmm… Tror inte det. Kanske inte titta runt så mycket. Vara mer målfokuserad. 

 

Nä. Eller det var några mönster som dök upp som jag kunde lärt mig snabbare. 

 

Hoppat mer, eller nä tror inte det. Jag tyckte jag hade ganska bra strategi. 

 

Nä jag tror jag gjorde det bra. Men om man har spelat det en gång går det nog bättre 

eftersom man vänjer sig vid mönstret i pusslerna. 

 

Nä jag hade gjort så som jag började göra ungefär halvvägs in. Spelat mer 

systematiskt. 

 

Nä tror inte det. 

 

Fråga: Var det något specifikt rum som var speciellt svårt eller lätt? 

 

Svar från testgrupp A: 

Rummen med hål i taket och hål i golvet var lättast. 

 

The rooms with the holes in the floor and ceiling was easy because they were empty 

rooms except for the holes. The other rooms were more complicated. 

 

Rummen med hål i marken var väldigt lätt. Hade lite problem med första rummet men 

det var nog för att jag var ovan med VR. Labyrinten i slutet var svår, och rummet med 

sprickan i väggen. Det var lite “out of the box”. Rummet med massa hål var också 

svårt. Tänkte att hålen i väggarna var en del av designen. 

 

Rummet med höga torn var svårast. Först antog jag att myntet var högt upp. Hade jag 

hoppat mer hade jag nog hittat det snabbare. Sista rummet var lätt det var massa 

väggar bara så jag gick i sidled för att leta. Det var det enklaste tror jag. 

 

The hardest rooms where the ones where I didn’t find the tokens (Rum 6 och 7). 

 

Dom rummen med många grejer var svåra. Det med pelare och det med en labyrint. Jag 

blev lite förvirrad då vart man hade varit och vad man hade missat. Det var en 

utmaning att undersöka. Rummet med ett hål i golvet var lätt. Dom andra var mer 

förvirrande. 

 

Där man var tvungen att gå upp för en platå var svårt. Allra första rummet var enkelt. 

Dom flesta rummen var enkla. Det var ju en begränsad yta i varje rum. Man anade var 

myntet skulle vara. Man hade det i baktanken. 

 

Svar från testgrupp B: 

Hålen i taket var svårast och klurigast. Det var mest gömt. Första rummet var lättast. 

 

Rummen med många fönster i väggarna var svårast. Första rummet var lättast. 
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Rummet med sprickan i var svårast. Det så bara ut som ett fyrkantigt rum. Det svårast 

när det var få saker i rummet. När det var många saker var det bara att kolla allting. 

 

Första rummet var lättast. Sen trappade du upp det. Efter jag började hoppade runt 

blev det lättare. Svåraste var det andra rummet med fönster i väggarna. För jag tänkte 

att myntet inte skulle vara utanför eftersom det var det i första. 

 

Sista rummet var svårast. Eller svåraste var kanske rum 4. När det var en spricka i 

väggen. Jag såg inte det. Dom med hål i taket och golvet var lättast. 

 

Sista rummet med massa parallella väggar var enkelt.  

Första rummet hade varit enkelt om jag var mer beredd. Men då fattade jag inte riktigt 

kontrollerna och tankesättet riktigt. 

 

Svårast var rummet med tornen. Lättast var det där myntet var i taket. 

 

5.2 Analys av kvalitativ data från intervjuer 

Fråga: Hur hittade du mynten? 

Svaren från båda grupper indikerade att deltagarna alla letade efter saker i rummen som 

stack ut, var annorlunda eller speciella. I testgrupp A använde ord som systematiskt, 

metodiskt, och skanna av för att beskriva deras strategi medan svaren från tesgrupp B 

var något enklare överlag. I testgrupp A beskrev alla deltagara någon sorts strategi som 

använts medan testgrupp B hade ett flertal svar i stil med ”jag gick runt och letade” utan 

någon vidare utveckling av hur. 

 

Fråga: Vad var ditt tillvägagångssätt i dom olika rummen? 

Svaren från båda testgrupper är väldigt enhetliga. dom flesta svaren är mer utvecklade 

svar från den tidigare frågan. Att leta efter saker som stod ut eller var udda nämndes av 

majoriteten. Många svar nämner att rummen ”skannades” av antingen med just det ordet 

eller med andra ord. T.ex. att dom ”tittade på allting i rummet i ordning” eller ”en del i 

taget”. 

 

Fråga: Hade du gjort något annorlunda om du hade spelat igen? (Men med nya 

rum) 

Överlag svarar båda grupper att dom inte hade gjort något annorlunda. Testgrupp A har 

dock fler idéer på vad dom hade gjort annorlunda. Ett flertal personer från båda grupper 

nämner att det hade varit lättare den andra gången då dom lärt sig mönstret för vad 

mynten är placerade. Utöver att många svarar att dom inte hade gjort något annorlunda 

finns det inga riktigt enhetliga svar. Vissa svarar att dom kanske hade tittat runt mer, 

andra att dom hade tittat runt mindre. På samma vis svarar några att dom hade rört sig 

runt mer medan andra svarar tvärtom. 

 

Fråga: Var det något specifikt rum som var speciellt svårt eller lätt? 

I testgrupp A svarar många att rummet med hål i marken (rum 3) och rummet med hål i 

taket (rum 8), eller båda, var lättast. Detta nämns även i testgrupp B men inte i lika stor 

skala. En person svarar även att rummet med hål i taket var det svåraste. Det är den 

tydligaste skillnaden mellan grupperna. 

 

Rummet med spricka (rum 4) och rummet med strukturer (rum 5) nämns specifikt som 

dom svåraste rummen i båda grupper av några personer. Ett flertal personer nämner 

också att det fösta rummet (rum 2) var det lättaste. 
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5.3 Kvantitativ data från demografienkät 

Den första bilden för varje fråga visar alla svar från båda grupper. Nedanför finns två 

bilder för varje fråga uppdelat i testgrupperna. Testgrupp A, som spelade med VR-

glasögon är alltid till vänster. Testgrupp B, som spelade utan VR-glasögon är alltid till 

höger. Om det inte är någon skillnad mellan gruppernas svar så finns ingen uppdelning. 
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5.4 Analys av demografienkät 

Under denna rubrik diskuteras den data som samlats in genom demografienkäten som 

fylldes i av alla deltagare innan speltestet genomfördes. 
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5.4.1 Ålder och kön 

Majoriteten av deltagarna är mellan 23 och 26 år gamla. Åldern är inom spannet av 21 

till 29. Alla deltagare förutom 1 är av manligt kön. 

 
5.4.2 Konsolägande 

Deltagare från båda grupper äger eller har ägt en spelkonsol. Det som syns är att antalet 

konsoler är högre i testgrupp B. Detta kan indikera att denna grupp har ett högre intresse 

för spel eller spelar oftare vilket kan betyda att dom har mer erfarenhet inom området. 

 
5.4.3 Hur ofta deltagarna spelar 

Majoriteten av deltagarna spelar 0 eller 1 gång i veckan. En stor del spelar 4-5 dagar i 

veckan vilket är ett ganska stort hopp. Tittar man på svaren från dom två testgrupperna 

separat ser man att testgrupp A spelar mer sällan än testgrupp B. Majoriteten av 

testgrupp A spelar 0-1 gånger i veckan och en tredjedel spelar 4-5 gånger i veckan. I 

testgrupp 2 varierar svaren mer. Majoriteten av svaren är fler än 1 gånger i veckan. Över 

hälften säger att dom spelar 4-7 gånger i veckan.  

 

Kollar man på antalet timmar spenderade på spel i veckan är grupperna mer lika. I båda 

testgrupper spenderar majoriteten över 0-1 timmar på spel per vecka. Resten av 

resultaten är ganska lika vilket indikerar att testgrupp A spelar mer sällan men längre 

och testgrupp B oftare men kortare tid per session. 

 

För att sammanfatta så spelar båda grupper regelbundet spel. Testgrupp B spenderar lite 

mer tid i veckan på spel. 

 
5.4.4 Erfarenhet av spel 

Majoriteten av deltagarna anser att det har mycket erfarenhet av spel. I testgrupp A 

svarar cirka en tredjedel neutralt vilket indikerar att denna grupp inte är riktigt lika 

erfaren som testgrupp B där alla anser sig ha mycket spelerfarenhet. 

 

På frågan om dom har mycket erfarenhet av spel med förstapersonsperspektiv ser svaren 

ganska lika ut i båda grupper. Nästan halva testgrupp A svarar neutralt medan endast en 

tredjedel svarar likadant i testgrupp B. Resten av svaren i båda grupper anser sig mer 

eller mindre ha erfarenhet av speltypen, testgrupp B något mer. 

 
5.4.5 Erfarenhet av VR 

Mindre än en fjärdedel av samtliga deltagare anser sig ha mycket erfarenhet av VR. 

Ännu färre när det gäller erfarenhet av spel i VR. I testgrupp A som utförde testet med 

VR-glasögon, anser sig ingen ha mycket erfarenhet av spel i VR. 1 person har svarat 

neutralt och resten har svarat att dom inte håller med frågans påstående. När det gäller 

upplevelser i VR har 1 person i testgrupp A svarat att hen har mycket erfarenhet. Vad 

testgrupp B har svarat är inte så relevant för analysen då dom inte spelade prototypen 

med VR-glasögon. 

 
5.4.6 Sammanfattning 

Alla deltagare har ägt eller äger spelkonsoler och spelare regelbundet spel. När det 

gäller VR anser sig nästan ingen ha mycket erfarenhet varken inom spel eller andra 

upplevelser. Testgrupp B har på alla punkter indikerat att dom har något mer erfarenhet 

av spel än testgrupp A. Detta skulle kunna betyda att dom är mer bekväma och har 

större skicklighet i spel. 
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5.5 Kvantitativ data från enkät om spelupplevelsen 

Den första bilden för varje fråga visar alla svar från båda grupper. Nedanför finns två 

bilder för varje fråga uppdelat i testgrupperna. Testgrupp A, som spelade med VR-

glasögon är alltid till vänster. Testgrupp B, som spelade utan VR-glasögon är alltid till 

höger. Om det inte är någon skillnad mellan gruppernas svar så finns ingen uppdelning. 
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5.6 Analys av spelupplevelsen 
5.6.1 Uppskattning av spelet 

Majoriteten av testdeltagarna ansåg sig gilla spelupplevelsen. I testgrupp B håller alla 

med om detta, i testgrupp A finns ett neutralt och negativt svar. Detta tyder på att 

testgrupp A inte uppskattade spelupplevelsen lika mycket som testgrupp B. 
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På frågan om testdeltagaren hade velat spela spelet igen går svaren i samma stil. 

Testgrupp B verkar vara något mer sugen på att spela igen än testgrupp A. Grupp A har 

ett negativt och neutralt svar medan grupp B har två stycken neutrala. 

 

Sammanfattningsvis så verkar majoriteten av spelarna ha uppskattat spelet, testgrupp B 

något mer än testgrupp A. 

 
5.6.2 Svårighetsgrad 

Ingen av testdeltagarna fann spelet svårt att klara av. Svaren från båda grupper är i 

princip likadana. Testgrupp A har ett extra neutralt svar jämfört med testgrupp B. Ingen 

av grupperna verkar ha haft några problem med svårighetsgraden. 

 

På frågan angående om testdeltagaren hade förstått spelets mål och syfte svara båda 

grupper exakt samma sak. Dom hade alla förstått. 

 

Angående om det blåa myntet var lätt att identifiera höll endast lite över hälften med om 

detta i testgrupp A medan alla höll med om det i testgrupp B. Om det har att göra med 

om dom tyckte det var svårare att hitta mynten eller om det kanske bara var svårare att 

se dom är svårt att säga. 

 
5.6.3 Kontroll 

I testgrupp B anser sig alla tycka att kontrollerna var mycket lätta att lära sig. I testgrupp 

B har två personer svarat att dom inte håller med om detta medan resten håller med. På 

frågan om någonting angående kontrollerna var frustrerande ser svaren ganska lika ut. 

Testgrupp A håller inte med om detta lika mycket som grupp B. På frågan om dom 

någonsin slutade tänka på att dom använda kontroller i spelet ser svaren i princip 

likadana ut även här. Likaså på frågan om kontrollerna lät spelaren utforska rummen 

med lätthet. 

 

På frågan hur mycket spelaren ansträngde sig under spelsessionen bryts detta mönster. 

Nästan alla i testgrupp B ansåg sig ha ansträngt sig väldigt mycket medan över hälften i 

testgrupp A svarade neutralt. 

 

Sammanfattningsvis indikerar detta att testgrupp A inte gillade kontrollerna lika mycket 

som testgrupp B men ansåg sig samtidigt ha ansträngt sig mindre. 

 
5.6.4 Inlevelse 

Båda grupper anser att spelet ha hållit deras uppmärksamhet under spelsessionen. På 

frågan om vardagliga tankar och funderingar fortfarande fanns i huvudet under spelet 

håller testgrupp A med något mer om detta än testgrupp B vilket indikerar att dom inte 

hade samma nivå av inlevelse. På frågan om dom någon gång kände för att stanna upp 

och se sig omkring i verkligheten så höll testgrupp B med om detta något mer vilket 

indikerar att testgrupp A hade större inlevelse. Intressant då svaren i princip var tvärtom 

på tidigare fråga. 

 

Sammanfattningsvis så verkar det inte vara någon större skillnad i inlevelse mellan 

testgrupperna. Det finns ingen tydlig skillnad eller mönster i svaren. 

 
5.6.5 Grafiken 

Ingen av testdeltagarna ansåg att grafiken distraherade spelaren. På frågan om grafiken 

på något sätt gjorde det svårare att lösa spelets pussel ser svaren lite annorlunda ut. I 
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testgrupp A anser bara en person att detta är fallet. I testgrupp B svarar även en person 

samma sak även här men två personer har dessutom svarat neutralt. Det indikerar att 

testgrupp B ansåg att grafiken var något mer distraherande.  

 
5.6.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så verkar testgrupp A ha haft något mer problem med kontrollerna 

än testgrupp B. Testgrupp B ansåg att grafiken var något mer distraherande. Ingen av 

grupperna verkar ha haft större inlevelse i spelet än den andra. På frågorna angående 

spelets svårighetsgrad syns ingen stor skillnad i gruppernas svar. Den största skillnaden 

bland frågorna är att testgrupp B ansåg sig ha ansträngt sig mer. 

 

5.7 Resultat och analys av loggdata 

Vissa testpersoner genomförde inte vissa rum på grund av att dom antingen råkat fuska, 

gett upp eller tekniskt fel. Därför kan vissa värden hos ett antal deltagare i vissa diagram 

inte existera. Detta har hafts i åtanke under alla beräkningar. 

 
5.7.1 Standardavvikelse för rotation höger/vänster 
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Figur 15: Standardavvikelsen för spelarnas roterande rörelser höger och vänster i varje rum. 

 

I figur 15 kan standardavvikelsen för spelarnas roterande rörelser höger och vänster ses 

för varje rum. Tydligt i diagrammet är att värdena för personer som spelat med VR-

glasögon är lägre än resterande. Detta blir ännu tydligare om man tittar på figur 16 och 

17 där medelvärdet för standardavvikelsen i alla rum är uträknat per person. Detta beror 

på ett fel i dataloggningen. 

 

När prototypen kördes med VR-glasögon kontrollerades spelet även med datormus. 

Datormusen användes för att rotera spelkaraktärens kropp vänster och höger. Med VR-

glasögonen styrde man spelkaraktärens huvudrörelser vänster och höger samt upp och 

ner. När loggningen skedde så registrerades endast värdet från VR-glasögonen. 

Egentligen skulle både värdet från datormusen kontroll av höger och vänster och värdet 
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från VR-glasögonens kontroll av höger och vänster registreras men detta skedde inte på 

grund av ett misstag gjort i koden. 

 

Misstaget i koden hade kunnat undvikas genom att t.ex. låta en extern person titta på 

den och på så sätt sett vad som var fel. Alternativt grundligt och noggrant gå igenom all 

skriven kod steg för steg och utföra test för att se att allting fungerar som tänkt. 

Problemet med detta fel och anledningen till att det förbisågs var att det vid första glimt 

såg ut att fungera som det skulle. Felet visade sig först när ett grundligt test av spelets 

kontroller och loggning utfördes. 

 

På grund av att ena testgruppens värden är inkompletta går det inte att göra några 

jämförelser på denna del av den insamlade datan.  

 
5.7.2 Standardavvikelse för rotation upp/ner 

 

 
Figur 18: Standardavvikelsen för spelarnas roterande rörelser upp och ner i varje rum. 

 
Figur 20: Medelvärdet av standardavvikelsen för varje 

spelares rotation upp och ner i icke-VR. 

 

I figur 18 kan standardavvikelsen för spelarnas roterande rörelser uppåt och neråt ses för 

varje rum. Desto högre värdet är desto mer har spelarens rörelser uppåt och neråt 

varierat. Tittar man på linjen för rum 8, som har tre hål i taket varav ett innehåller 
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myntet, så är det högre upp än majoriteten av linjerna. Likaså rum 3 där myntet är 

placerat i ett hål. 

 

Tittar man på figur 18 är det svårt att se om testgrupperna skiljer sig något. Detta är 

lättare att se i figur 19 och 20 där medelvärdet har räknats ut per person för alla rum. 

För testgrupp A är värdet hos många deltagare runt 10 och ingen av deltagarna har ett 

värde högre än 15. I testgrupp B har alla deltagare ett värde som är högre än 10 och två 

av deltagarna är över 15. Överlag har testgrupp B en högre standardavvikelse. 

 

Detta indikerar att deltagarna i testgrupp B tittade upp och ner i högre grad än testgrupp 

A. 

 
5.7.3 Medelvärde för rotation upp/ner 

 

 
Figur 21: Medelvärdet för spelarnas rotation upp och ner för varje rum. 

I figur 21 kan medelvärdet för spelarnas roterande rörelser uppåt och neråt ses för varje 

rum. Tittar man på linjen för rum 8, som har tre hål i taket varav ett innehåller myntet, 

så är det högre upp än majoriteten av linjerna. Linjen för rum 3 där myntet är placerat i 

ett hål i marken är lägre än majoriteten. Jämför man dom två testgrupperna i den här 

grafen är det svårt att se en klar skillnad i värdena. 
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Figur 22: Jämförelse av testgruppernas medelvärde av rotation upp och ner i dom olika rummen. 

I figur 22 är medelvärdet av deltagares rotationsvärden uträknat för varje rum. Dom två 

linjerna som var och en symboliserar varsin testgrupp följer varandra i relativt hög grad. 

Där det varierar som mest är i rum 2, 6, 7, 8 och 9. Testgrupp B som spelade utan VR-

glasögon har alltid ett extremare värde och är längre ifrån 0 i dessa rum. 

 
5.7.4 Standardavvikelse för position framåt/bakåt 

 

 
Figur 23: Standardavvikelsen för spelarnas positionsförflyttning framåt och bakåt för varje rum. 

I figur 23 kan standardavvikelsen för spelarnas position framåt och bakåt ses för varje 

rum. Värdena för alla deltagare och rum är väldigt enhetliga. Värdena för testgrupp A 

ser ut att vara något mer varierade än testgrupp B. Det som skiljer sig mest är värdet 

från person 2 i rum 3 och värdet från person 9 i rum 7. Där är värdena mycket högre än 

resten. Det indikerar att dom rört sig mer framåt och tillbaka i dessa rum. Men eftersom 

varje värde är från varsin grupp går det inte riktigt att se något mönster i det beteendet 

som skulle vara exklusivt för en av grupperna. 
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5.7.5 Standardavvikelse för position höger/vänster 

 

 
Figur 24: Standardavvikelsen för spelarnas positionsförflyttning höger och vänster i varje rum. 

I figur 24 kan standardavvikelsen för spelarnas position vänster och höger ses för varje 

rum. Värdena varierar väldigt mycket från person till person och rum till rum. Det går 

inte att se någon tydlig skillnad mellan grupperna. 

 
5.7.6 Standardavvikelse för position upp/ner 

 

 
Figur 25: Standardavvikelsen för spelarnas förflyttning upp och ner för varje rum. 

I figur 25 kan standardavvikelsen för spelarnas position upp och ner ses för varje rum. I 

andra ord hur mycket dom har hoppat under speltestet. Rum 6 och 7 har platåer som 

spelaren kan gå upp på vilket förklarar varför dessa ligger så högt upp. Testgrupp B ser 

ut att ha rört sig uppåt och neråt något mer än testgrupp A. Person 2, 5 och 14 har 

förmodligen inte använt hoppfunktionen mycket då deras värden ligger på 0, förutom 

rum 6 och 7 där värdet kan vara högt även fast inget hoppande har skett då spelaren kan 

gå upp på platåerna. 
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5.7.7 Färgdiagram för position 

 

 
Figur 26: Färgdiagram för spelares position användandes VR för rum 2 till 5. 

 
Figur 27: Färgdiagram för spelares position användandes VR för rum 6 till 9. 

 
Figur 28: Färgdiagram för spelares position användandes traditionell bildskärm för rum 2 till 5. 

 
Figur 29: Färgdiagram för spelares position användandes traditionell bildskärm för rum 2 till 5. 
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Figur 30: Spelets karta sett uppifrån för rum 2 till 5. 

 
Figur 31: Spelets karta sett uppifrån för rum 6 till 9. 

Spelarna i testgrupp A ser ut att överlag täcka mindre mark än testgrupp B. Detta är 

tydligt om man jämför rum 2, 4 och 5 mellan figur 26 och 28. Intressant att se är i rum 5 

som innehåller ett flertal objekt att testgrupp B har täckt i princip all möjlig mark som 

går medan testgrupp A inte har varit i mitten alls i princip. Det är också tydligt i rum 4 

där testgrupp B väldigt tydligt har gått runt mer. 

 

 En annan skillnad är att det är något mer röda markeringar hos testgrupp A vilket 

indikerar att det är ställen där deltagare har stått stilla mycket. Detta ger en bild av att 

testgrupp A har stannat upp mer och tittat jämfört med grupp B som har gått runt mer 

och då täckt mer mark. 
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5.7.8 Tid per rum 

 
Figur 32: Varje spelares tid för varje rum. 

I figur 32 syns tiden för varje spelare i varje rum. En klar skillnad är att testgrupp B har 

två personer som tagit sig långt över genomsnittlig tid för två av rummen. Förutom detta 

kan ingen klar skillnad urskiljas. 

 
5.7.9 Genomsnittlig tid per rum 

 

Tittar man på den genomsnittliga tid för testgrupperna så varierar den från cirka 20 

sekunder till max cirka 60 sekunder för testgrupp A. För testgrupp B går den från cirka 

20 sekunder ända upp till nästan 80. Detta kan man se är på grund av dom två 

testdeltagarna som tog väldigt lång tid på sig om man tittar i figur 32. 
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P3 (VR) 62 21 65 17 113 120 15 87 

P4 (VR) 31 21 15 38 14 29 18 20 

P5 (VR) 22 18 83 113 
  

15 35 

P6 (VR) 23 13 30 55 65 21 31 30 

P7 (VR) 22 39 29 22 101 45 37 59 

P8 23 11 32 25 11 31 102 20 

P9 69 17 38 51 126 218 44 48 

P10 49 14 88 75 46 31 49 46 

P11 15 16 35 15 22 
  

23 

P12 33 12 57 60 14 22 29 26 

P13 36 14 92 71 43 36 12 16 

P14 52 28 76 202 41 23 41 56 
Tabell 6: Tiden i sekunder för varje spelare i varje rum. 

I tabell 6 syns alla spelares tider för varje rum. Dom tomma rutorna är rum där spelaren 

av någon anledning inte har en giltig tid på grund av t.ex. fusk eller att spelaren har gett 

upp. 

 

VR Medel Icke-VR Medel 

40,8 45,9 
Tabell 7: Den genomsnittliga tiden i sekunder per rum för dom två testgrupperna. 

I tabell 7 kan man se att testgrupp A var i genomsnitt 5,1 sekunder snabbare än 

testgrupp B per rum. Orsaken till detta är förmodligen dom två deltagarna i grupp B 

som tog väldigt lång tid på sig i varsitt rum. 

 

5.8 Slutsats 

På grund av få deltagare i användartestet går det inte att dra någon vetenskaplig slutsats 

då den insamlade informationen kommer från endast 14 personer. En diskussion om 

arbetets frågeställning kan besvaras kommer dock föras. 

 

5.9 Besvarande av frågeställning 

 

- Hur beter sig spelaren fysiskt i en virtuell miljö användandes HMD VR-

glasögon jämfört med traditionell bildskärm i 2D? 

- Hur skiljer sig spelarens beteende angående kontrollen av spelkaraktärens vy i 

virtuell miljö användandes HMD VR-glasögon jämfört med traditionell 

bildskärm i 2D? 

 

En klar skillnad gällande spelares fysiska beteende i den virtuella miljön är att spelare 

med HMD VR-glasögon inte utforskar miljön lika mycket som spelare som använder 

traditionell bildskärm i 2D. Dom föredrar att stå still på olika punkter än att utforska alla 

delar av spelvärlden. Detta är den starkaste anledningen till att spelare med VR-

glasögon har en högre prestation då dom klarar varje rum i snitt 5,1 sekunder snabbare. 

 

Beteendet kring hur dom tittar runt i dom två grupperna skiljer sig inte så mycket att 

man kan dra en slutsats av det. Spelarna som använt bildskärm i 2D tittar mer upp och 

ner än spelare som använder VR-glasögon men skillnaden är inte större än ungefär 5 

grader. Eftersom datan från spelarnas rotation vänster och höger även blev oanvändbar 

är det svårt att göra en definitiv slutsats. 
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Jämfört med studien av Sousa Santos et al. (2008) där ett par HMD VR-glasögon 

används och testdeltagarna navigerar en labyrint är resultaten i detta arbete inte lika 

tydliga i skillnaderna. I den nämnda studien är det tydligt att gruppen som spelade med 

VR-glasögon inte presterade lika bra. I detta arbete är resultatet mer varierande men det 

kan bero på att fler mätpunkter används och att fokus inte låg på prestation utan 

beteende. Tittar man endast på prestation så presterade gruppen som spelade med VR-

glasögon bättre genom att klara dom olika rummen snabbare. Kanske beror detta på att 

teknologin i VR-glasögon har utvecklats sedan 2008 då Santos studie utfördes och att 

den nu är mer användarvänlig. 

 

5.10 Vidare forskning 

Konceptet för denna studie skulle kunna utföras för spel i andra genrer än pussel. 

Mätpunkten täckyta som visade sig vara en av dom mer varierande mellan grupperna 

skulle kunna ha att större fokus och utvecklas mer samt haft i åtanke från början. 

Eftersom datan för spelarens rotation vänster och höger inte gick att använda i denna 

studie är det möjligt att denna punkt varierar mellan grupperna vilket kan utforskas mer. 

 

Dataloggningen av hur spelarna tittar runt kan även göras mer avancerad genom att 

mäta hur snabba eller långsamma rörelserna är vilket skulle ge en mer detaljerad bild 

samt ännu en parameter som skulle kunna skilja sig mellan grupperna. Kanske tittar en 

grupp runt mer frenetiskt än den andra. 

 

Ännu fler mätpunkter skulle kunna läggas till för att få en bredare bild av 

testdeltagarnas beteenden. Man skulle t.ex. kunna mäta personens ögonrörelser utöver 

huvudrörelserna. Vart på skärmen person fokuserar mest, hur mycket ögonrörelserna 

varierar etc. Det skulle ge en mycket klarare bild av hur synbeteendet ser ut. 

 

Man skulle också kunna mäta pulsen under testen. Detta säger inte så mycket om 

spelarens beteende utan mer om hur hen upplevde spelet. Men det skulle kunna vara 

intressant att titta på och jämföra. Kanske har pulsen ett samband med någon annan 

mätpunkt. 
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7.1 Utdrag av insamlad loggdata 
7.1.1 Början av en logg 

Log start: 2017-06-12 11:00:51 

3.1;3.322152;166.56;7.010914;11.85114;-1.640698; 

3.1;3.306456;166.56;7.029802;11.84314;-1.689557; 

3.1;3.047472;166.56;7.371204;12.12998;-1.875277; 

3.1;2.97684;166.56;7.369077;12.14078;-1.870143; 

3.1;2.97684;166.56;7.353707;12.15545;-1.86027; 

3.1;2.89836;166.56;7.311502;12.15319;-1.850917; 

3.1;2.89836;166.56;7.244926;12.13983;-1.850812; 

3.1;2.812032;166.56;7.213231;12.12367;-1.84961; 

3.1;2.717856;166.56;7.201794;12.10862;-1.854386; 

3.1;2.615832;166.56;7.183783;12.08613;-1.866704; 

3.1;2.615832;166.56;7.164133;12.0602;-1.901875; 

3.1;2.50596;166.56;7.134673;12.03822;-1.949068; 

3.1;2.38824;166.56;7.090508;12.01933;-2.011869; 

3.1;2.38824;166.56;7.049266;12.01261;-2.070498; 

3.1;2.262672;166.56;6.998075;12.0233;-2.122487; 

3.1;2.129256;166.56;6.945301;12.05483;-2.151231; 

3.1;2.129256;166.56;6.885655;12.08871;-2.182723; 

3.1;1.987992;166.56;6.808182;12.14781;-2.233025; 

3.1;1.980002;166.56;6.710981;12.21068;-2.311945; 

3.1;1.980002;166.56;6.619305;12.25536;-2.366842; 

3.1;1.980002;166.56;6.54775;12.27692;-2.410255; 

3.1;1.980002;166.56;6.439089;12.29213;-2.440259; 

3.1;1.980002;166.56;6.326619;12.27712;-2.470886; 

 
7.1.2 Logg från när en spelare gått från rum 3 till rum 4 

83.35485;1.98;179.5039;7.860892;-3.934685;-0.82434; 

83.45477;1.98;179.5079;7.830254;-3.980219;-0.815596; 

83.45477;1.98;179.5079;7.804826;-4.010163;-0.8094731; 

83.55469;1.98;179.5119;7.77386;-4.046344;-0.8088859; 

83.65461;1.98;179.5159;7.733311;-4.087636;-0.8048041; 

83.65461;1.98;179.5159;7.710419;-4.120226;-0.8063972; 

83.75452;1.98;179.5199;7.678695;-4.149935;-0.8043771; 

83.85445;1.98;179.5239;7.643105;-4.187063;-0.8005264; 

83.85445;1.98;179.5239;7.619067;-4.211331;-0.794665; 

83.95437;1.98;179.5279;7.590765;-4.245802;-0.7934785; 

84.05428;1.98;179.532;7.553652;-4.281115;-0.7892291; 

R3 2017-06-12 11:02:26; 

84.05428;1.98;179.532;7.521358;-4.320883;-0.7976471; 

84.15421;1.98;179.536;7.484042;-4.397293;-0.8266401; 

84.25413;1.98;179.54;7.44518;-4.488728;-0.8636137; 

84.25413;1.98;179.54;7.416503;-4.554468;-0.8786104; 

84.35404;1.98;179.544;7.396137;-4.635253;-0.8919619; 

84.45396;1.98;179.548;7.359181;-4.699843;-0.89844; 

84.45396;1.98;179.548;7.346714;-4.753611;-0.9025792; 

84.55389;1.98;179.552;7.321714;-4.840699;-0.912137; 

84.6538;1.98;179.556;7.288975;-4.936671;-0.9324806; 

84.6538;1.98;179.556;7.248198;-5.040246;-0.9491317; 

84.75372;1.98;179.56;7.210071;-5.138947;-0.9657733; 



  
 

II 

84.85365;1.98;179.5641;7.156323;-5.202282;-0.9712214; 

84.85365;1.98;179.5641;7.103274;-5.289779;-0.9799796; 

84.95356;1.98;179.5681;7.043904;-5.378736;-0.9947118; 

85.05348;1.98;179.5721;6.99579;-5.475962;-1.021928; 


