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Sammanfattning 
 

Inspirerat från ett blogginlägg om funktionen av Two-Factor Theory of Emotion i 

skräckspel, författat av Chris Pruett (2009), ämnade denna studie undersöka på vilket 

sätt, om något, kan olika ludiska utmaningar påverka den affektiva tonen i skräckspel. 

Undersökningen hade 12 deltagare. Baserat på en förundersökning delades deltagarna 

in i två grupper. Deltagarna fick sedan spela igenom en artefakt som hade två 

utmaningar, ett logiskt pussel och ett spatialt/reaktionsbaserat plattformshinder. Alla 

deltagare spelade igenom samma innehåll – men beroende på vilken grupp de tillhörde 

bytte utmaningarna plats i nivåerna. Under spelningen bar deltagarna ett pulsband och 

blev observerade, efter sessionen svarade deltagarna på ett formulär. Datan 

sammanställdes och grupperna jämfördes mot varandra. Framtida forskning kan med 

fördel utföras med större deltagarantal. 

Nyckelord: Datorspel, skräck, Two-Factor Theory of Emotion 
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1 Introduktion 

Att uppleva rädsla är en repulsiv känsla som de flesta försöker undvika i vardagen, men 

paradoxalt nog verkar det också finnas något attraktivt i skräcken och många lockas att 

frivilligt utsätta sig själv för den. Detta tycks inte heller vara något exklusivt för samtiden, då 

skräck och obehag som fiktion och underhållning tycks närvarat genom tiderna i en mångfald 

av former (Leffler, 2001). Demoner, varulvar och andra mytiska entiteter kan studeras i 

lämningar från antika mytologier, läsas om i litteraturhistorien och åhöras genom muntliga 

historier. Skräckens historia tycks löpa parallellt med historieberättandet självt. Under åren 

har monster återfunnits i många olika former, och med ny teknologi introduceras konstant 

nya plattformar för historierna att berättas. 

Med datorspelens revolution har skräcken också hittat sig till den digitala och interaktiva 

världen. Böcker, film och andra linjära medier har under många århundraden förfinats och 

dissekerats till detaljnivå, för att på bästa möjliga sätt förmedla specifika känslor till deras 

konsumenter. Många av dessa regler vänds upp-och-ner i spelberättandet, då spel på grund 

av sin interaktiva natur förändrar åskådarens roll i berättelsen. Som ett relativt ungt medium 

har spel fortfarande många outforskade möjligheter. Detta inbjuder att ställa frågor om vilka 

unika verktyg som kan användas för detta. 

Schachter och Singers (1962) teori, Two-Factor Theory of Emotion, är att individer kan luras 

att uppleva olika känslor beroende på kroppsliga reaktioner, på yttre och inre intryck. Denna 

forskning har lett till spekulationer om att det är möjligt att överföra stressen från ett svårt 

spelmoment, till att få spelaren att undermedvetet tolka stressen som en del av atmosfären 

(Pruett, 2010). Då ett spel kan erbjuda många olika typer av interaktioner och utmaningar 

(Rollings & Adams, 2003; Adams, 2013) kommer detta leda till många olika typer av stress 

eller engagemang från spelaren sida. Detta leder till funderingar kring interaktionstypens 

påverkan på upplevelsen. På vilket sätt, om något, kan olika ludiska utmaningar påverka 

den affektiva tonen i skräckspel? 

Syftet med den här studien är därför att undersöka, med grund i Two-Factor Theory of 

Emotion (och andra studier i emotionernas koppling mellan fysisk reaktion och kognitiv 

uppfattning (Schachter & Singer, 1962; Dutton & Aron, 1974; Öhman, 1994), hur atmosfären 

i ett skräckspel påverkas av olika spelmekaniska utmaningar.  

Undersökningen bestod av 12 försöksdeltagarna, som delades upp i två olika grupper. 

Grupperna fick sedan spela varsin version av ett kortare skräckspel. Båda versionerna var 

identiska med undantag för vilken ordning deltagarna mötte spelets två utmaningar: ett 

logikbaserat pussel och ett reaktionsbaserat plattformshinder. Under spelsessionen fick 

deltagarna bära pulsband och efter sessionen fick deltagarna fylla i ett enkätformulär om hur 

de upplevde olika moment under spelet.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Bakgrunden för den här rapporten är baserad på ett blogginlägg titulerat Ingredients of 

Horror: Atmosphere and Difficulty, skrivet av Chris Pruett (2009). I detta teoretiserar Pruett 

om att svårighetsgraden i ett skräckspel kan ha en direkt påverkan på en användares 

helhetsintryck av atmosfären i ett skräckspel. Enligt den teorin skulle det vara möjligt att 

endast genom att manipulera svårighetsgraden, få ett spel att upplevas som mer eller mindre 

”läskigt”. Som teoretiskt underlag för detta refererar han till en teori kallad Two-Factor 

Theory of Emotion. Two-Factor Theory of Emotion myntades av Stanley Schachter och 

Jerome Singer (1962). I deras undersökning, Cognitive, Social, and Physiological 

Determinants of Emotional State beskrivs det att en individs känslors styrs av två 

huvudfaktorer: en fysisk reaktion (physical arousal) och en kognitiv tolkning (cognitive 

labeling) av reaktionen. Schachter och Singer (1962) etablerar att hjärnan också kan göra 

felaktiga tolkningar av en fysisk reaktion, då den använder sig av externa ledtrådar vid 

tolkningsprocessen. Pruett (2009) teoretiserar därför att en spelare, omedvetet, kan tolka att 

den fysiska reaktionen härstammar från utmaningen, istället kan vara ett resultat av spelets 

atmosfär. 

 “I think that it’s pretty safe to assume that horror and game play difficulty are 

closely related, and I don’t think it’s too much of a stretch to believe that the 

Two Factory Theory is a way to describe that relationship. But, as I said in the 

introductory paragraph, difficulty isn’t the only way to make a game scary; 

some games, /…/ are able to be extremely scary without relying on difficult 

game play. There are other traits, other variables that horror games leverage to 

assert their power over us.”  

Pruett, 2009, 15 Januari [blogg] 

Fast det inte finns några direkta vetenskapliga studier som stödjer Two-Factor Theory of 

Emotions i digitala spelsammanhang är det ett intressant tankeexperiment som väcker 

funderingar kring vilka element som är de bidragande faktorerna till atmosfären i ett 

skräckspel. På vilket sätt, om något alls, skiljer sig en spelares uppfattning om stämning enbart 

baserat på vilka typer av spelbaserade utmaningar spelaren utsätts för? Detta leder fram till 

frågeställningen:  

”På vilket sätt, om något, kan olika ludiska utmaningar påverka den affektiva tonen i 

skräckspel?” 

2.1 Rädsla 

Rädsla anses uppkommit som ett naturligt försvar mot hot (Öhman, 1994).  Evolutionärt har 

rädsla setts som en effektiv metod för att driva våra biologiska förfäder till överlevnad 

(Öhman, 1994). Rädsla kan driva på människor till beteendeförändringar och driva på 

handlingar. Vid en skrämmande situation är det vanligt att individer faller tillbaka på tre olika 

ageranden; flykt, kamp eller handlingsförlamning. Önskan att distansera sig från hotet kan 

hos vissa upplevas nästan omöjlig att motstå, andra besvarar hotet genom att försöka 

attackera det. Det är inte heller omöjligt att drabbas av handlingsförlamning (ett tillstånd där 

individen står frusen och inkapabel att agera alls). För de flesta individer är det vanligt att 

dagligen uppleva rädsla eller ångest i någon form, och fast det kan tyckas som en onödig 

påfrestning, menar Öhman (1994) att rädsla har utvecklats då den är billigare än de potentiella 
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konsekvenserna - rädsla går över, men utebliven reaktion kan i värsta fall leda till döden. Fast 

rädsla alltid härstammar från ett hot måste den inte härstamma från en extern källa (Öhman, 

1994). Orsaken till rädsla kan uppstå kring individens egen kropp och hälsa eller också 

framkallas enbart i individens fantasi (Öhman, 1994). 

Öhman (2000) beskriver rädsla som att den består av tre komponenter; fysisk upphetsning, 

fysisk reaktion och subjektiv uppfattning. Den fysiska reaktionen kan uttryckas genom 

automatiska reaktioner som bultande hjärta, kallsvett eller darrande händer. Den fysiska 

reaktionen syftar på agerade som individen medvetet utför till exempel flykt, anfall eller 

förändrad mimik. Den subjektiva uppfattningen syftar på de upplevelser individen ”känner”, 

detta kan vara till exempel illabådande eller obehagliga överhängande känslor av hopplöshet 

eller nalkande undergång. Scherer (2000) beskriver samma övergripande struktur på känslor, 

och kallar dessa tre komponenter som triadreaktionen (reaction triad). 

2.1.1 High Road och Low Road 

När vi reagerar på ett hot tenderar känslor att kunna processas genom två neurologiska 

kanaler.  LeDeux och Phelps (2000) beskriver dessa som "high road" och "low road". De 

menar att sättet vi processar känslor på går genom två vägar från att den registrerar stimuli 

från något att våra sinnen till att detta registreras i talamus. "The high road" innebär att 

signalen sedan processas i den primära somatosensoriska barken för att sedan skickas vidare 

till amygdala (LeDeux & Phelps, 2000). "The high road" innefattar därför att vi hinner 

processa informationen innan signalen skickas vidare till amygdala som är del i hjärnan som 

är ansvarig för rädsla (Panksepp, 2000). ”The low road” innebär att informationen 

transfererar direkt från talamus till amygdalan (LeDeux & Phelps, 2000). Skillnaden mellan 

dessa två neurologiska vägar gör att en signal kan resa mycket fortare genom ”the low road”. 

Detta innebär att individer redan kan vara i processen att reagera på en potentiell fara innan 

detta hinner processas i den tänkande delen av hjärnan. 

2.1.2 Skräck i spel  

Rouse (2009) skriver att skräck är mycket lämpat för att berättas i spelmediet, då många av 

skräckens karaktärsdrag överensstämmer med spelens. Temat i skräck handlar ofta om en 

konflikt mellan karaktären och världen där är allting tycks vara ute efter henne; också ett 

vanligt mönster i spel. Spel flyttar konflikten närmare åskådaren genom att hon inte längre är 

en passiv observatör, utan en karaktär som tar den aktiva rollen som utsatt (Rouse, 2009). Det 

är inte längre karaktären som riskerar att dö, utan en fiktiv förlängning av spelaren själv. 

"In any non-interactive media, the audience is seeing unfortunate events or 

life-threatening occurrences happen for another person, and the audience’s 

own tension is only possible through empathy with that character’s plight. In 

an immersive game, the player actually projects himself into that experience."  

Perron, 2009, s. 20 

Rouse (2009) skriver också att skräckberättelsers vanligen övernaturliga element kan 

användas för att, med tematiskt berättigande, motivera spelmoment som till exempel att 

fiender kan dyka upp eller försvinna utan anledning.  

Sillent Hill (1999), Resident Evil (1996) och Clocktower (1995) är alla exempel på klassiska 

skräckspel som för sin tid banade väg för skräckspelen som skulle komma efter. Survival-

horrorgenrer, som myntades med lanseringen av Resident Evil (Therrien, 2009), utgjorde 
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majoriteten av skräckspel och spelades ofta i tredjepersonsperspektiv. Att kunna se och 

empatisera med huvudkaraktären, är något Yvonne Leffler (2001) beskriver som en viktig 

aspekt av skräckgenren. "Vi blir medupplevande genom att vi simulerar karaktärens 

upplevelse, och i viss mån, delar hans eller hennes perspektiv på de fiktiva händelserna" 

(Leffler, 2001, s. 56). Genom ett tredjepersonsperspektiv har spelskaparna möjlighet att 

använda sig av filmatiska trick som till exempel kameravinklar för att etablera stämning 

(Perron, 2009; Pinchbeck, 2009).   

2.1.3 Perspektiv i skräckspel  

Det har länge funnits spel som experimenterat med förstapersonsperspektiv som till exempel 

The Suffering (2004), Call of Cthulhu: Dark Cornes of the Earth (2005) eller Aliens vs Predator 

(1994) men först med releasen av Fictional Games, Amnesia: The Dark Descent (2010) slog 

förstapersonsperspektivet starkt igenom som skräckperspektiv i indievärlden. Idag förlitar sig 

populära skräckspel som Five Nights At Freddy’s (2014), Outlast (2013) eller den senaste 

spelet i Resident Evilserien; Resident Evil 7: Biohazard (2017) på ett förstapersonsperspektiv.  

Trots att ett förstapersonsperspektiv innebär att spelarna kommer ha en mindre koppling till 

karaktären, finns det en direkt mappning mellan spelaren och avataren, detta leder till att 

förstapersonsperspektivet generellt uppfattas som mycket mer immersivt än ett 

tredjepersonsperspektiv (Perron, 2009).  

2.2 Ramverk för speldesign 

Med syfte att designa spel för ändamålet att spelarna ska ha en viss typ av upplevelse kan det 

lämpa sig att använda någon form av grundläggande heuristik eller ramverk för att motivera 

designbeslut. I denna studie har två ramverk, MDA- och SSM-ramverket, agerat som 

bakgrund för designbeslut som fattats rörande artefaktens utförande.  

2.2.1 MDA-ramverk 

M.D.A.-ramverket (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) är ett analytiskt verktyg som kan 

användas för att bryta ned en spelupplevelse i mer påtagliga aspekter (Hunicke et. al., 2004). 

Det ämnar skapa en förståelse och ge utvärderingsverktyg från både utvecklares och spelares 

perspektiv. Då spel är interaktiva kommer specifika händelseförlopps uppspelning vara oviss 

och unika för varje spelare.  

“Mechanics describes the particular components of the game, at the level of 
data representation and algorithms. Dynamics describes the run-time 
behavior of the mechanics acting on player inputs and each other’s outputs 
over time. Aesthetics describes the desirable emotional responses evoked in 
the player, when she interacts with the gamesystem.”  

Hunicke et. al., 2004, s.2 

Systemet kan användas från både producentens och konsumentens perspektiv. Genom att 

analysera spel genom M.D.A.ramverket är det möjligt att försöka förutse hur effekten av olika 

designbeslut påverkar de övriga aspekterna, men också ge möjlighet att resonera hur ett 

bestämt mål kan nås (Hunicke et. al., 2004) 
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2.2.2 SSM-ramverk 

S.S.M.-ramverket (System, Story and Mental Model) är ett ramverk som baserar några av sina 

grunder i MDA-ramverket. Men till skillnad från MDA-ramverket separerar S.S.M-ramverket 

på spelarens uppfattning om spelet och spelets faktiska beteende (Grip, 2017). 

System-rymden innefattar det faktiska innehållet av ett spel. Detta inkluderar kod, grafik, 

simulationer och alla andra komponenter som utgör plattformen/miljön spelet körs i. Detta 

innebär en mer abstrakt tolkning av liknande klassificeringar som de som täcks av konceptet 

Mechanics och Dynamics etablerade i MDA-ramverket. Men den skiljer sig genom att inte 

inkludera eller ta hänsyn till hur spelarna uppfattar dessa. ”We don't take any account of how 

they are presented to and understood by the player. System space only concerns itself with 

functionality.” (Grip, 2017).  

Story-rymden består av två delar som Grip beskriver som Mis-en-Scéne och drama (2017). 

Mis-en-scéne syftar här på de komponenter spelarna kan se, höra eller på annat sätt uppfatta, 

medan dramat är det som byggs av relationen mellan Mis-en-scéne elementen. Story-rymden 

ger spelaren kontextrelation som sker i system-rymden.  

Mental Model beskriver spelares tolkningar/uppfattningar om hur spelet fungerar. Denna kan 

delas upp i två aspekter Affordance och Schemas, som i detta ramverk beskriver vilka attribut 

spelaren tillskriver objekt, respektive beskriver vilka förväntningar spelaren har på hur objekt 

ska agera i specifika situationer.   

2.3 Ludiska utmaningar 

Gameplay är den komponent som skiljer spel från all annan typ av media och innefattar de 

varierande metoder spelarna kan använda för att interagera med mediet (Rouse, 2004). 

Definitionen av gameplay kan variera starkt beroende på i vilken kontext begreppet används. 

För denna studie syftar gameplay på alla typer av ageranden spelare aktivt utför i spelet och 

ludiska utmaningar syftar specifikt på hinder som är designade så att spelaren ska överkomma 

dem med hjälp av en explicit typ av interaktion.  

Utmaningar i spel kan delas upp i kategorierna implicita och explicita (Rollings & Adams, 

2003). Till explicita utmaningar klassificeras de hinder som placerats in i spelet men som 

kräver ett direkt agerade av spelaren för att överkommas.  Till det implicita klassificeras de 

beslut som inte nödvändigtvis är designade med intentionen att lösas eller kanske inte har ett 

absolut svar.  Implicita utmaningar uppkommer genom interaktioner i spelets dynamik. Ett 

exempel på implicit utmaning skulle kunna vara att välja ut en optimerad kombination 

pokémon och attacker i Pokémon Blue (1999). 

Svårighetsgrad 

Adams (2013) menar att den absoluta svårighetsgraden på en utmaning bestäms av två 

faktorer: inre skicklighet (intrinsic skill) och stress. Inre skicklighet syftar på utmaningar som 

kräver någon form av kunskap eller förmåga för att kunna utföras oavsett hur mycket tid 

spelaren har på sig. Stress syftar på någon typ av prövning med tidsbegränsning, utmaningen 

blir då att spelaren har begränsad tid att utföra uppgiften på. Med dessa variabler kan därför 

den absoluta svårighetsgraden kartläggas, baserat på hur mycket den kostar i dessa två olika 

axlar. 
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Figur 1 illustrerar hur olika kombinationer av skicklighetskrav och tidspress skapar längre 

vektorer mot den absoluta svårighetsgraden; där grön symboliserar en mindre absolut 

svårighetsgrad och röd en större absolut svårighetsgrad.  

 

Figur 1 Absolut svårighetsgrad som den beskrivs av Adams (2013) 

 

Utmaningsrymden  

Utmaningar kan definieras väldigt precist för olika spel eller moment i dessa. Men för att på 

en tillfredställande nivå kunna diskutera och analysera utmaningar behöver dessa hanteras på 

en mer abstrakt nivå. Utmaningsrymden (Challenge space) beskrivs av Rollings och Adams 

(2003, s.206) som ett ”smooth varying continum”, ett odefinierat spektrum inom vilken alla 

spelutmaningar kan beskrivas med olika arketypiska karaktärsdrag. Dessa “rena arketyper” är 

ovanliga i spel, de utmaningar som återfinns i spel är ofta en hybrid av många av dessa typers 

karaktärsdrag. Genom att använda Rollings och Adams (2003) utmaningsarketyper är det 

möjligt att teoretiskt bryta ner och analysera komponenterna i mer komplexa utmaningar.  

“Challenges can be hybridized (for example, a logic-based puzzle requiring a 

fast reaction time) and rarely—if at all—appear in their pure form” 

Rollings och Adams, 2003, s. 206 

Utmaningsarketyp: Logik och slutledning 

Logik kan användas för att utmana spelarnas slutledningsförmåga, strategier och beräkningar. 

Spel med perfekt information, d.v.s. där alla regler och situationer är konstant tillgängliga för 

spelaren, kan lösas endast genom logisk metodik. Spel med logiska utmaningar som inte visar 
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komplett information löses genom att spelaren måste dra slutsatser baserat på den tillgängliga 

informationen (Rolling & Adams, 2003). 

Utmaningsarketyp: mönsterigenkänning  

Det är möjligt att argumentera att mönsterigenkänning oundvikligen kommer vara en del utav 

de flesta utmaningar, då mönsterigenkänning är en automatisk del av den mänskliga 

upplevelsen. Förmågan till mönsterigenkänning möjliggör allt från språk till en 

grundläggande kognition. Som utmaning kan den pröva spelarens förmåga att lära sig fienders 

rörelse- eller attackmönster, förstå den underliggande strukturen av beteenden eller 

mekanismer (Rollings & Adams, 2003). På ett mer direkt plan kan det handla om att hitta 

avvikelser i ett mönster, eller fortsättningar på en serie (Adams, 2013).  

Utmaningsarketyp: spatialt tänkande  

Spatiala utmaningar kräver att spelaren kan förstå eller kartlägga en rymd. Utmaningar kan 

bestå av att spelaren måste räkna ut eller förstå hur olika objekt förhåller sig till varandra eller 

spelaren själv (Rollings & Adams, 2003). Ett exempel på en spatial utmaning kan vara 

navigationen genom en labyrint eller planeringen av optimal rutt genom en nivå.    

Utmaningsarketyp: precision  

Adams (2013) föreslår att all form av styrning och skjutande utgör den vanligaste typen av 

precisionsutmaningar. Adams (2013) inkluderar i begreppet styrning alla typer av avatarer, 

karaktärer, fordon eller andra spelarstyrda objekt. För många precisionsutmaningar krävs det 

att spelaren utvecklar en förståelse för spelets fysik eller andra simuleringar, till exempel kan 

avfyrade projektiler tappa höjd över tid eller kan fordon agera olika beroende på hastighet 

eller underlag.  

Utmaningsarketyp: reflexer/reaktioner 

Reflex/reaktions-utmaningar, testar spelaren på hur snabbt hon kan reagera på en händelse 

eller hur snabbt hon kan registrera och/eller svara på ett kommando. Denna typ av utmaning 

sker ofta i kombination med någon annan typ av utmaning (Rolling & Adams, 2003; Adams, 

2013), till exempel spelare i rollen som krypskytt bör ofta kunna reagera både snabbt och med 

precision. 

Utmaningar och genrer 

Specifika utmaningar kan komma i många olika former men tenderar att ha återkommande 

karaktärsdrag i spel av liknande genrer (Rollings & Adams, 2003). Rolling och Adams (2003) 

menar att en tydligare genre, tenderar att leda till mindre mångfald i variationer av spelets 

utmaningar. Spel i samma genre har med andra ord benägenhet att dela liknande typer av 

gameplay. Grip (2009) identifierar de tre vanligaste utmaningarna i skräckspel som 

smygande, springande och pussellösning.  Vanligen används de två förstnämnda för att öka 

tempot i spelet, medan pussel generellt används för att sänka tempot.  

2.4 Affektiv ton  

Affektiv ton (affective tone), används i denna studie som den beskrivs av Jonathan Sykes 

(2006) och används för att beskriva vilken typ av känsla som försöker väckas under spelning. 
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Den affektiva tonen anstiftar således det stimuli som framkallas under upplevelsen. Denna typ 

av stimuli kan komma att ske i form av musik, grafisk stil, färgval, rörelsemönster med mera. 

Till skillnad från filmfotografi anses spel ha mindre utvecklade teorier om effektiv affektiv ton 

(Sykes, 2006). Historiskt sett tycks många spel därför falla tillbaka på att låna berättarverktyg 

från film för att förmedla emotionellt viktiga sekvenser, eller för att driva historien framåt, 

genom så kallade cutscenes (filmsekvenser). På senare år har det även blivit vanligare att 

många spel använder sig av någon form av interaktivitet under cutscenes för att hålla spelarna 

alerta (Perron, 2009). 

Klassiska survival horror spel, som Sillent Hill (1999) eller Resident Evil (1996) inkluderar 

många element som återfinns i skräckfilm så som kameravinklar, kamerarörelse, musik, andra 

ljudeffekter med mera (Perron, 2009). Inom båda dessa spel användes också speltekniska 

variabler för att sätta stämning. Begränsad ammunition, syn och hälsa introducerades med 

syftet att få spelarna att känna sig utsatta.  

2.5 Kroppsliga reaktioner och emotioner 

Redan i slutet på 1800-talet så började forskning dyka upp som föreslog en korrelation mellan 

kroppsliga reaktioner och känslor. Carl Lange och William James, aktiva inom fysiologi 

respektive psykologi föreslog, oberoende av varandras forskning, att det är den fysiologiska 

förändringen som ger upphov till den emotionella uppfattningen (Öhman, 1994). James-

Lange teorin stödjer därför en emotionell tolkningsprocess som en fysisk reaktion som sedan 

tolkas som en känsla.   

2.5.1 Two-Factor Theory of Emotion 

Two-Factor Theory of Emotion är en teori myntad av Schachter och Singer (1962) som också 

stödjer att känslor uppkommer i samverkan med fysiska upphetsningar och de kognitiva 

tolkningarna på dessa (Schachter & Singer, 1962), men till skillnaden från James-Lange teorin 

så föreslår The-Two Factor Theory att den kognitiva tolkningen använder sig av yttre ledtrådar 

för att beskriva vilken emotion som upplevs (Departement of Psychology, 2007).  

Schachter och Singer testade sin teori genom ett experiment där de satte upp en studie baserat 

på ett antal variabler. Testet började med att alla deltagarna fick en injektion av antingen 

adrenalin eller saltlösning, under förespeglingen att det var vitaminer. Därefter delades 

gruppen in i fyra grupper. Den första gruppen blev injicerad med adrenalin utan beskrivning 

om förväntade effekter. Den andra gruppen blev injicerad med adrenalin, och informerad om 

vilka bieffekter som var att förväntas. Den tredje gruppen blev injicerad med adrenalin men 

fick felaktig beskrivning av vilka bieffekter som de kunde förvänta sig.  Den fjärde gruppen 

blev injicerad med saltlösning och fick ingen beskrivning på eventuella effekter, och kom att 

tjäna som kontrollgrupp.  

Därefter delades samtliga av dessa grupper upp i ytterligare två, för att studera effekterna i en 

euforisk situation och en irriterande situation. Alla deltagare förväntades svara på ett formulär 

med standardiserade frågor. Miljön manipulerades genom att introducera en agent som i 

hemlighet arbetade för forskarna. Agenten agerade antingen arg och irriterad, eller munter 

och lekfull beroende på vilken situation som skulle studeras. 

Därefter jämfördes den självbeskrivna reaktionerna mellan samtliga deltagargrupper, och vad 

forskarna själva observerat under testningen. Den oinformerade och den missinformerade 
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gruppen reagerade starkast i den irriterande respektive euforiska situationen. I båda fallen var 

det den informerade gruppen som visades uppleva minst extrema reaktioner.  

 

“To the extent that cognitive factors are potent determiners of emotional 

states, it should be anticipated that precisely the same state of physiological 

arousal could be labeled "joy" or "fury" or "jealousy" or any of a great 

diversity of emotional labels depending on the cognitive aspects of the 

situation” 

Schachter & Singer, 1962, s.381 

Two-Factor Theory stödjer därför att en individ kommer att leta efter externa förklaringar för 

sitt fysiologiska tillstånd, och det kan upplevas troligt att en fysiologisk upphetsning kan 

uppfattas som olika beroende på karaktären av den kognitiva situationen.  

2.5.2 Potentiella bevis för ökad attraktion under ångestfulla situationer 

Med bakgrund i the Two-Factor Theory, hypotetiserade Arthur Aron och Donald Dutton att 

det skulle finnas en länk i förhållandet mellan sexuell attraktion och ett upphöjt emotionellt 

tillstånd. De teoretiserade att starka emotioner, som rädsla, kunde omtolkas till sexuell 

attraktion förutsatt att ett acceptabelt objekt närvarade och den emotionsdrivande 

omständigheten inte krävde uppmärksamhet från subjektet (Dutton & Aron, 1974).  

För att testa hypotesen utfördes ett antal olika studier i ett försök att undersöka samma 

fenomen i olika situationer. Undersökningsområdet för samtliga tester var att etablera hur 

manliga deltagares attraktion till en närvarande kvinna förändrades beroende på 

omständigheter. För att mäta underliggande intentioner i subjektet användes huvudsakligen 

en metod kallad Tematic Apperception Test (TAT). Denna metod går ut på att deltagarna 

presenteras med ett antal bilder och förväntas sedan skriva en berättelse utifrån dessa. Denna 

historia analyseras sedan av utomstående experter och där underliggande motiv tolkas på en 

skala mellan 0 och 5. “It's worth noting that the psychologists did not control for sexual 

orientation, but did select men that were not with a female companion. Their results suggest 

that the majority of their test subjects were heterosexual.” (Pruett, 2013, s. 35). 

Den första varianten av experimentet utfördes uppe på en bro ovanför Capilano River. 

“The "experimental" bridge was the Capilano Canyon Suspension Bridge, a 

five-foot-wide, 450-foot-long, bridge constructed of wooden boards attached 

to wire cables that ran from one side to the other of the Capilano Canyon. The 

bridge has many arousal-inducing features such as (a) a tendency to tilt, 

sway, and wobble, creating the impression that one is about to fall over the 

side; (b) very low handrails of wire cable which contribute to this impression; 

and (c) a 230-foot drop to rocks and shallow rapids below the bridge.”  

Dutton & Aron, 1974, s. 511 

På bron träffade deltagarna en kvinnlig intervjuare, och fick svara på ett frågeformulär och 

sedan skriva en kortare historia baserad på en bild (denna bild användes senare till TAT-

testet). Intervjuaren lämnade också ut sitt namn och telefonnummer till deltagarna under 

premissen att de kunde ringa om de hade fler frågor angående testet. Samma test utfördes 

också med en kontrollgrupp på en lägre bro som ansågs upplevas mer "säker". 
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Resultatet visade att deltagarna på experimentbron visade på högre poäng av sexuella 

undertoner i deras TAT-test jämfört med kontrollgruppen. Det var också ett mycket större 

antal av deltagarna från experimentbron som ringde numret till intervjuaren.  

Testet genomfördes också under samma omständigheter, men med en manlig intervjuare. 

Denna gång visade resultatet i experimentgruppen bara en ytterst liten ökning av sexuella 

bilder i TAT-testet gentemot kontrollgruppen. I båda grupperna var det väldigt få som ringde 

tillbaka till intervjuaren. 

Dutton och Aron utförde också ett fristående kontrolltest för att pröva sin teori. I detta utgick 

deltagarna från att de skulle vara delaktiga i ett experiment som undersökte korrelationen 

mellan smärta och inlärning. Deltagarna placerades därefter i ett frånskilt rum tillsammans 

med en kvinna, som i hemlighet var delaktig i experimentet. Deltagarna informerade om att 

båda skulle antingen få en lätt- eller smärtsam stöt baserat på slump. Innan stöten förväntades 

levereras var deltagarna tvungna att svara på ett formulär bland annat om deras attraktion till 

deras "meddeltagare". Återigen skulle de också skriva en historia som kunde användas för ett 

TAT-test. 

Resultatet visade att de deltagare som skulle bli tilldelade en smärtsam stöt visade mycket 

högre nivåer av attraktion till den närvarande kvinnan, än de som fick en svag stöt oavsett 

vilken stötnivå kvinnan skulle få. Dutton och Aron menade att resultatet av detta test kunde 

användas som argument för att verifiera resultatet av broexperimentet, och även utesluta att 

attraktionen på bron skedde på grund av att den kvinnliga intervjuaren kunde uppfattas som 

"rädd" eller "hjälplös”. 

2.6 Mäta känslor i en undersökning  

Det finns det tre komponenter i den reaktionära triaden som innefattar operationerna inom 

vilka individer upplever känslor; fysisk upphetsning, motorisk respons och subjektiv 

uppfattning (Scherer, 2000; Öhman, 1994). Vid en undersökning är det därför möjligt att 

fokusera på en eller flera av dessa komponenter för att kartlägga ett subjekts emotionella 

upplevelser. 

Fysisk Reaktion  

Den fysiska reaktionen uttrycks av kroppsliga reaktioner som till exempel förändringar i puls, 

andningsrytm, förändringar i hjärnvågor eller förändringar i det elektriska motståndet i 

huden. Vid utformningen av spelet Until Dawn (2015) visar studion Supermassive Games i 

extramaterialet hur de använt sig av bland annat galvanisk hudrespons för att mäta effekterna 

av olika skräckmoment. Caucedi och Beuzekom (2006) beskriver att fysiska reaktioner är med 

rätt verktyg lätta och exakta att mäta p.g.a. att de sker undermedvetet och automatisk. Det kan 

dock vara mer problematiska då reaktionerna inte nödvändigtvis beskriver subjektets faktiska 

upplevelse. Vid introduktionen av olika verktyg blir studien genast mindre naturlig och detta 

kan ha en effekt på resultatet.  

Motorisk Respons 

Motorisk Respons innefattar reaktioner som sker på ett mer medvetet plan hos subjektet. 

Detta kan uttrycka sig i form av tydliga reaktioner eller gester, men också mer subtilt som 

ansiktsuttryck eller förändringar i röst/tonläge. Vid mätning av grundkänslor som lycka, sorg, 

ilska eller rädsla kan denna typ av mätning visa sig mycket fördelaktig, men vid blandade 
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känslor blir undersökningen mer problematisk. Expertkunskap behövs för att kunna göra 

pålitliga utvärderingar (Caucedi & Bezekom, 2006).  

Subjektiva upplevelser 

Subjektiva upplevelser kan mätas genom att låta subjekten genomgå en 

självutvärderingsprocess, till exempel genom att uttrycka sig på en skala eller beskriva 

upplevelsen (Caucedi & Bezekom, 2006). Denna metod kan mäta komplexa blandningar av 

olika känslor och kan enkelt samlas in utan behov av avancerade förkunskaper. Problem kan 

dock uppkomma om subjekten har svårt att uttrycka sig för specifika känslor, och då denna 

typ av datainsamling sällan sker vid tillfället av upplevelsen finns det alltid en risk för att själva 

återgivningsprocessen förvrider minnet av upplevelsen (Caucedi & Bezekome, 2006). 

2.7 Metoder i tidigare skräckspelsforskning 

2.7.1 Experiment för att bedöma skräcknivån baserat på ljud  

Garner et. al. (2010) utförde en studie, A preliminary experiment to assess the fear value of 

preselected soundparameters in a survival horror game, där målet var att undersöka hur 

olika typer av ljud påverkar upplevelsen av ett skräckspel. I ett försök att hålla testet så 

objektivt som möjligt blev deltagarna instruerade om att testet undersökte deras emotionella 

respons, men inte att det specifikt skulle fokusera på rädsla.   

I testet fick deltagarna spela igenom ett par variationer av ett kortare skräckspel.  Gemensamt 

för alla versioner, var att spelet var ett förstapersonsspel som utspelade sig på en ö under 

nattetid. Spelarna fick direktiv att de skulle försöka hitta ett av tre gömda mål i en tät skog. 

Fast inga fiender faktiskt närvarade i spelet, implicerade narrativet att deltagarna var jagade 

av något sorts monster. De fyra olika variationerna på spelet skiljde sig åt genom att applicera 

olika typer av manipulationer på ett par utvalda ljudeffekter. De manipulationer som Garner 

et. al. (2010) huvudsakligen fokuserade mest på var ljudets pitch, volymnivå och variationer i 

3D placering.  

För att mäta deltagarnas emotionella uppfattning använde sig forskarna huvudsakligen av tre 

metoder. När spelarna under spelsessionerna utsattes för något av forskningsljuden så fick de 

genast gradera upplevelsen verbalt på en skala mellan 1 och 5. Videoinspelning användes för 

att studeras deltagarna agerade i samband med ljudeffekten och slutligen användes också ett 

frågeformulär efter genomfört spelmoment med mer specificerade frågor.  

Resultatet av ett flertal förundersökningar leder Garner et. al. att argumentera för att det finns 

underlag för att karaktären på ljud kan påverka spelarens skräckupplevelse, men i den 

slutgiltiga undersökningen hittade de inte nog starka bevis för att övertygade fastställa att 

någon av de tre huvudsakliga manipulatorerna (pitch, ljudnivå eller 3D effekter) i sig själva 

hade denna påverkan på deltagarna. Garner et. al. anser sig med studien ha hittat mönster 

som visar på en koppling mellan spelerfarenhet och nivå av upplevd rädsla: 

“At both a qualitative and quantitative level, the testing revealed that players with 
very little gaming experience were more likely to struggle to reach the level exit 

when they were feeling more intense fear, to an extent that they reported 
frustration and dislike towards the game”  

Garner et. al. (2010), s. 7. 
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2.7.2 Analys av affektiva tillstånd   

I Vachiratamporns, et. al. (2014) studie, An analysis of affective state transitions in survival 

horror game with the aid of player self-reports and physiological signals, undersökte de hur 

spelares affektiva tillstånd utvecklas/förändras i kontexten av att spela ett slumpbaserat 

skräckspel och när under vilka förhållanden spelare är mest mottagliga för chockeffekter.  

Som datainsamling använde Vachiratamporn et. al. (2014) ett flertal olika verktyg för att 

dokumentera deltagarnas fysiska upphetsning. Biometriska verktyg som Elektroencefalografi 

(EEG) och Elektrokardiografi (EKG) användes som utrusning för att mäta den elektroniska 

aktiviteten i deltagarnas hjärna respektive hjärta. De använde sig också av verktyg för att filma 

och dokumentera spelarnas ansikten, spela in en videoström från spelet samt registrering av 

spelarnas knapptryckningar och musrörelser. Slutligen använde de sig också av ett 

frågeformulär med en Likertskala från 1 till och med 5 där deltagarna fick gradera hur ”läskiga” 

olika element i spelet upplevts.  

Vachiratamporn et. al. (2014) kunde genom studien göra ett antal antagande om spelarens 

affektiva tillstånd vid spelandet av ett skräckspel. De konstaterade bland annat att deltagare 

som utsattes för en längre spänningsuppbyggnad reagerade starkare på chockmoment, än om 

uppbyggnaden var kortare.  De konstaterade också att det inte fanns någon enhällig koncensus 

om vad det var som fick spelarna att uppleva ångest eller rädsla.  

“There are no conclusive answers when players were asked about what 

caused them to feel anxious or suspense. /…/ This indicates that each player 

may have their own way of differentiating anxiety and suspense, or it is also 

possible that the same game element might have had different effects on 

players” 

Vachiratamporn, et. al. (2014), s. 4 

Vachiratamporn et. al. (2014) kom också till slutsatsen av EKG, dvs mätandet av spelarnas 

hjärtaktivitet, var en av de metoder som mest tillförlitligt visade spelares, skräckrelaterade, 

emotionella tillstånd.  

Deltagarna fick under testet spela igenom det utvalda spelet flera gånger, och Vachiratamporn 

et. al. (2014) noterade att deltagarna uttryckte att de hade roligare med spelet allt eftersom de 

lärde sig hur det fungerade, men de rapporterade också att de upplevde spelet mindre ”läskigt” 

allt eftersom de fick mer erfarenhet med spelet.   
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3 Problemformulering 

Schachter och Singer (1962) har presenterat bevis för att det tycks finnas två komponenter till 

hur känslor uppfattas, och Dutton och Aron (1974) presenterade bevis för att omständigheter 

som miljön kan påverka hur individer upplever känslor. Sykes (2001) föreslår hur olika 

mekaniker i spel kan driva spelarens känslomässiga tillstånd, till exempel hur ett survival 

horror spel som Silent Hill (1999) begränsar spelaren till en liten mängd ammunition för att 

trycka på spelaren utsatthet. Men hur kan olika utmaningar, fristående från spelets narrativ, 

på egen hand påverka stämningen?  Syftet med denna studie är därför att undersöka om olika 

spelmekaniska element på egen hand kan användas som ett effektivt verktyg för att 

manipulera den affektiva tonen i ett skräckspel. På vilket sätt, om något, kan olika ludiska 

utmaningar påverka den affektiva tonen i skräckspel? 

Mer specifikt ämnar denna studie att undersöka hur två utmaningar, baserade på olika 

utmaningsarketyper (se avsnitt 2.3), kan genom sin karaktär påverka den upplevda rädslan i 

ett skräckspel. Anstiftar en utmaning baserad på logisk och mönsterigenkänning annorlunda 

stimuli än en utmaning baserad i reaktionsförmåga och spatialt tänkande? Och påverkar detta 

på ett förutsägbart sätt påverka det Sykes (2006) kallar för affektiv tonen? 

3.1 Metodbeskrivning 

Denna studie har i första hand fokuserat på att undersöka hur spelmekaniska utmaningar 

påverkar den affektiva tonen och hur denna påverkar den subjektiva upplevelsen av rädsla 

(Öhman, 2000; Scherer, 2000). Artefakten, undersökning och datainsamling har därför 

utformats till att i första hand undersöka den subjektiva upplevelsen, och i andra hand titta på 

tecken av rädsla genom fysisk upphetsning och fysisk respons.  

Chockelement som plötsliga bilder av ansikten eller höga ljud, har använts mycket sparsamt 

och inte alls varit närvarande i artefaktens huvudutmaningar (Modul I och Modul II). På 

grund av att reaktioner sker automatiskt genom den process LeDeux och Phelps (2000) 

beskriver som ”the low road” (se avsnitt 2.1.1), fanns det risk att det hade stört utmaningarnas 

potentiella effekter på den affektiva tonen. Enligt James-Lange teorin (Öhman, 1994) är det 

möjligt att chockelement på egen hand kan bidra till en ökad subjektiv upplevelse av rädsla 

(”jag hoppade till, det beror nog på att jag var rädd”) (se avsnitt 2.5), men det har inte varit ett 

fokus för denna undersökning.  

3.1.1 Artefakt 

Eftersom studien fokuserade på hur olika spelmekaniska utmaningar påverkar den upplevda 

skräcken, var artefaktens estetik och stämning utformad för att efterlikna de förväntningar 

som är vanliga inom skräckspel. Artefakten skapades i spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic 

Games, 2014) och upplevdes ur ett förstapersonsperspektiv. (se kap. 4) 

För att svara på frågeställningen krävdes en artefakt som utsatte spelarna för olika 

spelmekaniska utmaningar. För att kunna undvika eventuella felmätningar på grund av 

sekvensernas ordningsföljd var artefakten därför strukturerad med ett övergripande, identiskt 

ramverk där början, mitten och slutet var identiskt. De två sektioner som knyter samman de 

statiska momenten var utformad för att kunna vara utbytbara mot varandra. Dessa två 

modulera sektioner tjänade som studiens två huvudsakliga fokuspunkter.  
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Figur 2 Artefaktstruktur, variant 1 

 

Figur 3 Artefaktstruktur, variant 2  

Artefakten innehöll tre statiska sekvenser (illustrerade i figur 2 och figur 3). Dessa utgjorde 

ett helhetligt ramverk som var identiskt i de båda versionerna. Syftet med dessa statiska 

sekvenser var att tydligt etablera spelets avsedda genre och grunda en samstämmig atmosfär 

och ett identiskt narrativ genom båda versionerna av artefakten. I de statiska sekvenserna 

presenterades varierade narrativa, tematiska och visuella element för att spelarna inte skulle 

känna sig trygga i upplevelsen. På så sätt var målet att deltagarna skulle vara i ett likvärdigt 

emotionellt tillstånd vid påbörjandet av de två modulera sekvenserna.  

De modulera sekvenserna innehöll däremot en likande estetisk miljö, ljussättning och ljudbild 

med mera för att minimera att den affektiva tonen påverkades av yttre faktorer.  

Modul I  

Huvudutmaningen i Modul I bestod av ett logiskt pussel där spelarna måste öppna två dörrar 

för att kunna ta sig igenom nivån. För att öppna en dörr var spelarna tvungna att tända ett 

antal lampor. När en lampa aktiveras kommer den tändas eller släckas beroende på vilket läge 

den befanns sig i tidigare. Varje lampa kommer också ha en eller flera kopplingar till andra 

lampor och vid aktiveringen kommer även dessa grannar också att tändas/släckas.  

Arketyputmaningar (se avsnitt 2.3) som fokuseras på i denna modul är följande: 

 Logik och slutledning 

Spelarna måste identifiera och förstå hur lamporna påverkar varandra. När spelarna 

har förstått reglerna för hur lamporna påverkar varandra kommer pusslet ha perfekt 

information – och det kommer kunna vara möjligt för spelarna att lösa pusslet helt 

baserat på logik.   

 

 Mönsterigenkänning  

Det kommer finnas en tydlig visuell koppling mellan lamporna, men spelarna kommer 

behöva lära sig vad de visuella kopplingarna betyder. De kommer också behöva förstå 

hur lampornas på- och avläge förflyttas enligt kopplingarna.  
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Modul II  

Huvudutmaningen i modul II bestod av ett moment där spelarna måste navigera sig genom 

ett rum, genom att röra sig på ett antal rörliga plattformar. Plattformarna rörde sig med 

varierad hastighet, riktning och höjd.    

Arketyputmaningarna som fokuseras på i denna modul är följande:  

 Reflexer/reaktioner  

Somliga plattformar byter hastighet och riktning baserat på slump. Spelaren kommer 

därför behöva fatta snabba beslut om hur hon ska agera.  

 

 Spatialt tänkande 

Då plattformarna kan röra sig i tre dimensioner måste spelaren försöka måla upp en 

mental karta eller förståelse för hur plattformarna rör sig för att hon ska kunna 

navigera till andra sidan.  

 

 Precision  

Spelaren kommer behöva en viss grad av precision för att ta sig från en plattform till 

en annan. Felbedömningar i karaktärens rörelser kan leda till att spelaren missar en 

övergång och störtar ner från plattformen.   

 

 Mönsterigenkänning  

För att spelaren ska ha en möjlighet att planera hur plattformarna ska navigeras 

kommer hon behöva en grundläggande förståelse i hur plattformarna rör sig.  

Modulernas olika utmaningar utformades för att skilja sig starkt mellan varandra. Syftet var 

att Modul I skulle uppfattas som en mer ”mental” utmaning och Modul II skulle uppfattas som 

en mer ”fysisk” utmaning (jmf. avsnitt 2.3).  

Svårighetsgrad  

Grundat i teorin om Two-factor Theory of Emotion (Schachter & Singer, 1962; Dutton & Aron, 

1974) finns det goda argument för att svårighetsgraden kan ha en inverkan på uppfattningen 

av omkringliggande element (se avsnitt 2.5). För att försöka göra jämförelsen mellan olika 

ludiska utmaningar så rättvis som möjligt utformades modulerna för att ha en godtyckligt 

likvärdig absolut svårighetsgrad (se avsnitt 2.3). Skicklighetskraven och tidsbegränsningen 

balanserade därför mellan modulerna, för att lyfta studiens fokus på hur karaktären av 

utmaningar, snarare än hur svårighetsgraden, påverkade den affektiva tonen. 

3.1.2 Metodval 

Enkätundersökning 

En självutvärderingsenkät utgjorde den huvudsakliga och viktigaste datan för denna 

undersökning. Østbye et. al. (2013) skriver att enkätundersökning lämpar sig bra för ändamål 

att hitta mönster, samband och strukturer i den insamlade data. Enkätformatet gjorde att 

deltagarna enkelt kunde svara på många olika frågor, och garanterade att samtliga deltagare 

presenterades med exakt samma ordning och struktur på frågorna. Kvantitativa data 
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underlättade hanteringen och jämförandeprocessen för att identifiera skillnader mellan de två 

olika grupperna. Till skillnad från kvalitativa data, som kan behöva mer djupgående analys 

och tolkning, gav kvantitativa data ett brett informationsspektrum att studera och jämföra. 

Kvantitativa data kunde även enkelt presenteras i grafiska visualiseringar, vilket underlättade 

analysen. 

Då enkäten används för att ställas upp i tabelljämförelser anser Østbye et. al. (2013) att den 

bör karaktäriseras av sluten frågestruktur. Trots att öppna frågor kan tänkas ge en mer 

nyansrik och personlig beskrivning, lägger denna undersökningsform mer vikt vid en helhetlig 

översikt.  

Strukturen för enkätundersökningen har modellerats efter Likertskalan (Likert, 1932), där 

deltagarna fick gradera sin upplevelse enligt en sjupoängsskala. Efter att deltagarna spelat 

igenom artefakten svarade de på ett antal frågor om hur bra de ansåg att olika påstående 

stämde för dem.  Skalan gick mellan 1 (inget medhåll; stämmer inte alls) och 7 (starkt medhåll; 

Stämmer mycket bra). Stegen 2 t.o.m. 6 gavs inte någon beskrivning utan agerade bara som 

blanka mellansteg; deltagarna fick göra en något mer subjektiv tolkning av deras innebörd. 

Utvärderingen hade potentiellt kunnat göras med en steglös skala, men då enkäten fylldes i 

analogt, underlättade en stegad skala vid digitaliseringen och analysen av data.  

Enkäten innehöll också generella frågor om personens spelvanor, kön, ålder, och inställning 

till skräckspel, som potentiellt kan användas för analys i efterhand. Respondenterna fick där 

utvärdera ett antal scenarion hämtade ur prototypen, och hur de upplevde dessa. 

Intervju 

Då målet huvudsakligen var att i största möjliga grad undersöka en subjektiv uppfattning, 

kunde enbart kvantitativa data ge en missvisande bild. Efter att deltagarna hade fyllt i enkäten, 

gjordes även en intervju med deltagarna.  

Østbye et. al. (2013, s. 99–100) skriver: ”…Kvalitativa och kvantitativa metoder står i ett 

kompletterade, inte konkurrerande förhållande till varandra”. Målet med intervjun var att 

undersöka om deltagarna upplevde något som inte inkluderas i enkäten eller, om deltagarna 

kunde bidra med någon upplevelse som var svårt att beskriva enligt en skala. Intervjuns mål 

var således att på ett övergripande plan konfirmera deltagarnas enkätsvar. Denna typ av 

kvalitativa data lämpar sig inte lika bra för grafisk visualisering eller matematisk jämförelse 

som enkäten, men kan möjligtvis hitta något som inte täcks genom den slutna enkäten.  

Intervjuformen som användes baserades på en semiöppen struktur. Den innehöll ett antal 

frågor som riktlinjer, men var något flytande då den gav möjlighet att försöka hitta subjektiva 

uppfattningar hos deltagarna som inte från början täckts in. Strukturerad intervju användes 

inte i denna studie, då enkätens syfte var att samla in data som kunde redovisas i tabeller, utan 

lika mycket krav på bearbetning. Ostrukturerad intervju erbjuder goda möjligheter att 

undersöka och hitta nya infallsvinklar om deltagarnas upplevelser, men Østbye et. al. (2013) 

beskriver att denna insamlingsmetod starkt påverkas av intervjuarens skicklighet och 

dynamiken mellan intervjuaren och deltagarna. Semistrukturerad intervju ansågs därför mest 

passande för denna undersökning, då den gav ett likartad utförande mellan de olika 

deltagarna men behöll fördelarna med flexibiliteten från en ostrukturerad intervju.  
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Då självutvärderingen (enkäten) baserades på kvantitativa data, var syftet med intervjun att 

huvudsakligen fokusera på kvalitativ data. Resultatet av intervjuerna kunde bidra till att tolka 

eventuella trender från enkätstudien.  

Observation 

Öhman (2000) beskriver fysisk upphetsning uttrycks genom darrande händer och fysiska 

reaktioner  genom direkta ageranden t. ex. förändrad mimik (se avsnitt 2.1). Då detta kan 

vara relevant information för att beskriva en deltagares känslomässiga tillstånd finns det 

underlag för att dokumentera deltagarnas agerande under undersökningssessionen.     

Gold (1958) beskriver att observatörer i fältstudier kan förekomma i fyra roller: fullständig 

deltagare (complete participant), deltagande observatör (participant-as-observer), 

observerade deltagare (observer-as-participant) och fullständig observatör (complete 

observer). De fyra rollerna kan tolkas som ett spektrum från en fullständig deltagare till en 

fullständig observatör.  En fullständig deltagare ämnar ta del av uppgiften tillsammans med 

deltagarna för att få djupare insyn i studien från insidan, men riskerar också att bli partisk till 

resultatet. En fullständig observatör, är mindre benägen att bli partisk till studien, men löper 

större risk att missförstå innebörden av observationerna.  

Ejvegård (2009) föreslår att deltagande observationer är mycket fördelaktiga för att förstå 

deltagarnas beslutsprocesser och kan möjliggöra insikter om en beslutsprocess som skulle 

vara svår, eller omöjlig, att förstå enbart från ett protokoll. Men han varnar även för risken att 

en deltagande observatör kan riskera att påverka resultatet genom sin närvaro (Ejvegård, 

2009).  

Då undersökningen skede i en laborativ miljö med en spelare är det inte lämpligt för 

observatören att bli en fullstädning deltagare. En fullständig observatör är inte heller 

lämpligt då hon måste agera utanför deltagarnas medvetenhet - men det innebär att 

deltagarna behöver isoleras och gör det omöjligt för dem få hjälp vid eventuella problem eller 

få svara på tekniska frågor (till exempel inställningar eller kontrollscheman).  

Mest lämpad för denna för denna studie tycks närmast beskrivas som det Gold (1958) kallar 

en observerande deltagare.  

”The observer-as-participant role is used in studies involving one-visit 

interviews. It calls for relatively more formal observation than either informal 

observation or participation of any kind.”  

Gold, 1958, s. 221 

Observerande deltagaren är närvarande för att kunna svara på frågor eller bidra med hjälp vid 

behov och blir bara deltagande i uppgiften passivt, genom sin närvaro.   

Observationernas data ansågs inte vara bärande för studien, utan användes som en 

komplettering till övriga data - och utgjorde underlag till den följande intervjun.  

Ytterligare tillvägagångsätt för insamling av data 

Vachiratamporns, et. al. (2014) beskriver EKG som en framgångsverktyg för att mäta 

deltagarnas emotionella tillstånd. Öhman (2009) beskriver också att den fysiska upphetsning 

som sker i samband med upplevd rädsla uttrycks genom automatiska reaktioner som bultade 
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hjärtan, därför tycks HR-data kunna bidra med värdefull data för att göra antaganden om 

deltagarnas fysiska upphetsning.  

En pulsmätare ansågs passade för studien och valdes för att den kunde bäras relativt naturligt 

av användaren och för att pulsmätare är ett relativt vardagligt koncept som troligen inte var 

allt för främmande för deltagarna. Där mer avancerad apparatur, till exempel som EKG-

maskiner och galvaniska hudresponsmätare kunde ha riskerat att bidra till fysiska reaktioner 

hos deltagarna (som nyfikenhet, oro eller om de blir uppspelta) (se avsnitt 2.7). Då den 

insamlande HR-datan endast ansågs som kompletterade till självutvärderingen, tycktes denna 

risk för färgning av resten av studien onödig.  

3.1.3 Deltagare och Urvalstrategier 

Studien ämnade göra en holistisk undersökning mellan affektiv ton och spelmoment, och 

fokuserade för denna studie på en blandad målgrupp i åldern ca 20 till 40. Den strävade efter 

jämn fördelning mellan kvinnor och män. Då genomförandet av studien skedde på plats i 

Skövde och krävde fysisk närvaro från deltagarna, var urvalet begränsat till individer som 

befann sig i Skövdes omnejd och/eller de som hade möjlighet transportera sig dit. Baserat på 

Garner et. al. (2010) teorier (se avsnitt 2.7.1) om att spelvanan kan ha en stor påverkan på 

skräckupplevelsen, borde alla deltagare ha någon, om än begränsad, erfarenhet inom 

förstapersonsspel. I övrigt hade studien inga andra urvalskriterier.   

Då studien och intervjun utfördes på en specifik plats, och krävde erfarenhet inom 

förstapersonsspel, var urvalstrategin i någon mån baserad på det som Ekström och Larsson 

(2013) beskriver som bekvämlighetsteknik. För att deltagarna skulle representera ett 

acceptabelt urval av befolkningen användes därför ett snöbollsurval, där en deltagare/person 

användes för att hjälpa till att hitta nästa deltagare o.s.v.  (Ekström & Larsson, 2013).  

Etik  

Studien utfördes med hänsyn till de fyra huvudkrav etablerade av Vetenskapsrådets råd för 

humaniora och samhällsvetenskap (Østbye et. al., 2013). Det innebar att samtliga deltagare 

informerades om att studien ämnade analysera reaktioner och upplevelser i ett skräckspel. Då 

Schachter och Singers (1962) observerade att den kognitiva feltolkningen av känslor bara sker 

om subjekten är omedvetna om orsaken för den fysiska upphetsningen, gavs en mer detaljerad 

information efter att studien var avklarad. Deltagarna hade rätt att välja om de ville ta del i 

studien och kunde när de ville, utan anledning, dra sig ur den samma. Deltagarna var anonyma 

i studien och varje deltagare hanterades endast som ett slumpat nummer. Deltagarna 

informerades därför om att deras namn eller personuppgifter inte kommer att användas i 

studien, och att inget av datan som samlades kommer att användas i kommersiellt syfte. 

”Medan en del är entusiastiska konsumenter av skräckromaner och 

skräckfilmer undviker andra allt som klassas som ”skräck”, eftersom att de 

upplever fiktiva skäckskilldingar som outhärdligt skrämmande” 

Leffler, 2001. S.29 

Då det finns kraftigt delade uppfattningar om skräckspel, med potentiellt mycket påtagliga 

obehagskänslor hos vissa, informerades samtliga deltagare tydligt om spelets genre innan 

studien.  
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3.1.4 Metoddiskussion 

Enkätundersökning har för denna studie valts ut som ett kvantitativt metodval, på grund av 

att den insamlade datan fokuserar på den subjektiva upplevelsen hos deltagare och är enkel 

att undersöka. Garner et. al. (2010) föreslår att den subjektiva uppfattningen hos 

undersökningsdeltagare är nödvändig för att tillförlitligt kunna göra antagandet om 

emotionellt tillstånd.  

“An overview of psychophysiology suggests that quantitative response 

measurement (heart-rate, galvanic skin response, electromyography, etc.) is 

capable of providing accurate emotional valence and intensity data /…./ but 

cannot distinguish between different emotional states of the same valence.” 

Garner et. al. (2010), s. 5. 

Garner el. al. (2010) fastslår i deras studie, att användning av verbal gradering i realtid under 

spelsessionen visar på en ungefärlig 30% differens jämfört med gradering efter spelsessionen. 

Trots potentiella mindre felmarginaler, lämpar sig en adapterad version av metoden inte för 

denna undersökning. The Two-factors Theory (se avsnitt 2.5) stödjer att den potentiella 

kognitiva tolkningen på fysisk upphetsning endast sker om deltagarna inte är medvetna eller 

aktivt analyserar vilka element som katalyserat dessa.  

Tidigare studier inom skräckspel har med fördel använt sig av attitydskalor för att analysera 

deltagarnas subjektiva skräckupplevelser (Garner et. al., 2010; Vachiratamporn, et. al., 2014) 

(se avsnitt 2.7). Intervjuerna tjänade således också syftet att identifiera den subjektiva 

uppfattningen av deltagarnas upplevelser, med ett mer kvalitativt fokus än enkäten. Då 

kvalitativa data är svårare att användas för visualiseringar och är svårare att objektivt mäta, 

användes den som komplement till enkätundersökningen.  

Enligt Ejvegård (2009) bör enkätskalor använda sig av ett udda antal skalsteg. ”Det finns en 

tendens att centralisera svaren. Det är vanligen ett tecken på osäkerhet. Vid uträkning kan 

man därför bortse från mittensvaren” (Ejvegård, 2009, s.59). Med detta i åtanke använde 

denna studie därför sig av sju-stegs skala för något större precision, då det är möjligt att 

skillnaderna i artefaktversionerna (se avsnitt 3.1.1) är något som inte tillfredställande kan 

redovisas på en fem-stegs skala.  

Vachiratamporn, et. al., (2014) angsåg att EKG är ett av de mest givande verktygen för att mäta 

deltagares fysiska upphetsning (jmf. avsnitt 2.7.2).  Därför kunde antagandet göras att en 

pulsmätare, om än inte lika exakt som EKG-utrustning, renderade någon form av pålitliga 

data. I Vachiratamporn, et. al., (2014) studie dokumenterades också EEG, men detta hade 

mindre tydligt resultat.  

“While the result from EEG and KMA [Keyboard-Mouse Activity] were 

considerably low and might not be usable yet, it does not mean that these 

features are not capable of detecting emotion. Better EEG and KMA related 

features or some additional information might be needed to improve prediction 

accuracy” (Vachiratamporn, et al., 2014, s. 5).  

I både Vachiratamporn, et. al. (2014) och Garner et. al. (2010) undersökningar används 

verktyg för att spela in och dokumentera spelarnas knapptryck/input. Men då båda studierna 

påvisar att denna metod inte genererar betydelsefulla data, användes den inte i denna studie. 
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Metod för att spela in och analysera deltagarnas automatiska motoriska responser, som 

ansikte har använts med gott resultat Vachiratamporn, et. al., (2014), men för en korrekt 

analys av dessa krävs expertkunskap inom området (Caucedi & Bezekom, 2006,) (se avsnitt 

2.6). Metoder som kräver denna mer expertkunskap för korrekt analys av datainsamling 

exkluderades i denna studie. Detta inkluderar även metoder som Elektroencefalografisk 

(EEG) och Tematic Apperception Test (TAT), som användes i Dutton och Aron (1997) 

experiment (se avsnitt 2.5.2 för mer information).   

3.1.5 Genomförande 

Förstudie 

Innan undersökningen började utfördes en mindre pilotstudie, för att fastställa att deltagarna 

förstod frågorna och att undersökningen i övrigt kunde utföras som planerat. Om det visat sig 

till exempel att det inte fanns någon korrelation mellan resultatet i intervjuerna och 

självutvärderingsenkäten var skulle studien varit tvungen att granskas och potentiellt 

formuleras om.  Personerna som deltog i pilotstudien var inte delaktiga i den riktiga studien.  

Studie 

Studien skedde i en laborativ miljö. Då det ter sig rimligt att den externa miljön spelarna vistas 

i, i sig själv kan påverka den affektiva tonen (se avsnitt 2.4) hölls därför alla studier i samma 

lokal med identiska förutsättningar. Studien inleddes med presentation av administratören, 

vilket forskningsområde studien behandlade och vilken akademisk nivå studien utfördes 

under. Deltagarna blev därefter informerade om att deltagarna i studien behandlades 

anonymt och med diskretion. Deltagarna blev också informerande att testet skulle kunna 

skulle beröra skräckelement.  Deltagarna informerades att de behövde bära ett HR-band 

(Modell Wahoo TICKR) under testningen.  Deltagarna instruerades hur de skulle sätta på sig 

HR-bandet. Då HR-bandet behövde sitta mot huden under tröjan erbjöds deltagarna 

ombytesrum för att ta på sig bandet.   

När allt det var klart, så fick deltagarna svara på några administrativa frågor som ålder, allmän 

spelvana och skräckspelserfarenheter. Detta tjänade också syftet att få deltagarna att sitta still 

för att kunna identifiera vad deras vilopuls var innan spelsessionen började.   

Deltagarna presenterades sedan för artefakten, och instruerades om vad de förväntades göra. 

Därefter utrustades deltagarna med pulsmätare. Sen fick spelarna tid att spela igenom hela 

artefakten från början till slut. Vilken ordningsföljd Moduler I och II har (se avsnitt 3.1.1) var 

förinställt, med intentionen att få en jämn fördelning mellan deltagarna. Artefakten 

kontrollerades av deltagarna genom ett tangentbord och mus. Kontrollinputen hade 

ursprungligen en identisk standardinställning för muskänslighet, men det var möjligt för 

deltagarna att höja eller sänka muskänsligheten om de så önskade.  

Efter att deltagarna spelat igenom artefakten fick de fylla i formuläret omgående. Efter att 

deltagarna fyllt i enkäten, kunde de lämna undersökningsmiljön och bjöds in till en kvalitativ 

intervju i ett annat rum. Efter avslutandet av intervjun var deltagarna färdiga och de tackades 

för sin medverkan. Slutligen sammanställdes all insamlad data, och artefakten nollställdes.  
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4 Projektbeskrivning  

4.1 Förbehåll för artefakt-utveckling: 

Utvecklingen av prototypen har skett i samband med en praktik vid spelföretaget Guru Games.  

Guru Games är en indiestudio som tidigare arbetat med narrativa förstapersonspel och 

skräckspel. Artefakten som konstruerats för denna studie har, med tillåtelse från studion, i 

huvudsak konstruerats med hjälp av material och andra tillgångar som producerats av studion 

för egna projekt. Utvecklingen av artefakten har således utformats och anpassats med 

förutsättningar av tillgängligt estetiskt och mekaniskt material. Detta stämmer även för 

funktionaliteter som scripts och programkod, som ursprungligen utvecklas av och för Guru 

Games egna projekt. Vid modelleringen av nivån användes också ett tillgångspaket vid namn 

Top-Down Interior av Manufactura 4K (2014) och Modern Furniture av Cui Wei (2015), köpt 

från Epics Marketplace, en digital distributionsplattform som är del av Unreal Engine 

Artefakten är utvecklad i Unreal Engine 4 (Epic Game, 2014) och kompletteras med 

ljudmotorn Wwise (Audiokinetic, 2017). Artefakten är utformad för Windows 64-bit.  

4.2 Arbetsprocess 

4.2.1 Omfång 

För att studien skulle kunna utföras med godtagbar effektivitet var artefakten designad för att 

vara relativt linjär och enkel för deltagarna att ta sig igenom. Samtidigt var det också viktigt 

att deltagarna fick nog med tid för att de skulle kunna försätta sig i ett uppskrämt tillstånd.  

“…successful examples of forewarning techniques used in horror movies and 

horror games, suggesting that long anticipation of a harmful confrontation 

(suspense) is more disturbing than short anticipation (surprise)”. 

Vachiratamporns, et. al., 2014, s. 5. 

För att ge en rättvis bedömning mellan de två olika modulerna behövdes en ungefärligt 

likvärdigt lång stämningsuppbyggnad till respektive modul. Med detta i åtanke ansågs ungefär 

15 minuter som en bra nivå att eftersträva artefaktens speltid till.   

4.2.2 Planering 

Fast huvudsyftet med artefakten redan etablerats i kapitel 3, krävdes mer exakt beskrivning 

och utformning av de olika elementen i artefakten. Första steget i utformningen av artefakten 

var därför att identifiera de primära och sekundära aspekter som är nödvändiga/viktiga för 

att kunna genomföra undersökningen. 

Perspektivet valdes att presenteras i första person.  Som redan etablerats i avsnitt 2.1.3 lämpar 

sig förstapersonsperspektiv mycket bra för denna typ av spel. Perspektivet anses vara mer 

intensivt än tredjeperson och utvecklingstiden kan hållas nere då avataren kan substitueras 

med endast en kamera.  En fördel var även möjligheten att dra nytta av Guru Games resurser, 

då det fanns tillgång till att använda en etablerad förstapersonskaraktär med existerade 

interaktionslogik. Med denna förutsättning kunde utvecklingstiden istället läggas på annat.  

I avsnitt 3.1.1 beskrivs den övergripande strukturen av artefaktens modulera nivåuppbyggnad, 

och karaktären på de utmaningar som ska prövas i studien. Då steget för att kunna översätta 
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denna planerade struktur till ett faktiskt genomförbart arbete krävdes fortfarande en mer 

detaljerad och tydlig utformning. Det viktigaste arbetet med artefakten bestod därför av 

nivådesign, utformning av utmaningar, utforma designlösningar som gjorde det enkelt att 

ändra inställningar mellan studierna, samt att hitta designlösningar för att effektivt leda 

spelarna och förklara för deltagarna hur de kunde interagera med artefakten.  

Schell (2008) beskriver fyra sammanlänkande grundelement som tillsammans utgör ett spel: 

Mekanik, Story, Estetik och Teknologi. Enligt Schell (2008) är samtliga aspekter nödvändiga 

och likvärdigt viktiga för helheten av ett spel, och att det är samverkan mellan dessa som 

konstruerar upplevelsen av ett sådant.  

“When you choose a set of mechanics as crucial to your gameplay, you need to 

choose technology that can support them, aesthetics that can emphasize them 

clearly to players, and a story that allows your (sometimes strange) game 

mechanics to make sense to the players.”  

Schell, 2008, s. 41. 

Det första i steget i utformandet av artefakten ansågs därför lämpligt etablera på vilket sätt var 

och en av dessa aspekter skulle uttryckas och samverka, i den tilltänkta artefakten. Valet av 

dessa mekaniker har också analyserats genom MDA-ramverket (Hunicke et. al., 2004), (se 

avsnitt 2.2.1), med intentionen att utforma mekaniker som leder till att estetik tolkas enligt 

spelare som, för att använda Hunickes et. al (2004) egna taxonomi, ”upptäckande” och 

”uttryck”/”känsla”.    

4.2.3 Interaktiva Mekaniker  

Artefakten använde sig av standardtangentbord och mus för att navigera avataren i 

spelvärlden och borde ha känts bekant för de deltagare som spelat andra förstapersonsspel. 

Precis som Amnesia: The Dark Descent (2010), Outlast (2013) eller många andra spel, 

använde spelarna musen för att se sig omkring och tangentbordet för att röra sig (W för att 

förflytta sig framåt, S för att flytta bakåt, A för att gå åt vänster och D för att gå åt höger). Det 

var också möjligt för spelaren att huka/ducka genom att hålla inne vänstra Ctrl-knappen. 

Under tiden som avataren duckade rörde den sig långsammare men kunde potentiellt gå 

under lägre hinder. Genom att hålla in vänstra Shift-knappen började avataren springa. 

Medan karaktären sprang var det svårare att vända spelaren, men karaktären rörde sig 

snabbare. I prototypen fanns också vatten som påverkade spelarens rörelser; spelaren kunde 

gå i vatten men ju högre vattennivån var, desto långsammare rörde sig karaktären. Det var 

även möjligt för avataren att luta sig åt vänster/höger genom att klicka på Q respektive E. 

Spelaren kunde också trycka på mellanslag för att hoppa.  

Vissa specifika objekt kunde, om avataren stod nära och centrerade det specifika objektet 

under hårkorset (crosshair) i skärmens mitt, interageras med genom att klicka på vänster 

musknapp. Interaktionen var olika beroende på objektet spelaren interagerade med. I 

artefakten fanns fyra olika typer av objekt som spelaren kunde interagera med genom att 

klicka på dem; dörrar, text-lappar, objekt som karaktären kunde lämna kommentar på och 

fyrfat som används till pusslet i Modul I. 
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Dörrar  

Dörrar kunde interageras med på två olika sätt. Spelaren kunde antingen klicka en gång på en 

dörr för att öppna den, eller klicka och hålla ner musknappen för att manuellt kontrollera hur 

mycket dörren skulle öppnas/stängas. Denna funktion var starkt inspirerad från andra 

förstapersonsskräckspel som Amnesia: The dark Descent (2010) eller Layers of Fear (2016). 

Syftet med dörrar var att både förbereda spelarna på att de måste interagera med vissa saker 

för att komma vidare, och för att bidra med ett stämningsbyggande, osäkerhetsmoment - då 

spelaren inte visste vad som fanns bakom dörren.    

Textlappar/karaktärskommentarer  

Visade ett kort meddelande på skärmen en kort stund (tiden varierade beroende på hur långt 

meddelandet var). Spelaren kunde klicka igen för att ta bort meddelandet, textlappar kunde 

läsas flera gånger. Textlappar användes huvudsakligen för att bidra till atmosfären i spelet, 

men också som en påminnelse om att spelaren var tvungen att interagera med vissa objekt 

genom musklick. Snarlikt hur textlapparna fungerade, kunde även vissa objekt interageras 

med. Huvudkaraktären kommenterade på objektet i form av ett textstycke.  

Fyrfat 

Alla fyrfat var visuellt och mekaniskt kopplande till ett eller flera andra fyrfat. Alla fyrfat kunde 

vara i ett av två lägen; av eller på. Ett fyrfat kunde aktiveras genom att klickas på och det 

började då att brinna och om det redan brann att slockna. Om spelaren klickade på ett fyrfat 

ställde även alla andra fyrfat som var kopplade till detta individuellt om sig, och började 

antingen brinna eller slockna beroende på vilket läge det var i innan.  

Fyrfaten fungerade tillsammans som ett pussel. Pusslet var löst när alla fem fyrfat brann 

samtidigt.   

Plattformar  

De plattformar som förekom i artefakten var utformade som böcker, och användes i två olika 

varianter. Den första varianten började långsamt lösas upp från att det att en spelare ställde 

sig ovanpå den. När boken helt lösts upp var det inte längre möjligt för spelaren att stå på den, 

utan denne föll rakt igenom. Rörliga böcker fungerade som plattformar. Det rörde sig konstant 

mellan två platser och det var möjligt för spelaren att åka med dem genom att stå på dem.  

Vatten 

Spelaren kunde gå i vatten, men ju högre nivån var desto långsammare rörde sig karaktären. 

Syftet med detta var att spelaren skulle känna sig mer utsatt om hon befann sig i vatten. 

4.3 Berättelse 

Artefakten innehöll ett enklare narrativ som presenterades genom ljudklipp och texter som 

kunde hittas i spelets miljö. Narrativet tjänade som ett verktyg för att hjälpa till att skapa en 

”läskig atmosfär”. Syftet med att inkludera en berättelse var att ge deltagarna något att 

projicera den fysiska upphetsning som eventuellt upplevdes vid utmaningarna. Utan ett 

narrativ fanns risken att deltagarna istället endast fokuserade på utmaningen. Samtidigt var 

syftet att narrativet inte heller skulle bli för självklart, utan närvara med en viss diffus 
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otydlighet som gjorde att spelarna eventuellt kunde projicera en egen tolkning av 

händelseförloppet.  

Historien som berättades handlade om en person som undergick en operation. Medan 

huvudkaraktären förlorade mer och mer av sitt sinne genomgick denne en psykotisk episod.   

4.4 Estetik  

På grund av den relativt korta speltiden begränsades också antalet mekanismer som kunde 

användas så deltagarna snabbt kunde lära sig dem. Det låg i studiens intresse att deltagarna 

fokuserade på vad de skulle göra i spelet, snarare än hur de skulle göra det som spelare. På 

så sätt kunde den kognitiva koncentrationen ligga mer i spelet än att de började leta efter 

externa svar. Enligt Schachter och Singer (1962) är det bara när processen sker omedvetet, 

som en förskjuten tolkning av fysisk reaktion kan misstolkas som en annan känsla (se avsnitt 

2.5 för mer information).  

Tema  

Tillgångarna som huvudsakligen användes för prototypen hade ett antikt, grekiskt tema. 

Grekisk estetik blev en grundförutsättning som denna artefakt fått arbeta med. Då speltiden 

för denna artefakt var relativt kort och fokus för undersökningen låg i utmaningar och hur det 

påverkar stämningen, var det viktigt att spelarna snabbt kunde finna sig i spelets miljö och 

kunde försjunka i upplevelsen. Sanderson et. al. (2008) pratar om konceptet av att använda 

familjära/ovanliga teman i olika medieproduktioner. Där det familjära står för något som 

känns igen och är lätt att relatera till, medan de ovanliga är mer originella koncept. Enligt 

Sanderson et al. (2008) är den bredaste målgruppen troligen intresserad av en jämnare 

balansblandning mellan familjärt och ovanligt. Då det grekiska temat redan från början kan 

upplevas som en aning ovanligt tillsammans med en underliggande historia om en person som 

genomgår en psykotisk episod, kunde hela artefakten bli svår att ta till sig snabbt. Därför 

kombinerades det grekiska med ett 1900-talstema, med intentionen att göra spelet lite mer 

familjärt för deltagarna.  

  

4.5 Artefaktprocess  

4.5.1 Pappersprototyp 

Då artefakten använde sig av en existerade förstapersonsavatar med existerade logik för 

interaktion, kunde därför mest fokus läggas på nivådesign och utformning av de två modulera 

utmaningarna. Det första steget var därför att producera olika pappersprototyper vilket kunde 

ge snabba utkast på olika designer. I utformningen av pappersprototypen togs det också vara 

på existerande miljöer som använts i Guru Games projekt, och för att kunna påskynda arbetet, 

inkluderades aspekter av dessa miljöer i artefakten.  
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Figur 4 Ursprunglig planlösning, och spelarprogression 

4.5.2 Leveldesign.  

Enligt MDA-ramverket (se avsnitt 2.2.1) så är det första spelare interagerar med, i spel, 

estetiken. Utformandet och presenterandet av estetiken är därmed centralt för att förmedla 

till spelaren hur hon kan tänka/förvänta sig interagera med spelet. Eftersom artefakten var 

planerad att ta ca 15 minuter att spela, var det viktig att spelarna snabbt kunde sätta sig in och 

förstå vilken typ av förväntningar hon kunde bilda om upplevelsen. Därför användes mise-en-

scène (se avsnitt 2.2.2) som lätt kan härledas till skräckspel. Begränsat användande av 

ljuskällor gjorde att mycket av spelet befann sig i mörker vilket begränsade spelarnas förmåga 

att bedöma potentiella faror. Mörker är ett vanligt återkommande estetiskt element i 

skräckspel och är prominent använt i spel som Silent Hill (1999) och Amnesia (2010). Andra 

beslöjande element, som till exempel dimma, är också vanligt inom skräckgenren och används 

i artefakten för att förstärka den tilltänkta estetiken.  

I sitt talk, An Approach to Holistic Level Design, diskuterar Lees (2017) hur utformandet av 

designelement samspelar med spelarens mentala bilder över hur denne förväntar sig kunna 

interagera med världen. För att underlätta upplevelsen för spelaren så gavs alla dörrar som 

potentiellt gick att öppna ett brunt material, medan de dörrar som var låsta tilldelades ett lila 

material.  

4.5.3 Genomgång av artefakten 

När spelet startar är skärmen svart. I bakgrunden hörs en klocka och en radio som spelar en 

radioteater som pratar om behandlingen av psykiskt sjuka. En text spelas på skärmen som 

beskriver hur huvudkaraktären inte har kunnat sova på dagar på grund av det hamrande ljudet 
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som kommer från källaren.  Ett hamrande kan höras i bakgrunden, samtidigt som spelet tonar 

in från den svarta bakgrunden och spelaren får kontrollen. Avataren befinner sig i ett enkelt 

dekorerat rum, med en säng och en spis. Det är mörkt vilket, tillsammans med intro texten, 

föreslår att det är mitt i natten. Nästa rum som spelaren kan gå till innehåller ett skrivbord 

och ett antal bokhyllor. På väggarna hänger en tavla och på golvet står ett antal krukor med 

grekiska motiv. Spelaren kan interagera med några av dessa klenoder, vilket leder till att 

huvudkaraktären kommer att ge en kort beskrivning om vad föremålet föreställer. Samtliga 

interaktioner antyder att det har någon koppling med antika Grekland att göra. När spelaren 

lämnar kontoret kommer de ut i ett trapphus med flera stängda dörrar. Ingen av dessa går att 

öppna och spelaren kan bara fortsätta nedåt. På vägen återfinns flera stora statyer som 

spelaren kan undersöka. Spelaren kommer ner i källaren. Det är fullt av lådor och möbler. I 

änden på rummet finns ett stort hål i golvet, och där i står en stege som leder ner i ett mörker.  

Nedanför stegen befinner sig spelaren i en tydligt grekisk miljö. Här finns inget spår av den 

modernare arkitekturen sedd tidigare. Spelaren befinner sig på ett loft, men kan hitta en väg 

ner till våningen under genom att klättra ner på ett par byggställningar. Nästa rum innehåller 

av en stor bassäng med mörkt vatten. Spelaren kan ta sig över vattnet genom att hoppa på ett 

antal flytande böcker och sedan låsa upp en dörr på andra sidan genom att aktivera ett fyrfat 

bredvid den.  

Nästa rum spelaren besöker beror på vilken version av artefakten spelaren använder, vilket är 

antingen Modul I eller Modul II. Båda rummen kan beskrivas som en cylinderformad, djup 

avgrund med ett gallergolv som spelaren kan gå på. I Modul I så sträcker sig golvet tvärsöver 

från ingången till andra sidan, där det finns en låst dörr. Mellan spelaren och dörren står ett 

antal fyrfat. Spelaren kan inte öppna dörren förrän hon kommer fram till hur hon ska tända 

alla fyrfaten. I Modul II går golvet inte hela vägen, men på andra sidan rummet finns det också 

en dörr. Det enda sättet för spelaren att ta sig över är att hoppa på ett antal böcker som 

leviterar stilla, eller flyger fram och tillbaka i luften.  

Efter att ha tagit sig igenom den första modulen, kommer spelaren till en lång, vattenfylld 

korridor. Halva utrymmet är blockerat av galler. När spelaren kommit halvvägs igenom 

rummet så uppenbarar sig en staty långsamt ur vattnet, stående framför en sjukhussäng, följt 

av en ljudeffekt. Spelaren passerar ytterligare ett rum med en staty täckt av en svart substans. 

Det finns en dörr i rummet, som leder vidare till nästa sekvens.  

Beroende på spelversion fick spelaren nu spela igenom antingen modul I eller modul II som 

beskrivna ovan.  

Efter att ha klarat av båda utmaningarna befinner sig spelaren i en korridor som leder fram 

till ett mindre rum med en stor målning på väggen som föreställer en lobotomi. Golvet går 

sönder under avataren och denne faller ner i en grund bassäng som har samma 

arkitekturdesign som omgivningen i Modul I och Modul II. I bakgrunden hörs en klocka och 

en radio igen och en röst som pratar om lobotomi. Spelaren passerar genom ett rum som 

påminner om sovrummet som spelet började i, men nu står sängen och andra möbler i taket. 

Det finns bara ett litet hål att fortsätta igenom, en trång tunnel med en köttliknande insida. 

Medan spelaren rör sig i tunneln börjar spikar slås in genom väggarna och tunneln kollapsar. 

En kort meddelande visas på skärmen och artefakten är färdig.   
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4.6 Modulutformning 

4.6.1 Svårighetsgrad 

Schachter och Singer (1962) menar att det är den undermedvetna fysiska upphetsningen som 

påverkar den mentala tolkningsprocessen att uppleva känslor kring en situation (se avsnitt 

2.5). För att kunna göra en bedömning på hur karaktären av olika utmaningar potentiellt 

påverkar den affektiva tonen är det av största intresse att försöka utforma dessa utmaningar, 

så att de kan jämföras under likvärdiga förutsättningar. Svårighetsgraden på utmaningarna 

som användes i Modul I och Modul II kunde därför godtyckligt antas generera en likvärdig 

nivå av fysisk upphetsning. För att kunna uppnå detta användes Adams (2013) teori om 

absolut svårighetsgrad som bakgrund (se avsnitt 2.3).  

För att approximera vilken absolut svårighetsgrad de båda modulerna har, formulerades 

utmaningarna som, det Rollings och Adams (2003) beskriver som, explicita utmaningar, d.v.s. 

båda utmaningarna utformades för att lösas på ett konkret och specifikt vis. Implicita 

utmaningar sågs för denna uppgift för odefinierade för att kunna ge ett tydligt jämförbart 

resultat.  

 

Figur 5 Visualisering hur svårighetsgraden på utmaningarna i Modul I och 
Modul II gestaltas i det Adams (2013) beskriver som den absoluta svårighetsgraden.  

Figur 5 visualiserar abstrakt utmaningarna i modulerna och hur det kunde jämföras med 

varandra. Markeringarna står för olika variationer i utmaningarna. 

M2-1 beskriver en variant på utmaning som skulle kunna återkomma i Modul II (se avsnitt 

4.6.4). I denna utmaning krävs en relativt hög nivå av reflexer/reaktioner, 

mönsterigenkänning och spatialt tänkande då spelarna måste kunna bedöma avståndet 
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mellan olika plattformar, avatarens hastighet och hur dessa relaterar till de plattformar som 

rör på sig. Om spelarna misslyckas med att beräkna eller reagera korrekt till dessa mönster 

kommer spelarna falla ner från plattformarna, misslyckas med utmaningen och behöva börja 

om. Utmaningen går inte på tid, och spelarna behöver inte stressa för att lösa uppgiften.  

M2-2 beskriver samma utmaning som M2-1, men skiljer sig genom att inkludera plattformar 

som börjar försvinna efter att avataren rört vid dessa, vilket gör att spelarna inte kan stanna 

någon längre tid på varje plattform. De måste med andra ord identifiera mönster och fatta 

beslut på mindre tid.  

M1-1 beskriver en variant på utmaning som återkommer i Modul I (se avsnitt 4.6.3). Denna 

utmaning kräver att spelarna kan identifiera mönster och använda logik och 

slutledningsförmåga för att kunna lösa uppgiften. Precis som i M2-1 har denna uppgift ingen 

tidspress, och spelarna har obegränsat försök på sig att lösa uppgiften som de behöver.  

M1-2 beskriver samma utmaning som M1-1 men skiljer sig genom att ha en tidsbegränsning. 

Spelarna måste därför identifiera mönster och hitta lösning innan tiden går ut, och uppgiften 

misslyckas automatiskt.  

M1-3 beskriver samma utmaning som M1-2 men har också tillägget att varje interaktion 

spelarna har med pusslet sänker den kvarvarande tidsbegränsningen. Detta betyder att 

spelarna inte bara måste lösa uppgiften inom en viss tidsrymd, utan har även effektivt ett 

begränsat antal interaktioner denne max kan utföra innan uppgiften misslyckas. Uppgiften 

kräver med andra ord ändå mer av spelarnas mönsterigenkänning, logik och 

slutledningsförmåga än i både M1-1 och M1-2.  

4.6.2 Omkringliggande elements påverkan på affektiva toner 

Enligt The Two-factor Theory of Emotions (Schachter & Singer, 1962) letar individer efter 

externa ledtrådar för att tolka vilken orsak som ligger bakom en fysisk upphetsning (se avsnitt 

2.3). Det var därför viktigt att de omkringliggande elementen som närvarade i Modul I och 

Modul II inte var sterila och kontextlösa (mer om estetiken i avsnitt 4.4). I enlighet med denna 

studies syfte var det dock av högsta vikt att, i så stor grad som möjligt, kunna utesluta 

omkringliggande elements effekt på den affektiva tonen (se avsnitt 2.4). På grund av att Modul 

I och Modul II i grunden krävde olika förutsättningar för att kunna genomföras var det inte 

heller praktiskt möjligt att ha helt identiska uppsättningar för dessa.  

Strukturen för att i största möjliga mån arbeta runt denna problematik var att dela upp 

modulerna i två kategorier av komponenter: bakgrunds- och utmaningscentrerade 

komponenter. Till bakgrundskomponenterna tillhörde majoriteten av miljön, eventuell musik 

och ljussättning. Bakgrundselementen utformades för att vara identiska och kunna användas 

både i Modul I och Modul II och därmed generera samma grundläggande affektiva ton på 

helheten. De utmaningscentrerade komponenterna var element som är specifika för 

utmaningen i respektive modul och skiljde sig från varandra. Mellan de båda versionerna 

varierar exempelvis positionen och placeringen av golvet som spelarna kunde gå på. I ett 

försök att skapa en så snarlik påverkan på den affektiva tonen som möjligt, användes samma 

genomskinliga galler som golv i båda modulerna.  Vissa element krävde dock ett unikt 

framträdande i respektive modul, till exempel fyrfat som endast återfinns i Modul I eller 

plattformarna som bara förekommer i Modul II, dessa mindre skiljaktigheter ansågs 

överkomliga i studiens syfte.  
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Figur 6 Översikt, Modul I 

 

Figur 7 Översikt, Modul II 

I jämförelse med Modul I (figur 6) och Modul II (figur 7) framgår det tydligt att majoriteten 

av element förekommer i båda scenerna och att det endast är de modulspecifika elementen 

som skiljer dem åt. För att inte låta spelarna bygga allt för mycket familjaritet/vana i miljöerna 

utformades också modulerna till att vara mindre än övriga sektioner i artefakten. 

4.6.3 Utmaning i Modul I 

 

Figur 8 Utmaning, Modul I 

Utmaningen som förekom i Modul I baserade sig på ett logiskt mönster, där spelarna hade 

möjligheten att interagera med sex olika fyrfat (noterade som A. till och med F. i figur 8).  Alla 

fyrfaten började släckta. Om spelaren interagerade med ett av fyrfaten börja detta att brinna 

(och om det redan brann slocknade det). Varje gång ett fyrfat interagerades med påverkades 

även dess grannar (illustrerat med kedjor i figur 8) med att byta, tändas/släckas, beroende på 
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föregående status. Spelarens utmaning var att genom att tända och släcka fyrfaten, hitta ett 

mönster där samtliga fyrfat var tända samtidigt.  

Exempel: I situationen brinner fyrfat A., C. och F. och B., D. och E. är släckta, om spelaren 

aktiverar fyrfat B. kommer A. att slockna och D. att börja brinna. Situationen skulle därmed 

fortsätta med att B., D., F. och C. brinner och A. och E. är släckta.   

4.6.4 Utmaning i Modul II 

 

Figur 9 Utmaning, Modul II 

Utmaningen i Modul II gick ut på att spelaren måste ta sig från en sida av rummet till den 

andra. Det enda sättet för spelaren var att hoppa på ett antal plattformar, i form av böcker, för 

att ta sig över till andra sidan. Det fanns två olika typer av plattformar A. och C. (se figur 9). 

Plattform A. hade modellen av stängda böcker, dessa rörde sig inte, utan var helt stilla. Om en 

spelare placerade avataren ovan på en plattform av typ A., började plattformen lösas upp 

(notering B. i figur 9). Efter att plattformen lösts upp helt, gick det inte längre att stå på den. 

Efter ett par sekunder återställdes plattformen visuellt, och det gick att stå på den igen. 

Plattform C. hade modellen av öppna böcker. Dessa plattformar åkte fram och tillbaka mellan 

två bestämda punkter. Om avataren stod på en av dessa kunde avataren åka med. Dessa 

plattformar löstes aldrig upp. 
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4.7 Pilotstudie  

Med syfte att undersöka huruvida artefaktens design och hur studiens struktur korrelerade 

och samstämde med de tilltänkta metoderna genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien 

genomfördes med tre deltagare. Pilotstudien genomfördes med samma struktur som den 

slutgiltiga studien med undantaget att genomförandet inte skedde i exakt samma lokal som 

användes i den djupgående studien. För att efterlikna den slutgiltiga miljön så mycket som 

möjligt, användes liknande karaktärsdrag som nedsläckt ljus, fördragna fönster och isolering 

från utomstående individer.   

Deltagarna blev instruerade om vilka kontroller som används för att manipulera artefakten, 

och fick sedan spela igenom sekvenserna. Två av deltagarna fick spela igenom artefaktversion 

1 och en av deltagarna fick spela artefaktversion 2.  

Vid första tillfället blev deltagaren utrustad med en pulsmätare av modellen Denver BFH-12 

(Denver). Det visade sig att denna modell var felaktig eller inte nog exakt för att på en 

tillfredsställande nivå kunna behandlas som trovärdig data i undersökningen, och uteslöts ur 

de följande testningstillfällena. Inför det fullständiga testet användes en mer tillförlitlig 

utrustning.  

Efter pilotstudien utfördes ett antal uppdateringar på artefaktdesignen. Observationer och 

uppföljande intervjuer visade på att det tydliga bytet mellan olika sekvenser hade en 

avdramatiserande effekt på stämningen. Denna problematik hanterades genom att arrangera 

så att de olika sekvenserna av spelnivåerna strömmades in dynamiskt baserat på spelarens 

position, istället för att behandlas som individuellt frikopplade celler.  

Mindre förändringar som normalisering av olika ljudeffekter, vissa områden uppdaterades 

också med en ny kollisions-mesh för att undvika problematiken av att spelaren kunde fastna 

på vissa platser. Ytterligare ett stämningsmoment lades också till i mellansekvensen, mellan 

Modul I och Modul II för att öka stämningen.  

Pilotstudien visade också att det fanns en obalans mellan den som Adams (2013) beskriver 

som den absoluta svårighetsgraden (se avsnitt 2.3) mellan Modul I och Modul II. Modul II, till 

skillnad från Modul I, hade en tydlig respons där ett försök att lösa uppgiften (hoppa på 

plattformar) resulterade i ett misslyckade (spelaren föll ner i avgrunden). Modul I som bestod 

av ett pussel hade inget direkt negativ effekt för misslyckade, utan spelaren kunde 

experimentera tills att uppgiften blev löst. Därför designades Modul I om med intentionen att 

skapa en liknande risknivå som Modul II. Varje interaktion med fyrfaten fick en fälla att 

stegvis sänkas från taket, vilket begränsade antalet interaktioner spelarna kunde utföra i 

pusslet. 

I intervjun efter speltestningen beskrev deltagarna att de hade upplevt någon grad av rädsla i 

artefakten.  Med förändringar som implementerades i artefakten efter speltestningen ansågs 

artefakten vara duglig för att användas i studiesyfte. Valda metoder ansågs också lämpa sig för 

studiens syfte, med undantag på HR-mätningen som inte kunde testas p.g.a. teknikproblem. 

Trots detta anses en HR- mätning vara en lämplig metod då detta använts med framgång 

tidigare i liknande studier (Vachiratamporn et. al., 2014). 
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5 Utvärdering 

Undersökningen av potentiell påverkan av den affektiva tonen genom ludiska utmaningarna 

utfördes i ett mörklagt kontor i hemmiljö. Miljön förbereddes under identiska förhållanden 

mellan varje testningssession och rummet utrustades med mörkläggningsgardiner för att i 

största möjliga mån normalisera rumsbelysning. Utvärderingsformulär förbereddes i förväg 

och markerades med en slumpad id-beteckning.  Deltagarna placerades sedan i en av de två 

testgrupperna. Första gruppen (fr.o.m. nu grupp A) spelade igenom utmaningsmodulerna i 

ordningen; Modul I och sedan Modul II och andra gruppen (fr.o.m. nu grupp B) ordningen 

Modul II och sedan Modul I (för mer information se kap. 4).  

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Enkätutformning 

Enkäten (se Appendix A) bestod av två delar. Den första delen användes för att svara på ett 

antal demografiska frågor som ålder, kön, allmän spelvana och skräckspelsvana. Dessa frågor 

användes huvudsakligen för att göra en initial prioritering om vilken av 

undersökningsgrupperna deltagarna skulle placeras i.  

Den andra delen av enkäten användes som den huvudsakliga insamlingsmetod av deltagarnas 

uppfattning om artefakten och olika element där i och bestod av sex sidor. På den första sidan 

fick deltagarna svara på frågor om hur de uppfattade artefakten i sin helhet. Denna sida hade 

sju påståenden och deltagarna fick fylla i de alternativ de tyckte stämde bäst in på sin 

upplevelse. Det första påståendet löd ”Spelet var skrämmande”. Detta användes för att få en 

direkt utvärdering om hur ”läskigt” deltagarna upplevde artefakten. Då ”skrämmande” är ett 

begrepp som potentiellt kan ha olika betydelse för olika deltagare utformades de följande tre 

påståendena för att vara likartade ”Spelet var obehagligt”, ”Spelet var spännande” och ”Spelet 

var stressande”. Dessa frågor kunde ge en bredare bild på hur deltagarna uppfattade 

artefakten. De två sista påståendena ”Spelet upplevdes långt” och ”Jag gick ofta vilse” 

formulerades för att potentiellt få en tydligare uppfattning om hur de upplevde artefakten.   

Följande fem sidor fokuserade på de olika sekvenserna i artefakten, och inleddes med en bild 

från sekvensen och en kort beskrivande text för att förtydliga omfånget deltagaren förväntades 

utvärdera. Därefter följde sju påstående identiska mellan dessa sidor. De fyra första 

påståendena ”Jag upplevde rädsla”, ”Jag upplevde mig uppjagad”, ”Jag upplevde spänning”, 

”Jag upplevde mig hotad” var formulerade för att deltagarna skulle kunna uttrycka ett omfång 

av den potentiellt upplevda rädslan. De två sista påståendena ”Spelet upplevde mig frustrerad” 

och ”Jag visste vad jag skulle göra” formulerades som kontrollpåståenden, då det kunde tänkas 

möjligt att deltagarna potentiell upplevde motsatt effekt av The Two-Factor Theory (för mer 

se avsnitt 2.5.1) där de istället för att tolka potentiell fysiskt upphetsning från utmaningarna 

som skräckelement – istället tillskrev den fysiska upphetsningen från skräcken till deras 

tolkning av utmaningarna.  
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5.1.2 Deltagarurval  

Som beskrivet i avsnitt 3.1.3 så användes en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval 

för att hitta deltagare till studien. Totalt genomfördes 16 tester men av dessa exkluderades 4 

stycken. Ett på grund av tekniska problem, ett för att en deltagare ombad att avbryta 

undersökningen i förtid och två av de exkluderade undersökningarna ansåg att det hade en 

allmän spelvana lägre än 4 och exkluderades då (se avsnitt 3.1.3) detta ansågs ha för stor 

påverkar på helhetsupplevelsen enligt Garners et. al. (2014) koppling mellan spelvana och 

förmågan att prestera under upplevd rädsla. Det slutgiltiga antalet deltagare i studien blev 

därför 12 stycken.  

Deltagarna placerades sedan i en av två testgrupper. Grupp A spelade igenom 

utmaningsmodulerna i ordningen Modul I och sedan Modul II. Grupp B i ordningen Modul II 

och sedan Modul I (för mer se kap. 4). Då sorteringen om vilken grupp deltagaren placerades 

i med fördel kunde beslutas dynamiskt innan testningen underlättade det att ha ett relativt 

balanserat urval mellan de båda grupperna. Då antalet deltagare blev ett jämnt antal 

underlättade det också att få jämn fördelning mellan grupperna.   

 

Tabell 1               Könsfördelning mellan grupp A och grupp B 

 
Tabell 1 visar könsfördelningen mellan deltagarna i grupp A och grupp B.  
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Tabell 2                        Åldersgruppsfördelning mellan grupp A och grupp B 

  
 

Tabell 2 illustrerar fördelningen mellan åldersgrupper mellan grupp A och grupp B.   

 

Tabell 3                        Fördelning av allmän spelvana mellan grupp A och grupp B 

 
 

Som illustrerat i Tabell 3 innehåller fördelningen fortfarande en viss spridning på allmän 
spelvana – men då den är ungefärligt jämförbar mellan de båda grupperna ansågs denna 
godtagbar för studien. Att fördela gruppen i en godtycklig jämförbar erfarenhetsnivå ansågs 
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angeläget p.g.a. Garners et. al. (2014) påstående att spelare med lite spelerfarenhet tenderar 
att ha mer problem för att avklara ett problem.   

 

Tabell 4               Fördelning av skräckspelsvana mellan grupp A och grupp B 

 
 

Tabell 1, Tabell 2, och Tabell 4 illustrerar den slutgiltiga fördelningen mellan de båda 

grupperna gällande åldersfördelning, skräckspelsvana och könsfördelning i grupp A 

respektive grupp B. Svaren har behandlats lika oavsett kön och åldersgrupp.   

5.2 Data  

Datainsamlingen indelades enligt artefaktens fem huvudsakliga sekvenser (se avsnitt 4.6). När 

medelvärdet av enkäterna redovisas är detta uträknat efter att alla svarsalternativ som är 4 

uteslutits, då det tolkats som osäkerhet hos respondenten. (se avsnitt 3.1.4). Då deltagarna 

hade mycket varierad vilopuls (se Appendix B) har därför all HR-data beräknats från de 

förändringarna som skett förhållandevis från den vilopuls som mättes innan spelsessionen 

påbörjades. Då deltagarna använde olika lång tid för olika sektioner, har all HR-data 

beräknats enligt medelvärdet relativt till tiden deltagaren spenderade i sekvensen. Det enda 

undantaget är Tabell 7 där samtliga deltagares pulsförändringar redovisas i sin helhet i 

förhållande till tiden. 
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5.2.1 Övergripande uppfattning om artefakten.  

 

Tabell 5         Individuella svar av enkätundersökningen på övergripande uppfattning 

                          av artefakten.     

 

Tabell 5 illusterar samtliga individuella svar av deltagarans övergripande uppfattning av av 
artefakten. För samtliga genomsnittstabeller är 4:orna bortplockade innan genomsnittsvärde 
beräknas (se avsnitt 3.1.4).  

 
        

 



37 

Tabell 6  Medelvärdet av enkätsvar för övergripande uppfattning av artefakten    

 
Som påvisats i Tabell 6 har båda grupperna haft ett relativt likartat intryck av artefaktens 
helhetsupplevelse. Båda grupperna har rapporterat låga svar på hur långt de upplevde att 
spelet var och hur ofta det gick vilse. Grupp A har i helhet rapporterat något högre svar än 
grupp B, förutom utvärderingen på hur skrämmande spelet uppfattades. Noterbart är dock 
att grupp A, som illustreras i Tabell 5, har individuella svar som graderats högre på hur 
skrämmande spelet var än de i grupp B. Som illustrerats i Tabell 5 har grupp B också ett en 
större differens internt med sina svar. Detta stämmer även överens med de observationer 
som gjordes (se Appendix B) då B1 och B6 hade mycket tydliga fysiska reaktioner vid flera 
tillfällen, medan B2 och B5 var bland de deltagare som visade minst fysiska reaktioner 
under spelsessionen.  
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Tabell 7   Komplett pulsförändring för samtliga deltagare under hela spelsessionen 

 

Tabell 7 illusterar samtliga deltagares förändringar i HR-data fördelat över totalt speltid.     
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5.2.2 Startsekvens  

 

Tabell 8 Individuella svar av enkätundersökningen på första delen av startfrekvensen 

 

Tabell 8 illusterar alla individuella svar av samtliga deltagares utvärdering av första delen av 
startfrekvensen. Grupp B har ett tydligt mer polariserat intryck än grupp A.  
 

 

Tabell 9 Individuella svar av enkätundersökningen över andra delen av startfrekvensen 
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Tabell 10 Medelvärdet av enkätsvar av första delen av startsekvensen 

 

 

 

Tabell 10 och Tabell 11 påvisar att deltagarna upplevde en högre grad av rädsla, obehag och 

upplevde sig mycket mer hotade i den första delen av startsekvensen än i den andra delen. 

Detta tycks också generellt stämma med de observationer som gjordes då ingen av samtliga 

deltagare visade några extrema visuella reaktioner under den andra delen av startsekvensen 

och bara en av deltagarna, A1, beskrev någon form av emotionell reaktion. A2, A5 och B3 

uttryckte alla en mild reaktion över en geggklump (se Appendix B), detta tycks dock inte vara 

något som reflekteras i deras HR-data i Tabell 13.  
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Tabell 11 Medelvärdet av enkätsvar över andra delen av startsekvensen. 

 

 

Tabell 12 Genomsnittlig HR-data för första delen av start. 

 
Som illustrerat i tabell 12 har deltagarna, framför allt i grupp B, en mycket hög variation i HR-

värden mellan deltagarna. Medelvärdet i båda grupperna har en liknande kurva, där den 

börjar relativt högt, övergår att bli stadig genom sekvensen för att sedan stiga mot slutet.  
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Denna kurva tycks stämma bra överens med det beteende som observerades hos flera 

deltagare; A1, A2, A4, A5 och B1 tvekade alla tydligt innan de öppnade källardörren (se 

Appendix B). Trots att bara B1 noterades ha en visuell reaktion vid den punkten, tycks kurvan 

antyda att det var ett moment som hade en övergripande effekt på flera av deltagarna.  

 

Tabell 13 Genomsnittlig HR-data för andra delen av start. 

 
 

Startsekvenserna, framför allt första halvan, tycks vara den sektionen deltagarna hade mest 

varierade uppfattning av och beteende runt. Ungefär hälften av deltagarna (A1, A2, A4, A5, B1, 

B3 och B6) började initialt utforska miljöerna mer försiktigt och den andra hälften av 

deltagarna (A3, A6, B2, B4 och B5) utforskade miljöerna mer direkt (se Appendix B). B6 och 

B7 delgav båda att de tyckte att startområdet var ett av de områdena de kände sig mest säkra 

i, medan A5 ansåg att det var ett av de obehagligaste områdena i spelet.  
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5.2.3 Modul I  

 

Tabell 14    Individuella svar av enkätundersökningen över Modul I. 

 

Tabell 14 illusterar alla individuella svar av samtliga deltagares utvärdering av Modul I. 
Genomsnittsvärde illusteras i Tabell 15.   

 

 

Tabell 15 Medelvärdet av enkätsvaren över Modul I. 
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Illustrerat i Tabell 15 är Modul I den sektion där deltagarna är relativt överens om upplevelsen. 

Medelvärdet för både grupp A och grupp B påvisar att ingen av grupperna i helhet upplevde 

sig särskilt rädda eller upplevde obehag under denna sektion. Detta beteende stöds även av de 

observationer som gjordes (se Appendix B). A1, A4, A5, B4 och B6 påvisar tydlig avslappning 

under denna sektion och A1, A2, A6 och B6 hade en mimik som antydde hög koncentration.  

Observationerna noterar också att deltagare B4, A3, A5 och B1 alla utförde nog många 

interaktioner med fyrfaten för att bli krossade av vattnet men ingen av dessa tycktes förstå 

varför rummet nollställdes. Endast A1 och A4 observerades identifiera vattnet - båda 

observerades dock även ha ett avslappnat kroppsspråk.  Deltagare A1, A5, A6, B1, B4, B5 och 

B6 beskrev i efterhand att Modul I och Modul II som några av de till tillfällen då de kände sig 

mest säkra i spelet. Deltagare B3 beskrev explicit Modul I som den punkt då denne kände sig 

säkrast i spelet (se Appendix B). 

Tabell 16 Genomsnittlig HR-data för Modul I 
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5.2.4 Modul II  

 

Tabell 17 Individuella svar enligt enkätundersökningen över Modul II. 

 

 

Tabell 17 illusterar alla individuella svar av samtliga deltagares utvärdering av Modul II.  
Genomsnittet illustreras i Tabell 18.  
 

Tabell 18 Medelvärdet av enkätsvar över Modul II. 
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Tillskillnad från Modul I klarade en av deltagarna av Modul II på första försöket och flera 

deltagare misslyckades flera gånger. Observationerna av denna sektion noterade hur många 

av deltagarna, framför allt A2, A4, A5, B2 och B5, (se Appendix B) uttryckte en gradvis växande 

visuell frustration under Modul II. Detta är även något som deltagarna själva rapporterade. I 

Tabell 18 dokumenterar grupperna tillsammans högsta nivån av frustration under Modul II. 

Observationerna av A3, B1 och B6 påvisar också tecken på höjd koncentration och fokusering.  

Tabell 19 Genomsnittlig HR-data för Modul II. 

 

 
Tabell 19 påvisar en trend inom båda grupperna som beskriver en ökande fysisk upphetsning 

genom sektionen. Deltagare A1, A5, A6, B1, B4, B5 och B6 beskrev vid intervjutillfället (se 

avsnitt 5.2.3) denna utmaning som ett av tillfällena då de upplevde sig minst rädda i spelet.  
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5.2.5 Mellansekvens 

 

Tabell 20 Individuella svar enligt enkätundersökningen på mellansekvensen. 

 

Tabell 20 illusterar alla individuella svar av samtliga deltagares utvärdering av mellan 
sekvensen. Tabell 21 illusterar det genomstnittliga värdet mellan de båda grupperan.    
 

Tabell 21 Medelvärdet över enkätsvar över mellansekvensen. 
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Tabell 21 illustrerar att samtliga deltagare i grupp B har rapporterat lite till ingen frustration 

under Mellansekvensen.  

Tabell 22 Genomsnittlig HR-data för mellansekvens.  

 
Tabell 22 visar att grupp B i genomsnitt började sekvensen med relativt hög puls, som stiger 

ytterligare i sekvensen för att sedan konstant dala mot slutet. Grupp A har en jämnare puls 

som ökar i sektionens första halva.  

Observationerna av Mellansekvensen påvisar blandade reaktioner bland deltagarna. A1, B3 

och B6 hade tydliga fysiska reaktioner på elementen i scenen. B6 och B1 beskriver båda 

ögonblicket som statyn uppenbarar sig ur vattnet som det obehagligaste ögonblicket under 

spelsessionen. A3, A4, A6, B2, B4 och B5 uttryckte inga tydliga yttre tecken på fysisk 

upphetsning eller reagerar inte heller på något anmärkningsvärt sätt (se Appendix B) runt 

statyn – men A6 beskriver att denne tyckte att gå genom vattnet i sekvensens slut var ett av 

det obehagligaste tillfällena.   
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5.2.6 Slutsekvens  

 

Tabell 23 Individuella svar enligt enkätundersökningen över slutsektionen. 

 

Tabell 23 illusterar alla individuella svar av samtliga deltagares utvärdering av slutsekvesen. 
Innehållets genomsnittsvärde illusteras i Tabell 24. 

Tabell 24 Medelvärdet över enkätsvar över slutsektionen. 
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Tabell 25 Genomsnittlig HR-data för slutsektionen. 

 

Tabell 25 tycks påvisa att båda grupperna hade en ökande puls i början till mitten av 

sekvensen. Efter ökningen tycks grupp A kontinuerligt dala mot slutet - vilket också tydligt 

skiljer sig från grupp B som har ytterligare en trend av ökning mot slutet. 

Samtliga deltagare observerades uttrycka någon form av fysisk reaktion när trägallergolvet 

rasade (se Appendix B). A1, A2, A3, A6, B1 B3, B4 och B6 beskriver ögonblicket då golvet 

rasade som det tillfället då de var mest chockade eller rädda under hela sessionen (A2 

beskriver dock att sekvensen då tunneln börjar rasa som den mest stressande). Dessa 

reaktioner kan tolkas som ett exempel på en det LeDeux & Phelps (2000) beskriver som en 

”low road” reaktion, dvs. en instinktiv reaktion.  I Tabell 25 framgår det att det finns en ökning 

i den genomsnittliga pulsen för grupp B, fenomenet förekommer i mindre grad för grupp A 

lite senare.  

5.3 Analys 

5.3.1 Jämförelse mellan Modul I och Modul II 

Trots att utmaningen i Modul I och utmaningen i Modul II teoretiskt är utformade för att ha 

en ungefärligt likvärdig gradering enligt det Adams kallar för absolut svårighetsgrad (2013) 

(se avsnitt 4.6 och avsnitt 2.3) framgår tydligt i datan att utmaningarna inte är helt likvärdiga. 

I genomsnitt spenderar deltagarna 01:33 sekunder längre i Modul II än i Modul I. Vid frågan 

om utmaning upplevde A5 och A6 att Modul I och Modul II var likvärdiga i svårighetsgrad, en 

deltagare, B1, ansåg att pusslet var svårast och övriga deltagare tycket att plattformspusslet 

var svårare (se Appendix B). 
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Flera deltagare (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 och B3) observerades i någon grad interagera 

slumpmässigt med fyrfaten i Modul I. A5 berättade att denne prövade några slumpmässiga 

kombinationer och hoppades att råka hittar rätt kombination. A1 berättade också att denne 

aldrig blev helt säker på hur pusslet fungerade innan hen löste det. Detta gör det svårt att 

fastställa hur många av deltagarna som helt förstod och faktiskt löste utmaningen i Modul I. 

Modul II har en hårdare bestraffning vid ett misstag (spelarna faller ner) vilket gör det 

omöjligt för deltagarna att ”råka” lösa den.  

Vattnet som gradvis sänks från taket, vid varje interaktion med fyrfaten, tjänade det teoretiska 

syftet att skapa en mer rättvis utmaning jämfört med Modul II – då spelarna skulle kunna bli 

bestraffade vid för impulsivt agerande. Men då endast deltagare A1 och A4 kunde observeras 

vara medveten om vattnet tjänade denna funktion inte mycket mer än att bidra till förvirring 

för majoriteten av deltagarna.  

Att hitta en exakt jämförbar, absolut svårighetsgrad, för två olika typer av utmaningar har från 

grunden en inneboende problematik, då den absoluta svårighetsgraden är mer en teoretisk 

uppskattning än en definitiv sanning. Men baserat på övergripande observationer av 

deltagarna och reflektioner från dessa tycks det rimligt att tolka att utmaningen i Modul II har 

en högre absolut svårighetsgrad än utmaningen i Modul I.  

Jämför man resultatet av självutvärderingen enligt Tabell 18 och Tabell 15 kan man se tydliga 

likheter hur både grupp A och grupp B tycks ha upplevt Modul I och Modul II liknande. Både 

grupp A och grupp B rapporterar lägre nivå av frustration i Modul II jämfört med Modul I. Det 

kan rimligtvis vara ett tecken att denna differens är ett resultat av den högre absoluta 

svårighetsgraden. Båda grupperna har rapporterat en relativt låg nivå av rädsla i båda 

modulerna, men båda grupperna har också graderar högre rädsla i Modul II. Detta skulle 

skulle potentiellt kunna tolkas som en indikation som stödjer Pruetts (2009) teori, om att 

Two-Factor Theory of Emotion (Schachter & Singer, 1956), är betydande till att fysisk 

upphetsning från en utmaning leder till att tolkas som rädsla i spelet.  

Om man jämför HR-datan mellan Modul I och Modul II i Tabell 16 respektive Tabell 19, kan 

man se att den är jämförbar i båda modulerna (genomsnittlig pulsdata för Grupp A (+~1,76) 

och grupp B (+~6,38) i Modul I, respektive grupp A (+~0,81) och grupp B (+~7,52) i Modul 

II). Detta kan möjligen tolkas som att den fysiska upphetsningen inte är anledningen till de 

likartade mönstren i Tabell 18 och Tabell 15 och, utan kan bero på karaktären av utmaningen. 

5.3.2  Skillnader och likheter i enkätsvar 

Det finns flera intressanta likheter i enkätsvaren mellan grupp A och grupp B. Det första 

intressanta mönstret i enkätutvärderingen finns illustrerat i Tabell 10 och Tabell 11. Grupp A 

och grupp B har båda nästan identiska kurvor i både första och andra halvan av 

startsekvensen. Då startsekvensen utförs identiskt mellan grupp A och grupp B (se avsnitt 4.6) 

kan det tyckas logiskt att grupperna har en liknande uppfattning om artefakten upp till och 

med denna punkt. Det går därför att göra antagandet att grupp B har en något återhållsam 

rapportering i enkäten, jämtemot grupp A. Det bör lämpligt tas hänsyn till vid jämförelsen 

mellan de två grupperna.  

Tabell 14 och Tabell 17 visar hur båda grupperna rapporterar sina upplevelser rörande Modul 

I och Modul II. Även här finns en trend för grupp A att övergripande ha något högre svar än 

grupp B. Mer intressant är det att båda grupperna har snarlika kurvor igen - fast Modul I och 

Modul II har spelats igenom i olika kronologisk ordning av grupperna. Deltagare A1, A5, A6, 
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B1, B4, B5 och B6 beskrev plattformen och pusslet som ett av spelets minst läskiga/säkraste 

moment. Det kan tolkas som att flera av deltagarna har gjort en mental separation mellan 

utmaningarna och resten av spelet.  Det kan också tänkas troligt att denna uppfattning är 

något som kan ha förstärkts av utformningen av enkäten (se avsnitt 5.1.1).  

Övergripande tycks deltagarna i grupp A och grupp B ha en liknande uppfattning om Modul I 

och Modul II - trots den omkastade ordningen. Detta kan tolkas som att de föregående 

sektionerna (mellansekvens respektive slutsekvens) inte hade någon större påverkan på 

deltagarnas uppfattning om Modul I och Modul II.  

 

5.3.3  Jämförelse mellan Mellansekvens och Slutsekvens 

Tabell 21 och Tabell 24 påvisar att det finns en relativt större skiljaktighet hur grupperna 

uppfattade både slut- och mellansekvens, jämfört med hur grupperna uppfattade Modul I och 

Modul II (se avsnitt 5.3.2). I Tabell 21 kan man notera att grupp B rapporterar en jämförelsevis 

högre grad av uppjagning under mellansekvensen (grupp B (4,6) jämfört med A (3,75)).  Detta 

är det enda tillfälle som grupp B rapporterar högre upphetsning än grupp A - med hänsyn till 

att grupp Bs svar tenderar att vara lägre för samma scenario (se avsnitt 5.3.2) är detta en 

intressant förändring i data. Grupp B har innan detta spelat igenom Modul II – tolkad som 

den något mer utmanande modulen (se avsnitt 5.3.1). Detta kan tolkas som ett tecken på att 

deltagarna är influerade av utmaningarna från modulen innan. Detta kan vara ett mönster i 

enlighet The Two-Factor Theory (Schachter & Singer, 1962; Dutton & Aron, 1974), där en 

orelaterad fysisk upphetsning misstolkas på grund av närvarade element.  
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Tabell 26 Medelvärde för enkätsvar slut/mellansekvens (kronologiskt) 

 
Tabell 26 jämför den genomsnittliga självutvärderingen mellan grupp A och grupp B 

kronologiskt efter att ha avklarat Modul II. Vid en första anblick kan det tyckas lockade att dra 

paralleller mellan självutvärderingen mellan grupp As slutsekvens och grupp Bs 

mellansekvens. Kurvorna har en liknande form och har dessutom ett godtyckligt avstånd som 

tidigare observerats (se avsnitt 5.3.2) mellan grupperna.  

Men även om mellansekvensen och slutsekvensen har en ungefärlig likvärdig längd, skiljer sig 

sekvenserna mycket från varandra med olika planlösningar, estiska element och antal 

skräckelement (se avsnitt 4.5).  Det tycks otroligt att den potentiella påverkan från 

utmaningsmodulerna helt är avgörande för hur den följande sekvensen upplevs.  
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Tabell 27 Medelvärde av enkätsvar mellansekvens/slut (kronologiskt) 

 
Tabell 27 jämför den genomsnittliga självutvärderingen mellan grupp A och grupp B 

kronologiskt efter att ha avklarat Modul I. Även i Tabell 27 är det möjligt att göra paralleller 

mellan grupp A och grupp B men till skillnad från Tabell 26 finns det också en tydligare 

differens, framför allt mellan grupp Bs upplevda spänning, obehag och hot.  

Genom att jämföra resultatet av Tabell 21 och Tabell 24 kan man observera att grupp B har 

svarat att de upplevde sig mer uppjagade, upplevde sig mer stressade, större obehag och mer 

hotade i mellansekvensen än det gjorde i slutsekvensen.  Medan grupp A svarade att de kände 

mer rädsla och upplevde sig mer uppjagade i slutsekvensen än de gjorde i mellansekvensen. 

Båda grupperna uttrycker med andra ord lite högre rädsla i sektion som följer efter Modul II 

(mellansekvens för grupp B och slutsekvensen för grupp A) än sektionen som följer Modul I 

(slutsekvens för grupp B och mellansekvens för grupp A). Detta kan tolkas som ytterligare en 

koppling till Two-factor Theory of Emotion (Schachter & Singer, 1962; Dutton & Aron, 1974), 

där Modul II (som tolkas ha en högre absoluta svårighetsgrad (se avsnitt 5.3.2)) kan haft en 

överblödnings effekt till sektionen som följer.  

Jämför man HR-datan av grupp B i Tabell 22 och med den av grupp A i Tabell 25 kan man 

notera att både grupp A och grupp B har högre puls i mellansekvensen än i slutsekvensen. 

Detta är en intressant kontrast till att observationerna (se Appendix B) noterade att de flesta 

och mest tydligt uttryckta mimikerna skedde under slutsekvensen (se avsnitt 5.2.6). Detta 

tyder också på att fysisk upphetsning inte är helt påverkad från den föregående sekvensen då 

grupp A rimligtvis skulle haft en högre puls efter att ha spelat igenom Modul II än efter att ha 

spelat igenom Modul I.  
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Tabell 28 HR-data jämförelse grupp A och grupp B (kronologiskt) 

 
Tabell 28 illustrerar hur båda gruppernas genomsnittliga pulsvärden kronologiskt. I 

jämförelse med Tabell 22 och Tabell 25 finns det mer tydliga mönster i den kronologiska 

varianten. Att det finns likheter i en kronologisk jämförelse av enkätdatan (Tabell 26 och 

Tabell 27) och HR-datan (Tabell 28) är mycket intressant, då har mycket liknande kurva. Detta 

är dock troligt bara en tillfällighet och inte övertygande bevis. Under observationerna fanns 

det inga tydliga tecken som påvisade att Modul I och Modul II skulle haft en stark påverkan 

(se Appendix B).  

5.3.4 Trovärdighet i en liten urvalsgrupp 

Det fanns en tydlig differens i hur de olika deltagarna upplevde och graderade upplevelsen. 

Genom att svara på formuläret i Tabell 5 så framgår det tydligt att det finns kontrastfulla 

differenser hur olika deltagare upplevde artefakten övergripande. B1 och B5 har beskriver 

nästan motsatta upplevelser; B1 graderar upplevelsen starkt i samtliga skräckviktade 

beskrivningar medan B5 graderar samtliga beskrivningar under medel. Mönster som dessa 

påvisar att den genomsnittliga gruppvärderingen potentiellt är färgad på grund av 

kontrastfulla svar från en minoritet av deltagarna. Hade B1 eller B5, av någon anledning, 

exkluderats ur undersökningen, skulle det kunna ha en stor påverkan i den genomsnittliga 

skillnaderna mellan grupp A och grupp B.  

Deltagare A6 och A1 påvisar båda att artefakten innehåller element som utlöser personliga 

fobier. A6 påvisar ett obehag för höjder och A1 beskriver ett obehag för vatten (se Appendix 

B). Detta är inte något som tydligt påvisas i deras helhetgraderingar av artefakten, enligt Tabell 

5, och detta har troligtvis påverkat upplevelsen för båda deltagare i någon mån. A1 

demonstrerade en stark ovilja att kliva ner i vattnet (se Appendix B) och som illustrerats i 

Tabell 23 har A6 graderat upplevelsen av slutsekvensen (som innehåller ett fall från hög höjd) 

som mycket skrämmande i samtliga skräckviktade beskrivningar. Deltagare A6 och A1 

riskerar därför att ha bidragit till en skev bild av datan då det fobimanifesterade elementen 
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kan för båda ha utlöst fysiska upphetsningar och/eller blivit tolkade som ytterligare ledtrådar 

i den emotionella upplevelsen (se avsnitt 2.5).  

5.3.5 Speltidens påverkan  

Som visualiserats i Tabell 7 finns det en stor skillnader i speltid mellan deltagarna. 

Jämförelsevis tog den snabbaste genomspelningen av sekvensen 09.34 minuter (B4) och den 

längsta 34.47 minuter (A4) och den genomsnittliga tiden för en komplett session för grupp A 

var 18.11 minuter respektive 13.49 minuter för grupp B.  

Vachiratamporn et. al. (2014) forskning tycks antyda att ju längre tid en spelare spenderar 

med ett spel, desto mindre rädd kommer denne att uppleva sig. Deltagare A4 (se Appendix B) 

kan vara ett exempel för den effekten. A4 var den som spenderade längst totaltid i artefakten, 

tvekade att kalla spelet för ett skräckspel och var även en av de deltagare som reagerade minst 

fysiskt vid golvraset i Slutsekvensen. Deltagare B2 hade redan från startsekvensen en 

bekymmerslös mimik, men efter att ha spenderat 07.00 minuter i Modul II observerades 

denne ha en ännu mer oberörd attityd.  

I kontrast står dock deltagare B1, som hade en total speltid på 25.30 minuter. B1 hade några 

av de tydligaste fysiska reaktionerna med gester och utrop och svarade även väldigt högt på 

självutvärderingen i flera kategorier, övergripande genom samtliga utmaningar.  

Potentiellt hade spelsessioner som var längre eller kortare än ett bestämt intervall kunnat 

uteslutas ur undersökningen. Detta hade gjort att omkringliggande element som påverkar 

deltagarnas bedömning hade kunnat minimeras. Detta hade dock riskerat att homogenisera 

grupperna och därmed också vinkla forskningen.   

Då urvalet av deltagare redan hade ett relativt brett spektrum (se avsnitt 5.1.2), och en av dem 

relativt lång speltid i kontexten av den här undersökningen. Trots att B2 bidrog med ett 

inhomogent resultat, som motsatte sig Vachiratamporn et. al. (2014) regel, tycks det inte 

obefogat att kunna jämföra resultaten mellan deltagarna.  
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5.4 Slutsatser 

Den frågeställning som undersökts i denna studie är på vilket sätt, om något, kan olika ludiska 

utmaningar påverka den affektiva tonen i skräckspel?  

Resultatet av studien påvisar inte att det finns någon tydlig korrelation mellan den affektiva 

tonen och typen av utmaningar. Båda grupperna rapporterar övervägande snarlika mönster i 

sina upplevelser, i form av HR-data, självutvärderingsdata och observationsdata oberoende i 

vilken ordning de olika utmaningarna kom. Självutvärderingsdatan visade att grupp A och 

grupp B hade liknande upplevelser av respektive utmaning. Båda grupperna rapporterade en 

viss skillnader mellan båda utmaningarna; där utmaningen baserad på reaktionsförmåga och 

spatialt tänkande rapporterades orsaka något högre stress och uppjagning än utmaningen 

baserad på logik och mönsterigenkänning. Då en majoritet av deltagarna delgav att 

utmaningen baserad på reaktionsförmåga och spatialt tänkande upplevdes svårare än den 

baserad på logik och mönsterigenkänning, kan denna skillnad inte tillförlitligt anskrivnas till 

den affektiva tonen.  

Det förekommer dock spår som kan tolkas att utmaningarnas svårighetsgrad kan ha en 

påverkan på spelarens upplevelse. Utmaningen som bedömdes ha en högre absolut 

svårighetsgrad, påvisar tecken på en marginellt högre självutvärdering av känslosvall relaterat 

till rädsla. Denna överblödningseffekt kan då tolkas som att en svårare utmaning bidar till 

större fysisk upphetsning som enligt Two-factor Theory of Emotion (Schachter & Singer, 1962) 

kan bidra till att spelarna tolkar denna upphetsning att vara anstiftad av rädslan.  

På grund av studiens begränsade urval, och de varierande upplevelserna som rapporterades 

av båda grupperna under artefaktens identiska startsekvens, kan detta inte trovärdigt bevisas 

som annat än tillfälligheter.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Reflektion av genomförande 

Som Aron och Dutton (1974) och Schachter och Singers (1962) forskning påvisar, används 

externa signaler för att tolka en intern upphetsning.  Studier som vill undersöka detta fenomen 

kommer därmed alltid vara känsliga för kontamineringsrisker - både i form av externa 

element och interna faktorer.  

Deltagaren kan tänkas ha interna reaktioner utlösta på grund av olika runt omkringliggande 

faktorer. Deltagaren kan känna sig komfortabel med utrusning eller labbmiljö, eller ha någon 

annan anledning för interna fysiska reaktioner som till exempel medicin. Studien utfördes inte 

med någon metod för att filtrera eller fundera över kontanimerad data, utöver den 

informationen som uppkom under observationen/intervjun och är därför huvudsakligen en 

okänd variabel i studien. Detta hade kunnat lösas genom att ha en mer detaljerad 

bakgrundsundersökning, till exempel i samband med enkätundersökningen. Studien hade 

också fördelaktigt också kunnat notera vid vilken tid deltagarna senaste ätit, då för att kunna 

potentiellt värdera hur blodsockernivån kan ha påverkat studien. Det tycks som en logisk 

vidareutveckling från Aron och Duttons (1974) forskning, att fysiska reaktioner oavsett orsak 

(till exempel avsaknad av mat) kan påverka deltagarnas kognitiva tolkningar – och där med 

påverka studien. Det hade även funnits ett värde i att fastställa huruvida deltagarna hade 

någon form av fobi. Om en fobi som spelaren hade förekom i spelet kunde deltagaren 

exkluderats ur undersökningen.  

Genom att analysera Tabell 7 kan man se ett mönster att flera av deltagarna har en 

normaliserad vilopuls som ofta sjunker under 0 (d.v.s. vilopulsen). Detta beror troligen på att 

vilopulsen mättes innan undersökningen påbörjades. Intentionen var att vilopulsen inte skulle 

bli påverkad av eventuella fysiska reaktioner från artefakten. Det verkar dock troligt att flera 

av deltagarna hade en hög puls innan testet - kanske på grund av nervositet eller förväntan. 

Mer taktiskt hade kanske varit att mäta pulsen efter att alla andra element i undersökningen 

hade varit avklarade, eller potentiellt hade pulsen kunnat mätas både före och efter och sedan 

hade den mest lämpliga valts. I Garner et. al. (2010) studie undvek de att berätta att studien 

skulle mäta rädsla.  

6.1.2 Reflektion av metodval  

Överlag hade denna studie många olika metoder för att samla in data - detta gjorde tiden för 

samanställning och analys låg. Det var inte heller självklart hur olika data skulle vägas 

och/eller valideras mot varandra.  

Enkätundersökningen var kanske den viktigaste komponenten då data var relativt lätt att 

hantera. Det framgick dock tydligt att deltagarna hade olika sätt att svara på, och värdera, 

frågorna. Observationer och intervjuer fungerade som bra komplement för att validera 

enkäterna, i teorin. Till en viss nivå underlättade de att förtydliga den kvalitativa datan – men 

gjorde också att den kvantitativa datan blev mer komplicerad att analysera då det krävdes mer 

personliga tolkningar för analys. Många gånger var det lättare att inkludera de kvalitativa 

insikterna som en fotnot, och väga bara kvantitativ data mot kvantitativ data. Att använda 

enkätskalor med ett centralt värde gjorde undersökningen tydligare att analysera, då 
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exkluderingen av mittensvaren, som föreslagits av Ejvegård (2009) (se avsitt 3.1.4), bidrog till 

att skapa tydligare polariseringar i svarstrenderna.   

Att använda HR-datan var en intressant, men inte självklara process. HR-data användes 

huvudsakligen som en metod för att jämföra fysisk upphetsning mellan de båda grupperna.   

Det hade varit klokt att inkludera och utgå från ett etablerat ramverk – då det potentiellt hade 

kunnat ge en tydligare insyn i användning och tolkning av HR-data.    

Garner et. al. (2010) och Vachiratamporn et. al. (2014) använde båda videoinspelning för att 

dokumentera deltagarnas ansikten eller kroppsspråk. Undersökningen innehöll vid tillfället 

redan mycket data att behandla vid analys, men potentiellt hade inkluderingen av 

bildskärmsinspelning eller videoinspelning, vid analys även vid denna studie. Utöver mer 

explicit data, hade inspelning kunnat underlätta att göra exakta noteringar av händelser och 

som hade kunnat jämföras mot HR-datan.  

6.1.3 Etiska aspekter 

Som Leffler (2001) skriver så kan skräck väcka mycket starka reaktioner och vissa individer 

vill absolut inte ha något att göra med det. Detta gör att studier som berör skräck är 

problematiska från början.  

Denna studies intention var att standardisera genomförandet så mycket som möjligt. Därför 

blev samtliga deltagare informerade om studiens detaljer på plats. Det betydde att samtliga 

deltagare var närvarande i labbmiljön när de blev informerade om att artefakten innehöll 

skräckelement. Deltagarna blev informerade om att de inte behövde delta i studien om de inte 

ville, men samtliga deltagare (även de som i slutänden drog sig ur) valde att påbörja 

undersökningen. Problematiken med detta är att i och med att deltagarna redan hade 

accepterat att vara en del av undersökningen och tagit sig till platsen är det troligt att de kände 

sig (medvetet eller omedvetet) tvingade att delta – även om de egentligen inte ville. Det hade 

kanske varit mer rättvist att informera deltagarna att undersökningen kunde innehålla 

skräckelement i förväg, men då till risken att det hade haft potentiellt betydande konsekvenser 

på studien.  

På grund av att deltagarna inte blev informerade om skräcken i förväg, utformades artefakten 

för att ha en mild skräcknivå; då intentionen var att ingen skulle må dåligt av upplevelsen 

oavsett relation till skräck (se avsnitt 3.1.3). Artefakten designades därför för att utesluta från 

explicit användandet av monster, chockerande bilder eller direkt makabra scenerier. Denna 

”milda" infallsvinkel tycktes dock noteras av flera av deltagarna som tycktes slappna av allt 

eftersom under upplevelsen. Flera deltagare beskrev också utmaningarna som de tillfällen då 

de kände sig säkra (se avsnitt 5.3.2). Detta kan vara anledningen till den genomsnittliga pulsen 

var lägre slutet än i början (se avsnitt 5.2). Potentiellt hade det varit mer lämpligt att göra 

artefakten något mindre oförutsägbar – då The Two-Factor Theory (Shachter och Singer, 

1962) kräver att individen godtyckligt kan tolka de externa ledtrådarna som anledningen för 

den fysiska upphetsningen. Om deltagarna tror att de ska bli rädda kommer de troligtvis leta 

efter andra externa ledtrådar.   

6.1.4 Branschperspektiv och andra applikationsområden.  

Det finns ett värde i att bekräfta om (och i så fall hur) olika ludiska utmaningar påverkar den 

affektiva tonen i spel. I denna studie var skräck utgångspunkten, men om utmaningarna hade 

visat en påverkan på den affektiva tonen så hade denna vetskap kunnat sträcka sig till vilken 
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genre som helst. Sykes (2006) skriver att det i spelet i allmänhet finns mindre vetenskapligt 

underlag för att definiera affektiva toner, och genom att göra fler typer av studier kan man 

börja kartlägga hur olika spelspecifika element påverkar den affektiva tonen.  

Genom att definiera hur olika utmaningar kan hjälpa till att forma hur vi upplever spel kan 

detta appliceras inom seriouse games och vidare betyder det även att man kan börja använda 

det inom andra industrier, inom t.ex. sjukvård vid behandlingar där det är fördelaktigt att 

patienten upplever en specifik känsla. 

Slutsatsen av denna studie visade inga tydliga tecken på att någon av de utmaningar som 

genomfördes hade en påverkan på den affektiva tonen - men det betyder inte att det inte finns. 

Fler studier behövs för att påvisa om det finns någon påverkan på den affektiva tonen. Om 

bevisen talar för att det inte finns någon påverkan är det också en viktig insikt.   

6.2 Framtida arbete 

6.2.1 Bredare enkätundersökning 

Kortsiktigt skulle undersökningen kunna expanderas till fler deltagare och nästa steg kunde 

varia att minska metoderna och istället fokusera på en stor enkätundersökning, som 

deltagarna kan göra hemifrån. Detta skulle göra att projektet skulle få mycket kvantitativ data. 

Denna typ av undersökning skulle bli mindre krävande att anlysera, då den inte förlitar sig på 

att kvalitativ data och riskera där därför inte heller misstolka den.  Detta skulle potentiellt 

också leda till ett mer ärligt resultat – då det flesta spel inte upplevs under identiska 

labbförutsättningar och deltagarna kan svara utan att kännas sig observerade.   

Det hade också varit intressant att fortsätta med en fördjupad studie som fokuserar ännu mer 

på den kvalitativa aspekter. Vachiratamporn et. al. (2014) påstår att deras i undersökning att 

EEG inte hade lika tydligt resultat som EKG - men det hade varit intressant att försöka hitta 

ett mer avancerat verktyg som går förbi deltagarnas subjektiva tolkningar och tolkar de fysiska 

reaktionerna. Det skulle också vara spännande att jämföra en djupgående kvalitativ studie 

med ett stor kvalitativ enkätutskick och jämföra hur de korrelerar till varandra   

Det mest intressanta hade nog varit att skära bort alla skräckspelselement, och estetiska 

detaljer och göra en studie på flera små typer av utmaningar som studiedeltagarna får 

utvärdera – i ett försök att förstå hur olika typer av mekaniska utmaningar i sig själv påverkar 

den affektiva tonen.  
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Appendix A -  Enkätformulär 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

Appendix B -  Observation 

Följande dokument presenterar en sammanfattning av observationer som gjorda på de 

individuella deltagarnas interaktioner med artefakten under spelsessionen. Observationerna 

inkluderar med kommentarer och tankar som delgivits av deltagarna under spelsessionen och 

kompletteras med sammanfattningar från den efterföljande intervjun.  

Deltagare A1 

Grupp: A 

Kön: Man 

Åldersgrupp: 26–35  

Allmänspelvana: 10 

Skräckspelsvana: Sällan  

Vilopuls: 61 

Speltid: 00.13.55 

Start 1/2 - 00.02.56 

Deltagaren börjar med att bekanta sig med kontrollerna genom att pröva samtliga initialt 

informerade kontroller. Deltagaren identifierar också korrekt att spelavataren även kan ducka 

och luta sig sidledes. Deltagaren prövar initialt att försiktigt luta sig runt spelets första hörn, 

men överger snabbt försiktigheten och börjar röra sig bestämt och målmedvetet genom miljön. 

Deltagaren tycks notera dörren, men väljer att undersöka rummet först.  Deltagarens 

undersökning är effektiv och han försöker interagera med flera statiska objekt i scenen i snabb 

session. Deltagaren identifierar ett av de interaktiva objekten. Deltagaren söker sig därefter ut 

ur det första rummet och prövar öppna två av de låsta dörrarna. Deltagaren delger efteråt att 

han antog att alla lila dörrar var låsta, och försätter med att ignorera resterande lila dörrar i 

nivån. Deltagaren springer ner för trappen och fram till dörren till källaren, stannar till och 

öppnar dörren med lite mer försiktighet, för att sedan gå ner i källaren med samma initiala 

beslutsamhet. Deltagaren undersöker snabbt källaren och går fram till hålet. Deltagaren tycks 

tveka en stund, vänder sig om, tvekar igen, och vänder sig sedan tillbaka till hålet och hoppar 

ner. 

Start 2/2 - 00.01.38 

Deltagare tittar ner från balkongen och tycks notera den stora bassängen i det angränsande 

rummet nedanför. Deltagaren suckar, och skruvar lite på sig innan han försätter. Deltagaren 

hittar snabbt trappan av byggnadsställningar och tar sig ner till den nedre våningen. Deltagaren 

prövar även de låsta dörrarna, innan han går in i det stora rummet. Deltagaren börjar vid det 

här tillfället röra kamera mer ryckigt och tycks försöka hålla uppsyn åt alla håll omkring sig. 

Deltagaren försöker inte agera med fler objekt i nivån, utan går ner till den stora poolen och 

tycks försöka hitta en väg runt. Deltagaren informerar senare att han inte gillar vatten, och ville 

undvika att gå ner i det vid varje möjligt tillfälle. Deltagaren hittar och tar sig snabbt över bron 

av flytande böcker. Innan deltagaren fortsätter till nästa stannar han upp och ser sig om i 

rummet för att sedan fortsätta.  

Modul I - 00.03.34 

Deltagaren går fram till det första fyrfatet och prövar aktivera det. Deltagaren tycks reagera på 

ljudet och börjar se sig omkring, först ner genom gallret och snurrar runt och sedan runt i en 



 

cirkel. Deltagaren prövar klicka på ett annat fyrfat och börjar återigen se sig omkring. 

Deltagaren prövar öppna dörren, och nicka för sig själv när han upptäcker att den är låst. Efteråt 

berättar han att det här rummet fick honom att slappna av då det var uppenbart att det var ett 

pussel han skulle lösa här och inte behövde oroa sig för något annat. Deltagaren interagerar 

med ett de brinnande av fyrfaten och identifierar att ljudkällan kommer uppifrån. Deltagare 

prövar sedan aktivera och avaktivera flera av fyrfaten och noterar att vattnet närmare sig vid 

varje interaktion med fyrfaten. Deltagaren prövar flera enligt eget utsago, slumpmässiga 

kombinationer tills vattnet är precis ovanför avataren. Deltagaren försöker, utan framgång, 

ducka under vattnet innan avataren blir träffad och rummet nollställs. Deltagaren byter hållning 

och lutar sig närmare skärmen. Deltagaren verkar nu sakta ner lite i sina försök och tycks mer 

metodiskt pröva olika lösningar, tills att han hittar rätt. Deltagaren berättar i efterhand att han 

inte exakt identifierat mönstret för hur fyrfaten interagerade med varandra, men att han visste 

ungefär hur han skulle ta gå tillväga för att med att hitta lösningen.   

Mellansekvens - 00.02.12 

Deltagaren rör sig mer försiktigt när han går ner i vattnet. Han försöker tydligt undvika att 

vistas i vattnet genom att försöka springa och hoppa upp på diverse objekt när möjligt. När 

ljudeffekten av att statyn reser sig ur vattnet spelas börjar deltagaren snabbt se sig omkring. 

Han tycks notera statyn och rör sig inte förrän statyn slutat röra på sig. Deltagaren försöker, 

utan succé, klättra förbi statyn utan att röra i vattnet. När statyns sekundära effekt aktiveras 

rycker deltagaren lätt till och försöker upprepade gånger hoppa upp på en tunna, innan han 

springer ut ur rummet. Han vänder sig om och tittar på statyn innan han fortsätter. Deltagaren 

meddelar senare att det var på den här punkten han ansåg att spelat var obehagligast, eftersom 

han, som tidigare nämnt, inte gillar vatten och var osäker på om statyn skulle börja röra på sig. 

Deltagaren tar sig snabbt igenom resterande delar av sekvensen och försätter att undvika 

vattnet om möjligt. Han stannar upp och interagerar med Apollo-statyn innan han försätter till 

nästa sektion.  

Modul II - 00.02.30 

Deltagaren går genast fram och hoppar upp på den första boken och hoppar snabbt till den 

andra. Han tycks inte notera att böckerna börjar lösas upp och stannar upp för att se sig 

omkring. Deltagaren har antagit en mer avslappnad kroppshållning. Han rycker dock lätt till och 

gör ett förvånat ljud när boken han står på helt har försvunnit och han faller ner på start 

plattformen igen. Deltagaren verkar snabbt anpassa sig och börjar hoppa på plattformarna utan 

att stanna upp, men misslyckas med ett av hoppen och faller ner. När rummet nollställt sig 

stannar deltagaren upp, tycks tydligt planera ut sekvensen genom att följa den tilltänkta vägen 

längs plattformarna med kameran. Efter ett par misslyckade försök tar sig deltagaren igenom 

utmaningen. Deltagaren uppgav sedan att utmaningen i Modul II var enligt honom svårare än 

den i Modul I, då den krävde mest precision och han kunde inte gissa sig till en lösning.  

 

Slut - 00.01.05 

Efter föregående sektion har deltagaren en mycket avslappnad kroppshållning. Han tittar ner på 

trägallergolvet och kliver försiktigt in på det, och vänder sedan kamera för att titta på en 

väggmålning. När golvet går sönder sträcker deltagaren rakt på ryggen i stolen och ett par 

förvånad utrop. Deltagaren ser sig om på miljöerna och noterar att delar av den första nivån 



 

finns i taket.  Deltagaren beskriver sekvensen som att falla genom golvet som den det mest 

chockerade delen av spelet. Han återger också att han tycker det var väldigt intressant med det 

”spegelvända” rummet och att det fick honom att känna sig som att han var i upp- och nedvänd 

värld.   

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett lugnt kroppsspråk genom sessionen och hade en tydlig erfarenhet av 

förstapersonspel. Deltagaren agerade fick ett tydligt avslappat mimik under Modul I och Modul 

II och hade tydligast reaktioner under mellansekvensen och slutet. Deltagaren beskrev spelet 

som ett spännande spel med skräckelement. Han delgav även att han tycker att det var jobbigt 

med alla sekvenser som innehöll vatten och tyckte att de var obehagliga. Deltagaren berättade 

även att han kände sig som mest lugn under utmaningarna, för att då behövde han bara 

fokusera på att klara av dem.   



 

Deltagare A2 

Grupp: A 

Kön: Kvinna 

Åldersgrupp: 19–25  

Allmänspelvana: 10 

Skräckspelsvana: Sällan  

Vilopuls: 72  

Speltid: 00.15.47 

Start 1/2 - 00.02.22 

Deltagaren tycks vara bekväm med kontrollerna från början, men börjar försiktigt undersöka 

det första rummet. Deltagaren tycks ha en ganska spänd kroppshållning. Hon går dock 

systematiskt igenom rummet och tycks bara försöka klicka på saker när muspekaren påvisar att 

det går att interagera med objektet. Hon hittar majoriteten av interagerabara objekt innan hon 

går öppnar dörren. Deltagaren prövar interagera med samtliga dörrar på övervåningen innan 

hon går ner mot källaren, på vägen interagerar hon också samtliga interagerbara objekt. Innan 

hon öppnar källardörren skakar hon lätt på huvudet. Deltagaren går relativt rakt fram till hålet 

och hoppar ner.  

Start 2/2 - 00.00.56 

Deltagaren går genast fram och pröva öppna den låsta dörren. Hon går tillbaka till rummet 

sektionen börjar med att titta upp mot himlen (där källaren var tidigare) och tycks mumla något 

för sig själv. Hon hittar vägen ner för byggnadsställningarna och prövar båda dörrarna på 

nedervåningen innan hon ger sig ut i det stora rummet. Deltagaren ser sig omkring och rycker 

till när hon vänder kameran till ett hörn där det finns en klump gegga. Hon fortsätter med viss 

försiktighet att se sig omkring och prövar interagera med ett par objekt innan hon går ner till 

poolen. Hon väljer att gå fram till bron av böcker direkt. Deltagaren börjar först hoppa längs 

bron, men hon råkar missbedöma ett hopp och faller ner i vattnet. Hon använder 

springfunktionen för att snabbt ta sig upp ur vattnet och in till nästa sektion.  

Modul I - 00.01.29 

Deltagaren går först fram till fyrfaten, men utan att interagera med dem vänder hon sig om och 

noterar att det inte finns någon väg tillbaka. Deltagaren går fram till den låsta dörren och 

försöker öppna den. Hon återvänder tillbaka till fyrfaten och interagerar med det närmaste. 

Deltagaren noterar att fyrfaten tycks påverka dess grannar på något sätt. Hon klickar på ett nytt 

fyrfat, backar tillbaka för att få en överblick på samtliga fyrfat. Deltagaren släpper musen och 

byter hållning i stolen. Efter en kort stund av fundering tar hon upp musen igen och går fram till 

det ett av fyrfaten och aktiverar det. Deltagaren gör ett besviket ljud och stannar upp igen. Efter 

ytterligare en kort paus interagerar hon med några av fyrfaten i snabb session. Hon ser sig om, 

med mer avslappnade men hastigare rörelser än tidigare.  Efter ytterligare ett par av snabba 

interaktioner hittar hon lösningen och går vidare till nästa nivå.   

Mellansekvens - 00.02.05 

Deltagaren får aningen stelare kroppshållning igen, när korridoren leder ner i vattnet. Hon ser 

sig omkring, men fortsätter framåt i en stadig hastighet. Deltagaren slutar springa, men 

fortsätter att gå mot statyn som uppenbarar sig ur vattnet. Deltagaren delgav senare att hon 

först var orolig att statyn skulle vara ett monster som skulle attackera henne, men när hon 



 

förstod att den inte skulle göra det så förstod hon också att inget skulle attackera henne under 

resten av spelet. Hon undersöker båda statyerna innan hon går vidare till nästa sektion.  

 

Modul II - 00.04.49 

När deltagaren ser plattformarna så rätar hon till sig i stolen. Hon börjar med att undersöka 

rummet och identifierar korrekt dörren hon måste nå för att ta sig till vidare. Deltagaren hoppar 

upp på den första boken, noterar att den börjar försvinna och försöker snabbt utföra nästa hopp 

men missar, faller ner och rummet nollställs. Deltagaren gör där efter en snabb serie av 

misslyckade försök, och blir synligt mer och mer frustrerad efter varje misslyckat försök. Hon 

stannar upp och ser sig om i rummet var på hon utför ytterligare ett par försök innan hon tycks 

identifiera den korrekta vägen, och ytterligare ett par innan hon lyckas ta sig igenom till nästan 

sekvens. I efterhand delger deltagaren på att hon ansåg att böckerna borde haft en större hitbox 

och att det var svårt att utföra många av hoppen.   

Slut - 00.04.06 

Deltagaren går bestämt fram genom korridoren och går rakt fram till väggmålningen. När golvet 

går sönder så gör deltagaren ett förvånat utrop. Deltagaren kom sedan att beskriva den här 

delen som den mest chockerade delen av spelet. Efter fallet försätter deltagaren försiktigt in i 

nästa rum. Hon undersöker miljön noggrant och läser texten ovanför tunneln innan hon går in. 

När tunneln börjar rasa börjar hon genast springa tills att hon springer in i en stenvägg. Medan 

tunneln rasar runt henne kommenterar hon att det var omöjligt för henne att hinna ut och att 

det måste vara en omöjlig sekvens.  

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett alert och spänt kroppsspråk genom sessionen, hon var tydligt bekväm med 

förstapersonspels kontroller.  Deltagaren delgav under intervjun att hon tyckte spelet var lite 

”läskigt” men att hon aldrig blev jätterädd. Hon beskrev spelet som ett skräckspel – då hon tycke 

att miljöerna, mekanikerna och ljuden var väldigt genretypiska. Hon delgav att hon kände sig 

mest chockad när golvet rasade – men att hon var mest stressad när tunneln började rasa.  

  



 

Deltagare A3 

Grupp: A 

Kön: Kvinna 

Åldersgrupp: 36–45   

Allmänspelvana: 5  

Skräckspelsvana: Aldrig  

Vilopuls: 76 

Speltid: 00.34.47 

Start 1/2 - 00.05.22 

Deltagaren börjar tillsyns slumpmässigt undersöka rummet. Hon försöker först interagera med 

flera statiska objekt innan hon hittar det första interagerbara. Hon tycks inte ta notis om att 

muspekaren visar om ett objekt är interagerbart eller inte och spenderar en tid med att 

undersöka flera av objekten i scenen. Hon interagerar med samtliga interaktiva objekt i rummet 

innan hon går ut i hallen. Deltagaren sätter sig rakare i stolen när hon kliver ut i hallen. Hon 

börjar med att interagera med den närmaste låsta dörren och börjar sedan systematiskt gå 

igenom samtliga interaktiva objekt i hallen. Hon misslyckas dock interagera med den sista 

statyn innan hon går in i källaren. Deltagaren går fram till hålet, undersöker det, och fortsätter 

sedan undersöka resten av källaren. Hon går tillbaka upp till sovrummet och försöker 

interagera med flera statiska (och redan interagerade objekt). Deltagaren sätter sig rakare i 

stolen. Hon går igenom hallen och prövar öppna alla dörrar en gång till innan hon återvänder till 

källaren. Hon går fram till hålet och den här gången hoppar hon ner.   

Start 2/2 - 00.00.58 

Deltagaren går fram till den låsta dörren. Hon tycks notera byggnadsställningarna och hoppar 

ner. Hon prövar öppna båda de låsta dörrarna innan hon går ut i poolområdet. Deltagaren går 

igenom området och försöker interagera med flera objekt. Deltagarens mimik och kroppsspråk 

är avslappnat. Hon kommer ner till poolen och går genast över bron. Hon prövar direkt kliva ut 

på bron och passerar den. Hon öppnar dörren och går in nästa sektion.  

Modul I - 00.04.15 

Deltagaren går direkt fram till den låsta dörren. Hon går fram till ett fyrfat och försöker 

interagera med det – men hon står inte nog nära för att kunna aktivera den. Detta tycks leda till 

en del förvirring och deltagaren börjar försöka undersöka väggarna och golvet. När deltagaren 

korrekt identifierat att det inte går att interagera med något annat objekt i scenen försöker hon 

öppna dörren igen. Deltagaren fördelar om vikten i stolen och går med avataren fram till ett av 

fyrfaten och lyckas aktivera det. Hon tycks inte notera ljudeffekten. Deltagaren börjar 

experimentera med olika lösningar. Tillslut kolliderar vattnet med avataren och rummet 

återställs. Deltagaren återvänder till fyrfaten och fler kombinationer. Rummet återställs en gång 

till innan hon hittar lösningen.   

Mellansekvens - 00.00.55 

Deltagaren går raskt igenom korridorerna. Hon stannar inte för att titta när statyn reser sig utan 

går förbi den. När statyns sekundära effekt startas ser hon sig om i miljön, men fortsätter snabbt 



 

vidare. Deltagaren försöker att interagera med några av de statiska lamporna som hänger i 

korridoren, men fortsätter snabbt vidare till nästa sekvens.   

 

Modul II - 00.21.07 

Deltagaren går snabbt fram till den första boken och hoppar upp på den. Hon noterar att boken 

börjar försvinna och hoppar snabbt vidare till nästa. Deltagarens kroppsspråk blir genast mer 

spänt medan hon försöker utföra nästa hopp. Hoppet resulterar i ett misslyckade. Deltagaren 

ser sig om i rummet och prövar igen att hoppa längs med böckerna. Deltagaren gör flera försök, 

men misslyckas på flera olika sektioner. Hon blir tydligt engagerad i uppgiften och lutar sig 

närmare medan hon försöker klara av hoppen. Deltagaren spenderar en lång tid med att försöka 

klara av utmaningen, och hon blir gradvis mer säker. När deltagaren nästan klarat av 

utmaningen, men misslyckas på den sista boken, sjunker hon lätt ihop i stolen. Hon 

kommenterar att hon är nära att ge upp. Hon lyckas dock avklara utmaningen efter ett försök 

till. Deltagare delgav senare att hon tyckte att det här var den svåraste delen av spelsessionen 

och att hon inte var bra på den typ en av spel.  

Slut - 00.02.10 

Deltagaren går snabbt ut på trägallergolvet och stannar för att titta på väggmålningen. 

Deltagaren rycker lätt till när golvet går sönder. Hennes kroppsspråk är fortfarande avslappnat 

när hon börjar undersöka det sista rummet. Hon prövar öppna båda dörrarna innan hon hoppar 

ner till det sista rummet. Hon stannar upp och tittar på sängen i taket innan hon går in i tunneln. 

När tunneln börjar rasa börjar hon springa men hon går vilse i tunneln och avataren blir klämd.  

Generella observationer.  

Deltagaren började med ett mer alert kroppsspråk och tycktes ha lite problem med 

kontrollerna, men blev gradvis mer och mer avslappnad och bekväm med kontrollerna under 

sessionens gång. Under utmaningarna, framför allt i Modul II, antog deltagaren en mer 

fokuserad mimik.  Deltagaren delgav under intervjun att hon inte tyckte att det var ett 

skräckspel – då hon inte tyckte att det var jätteskrämmande – utan hon vill istället beskriva det 

som ett pussel/mysterium. Hon ansåg dock att hon blev chockad när golvet rasade.  

 



 

Deltagare A4 

Grupp: A 

Kön: Kvinna 

Åldersgrupp: 19–25   

Allmänspelvana: 7 

Skräckspelsvana: Sällan 

Vilopuls: 87 

Speltid:  00.19.30 

Start 1/2 - 00.04.07 

Deltagaren börjar att försiktigt undersöka det första rummet. Deltagaren har en spänd 

kroppshållning.  Deltagaren försöker först ivrigt att interagera med statiska objekt. Efter att hon 

hittar ett interaktivt objekt börjar hon mer försiktigt undersöka miljön. Hon interagerar med 

samtliga interaktiva objekt i rummet. När hon kommer ut i hallen går hon fram till den första 

dörren och försöker öppna den. Sedan går hon systematiskt igenom hallen och interagerar med 

samtliga dörrar och interaktiva objekt. Deltagaren tar ett djup andetag innan hon öppnar dörren 

till källaren och går ner. Hon försöker interagera med några statiska objekt på vägen. Hon går 

sedan rakt fram till hålet och hoppar ner.    

Start 2/2 - 00.02.17 

Deltagaren går fram till den låsta dörren. Hon går sedan till början av balkongen och verkar inte 

vara helt säker på vart hon ska. Hon tittar ner emot poolområdet. Hon försöker sedan 

interagera med några av de statiska objekten och prövar att öppna den låsta dörren igen. Först 

nu tycks hon lägga märka till byggnadsställningarna och hoppar ner. Hon prövar den närmaste 

dörren innan hon går ut i poolområdet. Deltagarens kroppsspråk är spänt och hon styr musen 

med ryckiga rörelser. Hon kommer ner till poolen och går genast över bron. Hon prövar 

interagera med en av böckerna på bron. När hon kommer över till andra sidan går hon genast in 

till nästa sektion.  

Modul I - 00.03.05 

Deltagaren går fram till ett av fyrfaten och aktiverar det. Hon vänder sig mot dörren, men 

vänder sig snabbt till fyrfaten igen. Hon tycks inte notera ljudeffekten. Deltagaren börjar 

experimentera med olika lösningar. Hennes mimik blir med avslappnad desto mer tid hon 

spenderar med pusslet. Vattnet kolliderar med avataren och hon uttrycker förvåning över att 

rummet återställs. Vid hennes nästa interaktion tycks hon notera ljudeffekten och hon 

identifierar att det nu finns vatten i taket. Hon fortsätter att växla mellan att rikta kameran mot 

vattnet och mot fyrfaten. Hon löser pusslet men vattnet kolliderar ändå med avataren och 

rummet nollställs. Deltagaren går fram till dörren och går vidare till nästa sektion.  

Mellansekvens - 00.03.05 

Deltagaren går långsamt i korridorerna. Hon försöker att interagera med ett statiskt objekt. 

Deltagaren har ett avslappnat kroppsspråk.  När hon kommer nog nära statyn för att den ska 

resa sig ur vattnet, saktar hon ner men fortsätter framåt. Hon försöker att interagera med 

statyn. Hon går ett varv runt statyn innan hon försätter vidare.  Hon interagerar med Apollo-



 

statyn och går vidare. Innan hon går intill nästa sektion stannar hon snabbt till och observerar 

området där vattnet tar slut. Hon kommenterar att det ser intressant ut.  

Modul II - 00.03.30 

Deltagaren tittar snabbt igenom rummet men går snabbt går fram till den första boken. Hon 

noterar att böckerna börjar försvinna under hennes fötter och försöker mer stressigt att hoppa 

men hon misslyckas med ett hopp och rummet nollställs. Så fort deltagaren återfått kontrollen 

på karaktären – försöker hon hoppa upp på böckerna igen. Deltagaren utför en serie 

misslyckade hoppförsök och hon blir tydligt succesivt mer frustrerad. Deltagaren börjar svära 

för sig själv vid misslyckade försök. Deltagaren stannar upp och undersöker kort miljön innan 

hon försöker hoppa. Deltagaren berättade senare att hon tyckte att den här utmaningen var 

överlägset den svåraste.  

Slut - 00.03.26 

Deltagaren går snabbt ut på trägallergolvet och stannar för att titta på väggmålningen. När 

golvet går sönder rycker deltagaren kraftigt och skriker till. Efter att hon navigerat sig upp ur 

vattnet går hon fram till, och försöker interagera med, de två låsta dörrarna. Hon går in i det 

angränsade rummet. Hon undersöker noga området och kommenterar på att hennes säng står i 

taket. Deltagaren går sedan fram till tunnelöppningen och undersöker texten. Hon går in i 

tunneln och när hon hör att den börjar rasa vänder hon sig om och noterar att vägen är 

blockerad bakom henne. Hon lyckas gå vilse innan hon hittar slutet av tunneln och avataren blir 

begravd.   

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett spänt kroppsspråk under sessionen. Under utmaningarna gestikulerade 

hon tydligt och reagerade och utryckte verbal frustrering. Under mellansekvensen och slutet 

reagerade hon kraftigt på skrämsel element (och beskrev det momentet hon var mest rädd).  

Deltagaren beskrev spelet som ett skräckspel och hon delgav att hon blev rädd flera gånger – 

men att hon också var frustrerad under Modul II.   

  

  



 

Deltagare A5 

Grupp: A 

Kön: Man 

Åldersgrupp: 26–35   

Allmänspelvana: 9 

Skräckspelsvana: Ibland 

Vilopuls: 72 

Speltid: 00.15.30 

Start 1/2 - 00.03.07 

Deltagaren fnyser och ler när introduktionstexten presenteras. När deltagaren fick kontroll över 

karaktären började han med att experimentera med avatarens rörelseschema. Deltagaren 

fortsatte sedan snabbt och systematiskt att söka igenom rummet. Deltagaren delgav senare att 

han blev intresserad av narrativet och försökte hitta alla interagerbara objekt för att ta del av 

dem så mycket som möjligt. Deltagare missar bara ett interaktivt objekt i första rummet, innan 

han går ut i hallen. Han försöker systematiskt öppna samtliga dörrar och interagerar med båda 

statyerna innan han går ner mot källaren. Deltagaren stannar upp och öppnar dörren försiktigt 

och hans kroppsspråk tycks antyda att han förväntar sig något på andra sidan. När inget händer 

går han systematiskt igenom källaren. Han stannar dock vid hålet innan han vänder tillbaka och 

går upp ur källaren och ut i hallen igen. Deltagaren kommenterar att det fortfarande fanns en 

dörr han inte prövat, och att han vill konfirmera att det var låst innan han fortsatte. Deltagaren 

går sedan rakt ner i källaren och hoppar ner i hålet.  

Start 2/2 - 00.01.25 

Deltagaren går fram mot den låsta dörren, men prövar att interagera med några statiska objekt 

på vägen. Efter att ha prövat öppna den låsta dörren tycks deltagaren notera trappan av 

byggnadsställningarna. Han går dock en sista vända på balkongen innan hoppar ner till den 

nedre våningen. Deltagaren prövar öppna det båda låsta dörrarna och prövar interagera med 

ett av de statiska fyrfaten innan han går in ut i poolområdet. Deltagaren ser sig om kring och 

stannar till med kameran riktat mot ett hörn där det finns en klump gegga. Deltagaren fortsätter 

sedan systematiskt att undersöka området innan poolen, men hittar inga interagerbara objekt. 

Deltagaren går ner till poolen, ser sig omkring, men går snabbt över till bron av flytande böcker. 

Han börjar först med att hoppa på böckerna men övergår snabbt till att bara springa på bron. 

Efter att ha passerat bron går deltagaren direkt över till nästa sekvens.  

Modul I - 00.05.49 

Deltagaren går fram till den låsta dörren och prövar öppna den. Deltagaren återvänder tillbaka 

till fyrfaten och aktiverar det närmaste. Deltagaren delger att han inte tycker om den här typen 

av pussel och brukar oftast försöka chansa sig till en lösning innan han vill tänka efter. Han 

aktiverar fler slumpmässiga fyrfat och prövar även aktivera samma fyrfat flera gånger i snabb 

succession. Deltagaren har inte uppmärksammat vattnet och släpper musen förvånat när 

rummet nollställs. Deltagaren suckar och aktiverar ytterligare några fyrfat på måfå och suckar 

igen. Deltagaren backar sedan och så att han kan se samtliga fyrfat. Han börjar mer systematiskt 

undersöka pusslet. Precis innan han hittar lösningen så träffas avataren av vattnet igen och 

rummet nollställs.  Deltagaren ser frustrerad och förvirrad ut. Han aktiverar det sista fyrfatet 

och går vidare till nästa nivå.  



 

Mellansekvens - 00.01.07 

Deltagaren springer igenom korridoren. Han prövar interagera med några statiska objekt och 

fortsätter sedan framåt. När statyn börjar resa sig ur vattnet slutar han springa, men fortsätter 

att röra sig framåt. Han interagerar med statyn och skrattar till innan han fortsätter. Deltagaren 

går försiktigt igenom korridoren och prövar gå åt båda hållen innan han kommer in sekvensens 

sista rum. Han går fram mot Apollo-statyn men noterar att karaktären börjar röra sig 

långsammare där vattnet är djupare. Deltagaren delger senare att han tycket att det här var den 

läskigaste punkten i spelet, då han trodde att han gick i något som låg i vattnet. Deltagaren 

interagerar med Apollo-statyn och försätter till nästa sekvens.  

Modul II - 00.02.52 

Så fort deltagaren ser plattformarna så byter han position i stolen och suckar. Deltagaren 

hoppar upp på den första boken. När han noterar att den börjar försvinna hoppar han snabbt 

vidare, men faller efter det tredje hoppet. Deltagaren suckar, men går snabbt fram till böckerna. 

Efter ett snabbt misslyckade tar sig deltagaren upp längs villospåret och misslyckas att hoppa 

över till dörren. Han försöker igen ta sig upp till villospåret, men misslyckas och faller ner i 

avgrunden. Deltagaren börjar prata irriterat för sig själv och bli mer och mer visuellt frustrerad. 

Deltagaren lyckas ta sig upp till villospåret, och därifrån lyckas han identifiera den korrekta 

vägen. Efter två snabba misslyckade försök lyckas deltagare ta sig igenom utmaningen.  

Slut - 00.01.10 

Deltagaren går bestämt fram genom korridoren och går rakt fram till väggmålningen. När golvet 

går sönder rycker deltagaren till men i övrigt är hans mimik kontrollerad.  Efter fallet fortsätter 

deltagaren snabbt in. Deltagaren prövar öppna båda dörrarna innan han hoppar ner till sista 

poolen. Deltagaren sveper kameran igenom rummet men går snabbt fram till tunneln. 

Deltagaren stannar till vid tunnelöppningen, för att sedan börjar springa in i tunnel. När 

deltagaren når slutet av tunneln och upptäcker att den blockerad vänder han sig genast om, och 

försöker springa tillbaka men avataren blir snabbt begravd i raset.  

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett spänt kroppsspråk genom hela sessionen. Under båda utmaningarna i 

Modul I och Modul II utryckte han framför allt frustration. Deltagaren delgav senare att både 

utmaningen i Modul I och Modul II var utmaningar han inte var komfortabel med eller 

uppskattade. Han ansåg dock att båda var likvärdigt svåra men på olika sätt. Under intervjun 

beskrev han spelet som ett thriller/skräck spel med fokus på pusselelement. Deltagaren delgav 

att han att den läskigaste punkten i spelet var i början, innan han visste vad han skulle förvänta 

sig och att han kände sig minst rädd under pusselelementen.   



 

Deltagare A6 

Grupp: A 

Kön: Man 

Åldersgrupp: 26–35   

Allmänspelvana: 9 

Skräckspelsvana: Sällan   

Vilopuls: 90 

Speltid: 00.09.38 

Start 1/2 - 00.02.24 

Deltagaren tycks vara bekväm med kontrollerna från början och börjar snabbt att springa 

igenom miljön. Deltagaren försöker hastigt att interagera med flera statiska objekt genom att 

springa fram till dem och klicka på dem. Detta leder till att deltagaren av misstag klickar förbi 

texterna i ett av de interagerbara objekten. Han försöker interagera med objektet igen, men 

eftersom objekt bara går att interagera med en gång händer inget. Deltagaren rycker på axlarna 

och fortsätter att snabbt undersöka det första rummet. Deltagaren öppnar dörren till 

korridoren, backar först tillbaka, men ger sig sedan snabbt ut i hallen. Han prövar öppna 

samtliga dörrar. Han interagerar också med hecate-statyn – men klickar förbi texten och går till 

källaren. Han prövar att interagera med en tavla, men går sedan rak fram till hålet och hoppar 

ner.  

Start 1/2 - 00.01.27 

Deltagare tittar upp i taket och kommenterar att källaren är borta. Deltagaren går sedan snabbt 

över till dörren på andra sidan balkongen. När han inser att den är låst så hoppar han genast ner 

längs byggnadsställningarna. Han prövar öppna den närmaste dörren. Innan han går ut i 

poolområdet prövar han också att interagera med ett statiskt fyrfat. Deltagaren undersöker 

snabbt igenom området, innan han går ner mot poolen. Deltagaren springer rakt ner i vatten 

och hoppar sedan upp på bron halvvägs över poolen. Deltagaren öppnar dörren till nästa nivå 

och går bestämt in.  

Modul I - 00.01.21 

Deltagaren prövar först gå fram till ett fyrfat och aktiverar det och backar tillbaka. Deltagare går 

sedan över till dörren och undersöker den. När han konfirmerat att den är låst återvänder han 

till fyrfaten. Han prövar aktivera samma fyrfat igen och backar. Deltagaren släpper musen och 

kommenterar att han nu förstår hur pusslet fungerar. Han aktiverar två fyrfat i snabb session, 

vänder kameran så att han kan se alla fyrfat, innan han aktiverar det sista och går vidare till 

nästa session.  

Mellansekvens - 00.01.12 

Deltagaren springer ner i den vattenfyllda korridoren. Först försöker han hoppa upp på några 

tunnor, men efter att han misslyckats så fortsätter han springa längs korridoren. Han fortsätter 

att springa när statyn reser sig ur vattnet. Deltagaren undersöker hastigt statyn, men går snabbt 

genom korridoren. Han prövar interagera med Apollo-statyn men hoppar över texten.  

Deltagaren har ett avslappnat kroppsspråk genom hela sekvensen.  



 

 

Modul II - 00.01.47 

Deltagaren går genast fram och hoppar upp på den första boken och hoppar snabbt till den 

andra. Han tycks inte notera att böckerna börjar lösas upp. Deltagaren stannar upp för att se sig 

omkring. Deltagaren rycker till när boken han står på helt försvinner, och han faller ner på 

plattformen igen. Deltagaren ser sig omkring. När han noterar att böckerna kommer tillbaka 

kommenterar han att han inte såg att de började försvinna. Deltagaren börjar sedan raskt hoppa 

på böckerna igen. Han missar ett av hoppen och rummet återställs. Deltagaren överkommer 

därefter utmaningen utan fler misslyckanden. Deltagaren delger senare att han ansåg att denna 

utmaning var likvärdig med den i Modul I, men att de var väldigt olika – då den föregående var 

logisk och den här hade mer fokus på spatialt navigerade.  

Slut - 00.01.27 

Deltagaren går försiktigt fram till trägallergolvet och tittar ner på det. Han försöker röra sig 

längs kanten av rummet och tar sikte mot korridorsöppningen. När golvet går sönder rycker 

han till och gör ett besviket utrop. Deltagaren kommenterar att han tycker att höjder är jobbiga 

och att det här var spelets mest chockerade/jobbiga element. Efter fallet springer deltagaren 

snabbt över till det angränsade rummet och in i tunneln. I tunneln springer han utan att se sig 

om tills att han kolliderar bråten från den raserade tunneln och spelet tar slut.   

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett relativt avslappnat kroppsspråk genom hela sessionen. Deltagaren delgav 

senare att både utmaningen i Modul I och Modul II var utmaningar han inte var komfortabel 

med eller uppskattade. Han ansåg dock att båda var likvärdigt svåra men på olika sätt. Under 

intervjun beskrev han spelet som ett thriller/skräck spel med fokus på pusselelement. 

Deltagaren delgav även att han ansåg att det rasande golvet var mest obehagligt – efter som att 

han inte tycker om höjder.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Deltagare B1 

Grupp: B 

Kön: Kvinna 

Åldersgrupp: 18 eller yngre   

Allmänspelvana: 4 

Skräckspelsvana: Aldrig  

Vilopuls: 75 

Speltid: 00.25.30 

Start 1/2 - 00.04.34 

Deltagaren börjar långsamt och systematiskt att gå igenom första rummet. Deltagaren har en 

spänd mimik och rör sig med försiktiga och kontrollerade rörelse. Hon tycktes slappna av lite 

medan hon undersöker det första rummet. Deltagaren undersöker systematiskt samtliga objekt 

och identifierar samtliga interagerabara objekt. Hon försöker inte röra sig innan texten 

försvinner av sig själv. När hon lämnar det första rummet blir hennes mimik genast mer spänd 

igen. Deltagaren börjar med att undersöka en tavla och fortsätter sedan med att pröva samtliga 

dörrar i hallen. Hon interagerar med den första statyn. Hon prövar interagera med en av 

dörrarna på nedervåningen innan hon öppnar dörren till källaren. Deltagaren kvider för sig 

själv och går ner för trappen. Efter att ha prövat interagera med ett statiskt objekt går hon 

genast över till hålet. Hon stannar och roterar ett varv innan hon hoppar ner i hålet.  

Start 2/2 - 00.03.49 

Deltagaren börjar först gå fram mot den låsta dörren, men stannar sedan upp för att blicka ut 

från balkongen. Hennes kroppsspråk tycks aningen mer spänt igen. Efter att ha prövat öppna 

den låsta dörren, säger hon ”nähä” för sig själv. Efter att ha snurrat runt kameran ett varv 

identifierade hon trappan i form av byggnadsställningar. Deltagaren utför ett försök att gå upp 

på trappan, men inser att hon måste hoppa för att ta sig ner. Hon börjar med att titta ut över 

poolområdet, men väljer att först gå tillbaka och pröva de låsta dörrarna. När deltagaren går ut i 

poolområdet kvider hon och mumlar att hon inte vill. Hon vänder snabbt fram och tillbaka på 

kameran för att se sig omkring sig. Hon prövar interagera med några statiska objekt men går 

sedan snabbt ner mot poolen. På vägen stannar hon dock och interagerade med brevet. 

Deltagaren går därefter direkt till bron av flytande böcker. Hon tar sig över bron genom att 

hoppa på samtliga böcker. Hon går vidare till nästa sektion utan dröjsmål.  

Modul II - 00.03.07 

Deltagaren stannar genast upp när hon ser böckerna. Hon börjar tydligt följa en väg mellan 

böckerna och tycks identifiera den korrekta vägen till dörren. Efter att ha hoppat upp på den 

första boken, noterar hon att den börjar lösas upp, gör hon ett uppgivet ljud. Deltagaren väljer 

att följa den korrekta vägen, och ignorerar villospåret. Efter att ha misslyckats med att utföra 

hoppen korrekt två gånger i rad, stannar hon upp och undersöker att hon valt rätt väg. 

Deltagaren försöker där efter följa villospåret men faller igen ner i avgrunden. Deltagaren rätar 

på sig i stolen och ändrar sin hållning. Efter att ha stannat upp och igen undersökt böckerna 

lyckas hon genomföra rätt manövrar och tar sig över till andra sidan.  

 



 

Mellansekvens - 00.02.25 

 

Deltagaren förflyttar sig försiktigt genom vattnet. Hon ser sig omkring men försöker inte 

integrera med något objekt. Deltagaren lyfter på axlarna medan hon går fram längs korridoren. 

Deltagaren gör ett par olustiga ljud när statyn började resa sig ur vattnet, men fortsätter ändå gå 

framåt. När statyns sekundära effekt aktiveras rycker hon till, och klagar på att spelet är 

”läskigt”. Deltagaren försöker inte interagera med fler objekt utan, fortsätter snabbt genom 

nivån.   

Modul I - 00.06.54 

Deltagaren går fram till det första fyrfatet och prövar aktivera det. Deltagaren tycks inte reagera 

på ljudeffekten. Efter att ha prövat aktivera ytterligare ett fyrfat går hon över till dörren. När 

hon inser att den är låst återvänder hon till fyrfaten. I en metodisk följd går deltagaren runt och 

aktiverade släckta fyrfat. Efter ett antal aktiveringar, sänker sig vatten lågt nog för att kollidera 

med karaktären, men deltagaren tycks inte notera det och tycks bli lätt förvirrad när rummet 

nollställdes. Hon fortsätter aktivera olika kombinationer utan succé och blir snart träffad av 

vattnet igen. Det är tydligt att deltagaren inte förstår varför rummet nollställs, och deltagaren 

delger senare att hon inte förstod hur den här utmaningen fungerade. Efter en serie 

misslyckanden identifierar hon tillslut rätt kombination – men hon berättar att hon inte var 

säker på vad hon gjorde rätt. Enligt deltagaren var detta den svåraste utmaningen i hela spelet.   

Slut - 00.04.41 

Deltagaren kliver ut på trägallergolvet och tycks fokusera helt på väggmålningen. När golvet 

brister skriker deltagaren till och släpper musen och tangentbordet. Deltagaren kommenterade 

att hon tycker att det var väldigt chockerande. När hon fortsätter upp vattnet springer hon för 

första gången konstant med karaktären. Deltagaren stannar upp för att läsa texten innan 

tunneln, och suckar innan hon springer in. I och med att tunneln börjar rasa går deltagaren vilse 

i mörkret.   

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett generellt spänt kroppsspråk genom hela sessionen, men tycks slappna av 

under utmaningarna och deltagaren berättar att hon kände sig väldigt säker under utmanings 

sektionerna. Enligt deltagarna var det läskigaste tillfället - under mellansekvensen - när statyn 

gled upp ur vattnet. Hon beskrev också att hon blev väldigt rädd när trägallergolvet rasade.  

  



 

 

 

Deltagare B2 

Grupp: B 

Kön: Man  

Åldersgrupp:  36–45 

Allmänspelvana: 10 

Skräckspelsvana: Spelar sällan skräckspel  

Vilopuls: 83 

Speltid: 00.14.22  

Start 1/2 - 00.02.22 

Deltagaren börjar spela bestämt och raskt att undersöka det första rummet. Deltagaren tycks 

snabbt gå fram till olika saker och pröva interagera med dem genom att rikta kameran mot dem. 

Deltagaren misslyckas att interagera med flera interaktiva objekt p.g.a. av han står precis 

utanför räckhåll. När deltagaren står inom räckhåll och interagerar med ett av objekten råkar 

han dubbelklicka, han hoppar också över texten vilket tycks leda till en viss förvirring. 

Deltagaren kommenterar att det låter som det finns en klocka i väggen. Efter detta söker 

deltagaren sig snabbt ut ur första rummet och försöker öppna samtliga dörrar. Deltagaren 

delger att han tydligt förstår att lila dörrar är låsta, men att han också anser att det är underligt 

att karaktären har låst dörrarna i sitt eget hus. Han menar också att detta är ett problem för att 

det blir ett tydligt avbrott i hans immission. Deltagaren interagerar med flera objekt på väg ner 

mot källaren, men hoppar över att läsa texten. I källaren försöker deltagaren interagera med 

flera objekt. Han kommenterar att han kan höra en klocka i väggen. Efter att ha cirkulerat några 

snabba varv vänder deltagaren kameran mot hålet, suckar, och hoppar ner till nästa nivå.  

Start 2/2 - 00.01.51 

Deltagaren tittar ner från balkongen, men går raskt fram och prövar öppna den låsta dörren. 

Han navigerar sig ned genom byggnadsställningarna. Deltagaren prövar öppna de båda 

dörrarna innan han går ut i nästa rum. Deltagaren försöker att interagera med ett av de statiska 

objekten i scenen. Efter detta försöker han inte interagera med fler objekt i sekvensen. Därefter 

går deltagaren direkt ner mot poolen. Deltagaren försöker gå runt den åt båda hållen. Först efter 

att ha noterat att båda vägarna är blockerade navigerar deltagaren till bron av flytande böcker. 

Han hoppar inte på böckerna utan går över dem direkt. Han passerar dörren till nästa nivå men 

innan han öppnar den undersöker han även den bortre delen av poolen.   

Modul II - 00.07.00 

Deltagaren sveper kameran snabbt igenom rummet. Prövar snabbt att gå fram och hoppa på 

böckerna. Han tycks inte notera att böckerna börjar lösas upp. Först efter att deltagaren 

misslyckats med ett hopp och böckerna åter uppenbarar sig i och med att rummet nollställts, 

noterar han att vissa av böckerna börjar försvinna vid beröring. Deltagaren utför flera följande 

misslyckande försök och blir synligt frustrerad. Deltagaren börjar fnysa högt vid varje 

misslyckats försök. Efter en serie misslyckanden frågar deltagaren om det är en bugg att vissa 

av böckerna inte går att stå på. Deltagaren uppmuntrades av observatören att navigera kameran 

för lättare se var avataren står.  Detta tycktes underlätta för deltagaren, som efter några få 

misslyckade försök till, slutligen lyckas navigera över till andra sidan. Deltagaren suckar lättat 



 

innan han går vidare till nästa nivå. Deltagaren beskrev sedan denna del som den svåraste i 

spelet och att han inte var van vid den här typen av utmaningar i förstapersons spel. Deltagaren 

delgav också det var i och med detta rum han gjorde antagandet att han inte skulle uppleva 

spelet skrämmande alls.   

Mellansekvens - 00.00.48 

Deltagaren börjar springa snabbt igenom vattnet. Han försöker inte interagera med något 

objekt på vägen. Deltagaren reagerar inte alls på att statyn reser sig ur vattnet. Han stannar och 

prövar att interagera med hecate-statyn men hoppar över texten och gör sedan samma sak med 

Apollo-statyn.  

Modul I - 00.01.11 

Deltagaren går först fram till fyrfatet och prövar interagera med det. Deltagaren suckar och 

börjar snabbt att interagera med flera av fyrfaten. Han tycks inte notera vattnet som långsamt 

gradvis sänker sig från taket. Efter en serie tillsynes slumpmässiga interaktioner kolliderar 

vattnet med avataren och rummet nollställs. Deltagaren tycks dock inte notera detta och släpper 

musen och gör en förvånad gest mot skärmen. Deltagaren går fram till den låsta dörren och 

prövar öppna den. Han skakar lätt på huvudet. Deltagaren återvänder till fyrfaten och löser 

snabbt pusslet och går vidare. Deltagaren berättar att han inte visste hur pusslet fungerade, 

men att han prövade olika kombinationer tills att det fungerade.  

Slut - 00.01.10 

Deltagare tycks inte notera väggmålningen utan försöker gå mot den öppna korridoren. 

Deltagaren rycker lätt till när golvet går sönder. Han fortsätter dock raskt upp ur vattnet och går 

vidare. Han prövar öppna båda dörrarna innan han hoppar ner i det sista rummet. Han ser sig 

om i rummet och går sedan raskt in i tunneln. När tunneln börjar rasa börjar han springa men 

stannar upp när en spik skjuts ut framför honom. Deltagaren försöker vända tillbaka och blir 

krossad. Deltagaren berättar att han var väldigt förvirrad genom hela upplevelsen och visste 

aldrig riktigt vad han skulle göra – mer än att ta sig till nästa dörr.  

Generella observationer.  

Deltagaren har ett lugnt kroppsspråk genom hela sessionen. Under Modul II uttryckte han dock 

en stor mängd frustration genom gester och verbala utrop. Deltagaren beskrev spelet som en 

walking simulator eller möjligen thriller men att han inte ville kalla det för skräck.  Deltagaren 

beskriver att han inte upplevde sig hotad och beskriver hur han inte behövde vara rädd för 

fallet i slutsektionen – då spelet tidigare inte har några konsekvenser av att falla.  

  



 

Deltagare B3 

Grupp: B 

Kön: Kvinna 

Åldersgrupp: 26–35   

Allmänspelvana: 10 

Skräckspelsvana: Ibland 

Vilopuls: 65 

Speltid: 00.10.08 

Start 1/2 - 00.01.56 

Deltagaren börjar att försiktigt undersöka det första rummet. Deltagaren prövar först att klicka 

på flera statiska objekt. Hon hittar dock bara ett interagerbart objekt innan hon går ut i hallen. 

Hon går genast fram till det två låsta dörrarna och försöker öppna dem. Därefter går hon snabbt 

till den undre våningen. Hon försöker att interagera med en av statyerna – men står för långt 

bort för att kunna aktivera den. Deltagaren går därefter snabbt ner i källaren. Hon prövar 

interagera med några av objekten men går sedan fram till hålet. Hon tvekar en stund, innan hon 

hoppar ner. Deltagaren berättade senare att hon tyckte att det var underligt, för det var inget 

hon skulle göra i verkligheten – men det kändes som att spelet ville att hon skulle göra det.  

Start 2/2 - 00.03.14 

Deltagaren går snabbt ut till kanten på balkongen. Det ser ut som att hon är tänker hoppa, men 

hon vänder sig bort och går istället fram till den låsta dörren. Deltagaren hoppar sedan ner på 

byggnadsställningarna och går i poolområdet. Deltagaren ser sig omkring, och rycker lätt till när 

kameran riktas mot en klump gegga i ett hörn. Hon går fram till objektet och försöker interagera 

med den. Deltagaren går därefter rakt ner till poolen. Deltagaren hoppar snabbt in till nästa 

sektion. Under resten av spelet skakar deltagaren nervöst på sitt ben.  

Modul II - 00.01.12 

Deltagaren tycks snabbt genomsöka området innan hon går fram till den första boken. Hon 

noterar att böckerna börjar försvinna under hennes fötter och prövar mer ivrigt hoppa mellan 

böckerna, men hon missar en av böckerna och faller ner i avgrunden. Deltagaren gör flera direkt 

följande försök och efter ett par misslyckanden lyckas hon med samtliga hopp och tar sig över 

till andra sidan. Deltagaren berättade att hon tyckte den här utmaningen var något svårare än 

den i Modul I, eftersom hon föll ner ett par gånger.  

Mellansekvens - 00.00.56 

Deltagaren springer snabbt igenom korridorerna. När statyn börjar uppenbara sig, övergår hon 

kort till att gå, men börjar snabbt springa igen. Hon rycker till när den sekundära effekten på 

statyn aktiveras. Deltagaren fortsätter snabbt in till det angränsade rummet. Hon interagerar 

med Apollo-statyn, undersöker rummet medan dialogen är aktiv. När dialogen är över fortsätter 

hon snabbt till nästa sekvens.  

Modul I - 00.01.01 

Deltagaren springer genast fram till ett av fyrfaten och aktiverar det. Hon tycks inte notera 

ljudeffekten eller vattnet som sjunker från taket. Deltagaren prövar springa fram till dörren, 

men när hon inser att den är låst återvänder hon till fyrfaten. Hon suckar och börjar aktivera 



 

några fyrfat på slump. Deltagaren lyckas snart hitta rätt kombination och avklarar utmaningen. 

Hon kommenterar senare att hon inte hade någon aning om vad hon gjort – utan bara provade 

klicka runt tills att det fungerade. Hon ansåg att den här utmaningen var svårare då hon råkade 

hitta lösningen på slump.  

Slut - 00.01.49 

Deltagaren går snabbt ut på trägallergolvet. Hon hinner precis vända sig mot 

korridorsöppningen då golvet går sönder och hon rycker kraftigt till. Deltagaren tycks ha lite 

problem med att navigera sig upp ur det mörka vattnet, men finner sig snart ovanför ytan igen. 

Hon duckar under plankorna och hoppar ner i det angränsade rummet. Hon går genast in i 

tunneln och börjar springa så fort tunneln börjar rasar. När hon finner vägen blockerad av bråte 

stannar hon och börjar se sig om efter andra vägar, då kollapsar tunneln över avataren.   

Generella observationer.  

Deltagaren har en nervös eller stressad mimik genom hela spelet och gungar lätt i stolen under 

majoriteten av sektionen. Hon reagerar starkt på skrämselelement under mellansekvensen och i 

slutet. Deltagaren berättar att hon inte kände sig rädd, men att hon kände sig chockad vid flera 

tillfällen framför allt i slutet. Hon delger även att hon kände sig väldigt säker under 

eldpusselsektionen.   

  



 

 

Deltagare B4 

Grupp: B 

Kön: Man 

Åldersgrupp: 26–35   

Allmänspelvana: 8 

Skräckspelsvana: Ofta 

Vilopuls: 87 

Speltid: 00.09.34  

Start 1/2 - 00.01.50 

Deltagaren agerar snabbt och börjar genast undersöka rummet. Deltagaren utför ett par initiala 

försök att interagera med statiska objekt genom att gå fram till dem och klicka på dem med 

musen. Deltagaren delgav senare att han vid det här tillfället inte trodde att det gick att gick 

interagera med objekt förutom dörrar. Deltagaren fortsätter ut i hallen och prövar öppna två av 

de låsta dörrarna. Efter detta går deltagaren snabbt ner för trappen. Han öppnar dörren till 

källaren och går snabbt ner för trappen. Utan att tveka går deltagaren fram till hålet och hoppar 

ner. Deltagaren berättar att han kände sig väldigt säker under den första sekvensen och 

förväntade sig inte att det skulle hända något ”läskigt”.  

Start 2/2 - 00.03.03 

Deltagare går genast fram till från balkongen, tittar ner och hoppar över kanten. Väl nere på 

marken noterar han att det finns en trappa gjort av byggnadsställningar och kommenterar att 

den vägen kunde man också ha gått. Deltagaren prövar snabbt att öppna de två dörrarna, och 

ger sig tveklöst väg mot poolen när båda visade sig vara låsta. Innan poolen stannar deltagaren 

upp och vänder kameran mot en geggklump. Han undersöker snabbt området innan poolen 

varpå han går ner till poolområdet, och därefter genast tar sikte mot bron av flytande böcker. 

Han hoppar upp på bron och övergår sedan till att springa över den och fram till dörren på 

andra sidan.  

Modul II - 00.01.12 

Deltagaren stannar upp då han noterar böckerna. Deltagaren går sedan fram till kanten och 

tittar ner i avgrunden. Han backar tillbaka och hoppar upp på den första av böckerna. 

Deltagaren hoppar först över till villospåret och gör ett misslyckat försök att nå dörren från den 

positionen. Deltagaren skakar på huvudet och tycks lätt förvirrad, men tvekar inte innan han 

börjar hoppa på böckerna igen. Deltagaren tycks inte ha några problem att utföra korrekta 

hopp, men det är uppenbart att han tar varje hopp i taget – utan att planera för vart han är på 

väg. Igen slår han in på villospåret, men den här gången lyckas han ta sig tillbaka och ta den 

rätta vägen. Efter detta avklarar deltagaren snabbt sessionen.  Deltagaren delgav senare att han 

inte hade någon aning om vart han var på väg, och att han inte hade sett att det fanns en bok 

som åkte upp och ner förrän han råkade ställa sig precis bredvid. Deltagaren berättar senare att 

den här utmaningen var den han tyckte var svårast av de två, men att han trots detta inte tycker 

att den var särskilt svår alls.  

 

 



 

Mellansekvens - 00.00.53 

Deltagaren tycks inte tveka utan springer snabbt igenom denna sekvens. Han spenderar inte 

mycket tid att undersöka något av miljön. Deltagaren noterar dock statyn och springer snabbt 

förbi den. Deltagare spenderar ett kort ögonblick med att titta på Apollo-statyn (utan att 

interagera med den), innan han går vidare till nästa nivå.  

Modul I - 00.01.06 

Deltagaren springer först över till andra sidan rummet och försöker öppna dörren. Han styr 

avataren ett varv genom rummet. Han sätter sig sedan upp i stolen och får ett förbryllat uttryck. 

Han går sedan fram till ett av fyrfaten och tycks inse att han kan interagera med dem. Han 

berättade senare i intervjun att han inte visste att man kunde interagera med objekt, eftersom 

det inte hade funnits något objekt han interagerat med tidigare. Deltagaren tycks också notera 

vattenljudet och börjar se sig om, men lyckas inte identifiera vart ljudkällan härstammar från. 

Deltagaren börjar snabbt aktivera flera fyrfat och tycks identifiera något mönster. Han noterar 

dock inte vattnet som närmar sig och kolliderar med det i samma stund som han löst pusslet.  

Detta tycks leda till en viss förvirring. Deltagaren tvekar dock inte länge utan fortsätter snabbt 

till nästa sekvens.  

Slut - 00.01.30 

Deltagaren går direkt fram till väggmålningen. Han rycker lätt till när golvet rasar, men tar sig 

snabbt upp ur vattnet och fortsätter in i det angränsade angränsande rummet. Deltagaren 

undersöker alla möjliga vägar han kan gå innan han hoppar ner i den sista poolen. Deltagaren 

spenderar en kort stund att observera möblerna i taket. Deltagare noterar och läser texten, och 

rätar på sig i stolen, innan han kliver in i tunneln. När tunneln började rasa vänder han sig om, 

noterar att vägen är blockerad och han började springa. När han kommer fram till den rasade 

tunneln försöker han vända sig om och springa tillbaka.    

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett avslappnat kroppsspråk genom hela sessionen och tycktes mycket 

komfortabel med att navigera sig i miljöerna. Deltagaren beskriver efteråt spelet som ett 

psykologiskt skräckspel, och jämför det med Amnesia och Sillent Hill 2 som båda har 

pusselelement. Deltagaren berättar att han kände sig väldigt lugn under utmaningarna och att 

han blev mest rädd när trägallergolvet rasade.   



 

Deltagare B5 

Grupp: B 

Kön: Man 

Åldersgrupp: 19–25   

Allmänspelvana: 10 

Skräckspelsvana: Aldrig 

Vilopuls: 90 

Speltid: 00.12.37 

Start 1/2 - 00.04.23 

Deltagaren börjar direkt att utforska spelets kontroller. Deltagaren prövar hoppa upp på sängen 

och upptäcker att karaktären också kan ducka. Deltagaren går snabbt ut rummet. Han rör 

avataren och kameran snabbt men går försiktigt igenom rummet. Deltagaren börjar med att 

undersöka samtliga porträtt i rummet innan han går vidare till övriga objekt. Han försöker även 

interagera med flera statiska objekt. Innan han lämnar första rummet undersöker han det en 

gång till, och hittar samtliga interagerabara objekt. Efter att ha lämnat första rummet prövar 

deltagaren hoppa upp på räcket och tycks överväga att hoppa ner. Han hoppar dock ner från 

räcket och prövar samtliga dörrar i nivån innan ha öppnar dörren till källaren. Deltagaren 

prövar interagerar med flera objekt i källaren och prövar även hoppa upp på flera av de statiska 

objekten som lådor och hyllor. Deltagaren prövar även gå runt hålet genom att hoppa på 

vedträna runtomkring det. Först efter att gått extra varv genom källaren och klickat på flera 

saker hoppar deltagaren ner i hålet.   

Start 2/2 - 00.00.44 

Deltagaren går direkt fram och prövar öppna den låsta dörren. Deltagaren börjar att klättra ner 

för byggnadsställningstrappan, men hoppar över de sista stegen. Han prövar öppna de båda 

dörrarna innan han går ut i nästa rum. Deltagaren undersöker nästa rum på samma ryckiga och 

systematiska sätt.  Deltagaren undersöker hela området innan poolen, men hittar inga 

interagerbara objekt. Deltagaren går närmare poolen och börjar först undersöka området men 

går sedan till bron. Han börjar först med att hoppa på böckerna, men noterar snabbt att han 

bara kan gå över bron. Han passerar dörren till nästa nivå men innan han öppnar den 

undersöker han även den bortre delen av poolen.   

Modul II - 00.02.25 

Deltagaren går genast fram och hoppar upp på den första boken och hoppar snabbt till den 

andra. Han tycks inte notera att böckerna börjar lösas upp. Deltagaren stannar upp för att se sig 

omkring. Deltagaren rycker lätt till och gör ett förvånat ljud när boken han står på helt har 

försvunnit och han faller ner på startplattformen igen. Av vad som tycks vara ren reflex hoppar 

deltagaren ner i avgrunden av misstag. Deltagaren gör därefter en snabb serie av misslyckade 

försök. Deltagaren kommenterar att plattformsmoment inte är roliga i förstapersonsspel. 

Deltagaren lyckas ta sig till slutet av villospåret, tycks inse att han inte kan fortsätta och måste 

vända om, men råkar igen falla ner. Deltagaren stannar upp en stund, och kommenterar att han 

blev lurad av villospåret. Efter att ha identifierat rätt väg med kameran lyckas deltagaren att ta 

sig ta sig vidare efter bara ett par försök till. Deltagaren delgav senare att han upplevde denna 

sektion som den svåraste utmaningen.  

 



 

Mellansekvens - 00.02.32 

Deltagaren undersöker försiktigt rummet och råkar av misstag komma åt duck-knappen, vilket 

får honom att rycka till och han skrattar när han inser vad som hänt. Efteråt fortsätter han lite 

raskare än innan. När statyn börjar uppenbara sig ur vattnet gömmer sig deltagaren bakom en 

några objekt i nivån. Han går snabbt fram till statyn och undersöker den. Deltagaren går ett 

extra varv runt statyn och fortsätter sedan framåt. Han interagerar med Apollo-statyn innan han 

går vidare till nästa nivå.  

Modul I - 00.01.58 

Deltagaren går fram till den låsta dörren och prövar öppna den. När han vänder sig om noterar 

han att det inte finns någon väg tillbaka. Deltagaren går fram till det närmaste fyrfatet och 

aktiver det. Deltagaren backar och aktiverar sedan ett andra fyrfat – vid detta tillfälle tycks han 

också notera vattenljudet och börjar se sig omkring. Han lyckas inte lokalisera vart vattenljudet 

kommer ifrån. Han interagerar med ytterligare ett fyrfat, innan han backar av igen. Han släpper 

musen byter position i stolen och tycks tänka en stund samtidigt som han fortsätter styra 

karaktären fram och tillbaka. Efter en kort paus aktiverar deltagaren två av fyrfaten, 

kommenterar att han gjort ett misstag, och aktiverar två fyrfat till för att lösa pusslet.   

Slut - 00.00.35 

Deltagaren fokuserar på golvet och ser ut att försöka hoppa över till den öppna korridoren. Då 

denna öppning är avstängd med en osynlig blockad, landade deltagare på golvet som genast gick 

sönder. Deltagaren rycker till, och utropar att han förstod att det här skulle hända, och ger 

observatören en anklagande blick. Deltagaren delger i efterhand att han tycker ”jump scares” är 

väldigt jobbiga och har svårt för dem. Deltagaren tar sig upp ur vattnet och fortsätter in i det 

sista rummet. Han noterar texten ovanför tunneln och läser ut ordet ”run” högt. När tunneln 

börjar rasa springer han tills att tunneln rasar ihop framför honom då släpper han kontrollerna 

och avataren blir krossad.   

Generella observationer.  

Deltagaren hade ett mycket spänt kroppsspråk genom hela sessionen. Han tycktes komfortabel 

med kontrollerna och rör sig ryckigt och stötvis framåt genom miljön genom samtliga 

sekvenser. Deltagaren delger att han inte kände sig särskilt rädd, men att han kände sig extra 

säker under utmaningarna då han upplevde att han inte behövde oroa sig för chockelement. 

Han berättade också han tyckte att det jobbigt att gå genom vatten då det begränsade hur 

avataren kunde röra sig.   



 

Deltagare B6 

Grupp: B 

Kön: Man  

Åldersgrupp: 19–25   

Allmänspelvana: 9 

Skräckspelsvana: Ibland 

Vilopuls: 84 

Speltid: 00.10.44 

Start 1/2 - 00.03.02 

Deltagaren börjar att försiktigt och systematiskt undersöka det första rummet. Deltagaren 

verkar först pröva, klicka på flera statiska objekt, men efter att ha aktiverat ett interaktivt objekt 

fortsätter han bara med att interagera med objekt som muspekaren reagerar på. Deltagaren 

hittar samtliga interagerbara objekt i första rummet, innan han ger sig ut i hallen. Han börjar 

med att interagera med den närmaste av två dörrarna. Deltagaren börjar interagera med statyn, 

men avbryter dialogen. Han prövar den sista dörren på övervåningen, men ignorerar övriga 

låsta dörrar på nedervåningen. Deltagaren beger sig ner i källaren utan att interagera med fler 

objekt. I källaren försöker deltagaren interagera med ett flertal objekt innan han går mot hålet. 

Deltagaren börjar hoppa på bråten runt hålet och kommer över till andra sidan innan han råkar 

hoppa ner i hålet.    

Start 2/2 - 00.01.43 

Deltagaren går sedan försiktigt över till dörren på andra sidan balkongen, men han försöker 

interagera med några av de statiska objekten på vägen. Efter att ha noterat att dörren är låst, 

hoppar han genom byggnadsställningarna. Deltagaren går sedan över till den närmaste låsta 

dörren. Deltagaren går därefter in under byggnadsställningarna, genom att gå, hoppa och ducka. 

Efter att han lyckats ta sig under en av ställningarna, fortsätter deltagaren vidare till 

poolområdet och ner till polen. Deltagaren går där efter direkt till bron av flytande böcker. 

Deltagaren hoppar på varje bok, och stannar även för att undersöka varje ny bok han landar på.  

Deltagaren undersöker hastigt området runt dörren, men fortsätter snart in nästa sektion.  

Modul II - 00.02.08 

Deltagaren går genast fram och hoppar upp på den första boken och hoppar snabbt till den 

andra. Han tycks inte notera att böckerna börjar lösas upp och stannar upp för att se sig 

omkring. Han rycker till när boken försvinner och avataren faller ner på startplattformen igen. 

Deltagaren går fram till den närmaste boken och observerar hur den uppenbarar sig. Deltagaren 

börjar därefter att hoppa på flera böcker i målmedvetna och säkra rörelser. Han missar ett hopp 

och rummet nollställs. Deltagaren gör ett frustrerat ljud, sätter sig rakare och lutar sig närmare 

skärmen. Efter en snabb succession av hopp, följer deltagaren den korrekta vägen och hoppar 

över till andra sidan. Deltagaren berättade senare att han upplevde denna utmaning något 

svårare än den i Modul I då han ansåg att den här hade mer möjligheter för att misslyckas.  

Mellansekvens - 00.01.38 

Deltagaren går målmedvetet genom korridoren.  Han ser sig omkring men försöker inte 

interagera med något objekt. När statyn börjar resa sig ur vattnet stannar han. Först när statyn 

står still fortsätter han. När statyn aktiverar sin sekundära effekt rycker deltagaren kraftigt till. 



 

Efter en kort paus går deltagaren närmare statyn och undersöker den. Deltagaren berättar att 

han tyckte att det var underligt att en gammal staty satt sammankopplad med en modern säng.  

Deltagaren fortsätter försiktigt fram genom korridoren och tittar sig noga för åt båda hållen 

innan ha fortsätter. Deltagaren börjar interagera med statyn men klickar bort dialogtexten. Han 

vänder sig sen tillbaka för att undersöka det sista rummet igen.   

Modul I - 00.00.38 

Deltagaren går fram till fyrfatet i mitten och prövar aktivera det. Deltagaren släpper musen och 

får ett fundersamt uttryck. Han tar tag i musen igen och prövar aktivera samma fyrfat igen. 

Deltagaren backar bak och släpper igen musen. Deltagaren drar sig fundersamt i skägget. När 

deltagaren plockar upp musen igen prövar han först interagera med ett nytt fyrfat. Han 

observerar effekterna och verkar nöjd med resultatet. Därefter utför deltagaren två snabba 

interaktioner och löser pusslet.  

Slut - 00.01.35 

Deltagaren går lugnt fram till mitten av trägallergolvet och ställer sig framför väggmålningen. 

Deltagaren lutar sig närmare skärmen. När golvet rasar hoppar han kraftigt till i stolen. Det 

verkar ta några ögonblick för honom att samla sig igen. Deltagaren går snabbt framåt till nästa 

rum. Först verkar han inte angelägen om att hoppa ner i vattnet – men när han kommit fram till 

att det är den enda vägen hoppar han ner. Deltagaren undersöker noggrant området utanför 

tunneln. Därefter går deltagaren direkt in i tunneln. När tunneln börjar rasa börjar deltagaren 

springa. Raset hinner ikapp honom innan han når tunnelns slut.  

Generella observationer.  

Deltagaren har ett förhållandevis lugnt kroppsspråk genom hela sessionen, men reagerar 

kraftigt på skrämselelementen i mellansekvensens och i slutet. Han beskriver att han kände sig 

mest chockad när trägallergolvet rasade i slutet – men att han kände mest obehag när statyn i 

mellansekvens uppenbara sig ur vattnet. Deltagaren beskriver att han kände sig mest säker i 

början av spelet, men att han också kände sig säker under utmaningarna i Modul I och Modul II. 

Han beskriver att han inte kände sig rädd under sessionen, då han var säker på att det inte 

skulle komma något som hotade honom.   


