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ABSTRACT 
Given the rise of the high refresh rate monitors in the world of PC 
gaming, the need for research has steadily increased. With the 
forthcoming influx of high refresh rate mobile monitors, the 
question whether the angle of view had a significance impact on the 
viewers perception of the refresh rate becomes increasingly 
important. Together with former research on user experience, 
monitor refresh rates and immersion based on frame rates of video 
games an issue for the study was framed; “The effects of screen 
size on user experience with high refresh rate monitors”. A method 
was formed firstly consisting of a pilot study, where the participants 
experience of video games was mapped. Secondly a main 
investigation was established, where the refresh rate was varied, 
and the variation of screen sizes was simulated by changing the 
distance to the screen. The data showed, with the help of statistical 
studies, that there was no connection between the user experience 
of video games and evaluation of user experience when using high 
refresh rates monitors. Data from the main investigation indicated 
that screen size does have an impact on user experience when using 
high refresh rate monitors. The shape of the method could have 
been improved considering that the video game played impacted 
the participants concentration regarding their assignment to assess 
the monitor and not the game. Furthermore, the study expresses the 
need for further research in the area, where the future investigations 
can show the perfect ratio between screen size and refresh rate on 
monitors. Additionally, researchers could show that refresh rate can 
vary depending on the material displayed on the monitor. 

Ökningen av skärmar med högre uppdateringsfrekvenser i PC-
spelets värld har bidragit till att behovet av forskning inom området 
har ökat. Med en ökad tillgång av mobila bildskärmar med hög 
uppdateringsfrekvens blir frågan om huruvida höga 
uppdateringsfrekvenser påverkar användarens upplevelse allt 
viktigare. Tillsammans med tidigare forskning om 
användarupplevelse, skärmens uppdateringsfrekvens och 
immersion skapades en ram för studien; "Effekterna av bildstorlek 
på användarupplevelse vid hög uppdateringsfrekvens". En metod 
utformades bestående av en förstudie, där försökspersonernas 
erfarenhet av videospel kartlades, för att följas upp med en djupare 
kvalitativ studie där uppdateringsfrekvensen varierades och 
variationen av skärmstorlekar simulerades genom att ändra 
avståndet till skärmen. Med hjälp av statistiska analyser visade 
datan att det inte fanns någon koppling mellan erfarenhet av spel 
och användarupplevelsen vid utvärderingen av hög 
uppdateringsfrekvens. Data från den kvalitativa studien visade att 
skärmstorleken har en påverkan på användarupplevelsen vid 
användandet av skärmar med högre uppdateringsfrekvenser. 
Metodens utformning skulle kunna ha förbättrats då 

försökspersonernas koncentration stördes av spelets 
inlärningskurva, vilket påverkade deras förmåga att bedöma 
bildskärmen. Studien visar dessutom på behovet av ytterligare 
forskning inom området, där framtida studier kan visa på ett mer 
idealt förhållande mellan skärmstorlek och uppdateringsfrekvens 
på bildskärmar. Dessutom kan forskare visa att 
uppdateringsfrekvensen kan variera beroende på materialet som 
visas på bildskärmen. 
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1. Introduktion 
 
Senaste årens ökande intresse av bildskärmar med hög 
uppdateringsfrekvens har medfört ett växande behov av relevant 
forskning i ämnet.  
Intresset hos liknande portabla bildskärmar såsom i mobiler och 
surfplattor har också ökat. Razer släppte år 2017 sin Razer Phone 
med stöd för upp till 120 Hz i uppdateringsfrekvens, och Apple 
lanserade år 2017 en ny Ipad med stöd för 90 Hz i 
uppdateringsfrekvens. Med fler och fler bildskärmar i varierad 
storlek med stöd för höga uppdateringsfrekvenser uppstår frågan 
huruvida bildstorleken spelar roll för användarupplevelsen.  
Studien ämnar därmed kartlägga bildstorlekens påverkan 
användarupplevelsen vid användning av bildskärmar med höga 
uppdateringsfrekvenser. 
Uppdateringsfrekvensen är nära besläktat med begreppet Frames 
Per Second (FPS), vidare beskriven i begreppsdefinitionen. FPS är 
en väldokumenterad storhet inom spelvärlden och har en mängd 
forskning bakom sig. I ett flertal studier har det visats att högre FPS, 
bilder per sekund, ger en bättre spelprestation, det vill säga att inom 
spelets ramar presterade försökspersonerna bättre med högre FPS. 
Detta uppmättes    i flera olika spelgenrer och utmynnade i en 
förhöjd spelupplevelse [3]. Det har bedrivits forskning om 
uppdateringsfrekvensen hos bildskärmar ur ett biologiskt 
perspektiv, där rörelsen av ögonen har studerats vid olika 
frekvenser [4]. Bildstorleken har även varit ämnet i flera studier där 
det har påvisats vara en bidragande faktor till upplevelsen vid tv-
tittande och datorspelande [3,5]. 
 
Det finns däremot ingen forskning som tyder på ett samband mellan 
uppdateringsfrekvensen och bildstorleken och hur denna koppling 
kan påverka skattningen av spelupplevelsen. Höga 
uppdateringsfrekvenser i mindre bildskärmar kan anses vara en ung 



teknologi inom mobiltelefonindustrins användande av mindre 
skärmstorlekar, men samtidigt väl etablerad i datorspelsvärlden. 
Därmed etablerades ett intresse att koppla samman dessa två 
fenomen och utforska om det finns en upplevd skillnad vid olika 
skärmstorlekar. 
  
2. Avgränsningar 
 
För att testa bildstorlek användes en bildskärm på olika avstånd, för 
att simulera en bildskärm av olika storlek. Den effektiva 
bildstorleken vid de båda avstånden motsvarar en bildstorlek vid 
vanligt datoranvändande samt mobilanvändande. 
 
3. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
 
3.1 Pixeltäthet (PPI) 
 
Pixeltätheten hos en bildskärm kallas PPI och definieras som den 
mängd pixlar i horisontellt eller vertikalt led per tum. 
 
3.2 Bildstorlek och bildvinkel 
 
Bildstorleken är den fysiska storleken på bildskärmen som renderar 
bilden. Bildvinkeln är den vinkel där hela bilden avbildas på en 
kamera, i studiens fall storleken av det som syns i ögat. 
Ett research-team för utbildningsstatistik i New Jersey, USA 
konstaterade år 2001 att skärmstorleken och upplösningen på 
bildskärmar medför ett bättre resultat vid lästester [1]. Studien 
Effects of screen size, viewing angle, and players’ immersion 
tendencies on game experience genomförd av en sammansatt grupp 
av forskare från olika lärosäten i USA och Sydkorea studerade 
vilken betydelse bildstorleken och bildvinkeln har på en persons 
upplevelse vid spelande av tv-spel. Resultatet av studien visade att 
bildstorleken spelar en stor roll för användarupplevelsen då den 
hade en direkt påverkan på bildvinkeln [5]. 
Hou et al. (2012) [5] argumenterade för att då bildvinkeln beror på 
avståndet till bildskärmen och bildstorleken, kan dessa två 
parametrar mätas istället. Studien poängterade att en större 
bildvinkel oftast resulterar i en bättre och mer uppslukande 
upplevelse. 
 
3.3 Frames per second  
 
I film och tv är Frames Per Second (FPS) ett begrepp som betyder 
antalet rutor eller bilder per sekund. I denna studie avser FPS 
antalet bildrutor som genereras av grafikkortet i datorn per sekund. 
Ett mer kraftfullt grafikkort kan generera fler bilder per sekund och 
är inte begränsad till vilken skärm som bilderna spelas upp på.  
Forskning av bland annat Mark Claypool (en återkommande 
forskare inom ämnet) visar att FPS:en i ett spel har stor betydelse 
för spelutförandet av datorspelet. Resultatet antyder att rörelser 
som kräver hög precision och noggrannhet lämpas bättre med högre 
FPS [2,3]. Författarna till studierna menar dessutom att deras 
resultat kan vägleda spelare för framtida hårdvaruköp i hoppet om 
att förbättra FPS:en i ett datorspel.  

 
3.4 Uppdateringsfrekvens 
 
Med begreppet uppdateringsfrekvens avser den frekvens med 
vilken bildskärmen uppdaterar varje sekund och mäts i storheten 
hertz (Hz).  
Uppdateringsfrekvensen begränsar antalet bilder per sekund som 
visas på skärmen. Det betyder att om en bildskärm har en 
uppdateringsfrekvens på 60Hz men grafikkortet kan generera 144 
bilder per sekund, kommer bildskärmen begränsa antalet bilder 
som visas på skärmen till 60 bilder per sekund. I det omvända fallet, 
då bildskärmen har en högre uppdateringsfrekvens än antalet bilder 
grafikkortet kan generera per sekund, kan visuella störningar 
förekomma. När en bildskärms uppdateringsfrekvens och 
grafikkortets FPS inte är samma kan det förekomma ”screen 
tearing”, en visuell brist hos bildskärmar där flera bildrutors 
information visas under samma tid. En vanlig lösning är att använda 
vertikal synkronisering, vilket förhindrar grafikkortet att skicka för 
många bildrutor till skärmen och på så sätt reducera effekten. 
Det finns en lösning på denna visuella brist, kallad vertikal 
synkronisering.  Denna lösning användes i metoden för att 
motverka denna effekt.  
Bildskärmen som användes under experimentet klarade en 
uppdateringsfrekvens på 144Hz, och under dessa 6.9ms (1/144s) 
antogs skärmen hinna uppdatera innehållet.  
Bildskärmens uppdateringsfrekvens har konstaterats vara en 
betydelsefull faktor när man undersöker visuella störningar. 
Studien av Kennedy et al. (1998) [6] påvisade att det finns en 
skillnad i uppmätt visuell störning mellan 50 Hz och 100 Hz, där 
den sistnämnda frekvensen genererade en lägre störning. Vidare 
visar annan forskning att höga uppdateringsfrekvenser kan leda till 
sämre förmåga att utföra datormus- och läsrelaterade uppgifter [9]. 
Studien går emot annan relaterad forskning men dess 
experimentdesign utgick inte från spel och den mätte frekvensen så 
höga som 500 Hz.  
En annan studie av James Davis et al. (2015) [4] besvarade  frågan 
om vilken frekvens en bildskärm behöver ha för att ge en illusion 
av en stabil rörelse. Det fastslås utifrån forsknings om visuell 
perception från de senaste 50 åren att 72Hz är tillräckligt för att ge 
en störningsfri illusion av rörelse.  
 
3.5 Användarupplevelse och immersion 
 
Användarupplevelse, på engelska, ”User experience” (UX), är ett 
begrepp som allt som oftast kopplas till Människa-Dator 
Interaktion (MDI). Donald Norman var på 1990-talet en av de 
första att använda sig av termen med motiveringen att 
”användbarhet” var ett för avsmalnat begrepp för att beskriva MDI. 
Termen kommer därför att representera en persons upplevelse i 
interaktionen med ett system [10,11] .  
Lallemand et al. (2015) [7]  vidareutvecklade konceptet UX och 
beskrev hur odefinierat begreppet kan vara, då det saknas en tydlig 
konsensus om vad UX faktiskt är, både mellan olika utövare såväl 
som bland forskare som i näringslivet.  Något som flera är överens 
om är att UX är ett utökat och mer distinkt perspektiv för att 
utvärdera kvalitén på interaktiva produkter än tidigare existerande 
begrepp.  



Under 2000-talet har begreppet fått fart och ett antal olika ramverk 
för beskrivningen av upplevelsen [experience] har lagts fram på 
förslag. Ramverket reduktiv upplevelse finnes inom den kognitiva 
psykologin. En annan klassificering, kallad holistisk, baseras mer 
på en fenomenologisk syn på upplevelsen baserad på arbeten av 
filosofer som t ex John Dewey[11].  
För att beskriva en holistisk upplevelse använder sig Pucillo och 
Cascini av ett citat av Buchenau och Suri:  
“Thus, they take a quote from Buchenau and Suri as a model of 
holistic comprehension of experiences: What is the experience of a 
run down a mountain on a snowboard? It depends on the weight 
and material qualities of the board, the bindings and your boots, 
the snow conditions, the weather, the terrain, the temperature of 
air in your hair, your skill level, your current state of mind, the 
mood and expressions of your companions (Buchenau & Suri, 
2000, as cited in Wright & McCarthy, 2010: p 14).” [11] Detta tar 
även Law et al. [8] fasta på i sin studie Understanding, Scoping and 
Defining User eXperience: A Survey Approach där de slår fast att 
tolkningen av benämningen UX inte skiljer sig nämnvärt mellan 
erfarna personer inom yrken med hög fokus på UX och personer 
med mindre erfarenhet i arbete som innefattar begreppet. Med 
andra ord så har inte erfarenhet inom området någon nämnvärd 
betydelse för synen på hur begreppet ska tolkas (bortsett från vissa 
socio-kulturella skillnader).  
På grund av begreppet UX stora bredd har exempelvis Hou et al. 
(2012) [5] använt sig av begreppet “immersion” för att mer 
specifikt benämna och utvärdera den uppfattade upplevelsen i ett 
interaktivt medium. Hou et al. undersökte spelarens emotionella 
koppling till karaktärerna och spelets miljö. I studien mäts det 
uppfattade nöjet av spelet som funktion av bildstorleken och 
bildvinkeln.  
Begreppet är ändock flytande även i denna studie vilket visar på det 
Lallemand et al. pekar på i sin rapport. Denna studie lutar sig mot 
en defintion av UX som innefattar försökspersonens kognitiva 
upplevelse, likt Pucillos och Cascinis beskrivning av en holistisk 
användarupplevelse, där immersion och spelupplevelsen ingår. 
 

4. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Med teori och relaterad forskning ovan fastslogs det att det fanns 
en möjlighet att undersöka uppdateringsfrekvensen på en bildskärm 
ur ett användarperspektiv. Eftersom bildstorleken och FPS:en har 
varit centrala ämnen i tidigare studier ansågs det att bildstorleken 
kan vara en intressant aspekt att undersöka utifrån detta perspektiv. 
Det blir påtagligt att det finns en saknad av forskning kring 
spelupplevelsen som funktion av uppdateringsfrekvensen och 
bildstorleken. Forskare har studerat faktorer som påverkar 
spelförmågan och den skattade spelupplevelsen av spel i diverse 
spelgenrer. Studien fokuserar på det sistnämnda i spelgenren First 
Person Shooter-spel (FPS-spel), då det erbjuder en kvick 
spelmekanik med en låg inlärningskurva. 
Syftet med denna studie är därmed att undersöka huruvida 
bildstorleken har en betydelse för den uppmätta skattningen av 
spelupplevelsen vid användning av bildskärmar med höga 
uppdateringsfrekvenser vid spelande av FPS-spel. Resultatet kan 
vara av intresse för datorspelsspelare utan erfarenhet av högre 
uppdateringsfrekvenser, såväl som tekniktillverkare som eventuellt 
vill implementera högre frekvenser på sina bildskärmar. Vidare kan 
resultatet påvisa ett samband mellan bildstorlekar och 
uppdateringsfrekvenser på bildskärmar, och möjligen besvara om 

upplevelsen på en relativt mindre bildskärm, exempelvis en 
mobilskärm, lämnar ett större avtryck hos användaren än på en 
större bildskärm. Därav lyder vår forskningsfråga: 
Hur påverkas den uppfattade spelupplevelsen utav bildskärmens 
uppdateringsfrekvens och skärmstorlek i First Person Shooter-
spel? 
5. HYPOTES 
 
Det förväntade resultatet var att försökspersonerna kunde särskilja 
uppdateringsfrekvenserna på nära avstånd, oavsett vilken ordning 
som stimuli presenterades. Större avstånd till bildskärmen 
förmodades ha en effekt på testdeltagarnas skattning av 
spelupplevelsen. Försökspersoner med hög erfarenhet förväntades 
kunna identifiera rätt bildfrekvens. 
 

6. METOD 
 
För att svara på forskningsfrågan användes en kvantitativ förstudie 
där 21 försökspersoner med olika erfarenhet av FPS-spel valdes ut 
för den huvudsakliga kvalitativa undersökningen. 
Försökspersonerna var av åldrarna 19–30 med varierande 
erfarenhet av FPS-spel samt datorspel i allmänhet. 
Spelet som användes var Call of Duty: Modern Warfare II, ett FPS-
spel med en historiskt stor spelarbas. Försökspersonen spelade 
introduktionsbanan The Pit ur ett förstapersonsperspektiv, som går 
ut på att ta sig igenom en kort sekvens där målet är att skjuta alla 
fientliga måltavlor och ta sig igenom banan på så kort tid som 
möjligt. Trots att målet är att ta sig igenom banan på en så snabb tid 
som möjligt var försökspersonerna tillsagda att inte fokusera på 
tiden, då den inte var en aspekt av spelet som mättes. Personerna 
var istället tillsagda att fokusera att ta sig igenom banan i sin egen 
takt och utforska hur det känns att styra karaktären. 
 

 
 
 
Experimentet använde en bildskärm med storlek 24” med 
1920x1080 i upplösning och en uppdateringsfrekvens om 144 Hz 
eller 60 Hz.  Spelet spelades med en datormus och tangentbord. 
Avståndet till bildskärmen var 0,4 meter och 2 meter. Avstånden 
valdes utifrån att 0,4 m kan anses vara ett normalt avstånd till 
bildskärmen vid datoranvändande samt att 2 m innebär en faktor 5 
med en effektiv bildstorlek om 4,8”, vilket är en skärmstorlek i 
paritet med en mobilskärm.   
Vid ökning av avståndet ökar den relativa pixeltätheten (PPI:n) för 
försökspersonen då samma antal pixlar befinner sig i en mindre 
effektiv bildyta. Skärmar på mobila enheter innehar ofta en högre 

Figur 1, spelsekvensen The Pit från Call of duty 
Modern Warfare II 

 
. 

 
 



PPI än skärmar avsedda för datorer varpå denna effekt ej ses som 
en oönskad påverkande faktor. 
Försökspersonen spelade på slumpvis valt avstånd och frekvens. 
Efter 2,5 minut av spelande ändrades frekvensen till den andra 
frekvensen och de fick spela 2,5 minut till på denna inställning. 
Efter detta besvarade försökspersonen på ett formulär.  
Härnäst ändrades avståndet till det andra motsvarande avståndet, 
och frekvensen slumpades. Återigen fick de spela två sessioner på 
2,5 minut och sedan besvarades enkäten igen. 
Undersökningen avslutades med en intervju där försökspersonerna 
fick beskriva sina val i enkäten. 
Dessa insamlingsmetoder användes för att få tillräckligt med data 
för resultatet. Genom att låta försökspersonerna besvara enkäter 
efter varje spelsession (där uppdateringsfrekvensen har varierats) 
uppmättes data som både reflekterade en förändring i 
uppdateringsfrekvens och bildstorlek. 
Spelet spelades utan ljud för att ta bort den faktorn från 
spelupplevelsen. 
 

6.1 Skattning av spelupplevelsen 
 
Valideringen av försökspersonernas skattning av spelupplevelsen 
mellan sessionerna graderades utefter en skala från 0 till 5 med en 
normerad skala -3 till 2, där ett negativt värde, -3 till -1, betydde en 
sämre upplevelse och ett värde 0 till 2 betydde en förbättrad 
upplevelse. Graderingen på skalan motiverades med behovet att 
försökspersonerna skulle tvingas välja ett positivt eller negativt 
värde. Försökspersonerna ombads att utvärdera bildskärmen som 
verktyg för spelet; hur smidigt spelet var; skillnad i att urskilja 
detaljer; skillnad i spelkaraktärens rörelse; och inte utvärdera själva 
spelet i sig i form av design, grafik och estetik.  
 
Enkätfrågor förstudie:  
En inledande förstudie genomfördes på alla försökspersoner. Detta 
för att kunna koppla försökspersonernas erfarenhet och bakgrund 
till resultatet från huvudundersökningen. Frågor som ställdes var: 

• Hur stor erfarenhet av datorspel anser du dig ha? 
• Hur stor erfarenhet av förstapersonsskjutar-spel [FPS-

spel] har du?  
• Hur mycket dator- eller TV-spel spelar du per vecka? 

Syftet var att säkerställa en spridning av försökspersonernas 
erfarenhet av spelande i allmänhet. 
6.2 Metodens avgränsningar 
 
Datainsamlingsmetoden tog inte hänsyn till upplevelsen i relation 
till spelets ljud. För att eliminera ljud som bidragande faktor till 
upplevelsen fick deltagarna spela utan ljud.   
Avstånden valdes för att kunna göra en jämförelse på olika 
skärmstorlekar. För att inte olika bildskärmar skulle vara en felkälla 
så användes avståndet som en skalningsfaktor av skärmstorleken. 
Antalet olika avstånd begränsades till två. 
 
 
7. RESULTAT 
 

7.1 Observationer från förstudien 
 
I figur 2 nedan redovisas resultaten av den inledande förstudien 
som alla deltagare besvarade på egen ort.  

 
 
 
 
 

Figur 2 reflekterar en god spridning mellan försökspersonerna sätt 
till deras erfarenhet till datorspel. Medelvärdet av diagrammet 
förstärker den spridningen med ett värde på strax över 3.  Över två 
tredjedelar ansåg sig ha relativt liten erfarenhet av datorspel. 
Ungefär en tredjedel hade stor erfarenhet och en person hade 
knappt någon erfarenhet alls.  
 

 
 
 
Försökspersonerna visade även en stor spridning i erfarenhet av 
FPS-spel, där över hälften ansåg sig ha en relativt liten erfarenhet 
av spelgenren. Endast en femtedel ansåg sig ha stor erfarenhet av 
genren men även en femtedel hade väldigt lite erfarenhet. Med ett 
liknande medelvärde som figur 1 var detta en önskvärd fördelning 
då det, i kombination med försökspersonernas huvudsakliga 
erfarenhet av datorspel, garanterade en opartisk undersökning. 
Den sista frågan på enkäten gav en bild av försökspersonernas 
uppskattade tid spenderat på datorspel. 
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Figur 2, distributionen av självskattad erfarenhet av 
datorspel på en skala 1 - 5 
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Figur 3, distributionen av självskattad erfarenhet av 
förstapersonskjutarspel på en skala 1 - 5 

 
. 

 
 



 
 
 

 
Nära en tredjedel svarade att de nästan aldrig spelar dator- eller TV-
spel och samma procentandel besvarade att de spelar flera gånger i 
veckan respektive någon gång i veckan. Endast fyra procent spelar 
varje dag, en person.  
Vidare användes observationerna som referenspunkter i analysen, 
där de användes som diskussionspunkter i jämförelse med 
undersökningens resultat. 
 
7.2 Undersökningen 
 
Metoden utmynnades i fyra distinkta fall där en variabel har 
förändrats. Dessa fall representerar den slumpvis valda ordningen 
som en deltagare kunde fått under undersökningen. 
 

Tabell 1. Exempel på sekvens från metoden 
Session 1 Session 2 

Startavstånd Hz-1 Hz-2 Startavstånd Hz-1 Hz-2 

0,4m 60Hz 144Hz 2 m  144Hz 60Hz 

 

 
Tabell 1 visar ett scenario en deltagare kunde genomgått, där 
försökspersonen först började med 60Hz på ett avstånd på 0,4 m 
från bildskärmen, som sedan ökades till 144Hz på samma avstånd. 
Därefter spelade försökspersonen på 2 meters avstånd med 144Hz 
och sedan 60hz.  
Då ordningen på avståndet slumpades resulterade detta  
i fyra fall, som presenteras nedan; 
Fall 1: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 2: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
Fall 3: Startavstånd: 2 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 4: Startavstånd: 2 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
Studien använde dessa fyra fall tillsammans med en slumpmässig 
ordning för att motverka möjliga felfaktorer som exempelvis själva 
spelet, och för att ge en mer generell bild mellan skillnaderna av 
uppdateringsfrekvenserna i förhållande till bildstorleken. 
Begränsningen till fallen är även på grund av begränsad tid med 
bedömningen att fler försökspersoner hade behövts för att utvärdera 

fler fall med tillförlitligt resultat. De totala antalet fall som hade 
kunnat studeras var åtta. 
 
7.3 Fall 1: 60 Hz till 144 Hz på 0,4 m 
 

7.3.1 Spelsessionen 
Det första fallet visade ett resultat med en övervägande positiv 
förändrad upplevelse vid denna frekvensförändring.  
 

 
 

 
I figur 5 visas det normerade värdet av försökspersonernas 
upplevda skillnad mellan frekvenserna. Ett värde från 0 och uppåt 
representerar en positiv förändrad upplevelse och ett värde under 
representerar en negativ förändrad upplevelse. Figur 5 visar att alla 
deltagare upplevde en positiv upplevelse vid förändring av 
uppdateringsfrekvensen, då ingen valde ett negativt betyg. Detta 
reflekteras även i de uppmätta medelvärdet 1 som fallet gav upphov 
till. Resultatet speglar studiens hypotes om att försökspersonerna 
skulle skatta en högre upplevelse vid 144 Hz. 
 
7.3.2 Intervjun 
 
Av försökspersonernas svar på intervjun dras en liknande slutsats. 
Flera försökspersoner tyckte att det var lättare (jämfört med det 
längre avståndet) att se måltavlorna och därmed lättare att uppskatta 
förändringen i inställningen. Majoriteten menade att det var lättare 
att se måltavlorna och detaljer, och därmed lättare att spela för man 
kunde sikta in sig bättre på fientliga måltavlorna och inte på de 
civila.  
Försökspersonerna hade lätt att identifiera rätt 
uppdateringsfrekvens på slutet av experimentet, där 80% av 
försökspersonerna av fall 1 svarade rätt. 
 

7.4 Fall 2: 144 Hz till 60 Hz på 0,4 m 
 

7.4.1 Spelsessionen 
 
I det andra fallet spelade försökspersonerna från samma avstånd 
som i fall 1 men fick uppleva en förändring av 
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Figur 5, upplevelse för deltagarna från -3 till 2 för fall 1 
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uppdateringsfrekvensen från 144 Hz till 60 Hz. Resultatet speglar 
inte en lika stor förändring som fall 1. 
 

 
 

I figur 6 visas datan från fall 2. Medelvärdet låg på -0.4 och en 
median på -1, det visar att försökspersonerna kunde uppfatta en 
skillnad i uppdateringsfrekvensen och jämfört med fall 1:s resultat 
noteras en försämrad upplevelse när man växlar ner från 144Hz 
till 60Hz. 
Resultatet visar här en mer oklar bild utifrån hypotesen, där vissa 
försökspersoner skattade en högre upplevelse vid en sänkt 
uppdateringsfrekvens. Både medelvärdet och medianen visar dock 
på en generell minskad skattning.  
 

7.4.2 Intervjun 
 
En snarlik slutsats kan dras av försökspersonernas svar av 
intervjun. Majoriteten hade svårt att se förändringen och upplevde 
istället att spelet blev lättare på grund av deras ökade erfarenhet av 
spelet efter att ha spelat lite mer. En deltagare ansåg att det fanns 
en tydlig förändring när man gick från 144Hz till 60Hz och beskrev 
det som ”screen tearing”. En annan deltagare tyckte att grafiken 
och “snappigheten” hade försämrats i och med förändringen.  
 
Försökspersonerna hade svårare att identifiera rätt 
uppdateringsfrekvens, men 70% svarade ändå rätt.  
 

7.5 Fall 3: 60 Hz till 144 Hz på 2 m 
 

7.5.1 Spelsessionen 
 
I detta fall fick försökspersonerna spela från 2 meters avstånd, 5 
gånger det avståndet om 0,4 meter och fick uppleva en förändring 
från 60 Hz till 144 Hz.  
Försökspersonerna skattade i detta fall en generell förbättring av 
upplevelsen. Två av försökspersonerna upplevde en försämring av 
upplevelsen. Den överlag skattade förbättringen var lägre än i fall  
1. 
 

 
 
 
 
 

7.5.2 Intervjun 
 
Kontentan av försökspersonernas svar från intervjun var att det 
ungefär hälften kunde uppfatta en förändring i någon inställning, 
men hade svårt att avgöra om det blev bättre eller sämre. En 
försöksperson tyckte att det blev lättare att se de fientliga 
måltavlorna med tiden, och påpekade att antagligen hade att göra 
med att på det avståndet tog det tid att vänja ögat.  
Försökspersonerna uppfattade ändå skillnaden och det reflekteras i 
antalet som kunde identifiera rätt uppdateringsfrekvens, då 70% 
svarade rätt. 
 

7.6 Fall 4: 144 Hz till 60 Hz på 2 m 
 

7.6.1 Spelsessionen 
 
I det sista möjliga fallet spelade försökspersonerna på det längre 
avståndet och fick uppleva en förändring av uppdateringsfrekvens 
från 144 Hz till 60 Hz. 
Datan visar att försökspersonerna skattade upplevelsen mer 
blandat där en anmärkningsvärd del av försökspersonerna skattade 
en förbättrad upplevelse på 60 Hz än 144 Hz. Figuren visar den 
skillnad som försökspersonerna upplevde.  
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Figur 6, upplevelse för deltagarna från -3 till 2 för fall 2 
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Figur 7, upplevelse för deltagarna från -3 till 2 för fall 3 
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Figur 8, upplevelse för deltagarna från -3 till 2 för fall 4 
 
. 

 
 



 

7.6.2 Intervjun 
 
Intervjun visar samma delade uppfattning av försökspersonerna. 
Samtidigt som många menade att de såg skillnad mellan 
sessionerna antydde deras svar på att de tyckte att den lägre 
uppdateringsfrekvensen var den bättre och gav en “mer smooth” 
upplevelse. Endast två personer kunde beskriva upplevelsen som 
försämrad när man gick från 144 Hz till 60 Hz. 
Samtidigt som försökspersonerna ansåg att det var minskningen 
av uppdateringsfrekvensen som påverkade deras skattning av 
upplevelsen negativt så hade många ändå svårt att identifiera rätt 
frekvens. Endast 36% kunde svara rätt på vilken inställning som 
var vilken. Svaren i intervjun kontra deras skattning var alltså i 
flera fall motsägelsefulla. 

 
7.7 Sammanslaget resultat från 
spelsessionerna 
 
Fallen redovisade för ovan ger flertalet intressanta anmärkningar.  

 

 
 
De fyra fallen var: 
Fall 1: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 2: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
Fall 3: Startavstånd: 2 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 4: Startavstånd: 2 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
 
Vid studerande av figur 9, som visar den sammanslagna upplevda 
skillnaden av de fyra fallen, märks en tydlig skillnad mellan fallen 
som går från 60 Hz till 144 Hz och 144 Hz till 60 Hz.  
De försökspersoner som gick från 60 Hz till 144 Hz skattade på det 
stora hela ett betyg som visade på att de upplevde en bättre 
upplevelse, representerat av de röda och gula staplarna, medan de 
försökspersoner som gick från 144 Hz till 60 Hz på det stora hela 
upplevde en försämring. Detta representeras av de blå samt gröna 
staplarna. 

Studerar man resultatet mer ingående så kan man se att de 
förbättringen betygsattes högre vid avstånd om 0,4 m jämfört med 
2 m. Båda avstånden visade dock på en förbättrad upplevelse.  
För de försökspersoner som gick från 144 Hz ner till 60 Hz 
noterades en försämring vid ett avstånd på 0,4 m, fall 3. 
Upplevelsen graderades dock inte som märkbart sämre vid ett 
avstånd om 2 m, fall 4. 
Fall 1 stod för de bedömningar som visade på störst förbättring 
medan fall 2, som även den visade på en förbättring, inte var lika 
påtaglig. 
På nära avstånd uppskattades förändringen mest av 
försökspersonerna som gick från 60 Hz till 144 Hz. På längre 
avstånd, fall 3, reflekteras detta i de gula staplarna, men lägre på 
skalan än fall 1. Försökspersonerna hade lättare för att märka 
skillnad mellan uppdateringsfrekvensen och att den skattade 
upplevelsen var högre på nära håll än på 2 m avstånd. Detta 
reflekteras även i försökspersonernas intervju, där majoriteten 
påpekade att skillnaden var mer märkbar och högre skattad på nära 
håll. 
 

7.8 Skattning 
 
Tittar man på skillnaderna mellan avstånden när försökspersonerna 
går från 144 Hz till 60 Hz respektive 60 Hz till 144 Hz blir 
skillnaderna påtagliga.  
 

 
 

 
Studerar man figur 10 så kan man se att vid det längre avståndet så 
hade försökspersonerna svårare att bedöma en förändring i 
upplevelsen utifrån bildskärmens inställningar. Vid 0,4 m avstånd 
var det tydligare att försökspersonerna upplevde en försämring 
medan vissa testdeltagare upplevde en förbättring vid en lägre 
uppdateringsfrekvens. Båda avstånden visade på en övervägande 
försämrad skattad upplevelse, dock låg den övre kvartilen för båda 
avstånden på 0,5 respektive 0. Den nedre kvartilen låg för båda 
avstånden -1. Spridningen är dock större vilket tyder på en mer 
utspridd skattning av upplevelsen. 
Den övre kvartilen på 2 meter låg här på 0.5 medan den på 0,4 meter 
låg på 0. Den nedre kvartilen låg istället båda på -1. 
Blickar man vidare på 60 Hz till 144 Hz så observerar man istället 
att den skattade upplevelsen var högre än den upplevda 
försämringen vid sänkning av uppdateringsfrekvensen (figur 10). 
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Figur 9, sammanslaget resultat från fall 1 till 4 
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Det påtagliga i den upplevda skillnaden, redovisad i figur 11, 
mellan inställningarna och avstånden är att försökspersonerna 
skattade en högre förbättring av upplevelsen på 0,4 meter avstånd 
jämfört med 2 meter. På det närmre avståndet låg ingen av 
mätpunkterna på ett negativt värde. För 2 meter så uppmättes 
negativa värden, dock utanför den nedre kvartilen. Förändringen i 
den skattade upplevelsen varierade alltså mer mellan 
försökspersonerna på 0,4 meters avstånd. 
På 0,4 meter låg den övre kvartilen på 1,75 för de försökspersoner 
som gick från 60 Hz till 144 Hz medan den på 2 meter låg på 1. 
Den nedre kvartilen för dessa fall låg på 0.25 för 0,4 meter och 0 
på 2 meter. Även om så var fallet så skattades upplevelsens 
förbättring högre vid 0,4 m vilket är i linje med studiens hypotes. 
Däremot så förväntades inte det skattade resultatet vara mer varierat 
vid 0,4 m. 
 

 
 
 
 
På 2 meters avstånd hade försökspersonerna svårare för att 
identifiera när bildskärmen var inställd på 144 Hz. Utfallet visar på 
att svaren är utspridda på 52,6% för rätt svar och 47,4% för fel svar.  
 

 
 
 
 
Figur 13 visar att försökspersonerna hade lättare att identifiera rätt 
bildskärm på ett kortare avstånd, där 75% kunde identifiera rätt. 
Studerar man kopplingen mellan försökspersonernas erfarenhet av 
FPS-spel och deras förmåga att identifiera rätt 
uppdateringsfrekvens uppmättes ingen signifikant korrelation. 
Somliga försökspersoner med högre erfarenhet svarade rätt på flera 
fall men fel på andra och vissa med låg erfarenhet fick rätt på varje 
fall. Med en redan konstaterad stor spridning av försökspersonernas 
erfarenhet gick det inte att avgöra huruvida det fanns korrelation 
som antydde på att mer erfarenhet innebar en bättre förmåga att 
identifiera rätt frekvens.  
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Figur 11, den upplevda skillnaden 60 Hz till 144 Hz 
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Figur 12, andel rätt och fel på 2 meters avstånd till 
bildskärmen 
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Figur 13, andel rätt och fel på 0,4 meters avstånd till 
bildskärmen 
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Figur 14, frekvens av antal rätt med självskattad 
erfarenhet av datorspel 
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Vid anblick på figur 14 och 15 ser man att personer som 
självskattade sin erfarenhet av datorspel och FPS-spel högt ej hade 
större förmåga att identifiera frekvensen på bildskärmen. Snarare 
visar figurerna att försökspersonerna med en låg självskattad 
erfarenhet lyckades identifiera frekvensen bättre än de “erfarna”.  
 

8. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida 
bildvinkeln och således skärmstorleken hade en påverkan på 
upplevelsen vid användning av bildskärmar med högre 
uppdateringsfrekvenser. Denna frågeställning föranleddes av en 
brist på relevant forskning inom området. Resultatet visade att 
försökspersonerna föredrog en högre uppdateringsfrekvens på litet 
avstånd mer än på ett stort avstånd.  
 
De fyra fallen som studerades var: 
Fall 1: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 2: Startavstånd: 0,4 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
Fall 3: Startavstånd: 2 m, frekvens: 60Hz till 144Hz. 
Fall 4: Startavstånd: 2 m, frekvens: 144Hz till 60Hz. 
 

8.1 60 Hz till 144 Hz 
 
Det första fallet är det med mest självförklarande data. Vid nära 
avstånd till bildskärmen kunde försökspersonerna identifiera en 
tydlig positiv skillnad mellan 60Hz och 144Hz. I fall 3 fick 
försökspersonerna genomgå en likadan frekvensförändring fast på 
2 meters avstånd. Här ser man tydligt att försökspersonerna för fall 
1 skattade en mer positiv förändring av upplevelse än i fall 3. Det 
kan förklaras av olika saker. För det första togs ingen hänsyn till 
personernas synförmåga i undersökningen, och vissa 
försökspersoner antydde att själva avståndet till bildskärmen gav en 
sämre upplevelse bara på grund av att man såg bildskärmen sämre.  
Vissa av försökspersonerna fick börja på 2 meters avstånd och 
andra på 0,4 meters avstånd. Under intervjun påpekade en del 
deltagare att deras upplevelse förbättrades med tiden, då de blev 

mer vana med spelet. Spelade man då på ett nära avstånd på session 
2 kan det ha reflekterats i deras betyg av upplevelsen. Den 
slumpmässiga ordningen avståndet försökspersonerna började med 
bör dock ha motverkat en del av denna effekt. 
Hou et al. [2] argumenterar för att bildvinkeln har en påvisad 
påverkan på användarupplevelsen och hur uppslukande mediet är. 
Även fast försökspersonerna inte direkt beskrev en mer 
uppslukande upplevelse på det korta avståndet reflekterade deras 
val en mer positiv upplevelse när bildvinkeln var större. Skillnaden 
med denna studies resultat är att den även betraktade bildskärmens 
uppdateringsfrekvens. Här uppvisades att en högre bildvinkel inte 
behöver innebära en bättre upplevelse, om inte 
uppdateringsfrekvensen är tillräckligt hög. På samma sätt visar 
även vårt resultat att en högre uppdateringsfrekvens inte behöver 
vara bättre, om inte bildvinkeln är stor nog. 
 

8.2 144 Hz till 60 Hz 
 
Betraktar man resultatet från fall 1 och fall 3, det vill säga när 
bildskärmens inställning gick från 60 Hz till 144 Hz mellan 
spelsessionerna, bör dessa fall spegla motsatsen, det vill säga ett 
övervägande negativt resultat som pekar på att upplevelsen 
försämras när man växlar från 144 Hz till 60 Hz. I fall 2, på 0,4 
meters avstånd, visar datan på just detta, fast inte i den grad som 
man kanske hade trott. Samma förändring som i fall 1 borde 
speglats i fall 2 i motsatta riktningen. Det vill säga, att växla från 
60 Hz till 144 Hz borde ge samma relativa utslag som 144 Hz till 
60 Hz. Men datan visar inte detta, vilket kan bero på att det kan 
vara svårare att uppfatta en nedväxling av uppdateringsfrekvensen 
jämfört med en uppväxling. Datan kan tolkas som att 
försökspersonerna hade svårare för att märka av en skillnad mellan 
inställningarna när uppdateringsfrekvensen gick från 144 till 60Hz, 
oavsett avstånd.  Började en person spela på 144 Hz och sedan 
växlade ner till 60 Hz visar resultatet att det är svårare att upptäcka 
skillnaden än om uppdateringsfrekvensen började på 60 Hz och 
sedan ändrats till 144 Hz. I första spelsessionen vet man inte exakt 
vad man ska leta efter, så man accepterar bara det man får framför 
sig. Dessutom kan en “förbättring” av något ge en mer relativ 
positiv upplevelse jämfört med en “försämring”.  
 

8.3 Analys av identifiering av bildskärm 
 
Det är intressant att undersöka den statistiska sannolikheten att 
försökspersonerna identifierade rätt bildfrekvens. Betraktar man 
Chitvåfördelningen med en signifikansnivå på 5% för respektive 
avstånd till bildskärmen, med nollhypotesen att försökspersonerna 
inte ser en skillnad på inställningarna, kan man observera följande 
resultat för de två avstånden.  
På det korta avståndet visade sig resultaten vara statistiskt 
signifikant, därmed kan således nollhypotesen förkastas. Det 
innebär att försökspersonerna tydligt kunde märka en skillnad på 
det korta avståndet och de gissade inte svaret. På det längre 
avståndet var fördelningen inte lika tydligt, och testet visade att 
försökspersonernas svar inte var statistiskt signifikanta och 
nollhypotesen kan därmed inte förkastas. 
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8.4 Andel som identifierade rätt bildskärm 
kopplat till erfarenhet 
 
Vår hypotes var att de med mest erfarenhet av datorspel och FPS-
spel skulle märka skillnaden av uppdateringsfrekvensen. Men som 
Pucillo et al. [25, 26] drar slutsatser kring i sin studie så är 
erfarenhet relativt utifrån olika personers referenser. Mängden 
försökspersoner var för liten för att säkert kunna dra en slutsats om 
förmågan att upptäcka en högre uppdateringsfrekvens. Frågan som 
ställdes på förstudien resulterade i att väldigt få ansåg sig ha hög 
erfarenhet. Med det sagt kan det bli det tydligt varför erfarenheten 
inte kunde kopplas till rätt identifierad bildskärm. En 
omformulering kunde gett ett mer önskvärt utfall som hade speglat 
resultatet av antal rätt identifierade bildskärmar. En intressant 
aspekt i detta är att många av de som gav ett betyg som speglade 
förändringen i inställningen kunde inte identifiera bildskärmen. I 
flera fall visade intervjun att försökpersonen hade förstått 
skillnaden i frekvensen, men ändå identifierat fel bildskärm.  
 

8.5 Spelet 
 
Under experimentet var det många av försökspersonerna som lät 
själva spelet påverka skattningen av deras upplevelse av 
bildskärmen. Ovana spelare fick en större utmaning första gången 
vilket gjorde att de skattade de resterande tre sessionerna högre i 
upplevelse då deras prestation i spelet ökade överlag. Ett sätt att 
motverka detta hade kunnat vara att låta försökspersonerna spela en 
extra gång med slumpad inställning för att få en känsla för spelet. 
Denna spelomgång skulle ej tas med i bedömningen. Då 
inställningarna slumpades för försökspersonerna ansågs denna 
effekt delvis ha eliminerats. Med andra ord så var upplevelsen av 
själva spelet något som hölls någorlunda konstant för att bättre 
kunna utvärdera skärmens påverkan på den skattade upplevelsen. I 
detta fall blev inlärningskurvan för spelet en påverkande faktor till 
skattningarna.  
Spelets inlärningskurva kan ha varit för distraherande för 
försökspersonerna. Utöver förbättringen som föreslogs i 
föregående stycke skulle en mer önskvärd prototyp kunnat bestå 
utav en enklare struktur med en låg inlärningskurva. På så sätt 
skulle skattningen av bildskärmen väga tyngre än spelet.  
 
8.6 Analys av metod 
 
Bildstorleken i denna studie varierades med hjälp av att ändra 
försökspersonernas avstånd till skärmen. På grund av tidsbrist 
valdes endast två avstånd, ett som motsvarade ett vanligt avstånd 
från en [dator]skärm och en som skulle simulera en mobilskärm i 
relativ bildstorlek. Anledningen till att endast en bildskärm 
användes var på grund av bristen på tillgänglighet till flertalet 
bildskärmar med likartade egenskaper. Hade metoden utgått från 
flera bildskärmar hade det antingen behövts två separata datorer 
som körde varsin kopia av spelet, eller så hade metoden behövt en 
onödigt lång procedur där spelet digitalt förts över till den andra 
skärmen vid byte av uppdateringsfrekvens.  
En mer genomgående metod skulle kunna använda fler 
uppdateringsfrekvenser och avstånd till skärmen, eller ändrat 
bildvinkeln genom att byta bildskärm, och på så sätt ändra 
bildstorleken. Att studera upplevelsen på exempelvis en skärm i 
storlek likt en surfplattas hade kunnat vara ett möjligt 

tillvägagångssätt. Problematiken vi fann var att för att testa en 
relativt mindre bildskärm (exempelvis en mobilskärm eller 
surfplatta) finner man inte många skärmar tillgängliga med 
likartade egenskaper som större bildskärmar med 144 Hz i 
uppdateringsfrekvens. Det som fanns tillgängligt var en 
mobilskärm, men då uppstod problemet att man inte kan köra exakt 
samma spel med samma kontrollförutsättningar på en mobil samt 
en dator.   
 

8.7 Bildstorlekens påverkan på 
användarupplevelsen 
 
Granskades resultatet utifrån vilken uppdateringsfrekvens 
försökspersonerna började på, oavsett avstånd, var det tydligt att de 
inte märker en lika stor skillnad vid 2 meters avstånd som på 0,4 
meter. Värt att påpeka är dock att vid 2 meter så visades en tendens 
till att vissa föredrog 60 Hz framför 144 Hz vid som inställning.  
I de fall där försökspersonerna gick från 60 Hz till 144 Hz visades 
en tydligare upplevd skillnad, där figur 11 visar en upplevd 
förbättring. För fallet 144 Hz till 60 Hz, figur 10, visar dock 
resultatet för 0,4 meter en annan vinkel. Kvartilerna ligger på 0 
respektive -1 och ett medelvärde vid -0.4, det vill säga nära mitten 
av skalan, vilket tyder på att försökspersonerna inte upplever någon 
direkt förändring i upplevelsen vid en sänkning av 
uppdateringsfrekvensen. 
Oavsett vilken ordning så är det dock tydligt utifrån datan att en 
lägre effektiv bildstorlek minskar uppdateringsfrekvensens 
påverkan på användarupplevelsen. Detta styrks även av analysen 
av försökspersonernas förmåga att identifiera rätt bildskärmar, där 
Chitvåfördelningen för det 2 meters avstånd visade på att 
nollhypotesen ej kunde förkastas. 
Med andra ord, en högre bildvinkel, och således större effektiv 
bildstorlek, har visat sig ha en betydelse för användarupplevelsen 
vid användning av högre uppdateringsfrekvenser. 
 

8.8 Framtiden 
 
En intressant aspekt som framtidens forskning kan påvisa är om det 
finns en gyllene medelväg mellan bildvinkel och 
uppdateringsfrekvens. Möjligt kan en sådan bidra till en ny sorts 
bildskärm där uppdateringsfrekvensen varierar beroende på 
avståndet till bildskärmen. Den självklara kopplingen är mobiler, 
där bildvinkeln är mindre än på en datorskärm, men avståndet är 
ungefär detsamma. Forskning i området kan ta fram huruvida det 
är önskvärt för framtidens tillverkare att utveckla mobilskärmar 
med stöd för högre uppdateringsfrekvenser.  
Denna undersökning tog även inte hänsyn till vilket spel som var 
bäst lämpat för metoden, utan valdes av olika avgränsningar. 
Forskningen framöver kan påvisa att vissa genrer lämpas bättre för 
höga frekvenser. Det skulle kunna leda till bildskärmar som kan 
variera uppdateringsfrekvensen beroende på vilket material som 
visas. Kombinerat skulle den ultimata bildskärmen variera sin 
uppdateringsfrekvens både beroende på avståndet till bildskärmen 
och vilket material som spelas.  
 
 
 



9. SLUTSATS 
 
Bildvinkeln har en signifikant betydelse för upplevelsen vid 
användning av bildskärmar med höga uppdateringsfrekvenser. På 
nära avstånd uppmättes en klar skillnad i den skattade upplevelsen 
när bildskärmen växlade från 60 Hz till 144 Hz, både vid 
studerande av datapunkter och intervju med försökspersonerna. I 
det omvända fallet tyder dock resultatet på en nära inpå oförändrad 
upplevelse. Trots detta kunde försökspersonerna identifiera vilken 
inställning som var med 144 Hz eller 60 Hz. I båda fallen på 2 
meters avstånd hade försökspersonerna svårare att uppfatta 
skillnaden mellan uppdateringsfrekvenserna. Resultatet visar att 
oavsett ordningen av frekvenserna under experimentet hade 
försökspersonerna svårt att avgöra vilken av sessionerna som 
innehöll den höga frekvensen, samt att upplevelsen skilde sig 
markant mindre än på nära avstånd. Vid närmare studering av 
undersökningen konstaterades att metoden hade kunnat utformats 
på ett annat sätt för att minimera mängden felkällor. Spelet som 
spelades hade en för hög inlärningskurva, en mer optimal 
undersökning hade innehållit en utvecklad prototyp. Sist men inte 
minst diskuteras framtida forskning om bildskärmars 
uppdateringsfrekvens, i hopp om att hitta en gyllene medelväg 
mellan avstånd och frekvens. Vidare forskning kan även kartlägga 
vilken uppdateringsfrekvens som lämpas bäst till olika typer av 
material. 
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