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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt effekterna som spatiala och diegetiska användargränssnitt 

har på känslan av närvaro i VR-miljöer för att lokalisera fallgropar och bidra till att 

fastställa uppdaterade designkonventioner vid utveckling av VR-applikationer. 

Introduktionen ger en överblick över hur arbetet gått till och vad frågeställningen varit. 

I bakgrunden förklaras och definieras viktiga termer samt fokus för arbetet. Därefter 

beskrivs metoden som nyttjades under undersökningen. Två artefakter togs fram i 

samband med undersökningen. Utvecklingsprocessen av dessa artefakter beskrivs i 

kapitel 4: genomförande. Artefakterna kombinerades med semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer och observationer för att samla in data till slutsatserna. Från 

datan som samlades in kunde det utläsas att det diegetiska användargränssnittet 

verkade ha en positiv inverkan på användarnas känsla av närvaro i VR-miljön 

samtidigt som det spatiala var lättare och effektivare att använda. Framtida forskning 

kan använda denna studie som stöd för att utforska användargränssnitt i fler genrer, 

användningsområden och applikationer inom VR. 

Nyckelord: virtual reality, användargränssnitt, diegetisk, spatial, närvaro, 

immersion. 
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1 Introduktion 

Denna studie syftar på att undersöka spatiala respektive diegetiska användargränssnitt i VR-

miljöer och hur dessa påverkar användarens känsla av närvaro i den virtuella miljön. Det 

saknas idag tydliga riktlinjer och designkonventioner för användargränssnitt inom VR-

utveckling, vilket gör följande frågeställning ett aktuellt forskningsområde: 

Hur påverkar spatiala respektive diegetiska användargränssnitt 

känslan av närvaro i VR-miljöer? 

Genom att utföra en jämförande studie mellan dessa typer av användargränssnitt kan 

fördelar och nackdelar för dessa utforskas och diskuteras för att få en bättre förståelse för 

hur olika typer av användargränssnitt kan användas för att främja användarupplevelsen i 

VR-miljöer. Detta är i dagens läge ett mycket viktigt och aktuellt forskningsområde inom 

informationsteknologi och spelbranschen, då VR har nått den punkt då privatpersoner och 

konsumenter på marknaden kan ta del av dess teknologi. För att VR ska ha en lyckad framtid 

på marknaden är det viktigt att utvecklare förstår sig på vilka inverkningar systemet har på 

hjärnan och hur människor interagerar med VR-miljöer via användargränssnitt och 

kontroller. 

Studien utförs med hjälp av två artefakter för att undersöka och jämföra två vanligt 

förekommande typer av användargränssnitt i VR-miljöer. Artefakterna använder sig av 

varsin typ av användargränssnitt som en samling frivilliga deltagarna interagerar med och 

sedan utvärderar sina upplevelser. Användargränssnitten presenterar samma information i 

båda artefakterna, men i olika former. Deltagarna använder först en av artefakterna och 

utvärderar den i en semistrukturerad kvalitativ intervju. Därefter använder sig deltagarna av 

den andra artefakten och utvärderar den efter samma princip. Vilken artefakt varje deltagare 

utvärderar först varierar. I artefakten får deltagarna lära sig och spela ett minispel. För att 

förstå hur minispelet går till måste deltagarna interagera med användargränssnittet som 

presenteras i VR-miljön. En semistrukturerad kvalitativ intervju efter varje spelsession och 

observationer under spelsessionernas förlopp används för att samla och analysera resultat. 

Intervjuerna kommer med deltagarnas godkännande även röst-inspelas för senare analys. 

En VR-miljö som representerade ett kontor togs fram med hjälp av Unreal Engine 4. I 

Unreal skapades och implementerades därefter ett spatialt och ett diegetiskt 

användargränssnitt i varsin version av VR-miljön. Det spatiala användargränssnittet bestod 

av en datorskärm, som deltagarna interagerade med, samt text på väggarna framför 

deltagarna, som gav dem information. Det diegetiska användargränssnittet bestod av en 

surfplatta, som deltagarna interagerade med och gav dem information, samt en klocka som 

visade förloppet av minispelet. Deltagarna interagerade med artefakterna genom HTC Vive 

utrustning, en HMD-enhet och två handkontroller. Deltagarna gick först genom en kort 

tutorial med hjälp av användargränssnitten för att sedan spela ett minispel där de fick 

sortera kassetter efter färg. Minispelet i sig var lätt, då utmaningen kom från att försöka slå 

sitt eget personbästa istället. Deltagarna fick spendera så mycket tid de ville i varje artefakt, 

där de kunde leka runt och spela minispelet, innan de gick vidare till intervjun. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel diskuterar de områden som studien berör och definierar termer som 

återkommer under arbetets gång. Först diskuteras virtual reality i kapitel 2.1, dess 

bakgrundshistoria och hur olika människor har definierat termen genom åren från olika 

synvinklar. Vilka typer av hårdvara och mjukvara som existerar inom området, hur dessa 

fungerar och vad detta betyder för utveckling av VR-miljöer. VR-miljöer syftar på virtuella 

miljöer i virtual reality, där användaren sätts in i den virtuella miljön med hjälp av någon 

form av VR-utrustning. Virtuella miljöer syftar på virtuella miljöer i allmänhet, d.v.s. digitala 

spel, applikationer och dylikt som inte existerar i den fysiska världen. 

Därefter redogörs begreppen immersion, närvaro och perception i kapitel 2.2. Varför de är så 

viktiga för utvecklandet av VR-miljöer och vilken inverkan de har på användarupplevelsen. 

Ordet användarupplevelse syftar i denna studie på användarens generella intryck och 

upplevelser av en VR-miljö, ett VR-spel eller någon annan VR-upplevelse i sin helhet. 

Användaren/deltagaren syftar alltid på personen i fråga som interagerar med en virtuell 

miljö eller artefakten, med andra ord spelaren/intressenten.  

Slutligen beskrivs termen användargränssnitt i kapitel 2.3, vilka skillnader som existerar 

mellan traditionella användargränssnitt och gränssnitt i VR-miljöer. Vad den nya teknologin 

kräver av utvecklare och vad krävs designmässigt för att interaktionen mellan människa och 

dator (eng. Human-Computer Interaction, HCI) ska kännas intuitiv och användbar. 

2.1 Virtual Reality 

Virtual reality, förkortat VR, är en term som har existerat väldigt länge, med tanke på hur 

nyligen vi uppnått teknologin som klarar av att producera ett lovande resultat och säkra en 

framtid för mediet. Det har varit en dröm hos otaliga spelskapare och visionärer under en 

väldigt lång tid att skapa en värld som användaren kan delta och leva sig in i helt. Den första 

s.k. Head Mounted Display (HMD) enheten kom redan 1960 (mer om HMDs i kapitel 2.1.1 

VR Displays). Sedan dess har otaliga försök till VR gjorts men utan någon större framgång. 

Teknologin har varit antingen för outvecklad för stödja prestandan som VR kräver för ett 

lyckat resultat eller för otymplig och dyr för att kunna säljas kommersiellt. Under 2000-talet 

har utvecklingen av VR ökat med en rasande fart och den 28 mars 2016 släpptes Oculus Rift 

(Oculus VR, 2016) på marknaden, tätt följt av HTC Vive (HTC, 2016) den 5 april samma år. 

VR beskrivs ofta i media som ett nytt medium, likt televisionen eller telefonen, d.v.s. en 

samling teknologisk hårdvara som består av en dator, en skärm, hörlurar och rörelsestyrda 

handskar eller kontroller. Detta lägger fokus på VR:s rent teknologiska aspekter, istället för 

de experimentella (Steuer, 1992). Den här beskrivningen av VR misslyckas dock förmedla en 

insikt i hur det är att använda sig av och skapa mjukvara till den nya teknologin. Det finns 

ingen koppling till tidigare välkända teknologiska mediasystem som hjälper konsumenten 

greppa konceptet av VR (Steuer, 1992). För att verkligen förstå oss på vad Virtual Reality är 

måste vi definiera det från mänskliga upplevelser och inte dess teknologiska aspekter. 

VR kan också beskrivas som teknologi som gör det möjligt för användaren att interagera 

med virtuella världar som om de vore verkliga (Adam, 1993). Beskrivningen som Adam ger 

av VR är en bättre beskrivning av vad VR är menat att vara för användaren och hur 

användaren bör känna sig när hen befinner sig i en VR-miljö.  
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Anledningen till att många företag inte investerade i VR före 2001 har enligt Hale och 

Stanney (2015) att göra med fyra stora barriärerna som de definierar som teknisk, 

tillämpning, användbarhet och utvärdering (eng. Technical, Applications, Usability and 

Evaluation). 

 Teknisk: Integrering med annan teknologi inom samma område och den stora 

belastningen som VR sätter på maskinen det körs på. 

 Tillämpning: Bristen på seriösa användningsområden där VR kan tillämpas och göra 

faktisk nytta i samhället. 

 Användbarhet: Den icke-intuitiva naturen hos användargränssnitt i VR, både för 

hårdvara och mjukvara. Oro för potentiella sido- och bieffekter, särskilt med HMD-

enheter involverade. 

 Utvärdering: Dåliga bevis för lönsamheten av VR applikationer. 

Den barriär som den här studien huvudsakligen fokuserar på är användbarhet med särskild 

fokus på användargränssnitt. Användbarhet är en väldigt viktig del av spelutveckling (VR 

eller inte) för användarens upplevelse i den virtuella miljön. Om användaren kämpar med att 

lära sig eller använda sig av gränssnitten i den virtuella miljön leder detta ofta till en negativ 

upplevelse, och möjligtvis en negativ syn på den typen av applikation eller teknologi, vilket 

kan avskräcka dem från att använda den igen. Därför är det särskilt viktigt att utvecklare av 

dessa virtuella miljöer har kunskapen om hur man designar användbara användargränssnitt 

som är passande för den typen av applikation och plattform. Mer om användargränssnitt i 

kapitel 2.3 Användargränssnitt (UI). 

2.1.1 VR Displays 

Vad användaren ser och upplever beror helt på vad datorn visar, och hur. Detta behöver inte 

endast innefatta vad användaren ser med sina ögon, utan termen ”vad datorn visar” används 

i det här fallet brett för att beskriva en metod att förmedla information till något av våra 

sinnen (Sherman & Craig, 2003). Den mänskliga hjärnan har fem olika sinnen som kan 

förmedla upplevelser till hjärnan. Av dessa fem är det tre sinnen, visuell (syn), fonetisk 

(hörsel) och haptisk (beröring och kroppsrörelse), som är de absolut vanligaste (och 

viktigaste) att applicera i VR (Sherman and Craig, 2003). Forskning och projekt har även 

genomförts kring VRs påverkan på vårt lukt- och smaksinne med viss framgång inom fältet. 

Project Nourished (Kokiri Lab, Inc, 2016) och Project Meta Cookie (Melnick, 2017) är bra 

exempel på hur både virtual reality (VR) och augmented reality (AR) kan påverka lukt- och 

smaksinnet. Inverkan som VR kan ha på våra sinnen är anmärkningsvärd, men denna studie 

kommer endast fokusera på de tre sinnena – syn, hörsel och haptisk – för att simulera mer 

normala förhållanden under vilka VR oftast utnyttjas. 

Det finns många olika sätt att förmedla information på till användaren genom olika VR-

hårdvara, med olika effekter på användarens immersion, känsla av närvaro och perception 

av sin omgivning (mer om dessa begrepp under kapitel 2.2 Immersion, Närvaro och 

Perception). Det visuella presenteras ofta genom någon typ av skärm, antingen framför, runt 

omkring eller på användarens huvud, en så kallad Head Mounted Display (HMD). HMD, är 

antagligen den mest kända typen av display på marknaden (Sherman and Craig, 2003) och 

är även den typ av display som kommer att användas i den här studien, i form av en HTC 

Vive (2016). HTC Vive använder sig av stereoskopisk vy, det vill säga istället för att rendera 

spelet på en enda stor skärm så renderar HTC Vive spelet separat för höger och vänster öga. 

Detta ger användaren en stereoskopisk vy av sin omgivning, såsom våra ögon gör i 
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verkligheten. Eftersom våra ögon inte sitter på exakt samma position i vår skalle, så är de två 

skärmarna aningen förskjutna från varandra. Genom att härma hur våra ögon fungerar med 

en stereoskopisk vy kan användaren i en VR-miljö uppleva ett verklighetstroget djup i sin 

omgivning (Immersion VR, 2019). I figur 1 ser vi ett exempel på hur spelet renderas i HMD-

enheten med en stereoskopisk vy. Där ser vi tydligt att handen och lasersvärdet har olika 

positioner i det vänstra och högra ögat. Bilden är tagen från spelet Vertigo (Tsiakalis-Brown, 

Eracleous & Bucy, 2016). 

HTC Vive spårar dessutom användarens position och orientering i den verkliga världen. De 

har dessutom en hög upplösning och ett brett synfält (eng. field of view (FOV)). Dessa är 

bidragande faktorer till en hög grad av immersion (Langbehn, 2017). Dessutom spårar den 

även användarens handrörelser med hjälp av de trådlösa rörelsekontrollerna som hålls i 

respektive hand. 

 

 Spelet renderas separat för höger och vänster öga Figur 1

Användarens position, orientering och handrörelserna spåras med hjälp av två infraröda 

kameror som sitter i motsatta hörn av spelområdet. Användaren kan se och känna sina 

kroppsrörelser i den virtuella miljön via kroppens haptiska sensorer. Detta leder till att 

användaren uppfattar sig vara en del av den virtuella världen och på så vis får en djupare 

känsla av immersion och närvaro. 

2.2 Immersion, Närvaro och Perception 

Immersion, närvaro och perception är tre nya områden som spelutvecklare måste ta hänsyn 

till när de designar VR-applikationer (Langbehn, 2017). Dessa tre aspekter har en väldigt 

stor inverkan på upplevelsen som användaren har i en VR-miljö. De tre begreppen kan bidra 

till att förstå hur människor agerar och interagerar med VR-miljöer och dess 

användargränssnitt. Immersion och närvaro betyder väldigt olika saker. Trots det uppstår 

det förvirring i debatter på grund av att termerna används som om de betydde samma sak 

(Slater, 2003). Vilka skillnader och kopplingar som begreppen har, samt deras definitioner 

diskuteras ingående i detta kapitel. 
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2.2.1 Immersion 

Immersion är ett ord som används mycket inom VR-branschen och refererar till den 

objektiva nivån av sensorisk trovärdighet som ett VR-system erbjuder (Bowman & 

McMahan, 2007). Det vill säga hur väl ett VR-system kan få upplevelsen att kännas 

verklighetstrogen för användaren. Det kan jämföras med ett uttryck som ofta används inom 

filmbranschen, ”suspension of disbelief”. Det vill säga accepterandet av den fiktiva världen vi 

blir presenterade med som verklighet, för att kunna leva oss in i den trots att den strider mot 

verklighetens lagar och regler. Då film, böcker och till och med tavlor kan framkalla känslan 

av immersion, så är inget medium bättre på det än digitala spel (Rutter & Bryce, 2006). 

Immersionen i en virtuell miljö begränsas ofta av tekniska faktorer orsakade av VR-

teknologin. Dessa begränsningar kan vara visuella (såsom grafikkvalité), det tillgängliga 

synfältet eller upplösningen på skärmen (Langbehn, 2017). Immersionen ett spel kan ge 

användaren beror helt på systemets renderingsmjukvara och förmedlingsteknik (eng. display 

technology) (Bowman & McMahan, 2007). Ju mer ett VR-system kan förmedla information 

genom olika displayer, och spåra och tolka rörelser som bevarar trovärdigheten i relation till 

deras överensstämmande med verklighetens sensoriska modaliteter, desto mer immersiv är 

upplevelsen (Slater, 2003). 

2.2.2 Närvaro 

Ordet närvaro beskriver upplevelsen en individ har om sin omgivning. Känslan av närvaro 

behöver inte nödvändigtvis vara en korrekt representation av hur den fysiska miljön runt 

omkring dem faktiskt ser ut, utan upplevelsen av deras omgivning förmedlad av både 

automatiska och kontrollerade mentala processer (Steuer, 1992). Närvaro är, till skillnad 

från immersion, en individuell och kontext-baserad respons från användaren, relaterat till 

känslan av att ”vara där”, i den virtuella miljön (Bowman & McMahan, 2007). När en individ 

känner sig närvarande i en virtuell miljö förmedlar deras syn, hörsel och motoriska sensorer 

att de verkligen befinner sig i den virtuella världen.  

Närvarokänslan är en mer personlig aspekt av upplevelsen i en virtuell miljö, och inte alls 

kopplat till begränsningarna av teknologin som immersion är. Olika användare kan uppleva 

olika grader av närvaro i samma virtuella miljö, under olika tidpunkter, beroende på deras 

tillstånd, tidigare erfarenheter och andra faktorer (Bowman & McMahan, 2007). Detta är för 

att närvaro är en mänsklig reaktion på immersion. De två termerna är logiskt separerbara, 

men har en stark relation till varandra (Slater, 2003). 

Målet med virtuella miljöer (VR eller inte) är huvudsakligen att skapa en miljö där 

användaren kan utforska, experimentera eller uppleva scenarion som i verkliga livet skulle 

vara kostsamma, farliga eller till och med omöjliga. Det är därför viktigt för utvecklarna 

bakom dessa virtuella miljöer att förstå sig på hur användarna kommer bete sig och 

interagera med miljön (Hale & Stanney, 2015). Ofta glöms detta bort under 

utvecklingsprocessen, särskilt när det kommer till VR-miljöer, och resultatet kan bli 

klumpiga användargränssnitt och funktioner som är jobbiga att använda, och inte alls 

särskilt närvaroframkallande (Hale & Stanney, 2015). Dåligt designade användargränssnitt 

som känns besvärliga att använda leder ofta till en sämre känsla av närvaro för användaren. 

För att kunna leva sig in i den virtuella världen måste användargränssnitten kännas smidiga 

och intuitiva att använda sig av, som om de existerade i verkligheten. 
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2.2.3 Perception 

En mycket stor del av den virtuella upplevelsen är beroende av vilken perception användaren 

har om miljön runtomkring sig (Sherman & Craig, 2003). Hur användaren uppfattar den 

virtuella omgivningen beror helt på hur datorn presenterar information till användaren. Eike 

Langbehn (2017) jämför människans uppfattningsförmåga med hur en spelmotor hanterar 

ett spels nuvarande tillstånd. Varje bildruta (eng. frame) går spelmotorn genom tre steg, 

inmatning från användaren (input), uppdatering av spelstadiet (update) och rendering till 

skärmen (rendering). På ungefär samma vis hanterar vi människor information som vi tar 

till oss från vår omgivning. Vi uppfattar information via vår perception, t.ex. sinnen, som syn 

eller hörsel. Vi processar sedan den informationen kognitivt och tar sedan handling till det 

som vi uppfattat (se figur 2). 

 

 En jämförelse mellan en människa och en dators sätt att processa Figur 2
information (Langbehn, 2017) 

Detta koncept går förstås att applicera på spel som spelas på en normal skärm, utan VR 

involverat, men kopplingen mellan människa och dator blir så mycket starkare när 

användaren interagerar med en VR-miljö. Om en handling som utförs inte ger den respons 

som användaren förväntar sig (t.ex. användaren kan inte plocka upp ett objekt i miljön) så 

bryter detta immersionen i spelet och känslan av närvaro kan förloras. 

2.3 Användargränssnitt (UI) 

Användargränssnitt (eng. User Interface (UI)) är en mycket viktig del av alla typer av 

virtuella miljöer. I digitala spel låter de användaren interagera med och hantera sin 

omgivning i den virtuella världen. Allt från att använda sig av spelets mekaniker till att ändra 

grafikinställningar. Användargränssnittet är en viktig del av interaktionen mellan 

användaren och datorn. Utan ett användargränssnitt skulle det vara mycket svårt för de 

flesta användare att förstå sig på hur de ska använda sig av teknologin. 

Innan vi ger oss djupare in på användargränssnitt kan det vara värt att nämna termen HCI 

(Human-Computer Interaction), interaktionen mellan människa och dator som vanligtvis 

sker via någon typ av användargränssnitt. HCI definieras enligt Carroll (u.å.) som en samling 

av halvautonoma forskningsfält och metoder inom människo-centrerad informationsteknik. 

Hale och Stanney (2015) förklarar att HCI har sina rötter inom många områden, och har 

genom åren genererat ett stort antal generella riktlinjer som kan appliceras på interaktiva 
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system, inkluderat VR-miljöer. Ifall VR-miljöernas design inte kan möta HCI:s 

grundläggande krav, så kommer VR-systemen säkerligen bli oanvändbara. Dessutom skulle 

appliceringen av HCI-principer i VR-miljöer kunna leda till VR-specifika riktlinjer (Hale & 

Stanney, 2015). För syftet av den här undersökningen kommer endast interaktionen mellan 

användaren och användargränssnittet vara i fokus. Enligt Langbehns (2017) modell (figur 2) 

så uppfattar (perception), tolkar (cognition) och utför användaren en handling (action) när 

hen interagerar med datorns användargränssnitt. Datorn får då en order från användaren 

(input), uppdaterar informationen på skärmen efter användarens order (update) och 

renderar sedan den informationen på skärmen (rendering) så att användaren kan uppfatta 

och tolka den. Det är det normala händelseförloppet av interaktionerna mellan användare 

och dator. 

2.3.1 Användbarhet och LEAF 

Sedan länge har samma beprövade metoder och designval använts för att ta fram 

användargränssnitt. Många är övertygade att UI-element och designprinciper kan 

återanvändas från tidigare, möjligtvis liknande, applikationer (Vanderdonckt, 2010). Detta 

gäller många traditionella spel som spelas på en datorskärm med tangentbord och mus eller 

handkontroll. Men när det kommer till VR är inte lösningen för användargränssnitt lika 

uppenbar. Traditionella UI-designkonventioner och principer går oftast inte att överföra 

direkt till en VR-miljö utan problem. Användaren i en VR-miljö interagerar med spelet på ett 

helt annorlunda sätt jämfört med den vanliga PC-användaren. 

I kapitel 2.1: Virtual Reality nämndes de fyra stora barriärerna till varför VR inte har slagit 

genom helt än, varav en av dessa barriärer är användbarhet. Användargränssnitt strävar 

alltid efter att vara så användbara och smidiga att använda som möjligt. Arvola (2014) 

förklarar att användbarhetsmålen för utvecklingen av användargränssnitt kommer från 

Shackels (1986) definition av användbarhet, kallat ”LEAF”. För att en produkt eller tjänst ska 

vara användbar, ska den enligt LEAF vara: 

1. Lätt att lära sig. 

2. Effektiv att använda. 

3. Attityden hos användaren ska vara god gentemot produkten/tjänsten. 

4. Flexibel, så att produkten/tjänsten kan appliceras i flera olika scenarion. 

Dessa krav är starkt kopplade till de tre nyckelord som diskuterades i kapitel 2.2: immersion, 

närvaro och perception. Om användaren i en VR-miljö finner användargränssnitten lätta att 

förstå och effektiva att använda, så kommer med största sannolikhet attityden gentemot 

användargränssnitten vara positiv. Dessa faktorer hjälper användaren att leva sig in i VR-

miljön och känna sig närvarande i den. Om användaren får kämpa med att förstå eller 

använda användargränssnitten så kan detta leda till att hen distanserar sig från VR-miljön, 

då för mycket fokus läggs på att förstå hur interaktionen ska ske. Interaktionen med miljön 

och dess komponenter känns inte smidig för användaren. 

Denna studie har fokuserat huvudsakligen på de två första kriterierna av LEAF, 

lättförståelighet och effektivitet, men även det tredje kriteriet då deltagarnas attityd 

gentemot användargränssnitten också har påverkat deras känsla av närvaro i VR-miljön. Att 

även göra användargränssnitten flexibla är för omfattande för storleken av denna studie. 
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2.3.2 3D-Menyer i VR-Miljöer 

Menyer i VR-miljöer kräver mycket eftertanke när de designas, till skillnad från klassiska 

spelmenyer. Element som personligt utrymme, lättillgänglighet och känslan av närvaro är 

några aspekter som måste tas hänsyn till. I ett ”vanligt” spel där skärmen spelet spelas på är 

tvådimensionell (2D) behöver menyerna till stor del bara vara funktionella, lättnavigerade 

och se bra ut grafiskt. Oftast är menyer i dessa spel helt enkelt en stor platta som läggs över 

spelet och navigeras med hjälp av någon form av kontroller eller mus/tangentbord. Menyn 

kommer man oftast åt med en knapp på tangentbordet eller kontrollen, vanligtvis en Escape- 

eller Start-knapp. I VR-miljöer där användaren befinner sig mer eller mindre i spelet, med 

full kontroll över sin egen avatars kropp och handlingar, och med andra kontrollenheter och 

funktioner (såsom rörelsekänslighet), fungerar den typen av menyer mindre bra.  

Det första stora problemet som uppstår med platta 2D-menyer som täcker hela skärmen är 

att de inte fungerar med den stereoskopiska vyn som VR-miljöer rendera till skärmen på (se 

figur 1). Detta kommer orsaka menyn att se splittrad ut och användaren kan inte urskilja 

menyns olika element. 

I en jämförande studie av menyer i virtuella miljöer undersöker Santos, Zarraonandia, Díaz 

och Aedo (2017) vilka typer av menyer, radiala eller linjära, som är effektivast och mest 

användbara i VR-miljöer. De kategoriserar 3D-menyer baserat på olika kriterier, såsom 

storlek, geometri och position. Dessa kriterier definieras som följande: 

 Storlek: Antalet val som användaren kan göra på en meny påverkar direkt 

användbarhet och tiden det tar att interagera med menyn för att utföra en uppgift. 

Om själva storleken på menyn som ett 3D-objekt i den virtuella miljön blir för stor 

påverkar detta också tiden det tar att utföra uppgiften. 

 Geometri: Valen som användaren kan göra i menyn kan anordnas på olika vis, i 

denna studie radiellt eller linjärt. 

 Position: Var i den virtuella miljön menyn befinner sig i förhållande till användaren. 

Menyer i VR-miljöer kan klassificeras på tre olika sätt med tanke på deras position: icke-

diegetisk (överlappar synen för användaren), spatial (fixerad på en särskild plats i den 

virtuella miljön) och diegetisk (som en interagerbar del av spelvärlden, t.ex. en klocka, 

mobiltelefon eller dylikt) (Santos et al, 2017). Tidigare forskning har visat på att diegetiska 

menyer förstärker känslan av närvaro i VR-spel (Salomoni, Prandi, Roccetti, Casanova & 

Machetti, 2016). 

2.3.3 Spatiala Användargränssnitt 

Spatiala användargränssnitt syftar på gränssnitt som befinner sig i spelvärlden som en fysisk 

del av den. Gränssnitten är vanligtvis en del av spelvärldens geometri, men har inte en logisk 

förklaring till varför det existerar i spelvärlden. Ett exempel på detta är Ubisoft Montreals 

Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction (2010) (se figur 3), där gränssnitten presenterar 

information till användaren genom att skriva ut information på spelvärldens geometri, i det 

här fallet användarens nuvarande mål i spelet. Det finns ingen logisk förklaring till varför 

spelkaraktären i spelet skulle få sina direktiv utskrivna på en stor vägg framför sig, men 

användaren accepterar detta som en del av spelet för att lättare kunna leva sig in i 

spelvärlden. 
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 Splinter Cell: Conviction (2010) spatiala användargränssnitt Figur 3

2.3.4 Diegetiska Användargränssnitt 

Ett diegetiskt användargränssnitt däremot har alltid en logisk förklaring till dess existens i 

spelvärlden. Här menas förstås logisk utefter spelvärldens regler och standarder, inte 

nödvändigtvis logisk i verkligheten. Man skulle kunna säga att om de fiktiva karaktärerna i 

spelet (spelarkaraktären eller någon NPC (non-player character)) kan se gränssnittet så är 

det diegetiskt, då istället ett spatialt gränssnitt kan endast ses av användaren. Ett bra 

exempel på användning av diegetiska användargränssnitt finns i EA Redwood Shores Dead 

Space (2008) (se figur 4). Där indikeras användarens hälsomätare av en mätare längs 

spelkaraktärens rustning på ryggen. Ytterligare en mätare finns på rustningen där 

användaren kan se sin nuvarande ”Stasis nivå”. Vi kan anta att NPC:s i spelet kan se den här 

mätaren på spelarkaraktärens rygg, och även spelarkaraktären om han skulle ta av sig 

rustningen. Användargränssnittet är logiskt integrerat i spelvärlden. 

 

 Dead Space (2008) diegetiska användargränssnitt Figur 4



 10 

3 Problemformulering  

Användargränssnitt i VR-miljöer, precis som i alla interaktioner mellan människa och dator, 

är otroligt viktigt att få rätt. De måste vara lättförståeliga, effektiva och framkalla en god 

attityd hos användarna för att vara användbara. Bryter användargränssnitten mot hur 

användaren förväntar sig att de ska fungera eller känns som att den inte tillhör i den aktiva 

miljön kommer detta förändra användarens perception (se 2.2.3) av miljön och påverka 

känslan av närvaro (se 2.2.2) negativt. Det är därför viktigt att kunna fastställa särskilda 

kriterier och designkonventioner för användargränssnitt som fungerar i VR-miljöer. Detta 

för att underlätta framtida utveckling av VR-applikationer och lägga grunden för vidare 

forskning inom området. 

Tidigare forskning av Santos et al. (2017) har visat på att radiala menyer är effektivare än 

linjära med avseende på exekveringstid, och forskning utförd av Salomoni et al. (2016) har 

visat att diegetiska menyer kan förstärka känslan av närvaro i VR-spel. Santos et al. (2017) 

nämner att de i framtida arbete ämnar att undersöka skillnader mellan icke-diegetiska, 

spatiala och diegetiska menyer för olika typer av aktiviteter i VR-miljöer, men ingen 

forskning verkar ha skett inom området ännu. Hale och Stanney (2015) konstaterar fyra 

stora barriärer som håller tillbaka utvecklingen av VR-applikationer (se 2.1), varav en av 

dessa är användbarhet (eng. usability).  

Denna studie undersöker hur vi kan ta oss förbi användbarhetsbarriären genom att tillämpa 

Shackels (1986) LEAF definition för att skapa och jämföra ett spatialt och ett diegetiskt 

användargränssnitts effekter på användarens känsla av närvaro i VR-miljöer. Detta leder oss 

till undersökningens frågeställning: 

Hur påverkar spatiala respektive diegetiska användargränssnitt 

känslan av närvaro i VR-miljöer? 

För att jämföra och analysera användargränssnittens effekter på användarnas känsla av 

närvaro kommer de analyseras utefter följande fyra punkter: 

 Lättförståelighet - hur lätt/svårt användarna har att förstå den information som 

presenteras via de respektive användargränssnitten. Är användargränssnitten 

tillräckligt pedagogiska (se 2.3.1 LEAF)? 

 Effektivitet – hur effektivt användarna kan navigera användargränssnitten. Hur kan 

vi skapa kreativa användargränssnitt som är smidiga att använda (se 2.3.1 LEAF)? 

 Attityd – hur pass god/dålig användarnas attityd är gentemot användargränssnitten. 

Vilka känslor frambringas när användarna interagerar med användargränssnitten (se 

2.3.1 LEAF)? 

 Närvaro – Hur pass mycket användarna känner sig som en del av den virtuella 

världen. Hur hjälper eller förhindrar element hos dessa användargränssnitt 

användarna att leva sig in i den virtuella miljön? (se 2.2.2 Närvaro) 

Genom att utföra en jämförande studie av ett spatialt och ett diegetiskt användargränssnitt 

kan för- och nackdelar för dessa fastställas och diskuteras för att få en bättre förståelse för 

hur olika typer av användargränssnitt kan användas för att skapa en större känsla av närvaro 

och därmed främja användarupplevelsen i VR-miljöer.  
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3.1 Metod 

För att besvara frågeställningen har två artefakter (se 3.1.1) tagits fram och brukats för att 

samla data från deltagarnas upplevelser i en kontrollerad miljö. Metoderna för insamling av 

data som applicerades var huvudsakligen en semistrukturerad kvalitativ intervju med inslag 

av kvantitativa element (se 3.1.2) och observationer (se 3.1.3) under spelsessionens förlopp. 

Hur undersökningen gick till och genomfördes beskrivs i kapitel 3.1.6. 

3.1.1 Artefakt 

Artefakterna är VR-miljöer där deltagaren interagerar med ett av de två 

användargränssnitten åt gången för att lära sig spelet och navigera den virtuella miljön. Två 

typer av användargränssnitt kommer undersökas (ett spatialt och ett diegetiskt) för att sedan 

jämföras mot varandra. Det spatiala användargränssnittet består av knappar, text och bilder 

som dyker upp på en datorskärm och närliggande geometri, såsom väggen framför 

deltagaren (se 4.2.2). Det diegetiska användargränssnittet bestod av en surfplatta som 

deltagaren håller i handen och en digital klocka på skrivbordet (se 4.2.3). De båda menyerna 

kommer ha olika storlek, geometri och position men ska båda kunna interageras med på 

samma vis och ha samma funktionalitet.  

Deltagarna spelar först en av de två artefakterna under loppet av cirka 5-10 minuter och 

svarar sedan på intervjufrågor angående interaktionen med användargränssnittet. Därefter 

repeteras processen för den andra artefakten. Artefakten spelas sittandes, då det blir lättare 

för deltagaren att fokusera på att använda sig av användargränssnitten så effektivt som 

möjligt och inte behöva tänka på att fysiskt röra sig runt etc. Genom att noggrant studera 

deltagarens interaktioner med gränssnitten samt diskutera deltagarens upplevelse i den 

virtuella miljön, kan förhoppningsvis slutsatser dras kring vilka element hos dessa 

användargränssnitt som bidrar eller tar bort från användarens känsla av närvaro i VR-

miljön. 

Artefakterna kommer kontrolleras med hjälp av HTC Vive rörelsekontroller och renderas 

genom en HTC Vive HMD. 

3.1.2 Semistrukturerad Kvalitativ Intervju 

En kvalitativ intervju är en intervju där frågorna oftast inte har några raka svar, utan 

uppmuntrar till diskussion och reflektion kring det som diskuteras. Kristen Ringdal 

(2001:134) beskriver kvalitativa intervjuer som samtalsintervjuer, där informanten och 

undersökningsledaren samtalar med varandra för extrahera information från informanten. 

Ordet informant är ett begrepp som används vid kvalitativa intervjuer och syftar på den som 

intervjuas (Østbye et al, 2004:102). I den här undersökningen är det mycket viktigt att få 

fram vad deltagaren upplevde i VR-miljön genom diskussion och reflektion. Därmed är en 

kvalitativ intervju en lämplig metod att använda. Helge Østbye et al. (2004:102) nämner tre 

olika typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. 

Det som skiljer de här tre typerna åt är i vilken grad frågornas innehåll och ordningsföljd på 

förhand blivit bestämda. Denna undersökning kommer använda sig av en semistrukturerad 

kvalitativ intervju, då det är viktigt att informanten håller sig inom ramarna för 

undersökningen, men fortfarande talar öppet om sin upplevelse. I en semistrukturerad 

intervju har undersökningsledaren utformat en intervjuguide i förhand som definierar de 

teman som intervjun ämnar att diskutera. Likt ostrukturerade kvalitativa intervjuer är det 
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här normalt att ställa följdfrågor till de på förhand bestämda frågorna (Østbye et al, 

2004:103). 

Intervjuguiden som togs fram till de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna innehöll 

även element av kvantitativa frågor, exempelvis där deltagarna fick uppskatta i vilken grad 

de kände olika känslor under spelsessionen. Dessa kvantitativa frågor gav mer mätbara data 

än de kvalitativa frågorna och fungerade som ett komplement till att finna kopplingar mellan 

deltagarnas kommentarer och tankar och deras graderingar av upplevelsen. Kopplingarna 

nyttjade undersökningen när det kom till att kunna dra slutsatser kring huruvida 

deltagarnas attityd gentemot användargränssnitten påverkade deras känsla av närvaro i VR-

miljön, och vilken effekt de olika användargränssnitten hade på deltagarna. 

Efter en spelsession i en av artefakterna satt deltagaren ned och deltog i en semistrukturerad 

kvalitativ intervju. Eftersom frågorna uppmuntrade till diskussion och reflektion kom 

deltagarens svar att spelas in (med deltagarens godkännande) så att ingen information gick 

förlorad. Inspelningarna är till stor hjälp för undersökningen när all data sammanställs. 

Förståelsen gentemot frågeställningen kan ändras i och med att nya kunskaper och insikter 

samlas in från intervjuerna. Något som tidigare inte verkar ha haft så stor betydelse kan få 

stor betydelse längre fram, allt eftersom mer data samlas in (Østbye et al, 2004:106). Därför 

är det ytterst hjälpsamt att ha alla intervjuer inspelade för att kunna granska råmaterialet i 

efterhand. Alla inspelningarna och insamlad data hanterades enligt individskyddskravets 

fyra huvudkrav (se 3.1.5). 

Vad som är viktigt att tänka på här är att undersökningsledaren bedriver ett aktivt lyssnande 

samtidigt som informanten ger sina svar för att öppna upp för uppföljningsfrågor (Østbye et 

al, 2004:105). Det är viktigt att informanten känner att vad hen har att säga är betydelsefullt 

och att det uppfattas korrekt av undersökningsledaren. Ett aktivt lyssnande kan 

undersökningsledaren visa genom att bl.a. nicka, göra instämmande hummanden och ha en 

öppen kroppshållning, men framförallt genom ögonkontakt med informanten (Christianson, 

Engelberg och Holmberg, 1998:53f). Uppföljningsfrågorna fyller huvudsakligen fyra 

funktioner: visa att undersökningsledaren förstår vad som sägs, hur det som sägs ska tolkas, 

bekräfta och visa intresse för det informanten har att säga och slutligen för att få tillgång till 

informantens djupare tankar och reflektioner och styra samtalet i riktningar som är 

intressanta för undersökningen (Østbye et al, 2004:105). Informanten måste även känna sig 

trygg och lugn i intervjusituationen för att kunna ge genomtänkta svar (Østbye et al, 

2004:104), och ett aktivt lyssnande kan hjälpa. 

Det största problemet som kan uppstå med kvalitativa intervjuer är att informanten inte 

känner sig bekväm i situationen och därför inte ger sina svar så mycket tanke som krävs för 

att få ut något av intervjun. Om informanten är blyg eller tillbakadragen som person kanske 

ett aktivt lyssnande inte är tillräckligt för att få informanten att känna sig bekväm i 

situationen. Informanterna kan bara uppmuntras till att ge väl genomtänkta och målande 

svar, inget hindrar dem från att ge ett kort svar eller inte svara på frågan över huvud taget. 

Om en informant vill avstå från att besvara en fråga har hen rätt att göra så (se 3.1.5). 

Ett alternativ till kvalitativa intervjuer vore att ha en enkät eller ett formulär som deltagarna 

får själva fylla i efteråt, antingen digitalt eller på papper. Detta fungerar bra när deltagarna 

endast behöver gradera sina upplevelser på en skala eller ge korta svar och beskrivningar. En 

tendens hos många när de fyller i en enkät är att hålla sig så kort som möjligt, antingen på 

grund av att de vill få det överstökat eller för att de inte tänker efter lika länge innan de ger 
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sina svar som de annars skulle gjort om de pratade direkt med en annan person. Enkäter ger 

heller ingen möjlighet till följdfrågor eller ytterligare reflektion. Det är dessutom lättare att 

komma på saker man annars inte hade tänkt på om man diskuterar med en annan person. 

Det är viktigt att en diskussion kring upplevelsen uppstår för att komma åt vad som är 

kärnan till deltagarens upplevelse. Därför lämpar sig en kvalitativ intervju bättre för denna 

typ av studie. 

3.1.3 Observation 

I en undersökning är det vanligt att man samtidigt som undersökningen utförs observerar 

deltagaren och för anteckningar över allt som sägs och händer. Detta är en forskningsmetod 

som ofta används för att samla in data om vad som hände under utförandet och hur det gick 

till (Patton, 2015). Observation kan i den här studien bidra med extra kontext till eventuella 

frågor som ställs efter den huvudsakliga delen av undersökningen är klar och deltagaren 

intervjuas. Att observera deltagaren under själva utförandet kan också ge observatören fler 

frågor att ställa till deltagaren efteråt, eller kanske till och med ge svar på några frågor 

genom att observera deras beteende och reaktioner. Observation fungerar därför som ett 

väldigt bra komplement till den kvalitativa intervjun. 

Som ytterligare komplement till observationen och den kvalitativa intervjun kommer 

deltagarens upplevelse i den virtuella miljön även videodokumenteras (med deltagarens 

godkännande). På så vis kommer ingenting att missas och undersökningen kan tittas tillbaka 

på oändligt många gånger för vidare analys. Detta kommer vara till stor hjälp då det är lätt 

hänt att observatören missar eller misstolkar reaktioner och handlingar under själva 

observationen. Med videodokumentation kan observatören se över deltagarens upplevelse 

noggrannare och möjligtvis finna nya anmärkningsvärda data och göra fler observationer 

efter testet är genomfört. Deltagarnas effektivitet kan med enkelhet också mätas på detta vis. 

Antalet interaktioner per sekund med användargränssnitten kan mätas och användas för att 

jämföra de två typerna av menyer och få ett mått på deltagarens effektivitet. 

Videodokumentationen kommer endast ske på skärmen som deltagarna ser den virtuella 

miljön genom. Materialet som samlas in kommer endast användas i observationssyfte för 

studien och kommer bevaras utom räckhåll för obehöriga. Deltagarna kommer innan 

undersökningen börjar informeras om detta och får ge sitt godkännande enligt 

individskyddskravets fyra huvudkrav (se 3.1.5). 

Observation är dock inte en felfri metod att använda sig av. Observationens kvalité är helt 

och hållet beroende av observatörens förmåga att observera och anteckna ner de händelser 

som sker under undersökningens förlopp (Patton, 2015). Videodokumentation kan hjälpa 

observatören att tolka de reaktioner och aktioner som deltagaren visar under utförandet 

ytterligare, och därmed höja kvalitén av datan. 

3.1.4 Deltagare 

Deltagare till studien kommer rekryteras runt om i Skövde, då deltagarna kommer behöva 

finnas på plats för att delta i undersökningen och den kvalitativa intervjun. Strategin 

Maximum Variation (Heterogeneity) Sampling innebär en urvalsstrategi som enligt Patton 

(2015:283) fungerar bra till studier med mindre antal prover, i fallet av den här studien 

antalet deltagare. Mönster som dyker upp från urval av stor variation är väldigt värdefulla 

för att fånga kärnan av användarupplevelsen och centrala, delade dimensioner av 

upplevelsen (Patton, 2015:283). Genom att använda sig av ett mindre urval med god 

mångfald kommer datan som samlas in ge två typer av resultat: (1) hög kvalité, detaljerade 
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beskrivningar av varje fall, vilket är användbart för unikhet och mångfald, och (2) viktiga 

delade mönster mellan fallen som erhåller sin betydelsefullhet från att ha uppstått ur 

heterogenitet. Huvudsakligen är det viktigt att det finns en spridning av olika erfarenhet av 

teknologin inom gruppen för att uppnå maximal variation. Det vore att föredra om 

deltagarna är jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Ålder spelar ingen roll, så länge 

deltagaren myndig (18+). 

Rekrytering av deltagare kommer huvudsakligen ske via personliga kontakter och sociala 

medier, där det finns stora grupper med potentiella deltagare och det är lätt att nå ut till 

många på en och samma gång. Deltagarna måste finnas inom geografiskt räckhåll, då 

undersökningen utförs på plats i Skövde. Antalet deltagare för denna studie bör uppnå ett 

minimum på minst 8 individer. 

3.1.5 Etiska Aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så begär individskyddskravet skall fyra huvudkrav uppfyllas 

när forskning med människor äger rum. Dessa fyra huvudkrav är följande: 

 Informationskravet: Deltagaren ska informeras om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande, samt att deltagandet är helt frivilligt och 

att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Allt som kan tänkas påverka deras 

vilja att delta i undersökningen ska förmedlas till deltagaren innan undersökningen 

äger rum. 

 Samtyckeskravet: Forskaren skall be om deltagarens samtycke till undersökningen. 

Deltagaren har själv rätten att bestämma över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Alla deltagares uppgifter skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så att ingen obehörig kan komma 

åt dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlas in under projektet får endast användas i 

forskningsändamål 

Denna studie har följt dessa krav och gav alla deltagare deras rätt till information, frivilligt 

deltagande, konfidentialitet och säkerhet. Inga deltagare var under myndig ålder och kunde 

därmed ta ett eget beslut kring sin medverkan i studien. 

HMD-baserade VR system har många fördelar när det kommer till att skapa en immersiv 

upplevelse för användaren. Men genom att använda HMD-enheter löper också användaren 

risken för negativa bieffekter som kan vara flera timmar efter exponering (Muth, 2010). VR-

utrustningen som användes i undersökningen skulle alltså kunna få oönskade effekter hos 

vissa deltagare, såsom illamående, yrsel eller andra obehag vid användning. Somliga 

människor är mer eller mindre mottagliga för det fenomen som kallas ”cybersickness” eller 

”virtual reality sickness”. Cybersickness symptom kan liknas vid de symptom som definierar 

åksjuka och framkallas av visuell och/eller vestibulär stimulans (LaViola, 2000:47). Den 

mest accepterade teorin till varför detta händer är baserad på premissen att avvikelser 

mellan sinnena som förser information om kroppens position och rörelse skapar en 

perceptuell konflikt som hjärnan inte vet hur den ska hantera (LaViola, 2000:50). Eftersom 

deltagarna löpte risken att råka ut för cybersickness så vidtogs åtgärder för att förhindra att 

de skulle må dåligt. Deltagarna blev informerade innan spelsessionen började om risken för 

cybersickness och uppmuntrades att säga till så fort de upplevde minsta tecken på obehag. 

Om en deltagare ville avbryta spelsessionen behövde hen bara säga att de inte ville fortsätta, 
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så togs utrustningen av. Deltagarna deltog i undersökningen helt frivilligt och var aldrig 

bundna att fortsätta delta om de inte ville. 

3.1.6 Genomförande 

Deltagarna utforskar artefakterna och användargränssnitten i en ostörd, hemtrevlig miljö. 

Deras upplevelser och känslor gentemot användningen av och interaktionen med dessa 

kommer att videodokumenteras, observeras och diskuteras med deltagarna i 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Undersökningen börjar med att deltagaren välkomnas med fika, som tack för att de tar sig 

tid att delta i studien. Förutom deltagaren så fanns det endast en annan person närvarande 

vid utförandet av undersökningen, observatören. Observatören sköter även intervjuerna före 

och efter spelsessionerna i VR-miljön. Deltagaren informeras om vad studien undersöker 

(utan att avslöja exakt som kommer tittas på, då detta kan skada forskningsresultaten), vilka 

rättigheter de har (se 3.1.5) samt vad resultatet av forskningen kommer att resultera i. 

Därefter följer en kort inledande intervju med deltagaren för att samla in särskilda 

persondata, såsom tendens för illamående, tidigare erfarenhet av VR etc.  

Därefter kommer deltagaren få ta på sig en HTC Vive HMD och greppa två HTC Vive 

rörelsekontroller och göra sig redo att dyka in i VR-miljön. En genomgång av kontrollernas 

layout ges till deltagaren innan de startar spelsessionen. Deltagaren uppmuntras till att ta sin 

tid i artefakten och inbjuds till att leka runt så mycket som hen vill. Deltagaren kommer 

sedan få en uppgift tilldelad sig via ett av de två användargränssnitten inne i artefakten som 

hen måste utföra. Hur väl deltagaren förstår uppgiften utifrån dessa instruktioner, samt 

eventuella observationer av interaktionen mellan användaren och VR-miljön och 

användargränssnittet kommer observeras och videodokumenteras. Så länge inga tekniska 

besvär uppstår under spelsessionen (såsom att spelet eller utrustningen slutar fungera) 

undviker observatören att lägga sig i interaktionen mellan deltagaren och VR-miljön. Detta 

är ett aktivt val då intryck och interaktion från den verkliga världen kan få deltagarens 

immersion i den virtuella miljön att brytas eller försämras. Medan deltagaren befinner sig i 

VR-miljön ska hen inte utsättas för några störningsmoment utifrån för att maximera 

användarupplevelsen och deltagarens immersion. Detta betyder att deltagaren inte kommer 

få svar på några frågor hen ställer under spelsessionens förlopp och kommer behöva 

överkomma eventuella hinder och tolka informationen som ges själv. Uppgiften som 

deltagaren måste utföra beskrivs i detalj i kapitel 4.2.4. När deltagaren har utfört uppgiften 

minst en gång och känner sig färdig i VR-miljön, är spelsessionen över. 

Efter spelsessionen hjälper observatören deltagaren att få av sig utrustningen och ger 

deltagaren eventuella förfriskningar om så önskas. När deltagaren känner sig redo går 

undersökningen vidare till en kvalitativ intervju om deltagarens upplevelse och interaktioner 

i VR-miljön. Deltagaren uppmuntras att utveckla sina svar så mycket som möjligt och 

observatören kan skjuta in uppföljande frågor om det passar sig. Deltagaren informeras åter 

igen om att deltagandet i intervjun är frivilligt och att de inte är under något tvång att svara 

på någon av frågorna. Med deltagarens godkännande så spelas även intervjun in med hjälp 

av röstinspelning. 

Efter den första artefakten har spelats och intervjun utförts repeteras processen för den 

andra artefakten. Vilken artefakt som spelas först slumpas mellan deltagarna. Hälften av 
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deltagarna kommer börja med det spatiala användargränssnittet och den andra hälften med 

det diegetiska. 

När båda artefakterna har spelats och intervjuerna utförts tackas deltagaren åter igen för sitt 

bidragande till studien och forskningen kring användargränssnitt i VR-miljöer och skickas 

därefter hem. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver processen av hur artefakterna har skapats, vilka inspirationskällor 

som använts för att stödja arbetet, hur utvecklingen har gått till samt vilka designval och 

övervägningar som har gjorts. Först presenteras inspirationskällorna som tagits fram i 

förstudien till arbetet, för att sedan övergå till beskrivningen av den slutgiltiga produkten 

och till sist beskrivs processen bakom skapandet av artefakten. Processen beskriver de 

designval, problem och övervägningar som har format projektet under arbetets förlopp samt 

reflektioner över potentiella vinster/risker med dessa lösningar. 

4.1 Förstudie och Inspiration 

Innan påbörjat arbete med artefakten hämtades inspiration från andra VR-spel och 

applikationer som använder sig av spatiala och diegetiska användargränssnitt på bra sätt. 

Den första inspirationskällan som använder sig av en stor mängd olika spatiala 

användargränssnitt var Owlchemy Labs Job Simulator (2016), se figur 4 nedan. 

 

 En virtuell simulation av ett kontor (Job Simulator, 2016) Figur 5

I Job Simulator måste användaren interagera med sin omgivning för att utföra uppgifter 

som hen blir tilldelad, samtidigt som det finns en hel del saker att leka runt med. Artefakten 

har tagit en hel del inspiration från just kontorsmiljön i Job Simulator i figur 4 ovan. 

Den andra stora inspirationskällan är Against Gravitys Rec Room (2016). Rec Room 

använder sig av ett diegetiskt användargränssnitt i form av en klocka som sitter på 

användarens arm (figur 5). När användaren tittar på sin klocka poppar en meny upp, likt ett 

hologram, som användaren kan interagera med genom att peka med sin andra hand.  
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 Användaren interagerar med användargränssnittet genom att titta och Figur 6
peka på sin klocka på armen (Rec Room, 2016) 

Problemet med just det här användargränssnittet är att klockan i sig är ett diegetiskt verktyg 

som används för att framställa ett icke-diegetiskt gränssnitt som användaren sedan 

interagerar med. Det är tveksamt om man kan kalla hela produkten för ett diegetiskt 

användargränssnitt då en del av det har mer icke-diegetiska drag. Utvecklingen av det 

diegetiska användargränssnittet till artefakten började därför med Rec Room som 

inspirationskälla, men övergick sedan i att ta inspiration från Bigscreen, Inc: Bigscreen Beta 

(2016). I Bigscreen Beta använder sig användaren av bland annat en surfplatta (se figur 7) 

för att navigera sig i den virtuella miljön. Användargränssnittet är fullt diegetiskt och 

interaktionen med surfplattan liknar den användaren skulle ha om hen befann sig i sitt eget 

hem. En surfplatta med liknande design och funktionalitet har därför skapats till en av 

artefakterna för att genomföra studien. 
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 Ett diegetiskt användargränssnitt i form av en surfplatta (Bigscreen Figur 7
Beta, 2016) 

4.2 Den Slutgiltiga Produkten 

Produkten består av två separata artefakter med varsitt användargränssnitt som ska lära 

användaren spelet och hjälpa hen navigera i VR-miljön. Den ena artefakten använder sig av 

ett spatialt användargränssnitt och den andra av ett endast av ett diegetiskt. Miljön i sig 

skiljer sig inte alls mellan de båda artefakterna, de består båda av en näst intill identisk 

kontorsmiljö, vilket beskrivs i kapitel 4.3.3. Endast de två användargränssnitten som 

användaren interagerar med är olika, men de båda användargränssnitten fyller precis 

samma funktion, att lära användaren hur hen interagerar med den virtuella miljön, vad 

deras uppgift är samt starta spelet när användaren är redo. Data kommer samlas in från 

dessa två artefakter och sedan jämföras mot varandra. 

4.2.1 Den Virtuella Miljön 

Artefakten utspelar sig i ett kontor med kontorsbås där användaren är den enda anställda 

kvar på plats. Användaren sitter i en kontorsstol i ett av båsen med ett skrivbord framför sig. 

På skrivbordet står en datorskärm och ett tangentbord med tre stora knappar på. Till höger 

om sig har användaren fyra olikfärgade korgar och en hylla med diverse dekorationer. I 

bakgrunden kan ljudet av en skrivare och en AC höras. Valet av miljö diskuteras i kapitel 

4.3.3. 

4.2.2 Artefakt 1: Det Spatiala Användargränssnittet 

I artefakt 1 presenteras information till användaren med hjälp av ett spatialt 

användargränssnitt (se 2.3.3), som figur 8 och 9 visar. Informationen presenteras i form av 

text och bilder på datorskärmen och på väggen framför användaren. Utformningen av 

användargränssnittet togs fram med Santos et al. (2017) tre kriterier för 3D-menyer i åtanke. 
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Storleken på det spatiala användargränssnittet är större än det diegetiska (se 4.2.3) men 

placerat mitt framför användaren så att det omöjligt går att missa. Texten är mycket stor och 

placerad på väggen. Användaren interagerar med användargränssnittet genom att trycka på 

de knappar som dyker upp på datorskärmen framför dem. Storleken på det spatiala 

användargränssnittet gör däremot att användaren måste sträcka sig lite för att kunna 

interagera ordentligt med det. Användargränssnittet tar först användaren genom en kort 

manual över hur användaren interagerar med den virtuella världen och vad deras uppgift är. 

Därefter aktiveras en start-knapp som startar spelet. Efter spelet är slut ges användaren valet 

att försöka igen eller inte. 

 

 En översikt av det spatiala användargränssnittet Figur 8

I det spatiala gränssnittet finns all information och interaktion på datorskärmen eller på 

väggen framför användaren. 

 

 Interaktion med det spatiala användargränssnittet Figur 9



 21 

Det spatiala användargränssnittet är väldigt stort och tydligt utformat och placerat rakt 

framför användaren så att det omöjligt går att missa. Storleken på gränssnittet kan vara en 

positivt bidragande faktor när det kommer till hur lättförståeligt gränssnittet är, men kan 

också ha en negativ effekt på effektiviteten i interaktionerna med gränssnittet, då större 

rörelser krävs för att navigera det. Stora rörelser kan däremot hjälpa användaren att känna 

sig mer investerad i upplevelsen och öka känslan av närvaro i VR-miljön. Att interagera med 

stora objekt i en VR-miljö kan kännas mer tillfredsställande än att interagera med små. 

4.2.3 Artefakt 2: Det Diegetiska Användargränssnittet 

I artefakt 2 presenteras information till användaren med hjälp av ett diegetiskt 

användargränssnitt (se 2.3.4), som figur 10 och 11 visar. Informationen presenteras i form av 

text och bilder på en surfplatta som ligger på bordet framför användaren. Ingen information 

presenteras nu via datorskärmen eller den kringliggande geometrin, förutom tiden som 

presenteras via timern på bordet, utan allt användaren behöver finns på surfplattan. 

Surfplattan och timern togs fram med Santos et al. (2017) tre kriterier för 3D-menyer i 

åtanke. Storleken på surfplattans användargränssnitt togs fram för att kännas 

verklighetstrogen i storlek, och inte ta för mycket av användarens arbetsyta. Surfplattan 

placerades nära användaren på bordet, lite till höger om de färgade knapparna för att vara 

synlig och lättillgänglig. Däremot är placeringen och storleken på det diegetiska 

användargränssnittet inte lika stor och uppenbart placerad som det spatiala (se 4.2.2). 

Användaren kan plocka upp surfplattan precis som hen skulle plocka upp andra rörliga 

objekt i miljön. Användaren kan sedan med hjälp av sin lediga hand peka på skärmen av 

surfplattan för att interagera med användargränssnittet. Härifrån kan användaren göra alla 

de saker som de hade kunnat göra via det spatiala användargränssnittet. Det vill säga läsa 

manualen för att lära sig hur de interagerar med den virtuella världen, förstå vad deras 

uppgift är och därefter starta spelet. Efter spelet är slut ges användaren valet att försöka igen 

eller inte.  

 

 En översikt av det diegetiska användargränssnittet Figur 10
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Här ser vi att väggarna är helt tomma till skillnad från det spatiala användargränssnittet. 

Tiden användaren har på sig visas på en liten digital klocka som står till vänster om 

datorskärmen på skrivbordet. På surfplattan presenteras även användarens nuvarande 

poäng under spelomgången och personbästa efter spelomgången. 

 

 Interaktion med det diegetiska användargränssnittet Figur 11

Genom att utforma användargränssnittet som en surfplatta, som är ett välkänt verktyg i vårt 

moderna samhälle idag, kan användaren snabbt relatera till teknologin och veta hur den ska 

opereras. Detta borde göra produkten extra lättförståelig för alla som har sett en surfplatta 

tidigare och därmed ökar även effektiviteten av användargränssnittet, då interaktionen med 

surfplattan känns familjär och naturlig. Storleken på det diegetiska gränssnittet är av det 

mindre slaget i jämförelse med det spatiala, huruvida detta kommer att påverka 

användarnas interaktioner och känsla av närvaro återstår att se. 

4.2.4 Uppgiften 

Deltagarens uppgift i VR-miljön är att tillverka, färglägga och sortera kassetter för att samla 

poäng. En kassett tillverkas genom ett knapptryck på en av handkontrollerna som deltagaren 

har i sina händer. Därefter plockar deltagaren upp kassetten från bordet och stoppar in den i 

en öppning i tangentbordet. När kassetten är på plats ändras bakgrundsfärgen på 

datorskärmen till en av följande tre färger: blå, grön eller röd. Deltagaren måste då trycka på 

den knapp på tangentbordet som motsvarar färgen som visas på skärmen. Om deltagaren 

trycker på rätt knapp kommer kassetten färgas i den färg som just visades på datorskärmen 

och kan nu tas ut ur öppningen i tangentbordet. Deltagaren ska nu placera kassetten i den 

korg som motsvarar färgen av kassetten (röd kassett = röd korg). Görs detta korrekt belönas 

deltagaren med 2 poäng. Läggs kassetten i fel korg belönas inga poäng. Om deltagaren skulle 

trycka på fel knapp under färgläggningsfasen färgas kassetten svart och kan då återvinnas 

genom att placeras i den svarta korgen. Varje återvunnen kassett belönar deltagaren med 1 

poäng. 

På en minut ska deltagaren samla så många poäng som möjligt och försöka slå sitt 

personbästa. Detta ger deltagaren ett incitament att bli bättre på spelet och fokusera på att 
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utföra uppgiften så effektivt som möjligt. Ett tydligt mål och ett tydligt fokus hjälper ofta 

användare att engagera sig mer i ett spel och i det här fallet öka deltagarnas immersion i den 

virtuella världen. Deltagarens poäng efter varje spelomgång kan också användas som ett 

verktyg för att studera personlig förbättring och diskuteras i samband med hur närvarande 

och fokuserad deltagaren kände sig under de olika spelomgångarna. 

4.3 Utvecklingsprocessen 

4.3.1 Val av Spelmotor 

Valet av spelmotor stod mellan två av de främsta spelmotorerna som finns tillgängliga utan 

kostnad för nya spelutvecklare på marknaden: Unity (2018) eller Unreal Engine 4 (2018). 

Personligen har jag mer erfarenhet av Unity spelmotorn från tidigare projekt, men Unreal 

Engine hade två väldigt viktiga egenskaper som Unity inte har.  

1. I Unreal finns det en VR-mall för nya VR-projekt. Denna mall kommer med en hel 

del tillgångar men framförallt mycket av den grundfunktionalitet som behövs för att 

skapa en VR-applikation. Detta innefattar väldigt mycket kod, allt från rörelserna av 

händerna och huvudet till funktionalitet för att greppa saker och kasta runt dem 

fysiskt i den virtuella miljön. Väldigt tidssparande och ytterst användbart för 

projektets framfart. 

2. Ett visuellt kodningssystem s.k. Blueprints. Blueprints är ett väldigt användbart 

system för kodning för dem som inte har mycket erfarenhet av ”vanlig” textbaserad 

kodning såsom C# eller Java. Det blir mycket tydligare vad som händer när koden 

körs och om ett problem uppstår är det mycket enkelt att felsöka. Systemet är särskilt 

bra för folk som gillar att ha en tydlig visuell struktur och feedback på sin kod. 

Dessa två aspekter gjorde att Unreal Engine 4 valdes som spelmotor för projektet. 

4.3.2 Deltagarens Position 

Ett aktivt designval som gjordes tidigt i processen var om deltagarna skulle sitta ner eller 

röra sig runt i VR-miljön. Att kunna röra sig runt i en VR-miljö kräver någon form av 

rörelseförmåga i spelet, där de vanligaste typerna är antingen att användaren teleporterar 

runt eller glider framåt i en konstant hastighet med ett tryck på en knapp. Alternativt kan 

man använda sig av ”world scaling” vilket innebär att världen skalas upp och ner för att 

användaren ska kunna förflytta sig långa distanser men enkelhet (Mazuryk & Gervautz, 

1999). Rörelse och förflyttning i VR är fortfarande långt från perfekt och orsakar obehag och 

illamående hos många. Om det görs dåligt kan detta också få användaren att distansera sig 

från upplevelsen och förlora känslan av närvaro. Dessutom kan förflyttningen i sig ta fokus 

från interaktionen med användargränssnitten (särskilt hos de mindre erfarna användarna), 

vilket inte är önskvärt. Detta borde också bidra till att artefakten blir mer lättförståelig, då 

det blir färre element att förstå sig på för användaren. Så för att spara tid och försäkra att 

fokus hamnar på interaktionen med användargränssnitten sitter deltagarna ned under 

spelsessionen. Detta begränsar även området de har att interagera med, vilket i sin tur bör 

effektivisera och fokusera deltagarna på det de har framför sig. 

4.3.3 Val av Miljö 

I artefakten befinner sig deltagaren i en kontorsmiljö. Detta var ett medvetet val grundat på 

följande tre anledningar: 
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1. Det är inte särskilt tidskrävande att designa en kontorsmiljö. Eftersom huvudfokus 

ligger på användargränssnitten är det önskvärt att inte lägga för mycket tid på den 

kringliggande miljön. Därför är en kontorsmiljö bra då det tar lite tid att få att kännas 

rätt och det begränsar även området av VR-miljön avsevärt. 

2. Kontorsmiljöer har ett flertal distinkta drag som användare ofta kopplar till just 

kontor, t.ex. grafiska tillgångar såsom de klassiska kontorsbåsen, skrivbord och 

datorer, eller ljud såsom skrivare, hummande AC etc. Om användaren enkelt kan 

identifiera sig med den virtuella miljön bidrar detta till att öka användarens känsla av 

närvaro. 

3. Användaren har dessutom en anledning att sitta ner och utföra undersökningen, då 

det är en vanlig situation att sitta ner och jobba i ett kontor. På så vis behöver 

deltagarna inte tänka på förflyttning i den virtuella miljön och kan därmed fokusera 

helt och hållet på uppgiften de har framför sig och att interagera med 

användargränssnitten. 

Andra liknande miljöer hade kunnat fungera lika väl som kontorsmiljön, såsom ett kök, ett 

labb eller något annat scenario där du arbetar med komponenter framför dig i en 

kontrollerad miljö. Valet av kontorsmiljön kändes här som det minst tidskrävande. Designen 

på VR-miljön siktar mot att vara gammalmodig, med en tjock datorskärm och stort 

tangentbord, som de gamla klassiska kontoren man ser i filmer under 80/90-talet. 

4.3.4 Interaktion med Objekt i den Virtuella Miljön 

Många av objekten som går att interagera med i VR-miljön kan kännas lite större än vad de 

skulle vara i verkligheten. Detta är för att storleken på föremålen fyller en funktion när det 

kommer till interaktionerna med miljön. Framförallt kassetterna och knapparna designades 

medvetet lite större för att de ska vara lättare att interagera med i VR. Pilliga handlingar är 

svåra att göra i VR, särskilt om användaren är under tidspress. Interaktionerna med 

kassetterna och knappar består därför av stora rörelser som görs med hela handen. Det är 

dessutom mycket lättare att få dessa stora rörelser att kännas bra och responsiva i VR-miljön 

än små pilliga rörelser. VR-teknologin har ännu inte särskilt bra stöd för handlingar som 

kräver mycket precision. Stora rörelser som känns responsiva kan frammana större 

engagemang hos användaren och därmed även öka känslan av närvaro.  

4.3.5 Svårighetsgrad 

Uppgiften som deltagarna ska utföra är inte särskilt utmanande i sig. Utmaningen kommer 

från att försöka utföra uppgiften så effektivt som möjligt och på så vis slå sitt eget 

personbästa. Eftersom studien inte kräver att deltagarna har några tidigare erfarenheter i VR 

måste uppgiften vara passande för såväl nybörjare som erfarna användare. Om uppgiften 

verkar för stor eller tuff för deltagaren händer det lätt att hen ger upp eller har svårare att 

leva sig in i den virtuella världen. Detsamma kan ske om en erfaren användare känner att 

uppgiften är ostimulerande eller tråkig. Då tappar deltagaren snabbt intresse och känslan av 

närvaro bleknar. Därför har uppgiften designats på så vis att svårighetsgraden inte kommer 

från uppgiften i sig, utan från strävan efter personlig förbättring. Deltagarna har ingen 

annan att jämföra sig med förutom sig själva och blir på så vis uppmuntrade att engagera sig 

mer i VR-miljön. Detta utan att känna sig nedslagen av någon annan deltagares prestationer 

eller uppgiftens svårighetsgrad. 

Uppgiften har inte bara designats med svårighetsgraden i åtanke utan också för att kunna 

mäta deltagarnas progression över loppet av flera spelomgångar. Användarens personbästa 
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sparas varje gång hen slår sitt rekord, vilket också ger deltagaren ett tydligt mål att nå, och 

uppmuntrar denne att försöka förbättra sig. 

4.3.6 Kassetterna 

Kassetterna var från början tänkta att tillverkas genom att deltagaren interagerar med ett av 

de två användargränssnitten. Detta visade sig dock ineffektivt då deltagarna måste tillverka 

kassetterna under tidspress när spelet startar. Att behöva navigera ett användargränssnitt 

under dem förhållandena visade sig frambringa känslor av frustration och irritation. 

Dessutom var knapparna som används i användargränssnitten inte designade för att tryckas 

på flera gånger snabbt efter varandra, utan för ett enda kontrollerat knapptryck. Därför 

fördes funktionaliteten över till ett knapptryck på handkontrollerna istället. På så vis kan 

deltagarna snabbt och enkelt tillverka kassetterna och har alltid knappen nära till hands. 

För att ytterligare underlätta interaktionen med kassetterna infördes en liten snap-funktion 

som automatiskt för kassetterna till rätt position i öppningen på tangentbordet (se 4.2.4) 

framför deltagaren, när de kommer nära nog och släpper kassetten. Detta för att undvika 

pilliga handlingar (se 4.3.4) och för att minska exekveringstiden då uppgiften går ut på att 

slutföra så många av dessa kassetter som möjligt på tid. 
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5 Utvärdering 

Här presenteras undersökningen, hur den har gått till och vilka resultat som har samlats in. 

Därefter analyseras resultaten närmare för att finna eventuella kopplingar mellan svaren och 

effekterna av de två användargränssnitten på deltagarnas känsla av närvaro i VR-miljöerna. 

Slutligen dras slutsatser om vad dessa kopplingar möjligtvis visar på och hur dessa slutsatser 

dragits. 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Urval av Deltagare 

Undersökningen utfördes under vecka 17, den 22-25 april 2019 på åtta unga vuxna deltagare, 

varav fyra män och fyra kvinnor. Deltagarna var i åldrarna 21-27 år. Deltagarna blev 

tillfrågade om deras tidigare erfarenhet med VR och tendens att bli illamående, då detta kan 

komma att påverka resultatet av undersökningen. Spridningen av deltagarnas kön, ålder, 

tidigare VR-erfarenhet och tendens till illamående såg ut som följande: 

 

Tabell 1 Undersökningens åtta deltagare. 

5.1.2 Generellt Upplägg 

Innan deltagarna fick spela artefakterna så blev de informerade om vilka rättigheter de hade, 

hur upplägget för undersökningen skulle komma att se ut samt göra sig familjär med 

utrustningen. Ingen information om vad som skulle ske i artefakterna gavs.  

Deltagarna fick fria tyglar att leka runt och spela artefakterna som de själva behagade. De 

fick spela varje artefakt så länge de ville för att öka chansen till god närvarokänsla och mer 

kvalitativa svar under intervjun. Inga frågor eller funderingar besvarades under själva 

spelomgångarna och deltagarna lämnades ostörda ifall inga tekniska bekymmer uppdagades. 

Varje deltagare fick spela båda artefakterna en gång vardera. Hälften av männen och 

kvinnorna fick börja med den diegetiska artefakten och den andra hälften med den spatiala. 
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Efter varje spelomgång intervjuades deltagarna om sina upplevelser i artefakten. Dessa 

intervjuer spelades även in via röst-inspelning för ytterligare analys. 

Intervjuerna var semistrukturerade kvalitativa intervjuer som dokumenterades i ett Google 

formulär (se appendix A). Den första sidan fylldes i av deltagaren själv och innehöll frågor 

om personuppgifter, d.v.s. kön, ålder, VR-erfarenhet och tendens till illamående (appendix 

A, s. I-II). VR-erfarenhet mättes i en skala från 0-5, från ingen erfarenhet till mycket god 

erfarenhet. Rådata till dessa frågor kan hittas i appendix B. Resten av formuläret fylldes 

därefter i av undersökningsledaren och fungerade som ett underlag för observationer och 

den semistrukturerade kvalitativa intervjun (appendix A, s. III-XV). 

Intervjufrågorna för varje artefakt kategoriserades i tre sektioner; välmående, känsla av 

närvaro och interaktion med användargränssnittet. Frågorna var identiska för båda 

artefakterna, så när på en fråga där deltagarna fick jämföra hur tydligt målet med artefakten 

framgick i de två versionerna. Frågorna var en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

frågor valdes ut för att både nå källan till deltagarnas känslor och samtidigt samla 

kvantifierbar data som kunde läsas av för lättare förståelse av resultatet. Tillsammans bildar 

frågorna en helhetsbild över deltagarnas upplevelser i VR-miljön (appendix A, s. IV-XIII). 

Först för att försäkra sig om att deltagarna inte mådde dåligt under spelsessionen, ställdes 

några korta frågor om de hade upplevt obehag och/eller känslor av illamående/yrsel från 

användningen av utrustningen/spelet. Deltagarna fick helt enkelt beskriva om de någon 

gång under spelsessionen kände sig illa till mods, på vilket vis och hur pass mycket de trodde 

det hade påverkat deras upplevelser (appendix A, s. V). Detta var nödvändigt då känslor av 

obehag, illamående och yrsel kan färga deltagarnas svar och därmed resultatet. Dessutom 

visar detta att undersökningen bryr sig om sina deltagares välmående. Därefter under 

sektionen ”Känsla av Närvaro” fick deltagarna besvara frågor om hur väl de lyckades leva sig 

in i de båda artefakterna. Deltagarna ombads att beskriva sina känslor i början och slutet av 

spelsessionen för varje artefakt och sedan reflektera över likheterna/skillnaderna mellan 

dessa. Detta var för att se vad deltagarna tyckte huvudsakligen hade påverkat deras känsla av 

närvaro i VR-miljön, då det finns mycket som skulle kunna påverka dem utöver 

användargränssnitten. Här fick deltagarna ge en generell gradering av sin nivå av 

närvarokänsla i början och slutet av spelsessionen följt av en öppen diskussion om varför de 

kände som de gjorde, och varför (eller varför inte) deras graderingar skilde sig åt (appendix 

A, s. VI). På så vis kunde en generell idé av hur deltagarnas närvarokänsla förändrats under 

spelsessionen skapas. Deltagarna verkade bli påverkade av lite olika saker men somliga 

faktorer stod ut bland resultaten, framförallt VR-miljöns utformning och nivå av 

interaktivitet samt de virtuella händerna. Slutligen diskuterades deltagarnas interaktioner 

med användargränssnittet, hur det kändes att navigera och använda det samt vilka känslor 

som uppdagades under spelsessionen. Här lämnades först frågorna väldigt öppna 

(kvalitativa) så att deltagarna hade en chans att utrycka sig fritt angående 

användargränssnitten (appendix A, s. VII). Deltagarnas upplevelser diskuterades och 

följdfrågor ställdes för att finna källan till upplevelserna. Därefter följde en kvantitativ del 

där tio olika känslor, positiva och negativa, lästes upp för deltagarna och de fick ange i vilken 

utsträckning de kände dessa känslor under spelsessionen (appendix A, s. VIII). Detta var ett 

försök att mäta deltagarnas övergripande attityd gentemot användargränssnitten med 

kvantifierbar data för att skapa en generell bild över och jämföra attityden mellan de två. 

Samtliga av dessa frågor ställdes en gång för varje artefakt direkt efter att den hade spelats 

av deltagarna. Om deltagarna gav korta eller outvecklade svar följdes dessa frågor av en 

uppföljningsfråga eller en fråga mer riktad mot just användargränssnitten. 
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Efter de artefakt-specifika frågorna fick deltagarna jämföra de två användargränssnitten 

utifrån några påståenden (appendix A, s. XIV). Denna sista jämförelse gav deltagarna en 

extra chans att tänka över sina upplevelser och komma fram till vad de tyckte var för- och 

nackdelarna med de båda användargränssnitten. De fick ange vilket av 

användargränssnitten de tyckte påståendena passade bäst in på, eller inget av dem om så var 

fallet. Därefter fick de även ge förslag på förbättringar som de hade velat se hos de båda 

användargränssnitten (appendix A, s. XIV). Deltagarna gavs även en chans att kommentera 

på undersökningen i sin helhet och ge direkt feedback till undersökningsledaren. 

5.1.3 Sektion 1: Välmående 

Deltagarnas välmående var huvudsakligen väldigt bra. Majoriteten av deltagarna kände inga 

obehag och/eller känslor av illamående/yrsel. Endast två deltagare kände tecken på något av 

dessa under den diegetiska artefakten. I båda fallen var det sladden till HMD-enheten som 

hade fastnat lite i stolen och dragit i utrustningen när deltagaren rörde på sig. Detta 

orsakade de båda deltagarna att bli lite desorienterade och yra. När frågade om hur mycket 

detta påverkade deras förmåga att leva sig in i den virtuella världen på en skala från 1-10 

angav deltagarna en 2:a respektive 5:a. En tredje deltagare kände sig lite yr efter repeterade 

vändningar mot korgarna i den spatiala artefakten. När deltagaren blev tillfrågad samma 

fråga som de tidigare nämnda svarade deltagaren med en 2:a på skalan 1-10. Trots 

störningsmoment så påverkades de flesta deltagare inte alls eller mycket lite av dessa 

obehag. Deltagaren som svarade med en 5:a är den enda deltagaren som verkar ha påverkats 

avsevärt av besvären och kan ha kommit att påverka dennes svar i undersökningen. Värt att 

notera är att endast en av deltagarna som kände av besvär under spelsessionen hade angett 

att de hade lätt för att bli illamående/yr, och att denne var en av de mindre påverkade av 

effekterna. 

5.1.4 Sektion 2: Känsla av Närvaro 

Det första deltagarna gjorde efter varje spelsession var att gradera hur närvarande de hade 

känt sig i den virtuella världen, både början och i slutet av spelsessionen på en skala från 1-

10, där 1 var inte alls närvarande och 10 var fullt närvarande. Denna skala är lite större än de 

uppkommande skalorna, som endast är mellan 1-5. Tanken bakom detta var att deltagarna 

skulle behöva en bredare skala när det kom till att gradera något så stort och svårdefinierat 

som deras känsla av närvaro i VR-miljön. I efterhand kanske det hade varit bättre att behålla 

1-5 skalan genom hela undersökningen för att hålla det konsistent. Mellan varje gradering 

fick de utveckla varför de givit just den graderingen. I den diegetiska artefakten kunde det 

utläsas en signifikant ökning av närvarokänslan mot slutet av spelsessionen. Den spatiala 

artefakten hade också en ökning mot slutet, men inte alls lika markant (se figur 12).  
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 En jämförelse av närvarokänsla hos deltagarna i början och slutet av Figur 12
spelsessionen för den diegetiska respektive den spatiala artefakten. 

När ombedda att utveckla varför de givit just den graderingen tyckte många att rörelserna av 

händerna och huvudet kändes responsiva, som att det verkligen var dem själva som rörde sig 

i miljön. Inredningen kändes familjär och verklighetstrogen, då det liknade en typisk 

arbetsplats med dator, skrivbord, stol och personliga ting såsom fotoramar och krukväxter. 

Att deltagarna kunde interagera med många av föremålen i den virtuella miljön verkade 

också vara en positivt bidragande faktor. Så här uttryckte deltagarna sig om den diegetiska 

artefakten: 

”Det kändes som ett verkligt kontor, fint dekorerat. Fotoramarna var som 

personliga prylar som man har i ett kontor. Men det kändes lite tomt på folk.” 

”Så fort man kommer in i den virtuella världen så är man där. Man känner som 

man är där för man kan röra sig som man kan i verkligheten.” 

”Spelet speglade mina rörelser och hur jag satt. Man kunde se stolen vilket var bra.” 

”Man känner sig som att man är där, men om man tittar på stolen så förstör det 

känslan lite grann. En kropp saknades.” 

”Att föremålen inte bara är föremål utan att du kan använda dem känns bra. Man 

sitter på ett bra avstånd. Som vid ett skrivbord i verkligheten.” 

Och när tillfrågade om den spatiala artefakten svarade deltagarna så här: 

”Man hade händer som kändes som mänskliga händer, de reagerade som jag 

förväntade mig. Jag visste var jag befann mig.” 

”Det kändes lite tommare utan surfplattan och klockan på bordet.” 

 ”Tillräckligt realistiskt för att lura hjärnan.” 
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”Desto mer tid jag spenderade inne i VR-miljön desto mer tyckte jag att bordet var 

där.” 

”Kontrollerna bryter inte mot verkligheten. Grafiken hjälpte inte men möbleringen 

fick det att kännas mer levande.” 

 ”Den andra prototypen var bättre på att få en att känna sig närvarande.” 

Från kommentarerna kan det utläsas att den initiala känslan av närvaro när deltagarna gav 

sig in i VR-miljön delvis hade mycket att göra med utrustningens mottaglighet och 

inredningen av kontoret. En annan faktor som verkade spela stor roll för många av 

deltagarna var mängden tid spenderad i den virtuella miljön. Desto mer tid deltagarna 

spenderade i artefakten desto mer närvarande kände de sig.  

Vad som skiljer de två artefakterna åt och som kan utläsas ur diagrammen i figur 12 är 

ökningen av deltagarnas känsla av närvaro under spelomgången. Majoriteten av deltagarna 

kände en större känsla av närvaro mot slutet av den diegetiska artefakten än den spatiala. 

Kommentarerna konfirmerar detta då de deltagare som fick testa den diegetiska artefakten 

först uttryckte sig direkt om att de tyckte den var bättre på att framkalla en känsla av närvaro 

än den spatiala. 

5.1.5 Sektion 3: Interaktion med Användargränssnitten 

Först och främst måste det förtydligas att användargränssnitten som deltagarna testat och 

jämfört är en möjlig lösning i den här typen av VR-miljö. Det är fullt möjligt att vissa 

kommentarer och feedback riktade mot användargränssnitten är mer beroende på just 

denna lösning och inte spatiala och diegetiska användargränssnitt som helhet. Med det sagt 

så finns det svar från deltagarna som tydligt kopplar samman deras upplevelser och element 

som är typiskt spatiala eller diegetiska, såsom texten på väggen eller realismen hos 

surfplattan. 

När deltagarna blev tillfrågade hur det kändes att interagera med det diegetiska 

användargränssnittet fanns det blandade känslor hos deltagarna. Somliga tyckte rörligheten 

och anpassningsbarheten hos surfplattan var skönt och lite roligt. Andra tyckte storleken på 

surfplattan gjorde användargränssnittet svårt att läsa av och att det kändes för pilligt. 

”Den kändes bra och responsiv.” 

”Det var as-coolt! Jag gillar att man kunde röra runt på den. Det är som något från 

verkligheten. Igenkänningsfaktorn är hög med Windows bakgrunden och 

surfplattan. Det kändes familjärt.” 

”Först var jag lite förvirrad över hur den skulle opereras. Det var lite svårt att läsa 

på den.” 

”Svårare att läsa av än datorskärmen.” 

”Svårt att ha en liten pryl. Stora mekaniska fysiska knappar känns bättre i VR.” 

Samma fråga ställdes kring datorskärmen i det spatiala användargränssnittet. För flera 

kändes det fel att trycka på knapparna på datorskärmen och inte särskilt verklighetstroget. 

Somliga tyckte knapparna var för långt bort och att det var jobbigt att sträcka sig efter dem. 

Men knapparna i sig hade sköna ljud och kändes bra att trycka på tyckte de flesta. 
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 ”Det kändes logiskt hur man tryckte på knapparna.” 

 ”Knapparna kändes bra och responsiva. Bra ljud!” 

 ”Det var inte min första tanke att trycka på skärmen.” 

”Det kändes inte som något man skulle göra i verkligheten. För det kändes inte som 

en touchskärm.” 

”Det kändes som att knapparna var långt ifrån, så man behövde sträcka sig. Jag 

var osäker på avståndet, svårt att avgöra.” 

”Jobbigt att sträcka sig, annars kändes knapparna väldigt responsiva.” 

Deltagarna frågades sedan om de hade haft några problem när de interagerade med 

användargränssnittet. Några tyckte inte de hade haft några problem alls, medan andra hade 

mer att tillägga. Många fann den diegetiska surfplattan lite besvärlig att hålla reda på och att 

läsa av. Andra var rädda att de skulle tappa bort den, vilket inte går då den teleporterar 

tillbaka till bordet om deltagaren skulle tappa den på golvet. 

”Det var svårt att upptäcka den. Bökigt att behöva plocka upp och lägga ner 

surfplattan.” 

”Jag kunde inte se vad det stod uppe i hörnet på manualen.” 

”Den var i vägen och man kan inte ha bort den. Du kan inte råka tappa bort eller ta 

upp en stationär skärm som i den andra versionen. Ville hellre ha den framför mig 

på den stora skärmen. Det kändes pilligt och inte användbart.” 

När det kom till den spatiala datorskärmen verkade knapparna vara besvärliga för många. 

Det verkade också som att detta skapade mer dissonans hos deltagarna än när surfplattan 

inte reagerade direkt på deras interaktioner. 

”Lite svårt att förstå. Knapparna på datorskärmen var inte lika tydliga att de var 

”klickbara”.” 

”Knapparna reagerade inte.” 

”Det var jobbigt att man fick vänta för att knapparna var tröga. Eftersom det 

kändes mer manuellt än en digital knapp så har man ett annat tankesätt. Man 

accepterar olika nivåer av fel.” 

Deltagarna fick sedan ge en gradering på 1-5 över hur pass effektivt de tyckte det var att 

interagera med användargränssnittet. I intervjuguiden beskrivs det diegetiska 

användargränssnittet som surfplattan och det spatiala som datorskärmen. Men detta 

inkluderar förstås även deras respektive timers och poängräknare. Detta förtydligades för 

deltagarna under intervjun av undersökningsledaren, men i intervjuguiden förkortades detta 

ner för läslighetens skull, då undersökningsledaren ändå läste upp alla frågor för deltagarna. 

Så här såg graderingen ut för det diegetiska (figur 13) respektive det spatiala (figur 14) 

användargränssnittet: 
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 Deltagarnas gradering av effektiviteten hos det diegetiska Figur 13
användargränssnittet. 

 

 Deltagarnas gradering av effektiviteten hos det spatiala Figur 14
användargränssnittet. 

Det diegetiska användargränssnittets gradering hade en väldigt jämn spridning mellan 

deltagarna medan det spatiala hade ett övervägande positivt resultat. 

Samma skala användes för att gradera hur lätt deltagarna tyckte det var att läsa och förstå 

instruktionerna de fick via användargränssnitten. Resultatet för det diegetiska (figur 15) och 

det spatiala (figur 16) användargränssnittet såg ut som följande: 
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 Deltagarnas gradering av hur lätt det var att läsa och förstå den Figur 15
diegetiska artefaktens instruktioner. 

 

 Deltagarnas gradering av hur lätt det var att läsa och förstå den spatiala Figur 16
artefaktens instruktioner. 

Båda artefakterna hade övervägande positiva resultat med några avstickare. 

Sedan lästes olika känslor upp för deltagarna som då fick ange i vilken utsträckning de hade 

känt dessa känslor under interaktionen med användargränssnittet i artefakten. Genom att 

kvantitativt samla in data om deltagarnas känslor gentemot de båda användargränssnitten 

hoppades undersökningen kunna dra kopplingar mellan deltagarnas attityd och deras känsla 

av närvaro. Skalan gick från inte alls till i mycket stor utsträckning. Resultatet för det 

diegetiska (figur 17) och det spatiala (figur 18) användargränssnittet såg ut som följande: 
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 Diagram över deltagarnas känslor i den diegetiska artefakten. Figur 17

 

 Diagram över deltagarnas känslor i den spatiala artefakten. Figur 18

Genom att tilldela varje svar ett värde mellan 1-5, beroende på i hur stor utsträckning 

deltagaren kände känslan och om det är en negativ eller positiv känsla, kan ett medelvärde 

för varje känsla samt användargränssnittet som helhet tas fram. Till exempel: en deltagare 

som kände irritation i stor utsträckning ges värdet 2, eftersom det är en negativ känsla. 

Däremot, en deltagare som kände tillfredsställelse i stor utsträckning ges värdet 4. Det totala 

värdet för alla deltagare på varje känsla adderas och divideras sedan med antalet deltagare 

(8), vilket ger oss ett medelvärde för just den känslan. Medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen beräknades för båda användargränssnitten. Resultatet av detta såg ut 

som följande: 
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Känslor 

 

Diegetisk 

 

Spatial 

Irritation 4,25 4,0 

Bekvämlighet 3,5 3,0 

Stress 4,5 3,875 

Tillfredsställelse 3,125 3,125 

Förvirring 4,0 3,625 

Engagemang 3,625 3,375 

Flow 3,875 2,875 

Uppgivenhet 4,75 4,125 

Fokus 3,125 3,625 

Inlevelse 3,375 3,25 

Totalvärde 38,125 34,875 

Medelvärde 3,8125 3,4875 

Median 3,75 3,5 

Standardavvikelse 0,63 0,49 

Tabell 2 Medelvärde, median och standardavvikelse för känslorna riktade mot 
de båda användargränssnitten. 

Utifrån tabell 2 ovan kan vi utläsa följande: Båda användargränssnitten verkar inte ha 

genererat särskilt mycket känslor av irritation, stress eller uppgivenhet hos de flesta 

deltagare. Nivån av engagemang och fokus är också liknande mellan de två 

användargränssnitten och överlag hög. Deltagarna verkar ha känt sig relativt bekväma och 

kommit in i ett bra flow med båda användargränssnitten, men lite mer med det diegetiska. 

Dessa resultat är alla goda förutsättningar för att uppnå en god närvarokänsla i VR-

miljöerna. Trots det upplevde flera deltagare inte en hög grad av inlevelse i båda artefakterna 

enligt resultaten. Detta är troligtvis kopplat till flera element, varav en av dessa är graden av 

förvirring som är medelmåttligt hög hos nästan hälften av deltagarna när de använde båda 

användargränssnitten. Men båda användargränssnitten uppnådde trots allt medelmåttliga 

till goda resultat överlag. Medianen ligger väldigt nära medelvärdet och standardavvikelsen 

var inte hög alls hos båda artefakterna. Det fanns inga större avvikelser och attityderna 

gentemot användargränssnitten verkade överlag goda. 

Slutligen diskuterades vad deltagarna trodde kan ha påverkat deras känsla av närvaro i de 

virtuella miljöerna, både positivt och negativt. I den diegetiska artefakten verkar utseendet 

och interaktionerna med surfplattan ha bidragit till att upplevelsen kändes mer 

verklighetstrogen. Men däremot fick det några deltagare att känna att det blev rörigare och 
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krångligare att hålla reda på surfplattan än det spatiala användargränssnittets datorskärm. 

Storleken på användargränssnittet verkar dessutom ha påverkat läsligheten för somliga. 

”Den såg ut som en vanlig surfplatta och var responsiv! Man kunde ta upp den och 

leka runt med den.” 

”Den fungerade som en faktisk surfplatta så den kändes verklig.” 

”Den hade funktioner som påminner om verkligheten och mina egna erfarenheter. 

Det gör att man känner sig mer hemma. Fungerar säkert bättre på yngre 

människor.” 

”Att använda surfplattan kändes mer naturligt än datorskärmen.” 

”Det var ingen riktig feedback när man tryckte på knapparna.” 

”Den kändes lite i vägen ibland för man var rädd att förlora den.” 

”Man kunde inte ställa den någonstans.” 

”Att plocka upp den hela tiden var jobbigt, man behövde göra det för att läsa 

ordentligt.” 

”Det var dålig feedback från surfplattan. Texten blev för liten och jobbig att läsa.” 

I den spatiala artefakten tycktes inte samma grad av verklighetstrogenhet uppstå hos 

deltagarna. Däremot tyckte de att knapparna kändes sköna att trycka på och allt fanns 

lättillgängligt framför dem hela tiden. 

 ”Lätt att använda, enkla instruktioner.” 

 ”Att man var tvungen att trycka på knapparna fysiskt påverkade mig positivt.” 

 ”Det var lättillgängligt att se tiden då du har den framför dig.” 

”Eftersom det är på en skärm blir det lite konstigt, verkligheten har inte stora 

knappar på skärmar oftast.” 

”Det känns ologiskt att ha en nertickande timer skriven på väggen. Att ha stora 

bokstäver på väggen störde mig, svårt att undvika att titta på dem.” 

”Skärmen hade 3D-knappar och en analog känsla visuellt men betedde sig digitalt, 

det skapade en dissonans.” 

”Fysiska knappar på en tjockskärm känns udda, det påverkar lite negativt. Texten 

på väggen påverkade inte så mycket. Det fick det att kännas mer som ett spel.” 

Båda artefakterna verkar ha sina för- och nackdelar utifrån deltagarnas kommentarer. 

5.1.6 Jämförelse av Användargränssnitt 

I den sista delen av undersökningen fick deltagarna påståenden upplästa för sig och fick 

sedan därefter välja om de tyckte påståendet passade bäst in på den diegetiska eller den 

spatiala artefakten. Deltagarna kunde också välja ingendera av artefakterna om de så 

önskade. Resultatet såg ut som följande: 
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Tabell 3 Resultatet av jämförandet av användargränssnitten utefter särskilda 
påståenden. 

Här syns det tydligt att båda artefakterna har sina för- och nackdelar. Dock verkar det som 

att den diegetiska artefakten fick ett generellt bättre omdöme än den spatiala. Enligt 

resultatet var den diegetiska artefakten utan tvekan överlägsen när det kom till kännas 

verklighetstrogen, vara rolig att använda och inge störst känsla av närvaro hos deltagarna. 

Däremot var den spatiala artefakten ganska mycket bättre (fast inte lika överlägset) på att 

följa Shackels (1986) LEAF-definition och vara lättförståelig och effektiv. Deltagarna verkade 

i slutändan föredra det diegetiska användargränssnittet, men det var väldigt lika. Att det 

diegetiska användargränssnittet kunde inge en god känsla av närvaro var inte tillräckligt för 

att det skulle vinna överlägset. Flera deltagare föredrog trots allt ett användargränssnitt som 

var enkelt och effektivt, och valde därmed det spatiala som sin favorit. Om ett 

användargränssnitt inte är användbart så verkar det som att det inte spelar någon roll hur 

immersivt eller roligt det är att interagera med, enligt deltagarna. 

Slutligen fick deltagarna reflektera över vad de hade velat se för förändringar hos de båda 

artefakterna när det kom till användargränssnittet för att förbättra spelupplevelsen. Det 

diegetiska användargränssnittet tyckte många saknade bra feedback när man interagerade 

med den och ett ställe att sätta den på när man inte använde den. Några deltagare tyckte det 

var krångligt att hitta informationen de sökte. Utseendet kritiserades också till viss grad. 

 ”Jag ville kunna ställa surfplattan framför mig och ha en restart-knapp.” 

 ”Jag hade fortfarande velat ha klockan på väggen.” 
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”Vill kunna ställa surfplattan i en hållare och att klockan ska fungera som en 

startknapp.” 

”Det var svårt att hitta information om man behövde den snabbt, som hur mycket 

tid det är kvar.” 

”Det var lättare att ta till sig informationen utan att behöva röra sig mot plattan 

eller plocka upp den.” 

”Bättre reaktioner på när handen är på surfplattan. Någon typ av respons vid 

vidröring och en indikator för att rikta spelaren mot den.” 

Det spatiala användargränssnittet blev mestadels kritiserat för att vara ologiskt eller 

obekant. Upplägget av knapparna och texterna var inte tillfredsställande för vissa deltagare. 

Artefakten kändes lite tom i jämförelse med den diegetiska versionen. 

”Konstigt att texten bara var rakt på väggen. Skulle vilja lägga något annat där 

klockan var i den andra versionen, det blir tomt annars.” 

”Hade känts mer realistiskt om knapparna hade suttit på en separat ram istället för 

i skärmen. Det kändes lite konstigt.” 

”Spelvärlden kändes som att den var obekant av ingen anledning. Jag vill att det 

ska koppla till något jag är familjär med.” 

”Vill ha fler saker i scenen, så man ändå får känslan av en hemmakär miljö.” 

”Skulle vilja ha en restart-knapp under minispelet. Ologiskt med timern på väggen 

och att trycka in en knapp på en datorskärm.” 

”Tydligare att knapparna på skärmen kan tryckas på.” 

Något som verkar ha saknats i båda artefakterna är en knapp för att starta om minispelet 

snabbt, istället för att behöva vänta på att tiden tagit slut. 

5.2 Analys 

5.2.1 Grundläggande Förutsättningar 

Ingen deltagare underskred åtminstone en medelmåttlig nivå av närvarokänsla i miljöerna 

och flera deltagare uppnådde en hög känsla av närvaro vid något tillfälle under 

spelsessionerna. Det framstod under spelsessionerna och intervjuerna att de immersiva 

förmågorna och mottagligheten hos HTC Vive utrustningen i samband med den familjära 

kontorsmiljön bidrog till en stabil grundnivå av närvarokänsla. Deltagarna tyckte att de 

kände en stark koppling till sina händer när de rörde sig runt i miljön. Flera deltagare 

(särskilt de mindre erfarna) uttryckte sin glädje över att kunna sitta ner under spelsessionen 

och på så vis slippa oroa sig för att navigera sig runt. Alla deltagare lyckades, med mer eller 

mindre besvär, navigera den virtuella miljön och lära sig spelets regler med hjälp av, samt 

använda, de två användargränssnitten. 

Den minimalistiska grafiska stilen påverkade inte de flesta deltagares inlevelse och känsla av 

närvaro negativt, med undantag från en deltagare. VR-miljöerna uppnådde en tillräckligt 
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hög nivå av immersion (sensorisk trovärdighet) för att göra det möjligt för deltagarna att 

acceptera miljön som verklig (suspension of disbelief) och på så vis lättare leva sig in i den 

(se 2.2.1). Som Langbehn (2017) förklarar kan immersionen i en virtuell miljö begränsas av 

bland annat visuella faktorer såsom grafikkvalité. Den enhetliga, minimalistiska och mer 

stilrena stilen på miljön visade sig vara ett bra alternativ till hyperrealism. Miljöns 

utformning är tillräckligt lik verkligheten för deltagaren att inse var hen befinner sig, och 

accepterar då den mindre realistiska grafiken. 

Känslor av obehag, illamående och/eller yrsel påverkade till stor del inte alls 

undersökningen och dess deltagare. En deltagare påverkades medelmåttligt av yrsel då 

sladden till HMD-enheten fastnade i stolen och greppknapparna på kontrollen var jobbiga 

att använda efter ett tag. Detta ska enligt deltagaren ha påverkat hens känsla av närvaro i 

miljön. Trots detta kom det senare fram under intervjun att deltagarens uppskattade nivå av 

närvarokänsla i båda artefakterna var relativt oförändrad under förloppet av 

undersökningen. Huruvida dessa känslor av obehag hade någon märkbar effekt på resultatet 

hos deltagaren är svårt att avgöra. Utöver denna deltagare så fanns det inga 

anmärkningsvärda fall av obehag, illamående eller yrsel som kan ha påverkat resultatet. 

5.2.2 VR-miljön 

Deltagarnas första intryck av VR-miljöerna var generellt god, som tidigare beskrivet. Miljön 

kändes familjär på flera sätt, och trots den minimalistiska grafiken kände alla deltagare 

någon koppling till miljön. 

Däremot fanns det för- och nackdelar med det virtuella kontoret utöver 

användargränssnitten som tog deltagarna både djupare och ur upplevelsen. Från deltagarnas 

svar kan det utläsas att det som alla tyckte tog dem djupare in i upplevelsen var framförallt: 

 Dekorationerna och möblemanget i kontoret 

 De virtuella händerna 

 Musiken och ljudmiljön 

Det är tydligt att det familjära möblemanget och de små interagerbara dekorationerna 

placerade runt om i miljön hjälpte alla att känna sig närvarande i situationen. Många av 

deltagarna lekte runt med tavlorna, plantan och den lilla miniatyr HMD-enheten som stod 

på bordet och hyllan bredvid. Detta fick VR-miljön att kännas mer verklig tyckte alla 

deltagare. En så enkel sak som att kunna dekorera om en miljö kan få den att kännas så 

mycket mer realistisk. Det verkar som att ge deltagarna möjligheten att arrangera utrymmet 

de befann sig i gav dem en större känsla av kontroll över deras omgivning och på så vis ökade 

känslan av närvaro. Den andra faktorn som gav alla en bättre spelupplevelse var de virtuella 

händerna som representerade spelarnas händer i artefakterna. De var tillräckligt realistiskt 

utformade och reagerade utan problem på deltagarnas rörelser och interaktioner. Det är som 

Slater (2003) beskriver det; desto bättre ett VR-system kan spåra och tolka rörelser som 

bevarar trovärdigheten i relation till deras överensstämmande med verklighetens sensoriska 

modaliteter, desto mer immersiv är upplevelsen. Slutligen var det flera deltagare som 

påpekade att de tyckte om musiken i spelet. Några tillade även till att bakgrundsljuden, 

såsom ljuden från kopiatorn och AC, bidrog till en större känsla av närvaro. 

Det existerade även en faktor utöver användargränssnitten som tog alla deltagarna lite ur 

upplevelsen och sänkte deras känsla av närvaro. De analoga knapparna på tangentbordet 

som användes under minispelets förlopp var ibland dåligt responsiva. Om en deltagare 
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tryckte för fort på knappen efter att ha kolliderat med den med sin hand kunde knappen 

sluta reagera. De flesta deltagare reagerade då med att trycka snabbare och fler gånger på 

knappen i snabb följd. Detta löste emellertid inte problem, utan snarare gjorde situationen 

värre. För att få knappen att fungera igen var deltagaren tvungen att vänta cirka 0,5-1 

sekund innan hen försökte trycka på knappen igen. Detta var ett resultat av medioker 

programmering och oerfarenhet av utveckling i VR. Att detta påverkade deltagarnas känsla 

av närvaro är beklagligt, men i brist på tid fanns det inget som kunde göras åt saken. Detta 

har hållts i åtanke då slutsatser kring undersökningens resultat dragits. Värt att notera var 

att en av deltagarna ansåg att det inte var lika illa när knapparna på surfplattan inte 

reagerade, till skillnad från de stora fysiska knapparna på datorskärmen och tangentbordet. 

Deltagaren menade att hen hade olika nivåer av acceptans för hur mycket de ”digitala” 

knapparna på surfplattan och de ”fysiska” knapparna på datorskärmen kunde krångla innan 

deltagaren blev irriterad. Eftersom knapparna på skärmen och tangentbordet var analoga 

istället för digitala så förväntade sig deltagaren att de skulle fungera varje gång hen förde 

handen till den och tryckte. Detta visar vikten av en spelares antaganden och förväntningar 

på hur objekt i en VR-miljö ”ska” reagera när de hen interagerar med dem. Om ett objekt 

inte uppfyller spelarens förväntningar och/eller matchar tidigare erfarenheter hos spelaren, 

från verkligheten eller en annan virtuell miljö, skapas en dissonans som kan verka negativt 

på spelets immersiva förmåga och därmed också spelarens känsla av närvaro. Detta kan 

återkopplas till studien utförd av Santos et al. (2017), där effektiviteten och användbarheten 

av särskilda VR-menyer mättes baserat på deras storlek, geometri och position. I det här 

fallet var användargränssnittets geometri utformad på ett sådant vis att användaren hade en 

förväntning om att knappen skulle kunna tryckas in varje gång utan problem, på grund av 

dess utmärkande analoga drag. 

Vissa faktorer i det virtuella kontoret utöver användargränssnitten kände deltagarna olika 

känslor kring. Somliga tyckte dessa faktorer sänkte känslan av närvaro, samtidigt som andra 

tyckte de höjde eller inte påverkade närvarokänslan. Dessa faktorer var: 

 Den virtuella kontorsstolen 

 Avsaknaden av en kropp 

 Avsaknaden av andra människor 

De flesta deltagare anmärkte inget kring stolen som deltagaren ser ut att sitta i den virtuella 

miljön. Men en deltagare tyckte att den förstörde känslan lite grann, samtidigt som en annan 

tyckte att det var bra att man kunde se stolen man satt i (eftersom man sitter i en stol i 

verkligheten när man spelar). Samma deltagare som tyckte stolen förstörde känslan tyckte 

även det kändes konstigt att inte kunna se sin egen kropp. Dessa två kan möjligtvis ha en 

koppling, då spelaren kunde se stolen hen satt på men ingenting som satt i den. En annan 

deltagare fann det konstigt att hen var den enda i den virtuella miljön. Kontoret kändes tomt 

på folk, vilket tog deltagaren lite ur upplevelsen.  

5.2.3 Användargränssnitten 

När det kom till användargränssnitten hade de båda för- och nackdelar som påverkade 

deltagarnas känsla av närvaro i miljön. De båda användargränssnittens för- och nackdelar 

sammanfattas i tabell 3 nedan. 



 41 

 

Tabell 4 De båda användargränssnittens huvudsakliga för- och nackdelar enligt 
resultatet av undersökningen. 

Från tabellen kan det tydligt utläsas vilka områden de båda användargränssnitten är bäst 

inom. Det framstod tydligt att det spatiala användargränssnittet var generellt ett bättre 

användargränssnitt enligt Shackels (1986) definition av vad en användbar produkt ska vara, 

LEAF (se 2.3.1), med fokus på de två förstnämnda kriterierna. Den ansågs både 

lättillgängligare och effektivare att använda än det diegetiska användargränssnittet av 

majoriteten av deltagarna (se tabell 2, kapitel 5.1.6). Detta användargränssnitt fungerar bra 

för att tydligt informera deltagarna i en VR-miljö och är med stor sannolikhet ett bättre 

alternativ för nya eller oerfarna VR-spelare. 

Däremot kan det också tydligt utläsas från resultatet att alla deltagarna kände sig mer 

närvarande och engagerade i den diegetiska artefakten med dess användargränssnitt. 

Användargränssnittet ansågs dessutom roligast att använda och mest logiskt i den virtuella 

miljön enligt nästan alla deltagare (se tabell 2, kapitel 5.1.6). Så när det kommer till att skapa 

en stark koppling mellan spelaren och VR-miljön för att förstärka känslan av närvaro, 

excellerar det diegetiska användargränssnittet utan tvekan. Det kan därför argumenteras att 

denna typ av användargränssnitt är mer lämplig för VR-miljöer, eftersom enligt Adam 

(1993) ska VR göra det möjligt för användaren att interagera med virtuella världar som om 

de vore verkliga. Detta argument överensstämmer även med den forskning utförd av 

Salomoni et al. (2016), som visade på att diegetiska menyer förstärker känslan av närvaro i 

VR-spel. 

5.3 Slutsatser 

Från analysen kan slutsatsen dras att deltagarna i undersökningen hade goda 

förutsättningar för att kunna leva sig in i VR-miljöerna, oberoende av tidigare erfarenheter 

av VR och tendens till illamående/yrsel. Slutsatsen kan också dras att VR-miljön som 

deltagarna vistades i kändes bekant/familjär för alla deltagarna och de kunde alla relatera till 

den på något vis. Miljön, utöver användargränssnittet, var interaktiv och deltagarna kunde 

interagera med den. Utrustningen bidrog med en god sensorisk trovärdighet (immersion) till 

upplevelsen. Därmed kan det också fastställas att det existerade en stabil grund för 

deltagarna att känna sig närvarande och som en del av den virtuella miljön. 
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Undersökningen ämnade att studera och jämföra spatiala och diegetiska 

användargränssnitts effekter på känslan av närvaro i VR-miljöer. Efter att ha analyserat 

resultaten för de båda användargränssnitten och jämfört dem kan slutsatsen dras att det 

handlar om användbarhet kontra känsla av närvaro, åtminstone i fallet av den här studien 

och dess användargränssnitt. Det spatiala användargränssnittet ansågs generellt mer 

användbart medan det diegetiska ingav en större känsla av närvaro hos deltagarna. 

Resultaten pekar på att detta är den största skillnaden mellan spatiala och diegetiska 

användargränssnitts effekter i VR-miljöer. 

Spatiala användargränssnitt tycks med denna lösning vara ett mer lättförståeligt och 

effektivt alternativ. Skärmen och texten på väggen framför användaren är näst intill omöjlig 

att missa och finns alltid lättillgängligt. Användargränssnittet är också stationärt, vilket 

hjälper användaren lokalisera och navigera det. Användargränssnittet var överlag lätt att 

förstå och effektivt att använda enligt deltagarna. Däremot offrar det spatiala 

användargränssnittet en del realism för att vara extra tydlig genom att skriva ut information 

till användaren rakt på väggen med den här lösningen. Datorskärmen som knapparna och 

texten dyker upp på skulle kunna ses som ett diegetiskt inslag i det annars spatiala 

användargränssnittet, men det skapade bara ytterligare dissonans snarare än inlevelse i det 

här fallet. Bristen på realism och bristfällig implementation verkar vara det största 

problemet just detta spatiala användargränssnitt.  

Diegetiska användargränssnitt gör generellt ett bra jobb när det kommer till att öka känslan 

av närvaro i en VR-miljö, den här lösningen var inget undantag. Det kan hjälpa användaren 

att göra fler kopplingar till verkligheten genom att bete sig och framstå realistisk och logisk i 

den virtuella världen. Dessvärre besitter vi inte ännu teknologin för att kunna se och 

interagera med en VR-miljö på samma vis som vi gör i verkligheten. Detta hindrade i denna 

studiens fall till viss del det diegetiska användargränssnittet från att vara så effektivt som det 

behövde vara för att vara användbart för användaren, på grund av användargränssnittets 

storlek. Fallgroparna för det diegetiska användargränssnittet visade sig framförallt vara dess 

storlek, placering och användarens förmåga att lokalisera det, vilket kunde resultera i att 

användarens interaktioner med användargränssnittet blev mer ineffektiva och orsakade en 

dålig attityd gentemot det. I det här fallet var det svårt att göra användargränssnittet större, 

då det skulle ta upp för mycket plats i VR-miljön. Det finns säkerligen mer avancerade 

lösningar som skulle kunna appliceras, såsom ett användargränssnitt som växer när spelaren 

kollar på det, men en sådan lösning kan skapa dissonans hos användaren om det inte väldigt 

tydligt redogörs för varför användargränssnittet kan reagera på det viset. Med en vardaglig 

miljö som ett kontor och ett användargränssnitt utformat som en surfplatta skulle det 

kännas konstigt om surfplattan var alldeles för stor för sin omgivning, och troligtvis bli svår 

att hantera. Lösningen i denna studie skulle behöva mer arbete för att göra 

användargränssnittet så effektivt och lättnavigerat som det behöver vara för att tillfredsställa 

användarna. 
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Virtual reality (VR) är ett av vår tids nyaste medium för media distribution, underhållning, 

forskning och utveckling av applikationer på marknaden. Det vill säga, vi har äntligen gjort 

de tekniska framsteg som krävs för att kunna sälja och distribuera VR till konsumenter för 

användning i vardagen eller inom arbetet. Trots att konceptet om VR har funnits sen Ivan 

Sutherland kom upp med idén 1965 (Mazuryk & Gervautz, 1999), har detta tidigare inte varit 

möjligt. VR beskrivs trots detta ofta i media som ett nytt medium (Steuer, 1992), och 

kommer också med utmaningar som tvingar oss till nytänk inom bl.a. design, interaktion 

mellan användare och dator (HCI) och användbarhet (Hale & Stanney, 2015). Vi kan nu med 

hjälp av VR interagera med virtuella världar som om de vore verkliga (Adam, 1993). Genom 

att applicera grundläggande HCI-principer i VR-miljöer kan möjligtvis VR-specifika 

riktlinjer upptäckas (Hale & Stanney, 2015). Dessa riktlinjer kan sedan appliceras i framtida 

VR-projekt för att hjälpa utvecklarna skapa behagliga och njutbara VR-upplevelser. Denna 

studie har undersökt och jämfört spatiala och diegetiska användargränssnitts effekter på 

känslan av närvaro i VR-miljöer, för att få en tydligare bild av vilka fallgropar som existerar 

hos de båda och hjälpa till att etablera designkonventioner lämpliga för utveckling av VR-

applikationer. 

Genom att ta fram två näst intill identiska artefakter i form av VR-miljöer, där endast 

användargränssnitten skiljde sig åt, har denna studie jämfört ett spatialt och ett diegetiskt 

användargränssnitt och hur de påverkar känslan av närvaro i virtual reality. Åtta deltagare 

fick spela båda artefakterna och beskriva sina tankar och känslor kring deras upplevelser i 

artefakterna samt jämföra de två användargränssnitten. Deltagarna deltog i en 

semistrukturerad kvalitativ intervju (se 3.1.2) efter varje spelsession för att gå in på djupet 

och hitta orsakerna till deras upplevelser. 

Från resultaten av studien kan slutsatsen dras att lösningen för det spatiala 

användargränssnittet tycks vara ett mer lättförståeligt och effektivt alternativ då det har flest 

likheter med typiska användargränssnitt i andra produkter eller tjänster utanför VR. De är 

också huvudsakligen stationära, vilket hjälper användaren lokalisera och navigera dem. I 

VR-applikationer däremot kan denna typ av spatiala användargränssnitt ha en negativ 

inverkan på användarens känsla av närvaro om det inte implementeras på ett smart och 

intuitivt sätt. Bristen på realism och kopplingar till verkligheten var det största problemet 

med detta spatiala användargränssnitt. Det diegetiska användargränssnittet däremot gjorde 

ett bättre jobb när det kommer till att öka känslan av närvaro i VR-miljön. Det hjälpte 

användaren att göra fler kopplingar till verkligheten genom att bete sig och framstå realistisk 

och logisk i den virtuella världen. Fallgroparna för det diegetiska användargränssnittet 

visade sig framförallt vara dess storlek, placering och användarens förmåga att lokalisera 

det, vilket kunde resultera i att användarens interaktioner med användargränssnittet blev 

mer ineffektiva. 
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Etiska och Forskningsetiska Aspekter 

För att underlätta för deltagarna fick själva välja hur de ville bli kontaktade, vilket datum och 

tid som passade dem bäst och blev bjudna på fika under intervjuerna. Innan någon testning 

eller undersökning utfördes informerades deltagarna genomgående om sina rättigheter, 

vilka risker som existerade (ex. cybersickness, se 3.1.5) och hur undersökningen skulle gå till. 

Om de någonsin kände att de inte vill fortsätta med sitt deltagande eller avbryta en 

spelsession, blev de instruerade att tydligt säga: ”Jag vill avbryta”. Eftersom deltagandet i 

undersökningen var helt frivilligt och deltagarna skulle känna sig säkra och må bra var det 

allt de behövde göra för att avbryta. Deltagarna behövde aldrig uppge någon anledning till 

deras beslut att avbryta deltagandet i undersökningen. En annan faktor som kan ha haft 

effekt på deltagarnas och resultatet var att undersökningen var tvungen att utföras i hemmet 

av undersökningsledaren på grund av all utrustning som krävdes (HTC Vive med tillbehör 

etc.). Detta kan ha varit aningen obekvämt för somliga deltagare som inte känner 

undersökningsledaren personligen och ska delta i en undersökning i deras hem. En mer 

publik plats hade varit att föredra, men omständigheterna var för många för att arbetet 

skulle gå smidigt. Därför beslöts det att undersökningen skulle hållas där utrustningen fanns 

för att underlätta processen. Huruvida detta påverkade deltagarnas möjlighet till att ge 

utvecklade svar är svårt att avgöra, men det kan vara en faktor till mindre trovärdiga 

resultat. 

Deltagarnas personliga information som de angav i ett Google formulär ligger i säkert förvar 

på undersökningsledarens Google-konto. Endast undersökningsledaren har tillgång till 

denna information. Deltagarna behövde aldrig uppge namn, adress, ort eller annan 

information som skulle kunna användas för att spåra dem. De enda personliga uppgifterna 

som deltagarna uppgav var ålder och kön. Därmed var undersökningen fullständigt anonym 

och deltagarnas integritet skyddade. 

6.2.2 Undersökningens Utförande 

I början av arbetet med denna studie var tanken att deltagarna endast skulle få spela en av 

artefakterna och därefter gå genom samma semistrukturerade kvalitativa intervju. Därefter 

skulle svaren från de båda artefakterna jämföras. Beslutet att låta deltagarna testa båda 

artefakterna togs på grund av att det då skulle bli enklare att jämföra de två artefakterna, 

eftersom deltagarna kunde hjälpa till med att jämföra dem själva samt ge ytterligare 

feedback. Intervjufrågorna anpassades för att fungera med det nya formatet och hälften av 

deltagarna fick börja med den spatiala respektive den diegetiska artefakten. Detta fick varje 

testning att ta avsevärt längre tid men gav också mer data från varje deltagare då de hade 

större möjlighet att bidra med utvecklade tankar och jämförelser under intervjuerna. Frågan 

är hur detta kan ha färgat resultatet beroende på om deltagaren i fråga började med den 

diegetiska eller den spatiala artefakten. Finns det en artefakt som är optimal att börja med 

för att få en bättre övergripande upplevelse? Deltagare som spelade den diegetiska 

artefakten först påpekade att den spatiala artefakten kändes mer tom i brist på saker på 

bordet. Detta kan alltså ha påverkat deltagarnas åsikter kring de båda 

användargränssnittens lättförståelighet, effektivitet och deras attityd gentemot 

användargränssnittet, särskilt för den andra artefakten de fick testa. Något som också borde 

diskuteras är själva utformningen och designen på användargränssnitten. Det är möjligt att 

användargränssnittens design och implementation kan ha haft en effekt på deltagarnas 
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upplevelser och därmed färgat resultaten. Som nämnt i början av kapitel 5.1.5 så är dessa 

användargränssnitt endast en möjlig lösning av spatiala och diegetiska användargränssnitt. 

Det är möjligt att lösningarna som presenterades i denna undersökning inte var fullt så 

spatiala eller diegetiska för att kunna representera spatiala och diegetiska 

användargränssnitt överlag. Det finns tydliga kopplingar och observationer gjorda av 

deltagarna som kan kopplas till element hos användargränssnitten som är typiskt spatiala 

eller diegetiska, såsom texten på väggen eller realismen hos surfplattan. Men detta hindrar 

inte möjligheten att resultaten, åtminstone delvis, bedömer prototypens utformning snarare 

än skillnader mellan ett spatialt och ett diegetiskt användargränssnitt. 

Studien utgick från Hale och Stanneys (2015) fyra barriärer som enligt dem har avskräckt 

många företag från att investera i VR. Dessa fyra barriärer var teknisk, tillämpning, 

användbarhet och utvärdering. Denna studie valde att fokusera på den tredje barriären 

användbarhet, då det är den barriär som starkast relaterar till användargränssnitt och deras 

funktion i en VR-miljö. Användargränssnitt gör virtuella miljöer användbara i den meningen 

att de möjliggör användarna att förstå och interagera med den virtuella miljön utan problem, 

förutsatt att användargränssnittet har designats och implementerats på ett intuitivt och 

korrekt sätt. För att ett användargränssnitt ska vara användbart ska det, enligt Shackel 

(1986), vara lätt att lära sig, effektivt att använda, inge en god attityd hos användaren och 

vara flexibelt, förkortat LEAF. Huruvida de båda användargränssnitten lyckades uppfylla 

Shackels (1986) LEAF-kriterier är diskuterbart, men båda användargränssnitten designades 

och implementerades huvudsakligen utefter de första tre kriterierna. De skulle båda vara 

lätta att lära sig, effektiva och ge användaren en god attityd gentemot dem. Flexibilitet, alltså 

att användargränssnitten ska kunna användas på många sätt, lämnades ute i denna 

undersökning då det var för omfattande för studiens storlek. Det hade krävts ett mycket 

större och mer omfattande arbete för att göra användargränssnitten användbara i flera 

situationer. Detta påverkar förstås trovärdigheten hos undersökningen en aning. 

6.2.3 Samhälleliga Aspekter 

Studien lyckades finna faktorer som påverkade användarnas känsla av närvaro, negativt och 

positivt, hos både det spatiala och det diegetiska användargränssnittet. Studien lyckades 

även fastställa styrkor och svagheter hos respektive användargränssnitt. Men är denna 

information tillräcklig för att kunna fastställa tydliga designkonventioner när det kommer 

till utveckling av VR-applikationer överlag? Troligtvis inte, eftersom det finns så många olika 

områden och genrer som VR kan appliceras på så är dessa slutsatser med stor sannolikhet 

inte fullt applicerbara i alla situationer. Men resultaten ger en övergripande bild över 

effekterna dessa användargränssnitt har på användarupplevelsen i en VR-miljö, särskilt en 

som är tänkt för underhållning och spel. Undersökningen stödjer även Salomonis et al. 

(2016) slutsats att diegetiska menyer förstärker känslan av närvaro i VR-spel. Denna studie 

kan därför användas som stöd och vägledning vid utveckling av VR-applikationer och spel 

samt framtida forskning inom området. 

6.3 Framtida Arbete 

Eftersom VR har nått ett stadie där det kan börja appliceras i vardagen och säljas 

kommersiellt finns det fortfarande mycket att studera, ifrågasätta och upptäcka inom 

området. På kort sikt för just detta arbete hade artefakterna behövt buggfixas och 

uppgraderas rent funktionellt, så att inga oväntade händelser eller buggar stör deltagarna 

och påverkar deras känsla av närvaro under spelsessionerna. Med ytterligare mer tid hade en 
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större mängd deltagare kunnat delta i undersökningen, möjligtvis bredda åldersspannet och 

uppnå tydligare och bättre resultat. En uppgradering av grafiken skulle möjligtvis vara av 

intresse, men enligt resultatet verkar detta inte vara hög prioritet. 

För att ta denna forskning till en högre nivå skulle användargränssnitten kunna appliceras 

och testas i fullbordade VR-applikationer/spel på en större grupp människor och utföras av 

högre utbildade forskare. Detta skulle ge forskningen chansen att testas i den bästa möjliga 

miljön samt bidra med mer trovärdig data. Attityden gentemot och flexibiliteten av dessa 

användargränssnitt skulle då också kunna testas i större utsträckning för att fullborda 

Shackels (1986) LEAF-definition för användbarhet. Möjligtvis skulle även olika genrer inom 

VR-applikationer/spel kunna testas för att avgöra om vissa typer av användargränssnitt 

fungerar bättre/sämre eller påverkar användarupplevelsen annorlunda. För att ta det 

ytterligare ett steg längre kan olika metoder för att interagera med användargränssnitten 

testas. Det vanligast är att användaren har en kontroll i handen av något slag som 

interagerar med den virtuella världen, men det finns andra alternativ till detta. Somliga VR-

applikationer använder sig av ögonspårning (eng. eye tracing) för att avgöra var spelaren 

tittar någonstans. Detta skulle kunna användas för att interagera med användargränssnitten 

och möjligtvis producera annorlunda resultat eller bekräfta tidigare fynd. Denna studie 

fokuserade på VR som en spelplattform, men det finns väldigt många andra 

appliceringsområden för teknologin. VR används bl.a. även inom vården som smärtlindrare, 

rehabiliteringsverktyg och för att behandla fobier. Hur användargränssnitt i dessa VR-

applikationer appliceras och eventuellt påverkar effektiviteten av dessa behandlingar kräver 

vidare forskning. Med VR som är ett så nytt medium som grund för arbetet finns det väldigt 

många riktningar man kan utvidga forskningen. 



 47 

Referenser 

Adam, J. A. (1993). Virtual reality is for real. IEEE Spectrum, 30(10), 22-29. 

Against Gravity. (2016). Rec Room (Version 1.0) [Datorprogram]. Against Gravity. 

Tillgänglig online: https://www.againstgrav.com/rec-room/. 

Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. 

1:3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 978-91-44–09764-0. 

Bowman, D. A. & McMahan, R. P. (2007). Virtual Reality: How Much Immersion Is Enough? 

Computer, 40(7), 36-43. 

Carroll, J. M. (u.å.). Human Computer Interaction – brief intro. I: The Encyclopedia of 

Human-Computer Interaction, 2nd Ed. Tillgänglig online: https://www.interaction-

design.org/literature [Hämtad 2018-02-07]. 

Christianson, S.Å., Engelberg, E. & Holmberg, U. (1998). Avancerad förhörs- och 

intervjumetodik. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Electronic Arts. (2008). Dead Space (Version 1.0) [Datorprogram]. Electronic Arts. 

Tillgängligt online: https://store.steampowered.com/app/17470/Dead_Space/. 

Epic Games. (2018). Unreal Engine 4 (Version 4.18.3) [Datorprogram]. Epic Games. 

Tillgängligt online: https://www.unrealengine.com. 

Hale, K. & Stanney, K. (2015). Handbook of Virtual Environments: Design, 

Implementation, and Applications. 2. uppl. Florida: CRC Press. ISBN: 978-1-4665-1184-

2. 

Immersion VR. (u.å.). Monoscopic VS Stereoscopic VR. 

http://www.immersionvr.co.uk/mono-vs-stereo [Hämtad 2019-06-05]. 

Kokiri Lab, Inc. (2016). Project Nourished. http://www.projectnourished.com/ [Hämtad 

2018-02-06]. 

Langbehn, E. (2017). Perception: The most technical issue of VR [Blogg]. Gamasutra. 

Tillgänglig online: 

https://www.gamasutra.com/blogs/EikeLangbehn/20171106/309037/Perception_The_

most_technical_issue_of_VR.php [Hämtad 2018-02-02]. 

LaViola, J. J. Jr. (2000). A discussion of cybersickness in virtual environments. ACM 

SIGCHI Bulletin. 32(1), 47-56. doi: 10.1145/333329.333344. 

Mazuryk, T. & Gervautz, M. (1999). Virtual Reality - History, Applications, Technology and 

Future. Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna University of Technology. 

Melnick, K. (2017). Bizarre VR Headset Can Change The Taste Of Food. VRScout. 

[Nyhetsartikel]. 22 juni. https://vrscout.com/news/bizarre-vr-headset-taste-food/ 

[Hämtad 2018-02-06]. 

https://mail.his.se/owa/redir.aspx?C=-6WvZzWQVeQ6mPIEXE4mwypl_v_a7NEq0MwVA0HKNP378hbtN27VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.interaction-design.org%2fliterature
https://mail.his.se/owa/redir.aspx?C=-6WvZzWQVeQ6mPIEXE4mwypl_v_a7NEq0MwVA0HKNP378hbtN27VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.interaction-design.org%2fliterature


 48 

Muth, E. R. (2010). The challenge of uncoupled motion: Duration of cognitive and 

physiological aftereffects. Human Factors, 51, 752-761. 

Owlchemy Labs. (2016). Job Simulator (Version 1.0) [Datorprogram]. Owlchemy Labs. 

Tillgängligt online: https://jobsimulatorgame.com/. 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. 4. uppl. London: SAGE 

publications Ltd. ISBN: 978-1-4129-7212-3. 

Ringdal, K. (2001). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ 

metode. Bergen: Fagbokforlaget. 

Rutter, J. & Bryce, J. (2006). Understanding Digital Games. London: SAGE publications 

Ltd. ISBN: 978-1-4129-0033-1. 

Salomoni, P., Prandi, C., Roccetti, M., Casanova, L. & Marchetti, L. (2016). Assessing the 

efficacy of a diegetic game interface with Oculus Rift. 13th IEEE Annual Consumer 

Communications and Networking Conference: 387-392. doi: 

10.1109/CCNC.2016.7444811.  

Santos, A., Zarraonandia, T., Díaz, P. & Aedo, I. (2017). A Comparative Study of Menus in 

Virtual Reality Environments. Proceedings of the 2017 ACM International Conference on 

Interactive Surfaces and Spaces: 294-299. doi: 10.1145/3132272.3132277. 

Shackel, B. (1986). Ergonomics in design for usability. I: M. D. Harrison, och A. F. Monk, 

(red:er.) People and Computers: Designing for usability. York: Cambridge University 

Press. ISBN: 0-521-33259-1. 

Sherman, W.R. & Craig, A.B. (2003). Understanding Virtual Reality: Interface, Application 

and Design. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc. ISBN: 9780080520094. 

Slater, M. (2003). A Note on Presence Terminology. Presence-Connect 2003 -3(3). 

Steuer, J. (1992). Defining Virtual Reality - dimensions determining telepresence. Journal of 

Communication. 42(4), 73-93. 

Tsiakalis-Brown, Z., Eracleous, G. & Bucy, E. (2016). Vertigo (Version: 1.0) [Datorprogram]. 

Zulubo Productions. Tillgängligt online: http://www.zulubo.com/vertigo/. 

Ubisoft Montreal. (2010). Splinter Cell: Conviction (Version 1.0) [Datorspel]. Ubisoft. 

Tillgängligt online: 

https://store.steampowered.com/app/33229/Tom_Clancys_Splinter_Cell_Conviction_

Deluxe_Edition/. 

Unity Technologies. (2018). Unity (Version 2017.3.1) [Datorprogram]. Unity Technologies 

Tillgängligt online: https://unity3d.com. 

Vanderdonckt, J. (2010). Generative pattern-based design of user interfaces. Proceedings of 

the 1st International Workshop on Pattern-Driven Engineering of Interactive 

Computing Systems: 12-19. doi: 10.1145/1824749.1824753.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

sammhällsvetenskaplig forskning. Mölnlycke: Elanders Gotab. ISBN: 91-7307-008-4. 

https://doi.org/10.1145/1824749.1824753


 49 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L.O. & Håkansson, O. (Red.). (2004). 

Metodbok för medievetenskap. 1:3. uppl. Malmö: Liber AB. ISBN: 978-91-47-07350-4. 



 I 

Appendix A -  Google Formulär, Underlag för Semi-
strukturerad Kvalitativ Intervju 
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Appendix B -  Deltagarnas Kön, Ålder, VR-erfarenhet 
och Tendens till Illamående 
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