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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen ”Hur påverkar 
kamerastyrningen i en applikation den sociala interaktionen vid utställningar i 
offentliga miljöer?”. Arbetet bygger på teorier från social studies och människa-
datorinteraktion. 

En förstudie för att undersöka målgruppen och deras behov av användargränssnittets 
funktion och grafiska element låg till grund för att skapa applikationen. En 
fältobservation utfördes sedan på Arena Skövde där applikationen ställdes ut i en 
monter som kompletterades med en enkät för att säkerställa applikationens 
användarbarhet.  

Resultatet av undersökningen visar inte att det finns några uppenbara skillnader 
mellan två kamerastyrningar och social interaktion. Att den sociala interaktionen finns 
där och är en del av utställningen visar dock att applikationen i sig verkar främja 
diskussion i större utsträckning än vad tidigare studier har visat. Undersökningen kan 
utvecklas genom att skapa en applikation med mer avancerade funktioner för att se 
hur dessa påverkar den sociala interaktionen. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, grafik, användargränssnitt, utställningar 
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1 Introduktion 
 
Detta arbete avser att undersöka hur kamerastyrningen i en applikation påverkar den sociala 
interaktionen vid utställningar i offentliga miljöer. Uppsatsen är ett examensarbete vid 
Högskolan i Skövde och en del av kandidatexamen i medier, estetik och berättande. 

Heath m.fl. (2008) hävdar att de interagerbara utställningarna som skapas fokuserar på 
individer istället för hela grupper och att det borde läggas mer vikt på detta då samarbete 
anses vara en stor del av inlärning och engagemang. Tidigare undersökningar har mätt 
dragningskraft och tid som spenderas vid objekten, denna form av kvantitativ datainsamling 
menar Heath m.fl. (2005) inte visar kvalitén hos besökarens upplevelser.  

Genom att skapa en applikation med lättlärt användargränssnitt utifrån Quesenberys 
principer (Jarret m.fl. 2005) hoppas jag kunna visa att man med små medel kan främja 
social interaktion vid interagerbara utställningar. Applikationen använder dagens spelteknik 
i form av spelmotorn Unreal Engine samt en Xbox 360-spelkontroll för att navigera runt en 
3D-modell. 

Undersökningen har bestått av två delar. En förstudie för att säkerställa att 
användargränssnittets funktion och grafiska element inte innehåller problem som gör att 
den slutgiltiga produkten blir svår att använda. En fältobservation för att undersöka hur den 
sociala interaktionen påverkas av två kamerastyrningar i en offentlig miljö. 
Fältobservationen kompletterades med en enkät för att samla in data om användarnas 
erfarenheter med spelkontroller och för att säkerställa att programmet varit enkelt att 
använda. 

Resultatet av undersökningen visar inte att det finns några uppenbara skillnader mellan två 
kamerastyrningar och social interaktion. Att den sociala interaktionen finns där och är en del 
av utställningen visar dock att applikationen i sig verkar främja diskussion i större 
utsträckning än de datorbaserade utställningarna som Heath m.fl. (2008) undersökt. 
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2 Bakgrund 
Utställningar finns i många olika former, från uppvisningar av konstverk till förklaringar av 
teknik och vetenskap både på mässor och museer. Gibbs och Tsichritzis (1991) menar att 
målet med utställningar är att skapa intryck hos människor och få dem att fantisera. 

Mitt arbete bygger på teorier från social studies och människa-datorinteraktion. Denna 
vetenskap ligger till grund för att utveckla en interagerbar utställning som är lätt att komma i 
kontakt med och lära sig, som samtidigt främjar social interaktion.  

Med studier om människa-datorinteraktion kan vi utnyttja kunskap om hur användare beter 
sig när de kommer i kontakt med en ny applikation. Inom området social studies har man 
länge undersökt hur människor påverkas i grupp och det har visat sig vara avgörande för 
vårt lärande. 

2.1 Relaterad forskning 

2.1.1 Social Studies 
Heath m.fl. (2001) anser att individers upplevelser och agerande påverkas av deras 
interaktion med andra besökare i omgivningen, detta är kärnan i deras undersökningar om 
datorbaserade utställningar. Utvecklingen av de datorbaserade utställningarna går mot att 
öka interaktion med objekten som ställs ut, men detta menar Heath m.fl. (2001) begränsar 
möjligheterna till social interaktion mellan besökare. Trots att studier visar att deltagande 
och samarbete i grupp är avgörande för lärande och engagemang så prioriteras individen vid 
skapandet av datorbaserade utställningar (Heath m.fl. 2008).  

Även innan datorernas antågande in i utställningarna fanns det en idé om att låta besökare 
undersöka utställningar genom interaktion. Dessa så kallade hands-on utställningar fick 
dock mycket kritik (Heath och Vom Lehn, 2008). De skulle bli ersatta av de datorbaserade 
utställningarna som det argumenterades för då de skulle skapa mer social interaktion, 
samarbete och inlärning, raka motsatsen till vad deras studier visar (Heath och Vom Lehn, 
2008). 

I ett flertal av de studier som Heath m.fl. (2008) utfört har det visat sig att de interaktiva 
utställningarna prioriterar individer. En sådan utställning kan bestå av en väggmonterad 
pekskärm med en pall framför. Innehållet på skärmen uppmanar användaren till att svara 
rätt på flest frågor i ett spel genom att trycka på ett av flera alternativ på pekskärmen. Både 
själva programmet och den fysiska utställningen främjar en användare. Detta eftersom de 
andra får svårt att se skärmen då det sitter en person framför den som samtidigt för sin hand 
över innehållet på skärmen. I jämförelse erbjuder den äldre formen av utställningar en 
valfrihet att läsa och ta del av information riktad mot individer om föremålet som ställs ut. 
Formgivningen av dessa skyltar och montrar möjliggör att besökare kan ta del av 
informationen tillsammans.  

Gibbs & Tsichritzis (1991) argumenterar för att skyltar och statiska föremål är otillräckliga 
för att tillfredsställa yngre generationer som förväntar sig mer utforskning, lek och nöje. Min 
utställning använder datorspelsteknik anpassad för att återskapa traditionella utställningar i 
en datormiljö med fokus på utforskning och diskussion. 
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Enligt Heath och Vom Lehn (2008) är fokusgrupper och enkätundersökningar som utförts i 
efterhand metoder som inte rättvist kan reflektera hur en användare upplevt en utställning, 
detta trots att de är de vanligaste metoderna. De menar istället att man bör använda sig av 
videoobservationer för att de erbjuder detaljanalyser hos individer och miljön omkring dem 
som inte är möjliga vid andra undersökningsmetoder (Heath m.fl. 2001). 

Med den tid som fanns att göra mitt arbete var det inte möjligt att göra videoanalyser på 
grund av dess stora mängd data och djupgående analyser. Metoden som valdes var istället 
fältobservation, genom att förbereda ett observationsformulär där jag använder mig av 
resultaten från undersökningarna av Heath m.fl. (2008) skapades parametrar för att 
utvärdera min utställning. Jag ansåg att det också var relevant att undersöka om besökarna 
tyckte att programmet är svårt att använda och varför, detta undersöktes med en enkät som 
var frivillig att fylla i efter användandet av applikationen. I min undersökning var jag endast 
intresserad av att se om programmet bryter det mönster som Heath m.fl. (2008) upptäckt i 
utställningarna de analyserat och jag trodde därför att videoobservationer skulle vara 
överflödiga. 

Med stöd i denna forskning försökte jag utveckla och utvärdera en utställning som 
förebygger de problem i den sociala interaktionen som uppstår vid datorbaserade 
utställningar enligt Heat m.fl. (2008). 

2.1.2 Visitor Studies 
Undersökningar inom visitor studies avser att ta reda på hur effektivt utställningarna 
attraherar och bibehåller besökarnas uppmärksamhet, samt hur information kommuniceras 
genom skyltar, etiketter och utformningen av utställningen (Heath och Vom Lehn, 2004). 
Detta beskrivs med uttryck som holding power och dwell time och undersöks med metoder 
som enkäter, intervjuer och fokusgrupper (Heath och Vom Lehn, 2004). Enligt Heath och 
Vom Lehn (2004) ligger kognitionsvetenskap till stor del i grund för visitor studies som 
fokuserar på individen istället för social interaktion.  

Visitor studies kan vara relevant för utställningar riktade till endast en person, men mitt 
program är riktat för att upplevas av en grupp människor. Utställningen bygger på de 
traditionella utställningarna där gruppen och deras diskussion är vad som skapar kunskap 
framför tävlingar och lek.  

Holding power och dwell time baseras på tidtagning, med denna metod i kombination med 
fältobservationer kan det uppmärksammas problem i utställningen såsom ett 
användargränssnitt som är svårt att använda (Heath m.fl. 2005). Jag anser att det är 
relevant att använda mig av metoder från visitor studies genom att mäta tiden besökarna 
befinner sig vid utställningen, och hur de dras till den i kombination med observationer. 
Dessa faktorer kan visa på om ett så enkelt program underhåller och skapar intresse för en 
grupp besökare eller om programmets funktioner är otillräckliga för att fånga gruppens 
uppmärksamhet. 

2.1.3 Affordances 
Vid utveckling av applikationer är det viktigt att förstå vad användarna gör, hur de gör det 
och var de gör det (Jarret m.fl. 2005). Detta kan beskrivas med uttryck som affordances och 
mentala modeller. 
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Begreppet affordances syftar till de inneboende kvalitéer hos ett objekt eller miljö som 
uppmanar individer till att utföra handlingar (Fagerholt och Lorentzon, 2009). 

[Affordances] was first introduced by Psychologist James J. Gibson in his 
article "The Theory of Affordances" where he defined affordances as "all 
action possibilities latent in the environment". According to Gibson, these 
affordances are all independent of the individual's ability to recognize them, 
but still dependent on the actor and their capabilities. A rock only affords 
throwing if one is strong enough to lift and throw it. 

Fagerholt, Lorentzon. 2009, s. 14 

Uttrycket fick senare en bredare innebörd då det genom Donald Norman även kom att 
innefatta individens mål, planer, värderingar, tro och tidigare erfarenheter (Fagerholt och 
Lorentzon, 2009). 

Utställningen och applikationens affordances i denna undersökning utformades för att 
förmedla: 

• Att de ska användas i grupp 
• Att de är fria att experimentera med 
• Att de är så enkla att använda att det bara är att plocka upp spelkontrollen och 

påbörja sin utforskning 

Genom att skapa denna bild av utställningen hoppades jag förebygga problem som att 
besökare inte vågade prova den. Eftersom undersökningen genomfördes i en miljö som 
vanligtvis inte har utställningar uppställda utformades även en affisch som komplement för 
att ytterligare förtydliga att utställningen är fri att utforska och använda. 

2.1.4 Mentala modeller 
Mentala modeller beskrivs av Gilbert och Priest (1997) som uppfattningen hos en individ om 
hur dess omvärld fungerar. De mentala modellerna gör att människor kan förutse vad som 
bör hända och kan på så sätt ta beslut och kontroll över utförandet hos objekt, processer och 
liknande (Gilbert m.fl. 1997).  

Gilbert och Priest (1997) menar att social interaktion är viktigt för lärande. Genom att 
använda begreppet mentala modeller har de visat i sina undersökningar att de mentala 
modellerna kan utvecklas och bytas ut genom att skapa utställningar där diskussion och 
utforskning uppmanas. 

Vid formgivning av användargränssnitt kan teorier om mentala modeller också användas. En 
användare som interagerar med ett nytt system går igenom sina tidigare mentala modeller 
för att tolka den nya situationen, förklara den och försöker sedan förutse vad som kommer 
att hända när denne interagerar med systemet (Jarret m.fl. 2005).  

Denna genomgång av handlingar kan beskrivas med the Human Action Cycle (Jarret m.fl. 
2005): 

• Målsättning – användaren formulerar sina mål 
• Utförande – målen översätts till uppgifter som utförs 
• Utvärdering – vad hände och uppnåddes målen? 
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De mentala modellerna kan utnyttjas vid formgivning av användargränssnitt genom att 
förutse stegen och på så sätt uppfylla användarens förväntningar, hjälpa till att skapa nya 
mentala modeller samt erbjuda ett flexibelt system (Jarret m.fl. 2005). På samma sätt kan 
mentala modeller appliceras på kunskap om till exempel vikingaskepp. En individs tidigare 
mentala modell av hur skeppen drevs fram var genom endast rodd. När denne sedan ser ett 
vikingaskepp med mast och segel tas detta upp i gruppen. Gruppen diskuterar bilden av hur 
ett vikingaskepp tar sig fram, genom segling eller rodd och bildar på så sätt nya modeller 
tillsammans. 

Ett problem med att arbeta med mentala modeller är att de är subjektiva och individuella. 
Det är upp till skaparen/skaparna att tolka och förutse resultat som inte är möjligt att samla 
in från data eftersom mentala modellers grund bygger på att kontinuerligt förändras och 
utvecklas (Gilbert m.fl. 1997). 

2.1.5 Immersion 
Immersion kan definieras inom virtuella världar som den omfattning en person förflyttas in i 
en värld utanför den fysiska (Fagerholt och Lorentzon, 2009). Personen glömmer på så sätt 
bort den fysiska omgivningen och blir helt omsluten i den digitala miljön. 

Fagerholt och Lorentzons (2009) beskriver den immersiva upplevelsen hos datorspelare i tre 
steg. Genom att vara medveten om vad som gör att spelare sjunker in i djup immersion, 
borde det också gå att avbryta processen och på så sätt förebygga immersion.  

För att en spelare ska bli helt omsluten i immersion behöver den först engageras. 
Engagemanget påverkas av kontrollschemat, kravet på spelarens fokus och spelets 
återkoppling (Fagerholt och Lorentzon, 2009).  

Det andra steget handlar om fördjupningen av spelarens känslomässiga engagemang. När 
spelaren är förbi inlärningsstadiet kan den allt mer investera sina känslor och bli en del av 
den digitala världen (Fagerholt och Lorentzon, 2009).  

Det tredje och sista steget är full immersion. Spelaren riktar så gott som hela deras 
uppmärksamhet till spelet (Fagerholt och Lorentzon, 2009). Spel som skapar starkast 
immersion enligt Fagerholt och Lorentzon (2009) är de som kräver att spelaren har fokus på 
audivisuella händelser på samma sätt som i den riktiga världen. Förstapersonsskjutare som 
till exempel Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004), samt rollspel som The Elder Scrolls V: 
Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) är de spel som anses ge den mest immersiva 
upplevelsen (Fagerholt och Lorentzon, 2009). 

Genom att utvärdera applikationen som används i denna undersökning med dessa tre steg 
kommer jag fram till: 

• Den är enkel att lära sig 
• Kräver låg koncentration 
• Ger lite återkoppling 

Ett användargränssnitt som är enkelt att lära sig är en bra utgång för att försätta spelaren i 
immersion. Applikationens få funktioner och dess avsaknad av spelmoment gör att 
koncentrationsnivån hos spelaren och återkopplingen till denne blir låg. Dessa 
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förutsättningar talar för att spelaren sannolikt inte kommer känna ett starkt känslomässigt 
engagemang och försättas i djup immersion när denne använder applikationen.   

2.1.6 Kameratyper i spel 
I denna undersökning har det skapats en applikation vars funktion är inspirerad av 
traditionella utställningar där det är möjligt att undersöka objekten på nära håll. För att 
kunna interagera med det 3D-objekt som skapats implementerades det i en spelmotor där 
användaren kan titta på det genom att kontrollera en kamera. 

Den kamera som följer med spelmotorn som applikationen utvecklats i är en 
förstapersonskamera. Denna typ av kamera återfinns i till exempel förstapersonsskjutare 
eller fordonssimulatorer. I förstapersonsskjutare visas ett perspektiv sett ur spelkaraktärens 
ögon där spelaren går runt på marken. Ofta illustreras detta perspektiv genom att man ser 
karaktärens armar och ett vapen som i till exempel Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004).  

En annan vanligt förekommande kameratyp i spel är tredjepersonskameror. Denna 
förekommer i rollspel som till exempel The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 
2011) men även den i fordonssimulatorer. I rollspel med denna kameratyp ser man 
spelkaraktärens kropp på avstånd, ofta en bit ovanför och bakom. Kontrollen av kameran 
styrs fortfarande från kroppen som går på marken likt den i förstapersonsskjutare. 

Dessa två kameratyper återfinns som sagt båda i fordonssimulatorer. För bilsimulatorer 
gäller generellt samma kontroll som tidigare, men för flygsimulatorer blir kontrollerna mer 
komplexa. Detta eftersom att ytterligare en axel läggs till i förflyttningarna, höjdled. Att flyga 
runt kontrolleras dels med riktningen på kameran men i vissa fall med fler knappar för att 
förenkla upp- och nedstigning. Båda de flygande kameratyperna testades i applikationen 
men jag upplevde att kontrollerna blev för komplexa med en spelkontroll och inte lika 
naturliga för att utforska en 3D-modell så de valdes bort. 

En tredje kameratyp som inte diskuterats är en fast kamera. I detta fall skulle istället 
objektet i applikationen roteras och förflyttas som i till exempel L'Ecorche av MD3D, Inc. 
Denna typ av kamera hade fungerat väl för de flesta objekt där en omgivning inte krävs och 
formen inte är allt för komplex. Vikingaskeppet som skapats för denna applikation har dock 
former som gör det svårare att komma in och se vissa detaljer, till exempel i sittbrunnen. Jag 
upplevde också att ett vikingaskepp presenteras bättre i vatten än som ett svävande objekt. 
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3 Problemformulering  
Hur påverkar kamerastyrningen i en applikation den sociala interaktionen vid utställningar i 
offentliga miljöer? 

Med hjälp av två användargränssnitt har det undersökts om det blir en mätbar skillnad i 
besökarnas interaktion med varandra. 

3.1 Problembeskrivning 
Traditionella utställningar kan inte alltid erbjuda besökaren obegränsad framkomlighet och 
chansen att vrida och vända på alla värdefulla föremål som ställs ut. För äldre generationer 
har detta inte varit ett problem, men de yngre generationerna vill undersöka föremålens 
olika möjligheter själva genom interaktion (Gibbs & Tsichritzis, 1991). Spelteknik kan hjälpa 
till att bredda upplevelsen och förhoppningsvis målgruppen genom att erbjuda en digital 
version av föremålen som går att interagera med. 

Despite the substantial investment in ‘interactive’ exhibits within science 
centres and museums and a belief in the educational contribution of these 
new exhibition areas, there is surprisingly little research that examines how 
people use and respond to these installations. 

Heath, Vom Lehn. 2008, s. 64 

Som Heat och Vom Lehn beskriver i citatet ovan skapar interagerbara utställningar ofta mer 
problem än de löser. Utformningen av traditionella utställningar erbjuder ofta en mer 
flexibel miljö för besökare att kommunicera och uppleva tillsammans i grupp medan de 
interagerbara utställningarna riktar sig mot en individ och dess utforskning, resterande blir i 
bästa fall åskådare (Heath och Vom Lehn, 2008). 

Applikationen som använts i denna undersökning hade endast en styrkontroll, men det 
grafiska användargränssnittet, dess funktion och storleken på bildskärmen är samtliga 
avsedda för att upplevas i grupp. Många av dagens utställningar använder pekskärmar vilket 
begränsar möjligheten för andra att se vad som händer på skärmen (Heath & Vom Lehn, 
2008). Det ligger i tiden att utveckla utställningar med pekskärmarna men till denna 
undersökning användes istället en stor datorskärm för att flera personer skulle kunna se 
applikationen samtidigt. 

Applikationens funktion är inspirerad av traditionella utställningar där det är möjligt att 
undersöka objekten på nära håll. Sättet att styra kameran undersöktes för att se vad som 
skapar en öppnare miljö för diskussion hos besökarna. 

Applikationen som skapats för denna undersökning har i syfte att undersöka om 
förstapersons- eller tredjepersonsstyrning av en kamera påverkar den sociala interaktionen 
mellan besökare. Ingen av dessa kamerastyrningar representerar en mänsklig spelkaraktär. 
Fagerholt och Lorentzon (2009) menar att spel där karaktären är visualiserad är de som 
skapar starkast immersion. Tredjepersonsperspektivet har dock en lysande vit boll som finns 
där för att visa var kamerans förflyttningar och rotationer kommer ifrån för att förenkla 
navigationen. I en pilotstudie visade det sig vara svårt för användaren att förstå hur 
navigeringen fungerade utan att ha en form av tredimensionellt sikte. 
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Min hypotes är att användaren kommer uppleva att tredjepersonsstyrningens fokus ligger i 
att titta på och undersöka skeppet. Förstapersonsstyrningen kan ge användaren en större 
känsla av att det är just denne som går runt i världen som en spelkaraktär. Att användaren 
upplever att denne är en spelkaraktär tror jag kan leda till att de blir mer försjunkna i 
immersion och därigenom utesluter sin omvärld, vilket i sin tur leder till att de slutar 
kommunicera med sin grupp.   

3.2 Metodbeskrivning 
I detta arbete har två delar legat till grund för undersökningen. Den första avsåg att utveckla 
ett lättlärt och tydligt användargränssnitt, både grafiskt och funktionsmässigt. Den andra 
delen undersökte hur grupper av besökare hanterade och upplevde den kompletta 
applikationen i en offentlig miljö.  

En faktor som är intressant att undersöka är om denna form av interagerbara utställningar 
passar olika typer av besökare med fokus på kön, ålder och erfarenhet med spel. Tanken med 
applikationen är att endast förlänga den traditionella formen av utställning och bör därför 
inte utesluta någon av dessa grupper (Heath m.fl. 2008). 

Användarna av utställningen informerades om undersökningen med affischer uppsatta i 
området kring utställningen. Affischerna informerade om att det pågick en vetenskaplig 
undersökning och att de som anonym grupp eventuellt kunde bli omnämnda i 
observationsanteckningar. Affischen fanns där för att försäkra att besökarna inte hade något 
emot att vara med i undersökningen och för att ge dem möjligheten att ställa frågor eller 
tacka nej (Heath m.fl. 2001). 

Del 1: 

Den första delen av undersökningen fokuserade på att definiera målgruppen och att utveckla 
en prototyp av användargränssnittet. Prototypen som skapades består av en rektangel som 
manipuleras i skala, rotation och placering med hjälp av en spelkontroll. Det grafiska 
användargränssnittet innehåller en hjälpruta där användaren kan läsa om spelkontrollens 
funktioner. 

Undersökningen genomfördes i ett labbtest där användaren fick i uppgift att omforma och 
placera en rektangel utefter en förutbestämd form som samtidigt visades upp på 
bildskärmen. Resultatet mättes genom att jag tog tid och räknade antal gånger som det 
grafiska hjälpgränssnittet användes. Undersökningen avsåg att förutse problem i 
användargränssnittet på ett tidigt stadie för att på så sätt undvika fel i undersökningen av del 
2. 

Del 2: 

Del två bestod av en observation tillsammans med en enkät vilket anses vara en 
grundmetodik i människa-datorundersökningar (Fagerholt m.fl. 2009). Dessa utfördes på 
Arena Skövde som en fältstudie då observationer utförda i en labbmiljö kan ändra 
användarens beteende och prestation (Jarret m.fl. 2005). 

Applikationen som användes vid undersökningen skapades i spelmotorn Unreal Engine. Den 
innehåller användargränssnittet som tagits fram i del 1, men styr istället 
kameranavigeringen runt en 3D-modell. 
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Det ena navigeringssättet representerar tredjepersonsperspektiv och kontrollerar kamerans 
rotation runt en fast punkt som går att manipulera genom att zooma in/ut samt flytta den 
med hjälp av spelkontrollen. Det andra sättet representerar kameran ur ett 
förstapersonsperspektiv där man styr applikationen genom att gå runt och att titta som i ett 
typiskt förstapersonsspel, till exempel Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004). 

3.2.1 Del 1: Analys av målgrupp 
Enligt Jarret m.fl. (2005) bör man utgå från vad användarna gör, hur de gör det och vart de 
gör det när man formger ett användargränssnitt. Utställningar med begränsad 
framkomlighet till föremålen som ställs ut kan ses som en produkt som förmedlar en se men 
inte röra-affordance. Gibbs och Tsichritzis (1991) menar att barn och ungdomar inte 
upplever att föremål väcker tillräckligt med intresse genom att enbart titta på dem och att 
detta är någonting individer lär sig med ålder. Yngre besökare vill leka och utforska 
föremålen för att förstå deras olika möjligheter. 

För att ytterligare definiera och skapa en tydlig bild av målgruppen kan man göra en 
profilering eller skapa personas (Jarret m.fl. 2005). Det förstnämnda innebär att definiera 
vissa attribut som anses vara relevanta för användargränssnittets utformning. Jarret m.fl. 
(2005) använder sig av attribut som ålder, kön, fysiska förmågor, utbildning, datorvana, 
motivation och attityd. Dessa kan vara avgörande för hur ett användargränssnitt bör vara 
utformat. Även om applikationen är näst intill perfekt så blir den aldrig bättre än vad 
användarna anser att den är (Jarret m.fl. 2005). 

Påhittade personligheter eller personas som Cooper benämnde dem är ett effektivt sätt att 
utforma användargränssnitt till en bred målgrupp (Jarret m.fl. 2005). Att skapa en 
personlighet innebär att i detalj beskriva en fiktiv karaktär genom att skapa deras historia, 
karaktärsdrag och ge dem ett namn (Jarret m.fl. 2005). 

Metoden som användes i detta arbete var profilering då dess kvantitativa data enkelt kan 
samlas in. Frågor som profileringen kan hjälpa till att svara på är till exempel om ikoner är 
ett bra alternativ istället för text i det grafiska användargränssnittet (Fagerholt och 
Lorentzon, 2009). 

3.2.2 Del 1: Observation av användargränssnittet 
Undersökningen har haft avsikten att ta reda på om både funktion och formgivning av 
användargränssnittet uppfyller Quesenberys fem principer (Jarret m.fl. 2005). Löwgren 
använder sig av begreppet REAL med avsaknad av en princip, feltoleransaspekten för att 
utvärdera användargränssnitt (Engdahl, 1999). I detta arbete kommer Quesenberys fem 
principer att användas för att utvärdera användargränssnittet och innefattar: 

• Relevans – hur fullbordat och exakt användarens mål utförs 
• Effektivitet – hur snabbt och noggrant användaren utför sina uppgifter 
• Attityd – hur användaren upplever att systemet fungerar 
• Feltolerans – hur väl formgivningen förebygger fel och erbjuder hjälp att lösa dem 
• Läsbarhet – hur enkel applikationen är att lära sig samt utveckla kunskap om 

Principerna undersöktes genom att skapa en prototyp. Jarret m.fl. (2005; Engdahl, 1999) 
beskriver två former av prototyper, low fidelity och high fidelity. Den förstnämnda är ett 
billigt sätt att visa och undersöka formgivningen och dess alternativ genom att skapa 
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pappersbaserade prototyper. Det går även i viss mån att testa funktionaliteten med dessa low 
fidelity prototyper. Användaren pekar på de element som denne vill påverka, samtidigt 
uppdateras pappersprototypen genom att till exempel flytta och/eller ta bort papperslappar 
som formar elementen i användargränssnittet (Jarret m.fl. 2005).  

High fidelity prototyper är en mer kostsam process där delar av systemets funktion och 
formgivning återskapas för att testa hur användaren interagerar med den färdiga produkten 
(Jarret m.fl. 2005). Dagens teknik har dock gjort denna form av prototyper billigare att 
skapa med mjukvaror och programmeringsspråk som Adobe Flash, Microsoft PowerPoint 
och HTML (Jarret m.fl. 2005). 

I denna undersökning skapades en high fidelity prototyp för att testa hur enkelt eller svårt 
det är för användaren att med hjälp av det grafiska hjälpgränssnittet utföra en rad uppgifter. 
Det grafiska användargränssnittet förklarar spelkontrollens funktioner för användaren 
genom bilder och text. Uppgifterna består av att flytta, rotera och skala en rektangel för att 
matcha dess form ovanpå en bild i applikationen. Undersökningen baseras på Quesenberys 
fem principer (Jarret m.fl. 2005) och nedan följer en genomgång av hur undersökningen 
skulle uppfylla dessa: 

• Relevans – användarens mål kommer vara att manipulera rektangeln till samma 
form som bilden 

• Effektivitet – observatören tar tid för att mäta hur snabbt och noggrant användaren 
utför sina uppgifter 

• Attityd – efter att användbarhetstesterna utförts intervjuas testpersonen för att ta 
reda på dess subjektiva åsikter om applikationen 

• Feltolerans – hur ofta öppnas hjälpgränssnittet och klarar användaren att slutföra 
sina uppgifter? 

• Läsbarhet – tar uppgifterna lika lång tid efter att användaren gjort ett visst antal, 
rådfrågas då hjälpgränssnittet lika mycket? 

Engdahl (1999) gjorde en liknande undersökning där hon sedan ifrågasatte om det var 
relevant att räkna antal fel som gjordes, eller om tiden det tog egentligen var samma svar för 
att mäta effektivitet. Med detta som förbehåll har jag valt att ta bort undersökning av antal 
fel som användaren gör och basera resultatet av effektivitet på tiden det tar att utföra 
uppgifterna. 

Målgruppen som prototypen skall testas på kommer att vara personer som är vana vid 
spelkontroller. Jarret m.fl. (2005) menar att genom att förstå en användares mentala 
modeller vid utvecklingen av användargränssnitt kan man förutse stegen och uppnå 
användarens förväntningar, hur de formar nya modeller och hur de utvärderar vad som 
händer i applikationen.  

Enligt Fagerholt och Lorentzon (2009) täcks ungefär 85% av problemen i användbarhet med 
ett urval av fem personer inom samma kunskapsbas. Om testet utförs med 15 personer är 
siffran 100%. Därmed bör fem personer som är vana vid att använda spelkontroller täcka in 
en rimligt stor del av de fel som berör användbarhet i denna undersökning. 

3.2.3 Del 2: Strukturerad form av observation 
Även om Heath, Hindmarsh och Vom Lehn (2001) hävdar att videoobservationer skapar 
möjligheter till bättre analys av utställningars påverkan hos besökarna finns det inte 
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utrymme att utföra en sådan undersökning i detta arbete. Utifrån deras metoder och analys 
skapades det istället ett observationsformulär (Appendix B) som användes för att undersöka 
samma parametrar. Observationsformuläret kan liknas med en intervjuguide likt det man 
arbetar med vid semistrukturerade intervjuer (Østbye m.fl. 2002). 

Ett problem som förhoppningsvis förebyggs av formuläret är att observatören måste ta 
aktiva beslut för vad som bör antecknas under tiden. Detta kan resultera i att fel data samlas 
in eller att den helt enkelt inte hinner observeras (Jarret m.fl. 2005). 

Heath m.fl. (2001) menar att fältstudier i kombination med videoupptagning tillåter en 
djupare granskning av små detaljer i besökarnas beteende såsom kroppsspråk och miljön 
runt omkring. Genom att förbereda ett formulär med specifika scenarion så som; vad de 
diskuterar, vem i gruppen som leder de andra till applikationen och om gruppen drar till sig 
nya grupper (Heath m.fl. 2001) bör data vara relativt lätt att samla in och analysera. 

Ett vanligt sätt att mäta interagerbara utställningar är genom traditioner från 
kognitionsvetenskap (Heath m.fl. 2008; Heath m.fl. 2005: Heath m.fl. 2004). Dessa tar upp 
begrepp som ”dwell time” och ”holding power” som avser mäta hur länge besökaren står vid 
ett objekt samt hur länge denne klarar av att hålla intresset uppe. Heath m.fl. (2004) menar 
att dessa studier pågått utan att behandla företeelser såsom social interaktion och 
omgivning. I kombination med fältobservationer kan det dock uppmärksammas problem i 
utställningen såsom ett användargränssnitt som är svårt att använda (Heath m.fl. 2005) och 
bör därför vara relevant att ha med i formuläret. 

3.2.4 Del 2: Besökarenkät 
I enlighet med klassiska människa-datorundersökningar (Fagerholt och Lorentzon, 2009) 
uppmanades gruppen att svara på en enkät (Appendix C). Denna metod har kritiserats för 
att den inte erbjuder en bild av vad som sagt och gjorts under utställningen (Heath m.fl. 
2008). Enkäten i detta fall användes som en förlängning av observationen för att låta 
gruppen ge sin subjektiva bild (Fagerholt och Lorentzon, 2009). 

Enkätens innehåll bestod av kvantitativa frågor som avsåg att besvara om profileringen i 
analysen av besökarna stämde, om användargränssnittet var svårt att använda och varför. 
Med dessa data gick det sedan dra paralleller mellan vilken typ av besökare som uppskattar 
produkten för att på så sätt kunna anpassa den ytterligare till målgruppen. 

Enkäten bestod av slutna frågor då dessa är lättare att analysera och de går dessutom att 
mäta (Jarret m.fl. 2005). Frågor som avsåg undersöka användarnas upplevelser använde 
semantiska differentialer. Dessa bestod av en skala från 1-7 där varje extrem var ett adjektiv 
relevant till frågan. Enligt Jarret m.fl. (2005) ger dessa alternativ bättre resultat än skalor 
från bra till dåligt. Nackdelen med semantiska differentialer är att dessa inte lämpar sig att 
räkna mot andra svar då personer i vissa fall håller sig undan att svara i extremerna trots att 
de har starka åsikter, eller tvärtom svarar enbart i extremerna trots att de inte har extrema 
åsikter (Jarret m.fl. 2005). 
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4 Projektbeskrivning 
Målet under projektet är att skapa en applikation i spelmotorn Unreal Engine som fungerar 
som en interagerbar utställning för ett vikingaskepp. Projektet består av tre steg, 
modellering och texturering av ett vikingaskepp för realtidsrenderad grafik, ett grafiskt 
användargränssnitt och skapande av applikationen i Unreal Development Kit. 

Som tidigare nämnt är applikationen avsedd för att återskapa traditionella 
museiutställningar där social interaktion och frihet till utforskning främjas mer än vid 
interaktiva utställningar som t.ex. datorspel där besökaren besvarar frågor (Heath m.fl. 
2008). 

Målgruppen är i första hand barnfamiljer och ungdomar då dessa grupper anses vara en 
grupp som inte nöjer sig med vad traditionella utställningar erbjuder (Gibbs & Tsichritzis, 
1991). Denna målgrupp förväntas ha åtminstone en liten förkunskap om spel och 
spelkontroller, detta leder till att användargränssnittet bör efterlikna konventionella 
kontrollscheman för att på så sätt minimera inlärningskurvan (Jarret m.fl. 2005).  

Som komplement till spelkontrollen och dess fysiska funktioner där knappar och styrspakar 
påverkar applikationen genom att manipulera kameran kommer det också att finnas ett 
grafiskt användargränssnitt där användaren kan läsa om dess olika funktioner. Genom att ge 
en grafisk representation av spelkontrollens funktioner och dess möjligheter i en hjälpruta 
kommer användaren förhoppningsvis klara av att lära sig använda den och förstå dess 
begränsningar snabbare än om de skulle utforska det själva. 

Valet av vikingaskepp som utställningsföremål gjordes då det är ett ovanligt föremål att se i 
vår tid men samtidigt en stor del av nordisk historia. En annan utgångspunkt för valet av 
föremål var praktiska aspekter: 

• Föremålet är stort och opraktiskt att ställa ut 
• Det är dyrt att reproducera historiskt korrekt då verktygen inte var så sofistikerade 

som de är idag  
• Det är svårt att visa upp dess delar på detaljnivå utan att låta besökarna gå ombord 

på skeppet vilket skulle leda till förslitningsskador  

Det finns många andra exempel på föremål som uppfyller dessa. Andra föremål som varit 
med i urvalsprocessen har varit flygplan, bilar och maskiner men dessa valdes bort då jag 
ansåg att målgruppen skulle bli för snäv och rikta sig mer mot män än barnfamiljer och 
ungdomar. 

4.1 Förstudie 
I denna förstudie ska två delar undersökas, vilka det är som ska använda applikationen och 
hur bra kontrollschemat och det grafiska användargränssnittet fungerar. 

4.1.1 Målgrupp 
Jarret m.fl. (2005) föreslår att man börjar med att utgå ifrån tre punkter när man utvecklar 
ett användargränssnitt: 

• Vad gör besökare på en utställning?  
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De upplever och tar del av information 
• Hur gör de det?  

Genom att ta del av information ifrån guider, skyltar och genom att undersöka och 
titta på föremål 

• Var gör de det?  
Besökarna jag inriktar mig på i min undersökning tar del av detta i en offentlig miljö, 
till exempel en mässa eller museum 

Denna generalisering av användare är tagen från den målgrupp jag riktar in mig mot, 
nämligen museibesökare som inte uppskattar den traditionella formen av utställning då de 
inte får testa och känna på föremålen (Gibbs & Tsichritzis, 1991). Jag vill återskapa den 
traditionella typen av utställningar där grupper tillåts diskutera och interagera med 
varandra, samtidigt som de får chansen att utforska och titta på föremålet i detalj (Heath 
m.fl. 2008). 

För att definiera målgruppen ytterligare använde jag mig av profilering. Med hjälp av 
profilering kan beslut tas om applikationens funktioner och formgivning. Enligt Jarret m.fl. 
(2005) kan detta vara avgörande för hur användargränssnittet bör vara utformat. Jag har 
valt ut sju av deras punkter som jag ansåg vara relevanta för detta användargränssnitt. Dessa 
är: ålder, kön, fysiska förutsättningar, utbildning, datorvana, motivation och attityd. Nedan 
följer en genomgång av profileringen: 

• Applikationen riktar sig framför allt mot barnfamiljer och ungdomar då dessa är den 
målgrupp som anses ha problem med den traditionella formen av utställningar 
(Gibbs & Tsichritzis, 1991) 
 

• Den riktar sig mot båda könen, men föremålet som applikationen presenterar kan 
inte alltid vara könsneutralt 
 

• Det breda åldersspannet leder till att användarna kommer att vara av olika längd, en 
sexåring eller rullstolsbunden ska kunna se skärmen lika bra som en stående vuxen 
 

• Användaren bör vara läskunnig och förstå svenska för att begripa sig på hjälpmenyn 
  

• I denna målgrupp förväntas de ha åtminstone lite vana med spelkontroller och 
datorer 
 

• Jag förväntar mig att användarens motivation kommer från att det är en ovanlig 
utställning i offentliga miljöer 
 

• Deras attityd kommer förhoppningsvis att vara positiv och drivas av nyfikenhet 

En användare som stöter på ett nytt system går igenom sina tidigare mentala modeller av 
systemet för att tolka den nya situationen (Jarret m.fl. 2005). Dessa steg kan enligt Jarret 
m.fl. (2005) förutses genom att använda the Human Action Cycle som är en modell för att 
förklara de steg som användare tar när de interagerar med datorsystem. 

Modellen har tre huvudsteg: 
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• Målsättning – användaren formulerar sina mål 
En affisch informerar att det är en utställning av ett vikingaskepp i datormiljö. Om de 
blir intresserade innehåller användargränssnittet ny information, genom att trycka 
ned ”X” på spelkontrollen dyker en hjälpruta upp som förklarar vad de olika 
knapparna gör och därigenom vad applikationen kan göra. 
 

• Utförande – målen översätts till uppgifter som utförs 
Användaren tittar runt skeppet och undersöker dess olika delar. När man använder 
spelkontrollen påverkas kameran och detta visas visuellt genom att omgivningen 
flyttas. Användarens bild är förhoppningsvis att man kan navigera och titta på olika 
delar av modellen men att det inte går att styra skeppet. 
 

• Utvärdering – vad hände och uppnåddes målen? 
Används spelkontrollen enligt användargränssnittet så kan de kontrollera 
kamerarörelsen och inget annat. Användarens mentala modeller kan göra att de 
förväntar sig att man ska kunna spela applikationen, utföra uppgifter eller segla runt 
med skeppet. 

Affordances hos en spelkontroll förmedlar antagligen till vissa individer att den är kopplad 
till ett spel. Genom att vara medveten om att användaren kan uppfatta applikationen som ett 
spel bör jag genom affischen förmedla att det är en interagerbar utställning för att inte 
missleda användaren.  

4.1.2 Användargränssnittsprototyp 
För att testa användargränssnittets funktion och dess grafiska element skapades en high 
fidelity prototyp i Adobe Flash. Kontrollschemat som testas utgår från detsamma som 
kommer användas i den slutgiltiga applikationen. 

 
Figur 1 Prototyp av användargränssnittet 
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Bilden ovan visar prototypen av användargränssnittet. Användaren får i uppgift att flytta och 
omforma den gröna rutan så att den passar in på den röda. När användaren klarat en uppgift 
flyttas och omformas den röda rutan och användaren ska då förflytta och passa in den gröna 
igen. Sammanlagt finns det fem olika uppgifter som användaren ska utföra i testet. Till sin 
hjälp har de endast hjälprutan som är densamma som den som visas i figur 7. För en 
beskrivning av hur mätningarna utförs se avsnitt 3.2.2. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Modellering och texturering 
Skeppets skrov utgår ifrån ritningar av skeppet Skuldelev 6 (Uldum). Detaljer och design är 
hämtade från framför allt två nyproducerade skepp, Alvilda och Hogland (Rosala Viking 
Centre, 2013). Alvilda är den huvudsakliga inspirationen till vikingaskeppet där storleken, 
masten, repen, rodret och seglet är hämtade ifrån (Rosala Viking Centre, 2013). Hogland är 
ett något mindre skepp där framförallt fästen för åror, materialets färg och akterns 
utformning är hämtade (Rosala Viking Centre, 2013).  

Storleken på Alvilda (Rosala Viking Centre, 2013) passar bra ihop med ritningarna av 
Skuldelev 6 (Uldum) så dessa fick bli grunden i min tolkning av vikingaskeppet. Valet att inte 
ha drakar i varken för eller akter på skeppet är framförallt på grund av tid, rent tekniskt är 
det svårt att reproducera snidat trä likt de drakhuvuden jag tittat på. Spiralerna är hämtade 
ifrån bland annat Hogland (Rosala Viking Centre, 2013) men finns även representerade på 
andra skepp (Vikingskipshuset, 2013) och stör där med inte den historiska anknytningen. 
Spiralerna kan eventuellt påverka besökarnas mentala bild av att skeppen alltid hade 
drakhuvuden (Gilbert m.fl. 1997) vilket skulle innebära att de får med sig ny kunskap. 

Med ritningar från Skuldelev 6 (Uldum) modelleras siluetten efter ett genomsnitt av 
plankorna. Att modellera varje enskild planka visade sig ge ett sämre resultat då ritningen 
inte stämde exakt och blev inte så mjuk och strömlinjeformad i sin form jag som förväntat 
mig. Genom att använde mig av subdivision surfaces på den förenklade modellen åstadkom 
jag dock ett resultat som var mer i linje med mina förväntningar. 

 
Figur 2 Skrovet med subdivision surfaces 
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Subdivision modellering går ut på att låta programvara dela upp varje individuell polygon i 
x-antal nya delar som gör att de får en mjukare form (Wikipedia, 2013). I exemplet ovan har 
varje polygon delats upp två gånger, en polygon blir då 16 nya polygoner. Detta arbetssätt 
har använts på hela skeppet, framförallt i Autodesk Maya men seglet har skulpterats i 
Pixologic ZBrush. Man kan se denna modell som den högupplösta versionen med omkring 2 
miljoner trianglar (figur 3), detta gör den så gott som oanvändbar i en spelmotor. Som 
jämförelse visar spelet Uncharted 2 (Naughty Dog, 2009) maximalt 1.2 miljoner trianglar 
per bildruta (Leadbetter, 2009). 

 
Figur 3 Högupplösta modellen av skeppet 

Genom att återanvända samtliga delar och ta bort onödig geometri som inte påverkar 
siluetten allt för mycket skapades en lågupplöst version med omkring 48 000 trianglar (figur 
4). Detaljerna i den högupplösta modellen går dock inte till spillo utan projiceras till en 
normaltextur som appliceras på den lågupplösta geometrin. 
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Figur 4 Lågupplösta modellen av skeppet 

Eftersom den lågupplösta modellen ska användas i applikationen har detaljer lagts på i 
efterhand på normaltexturen istället för att skapa dem i den högupplösta modellen. Dessa 
detaljer innefattar träfiber, spikar och liknande. Detta arbetssätt sparar tid i produktionen 
eftersom man med enkla medel kan använda foton och handmålade detaljer i Adobe 
Photoshop tillsammans med Quixel nDo2 som konverterar dem till en normaltextur 
(Aajohnny, 2012). 

Bolter och Grusin (2000) menar att datorgenerad grafik återskapar en extrem variant av 
verkligheten, och att det därför inte går att jämföra med verkligheten utan bör istället 
jämföras med fotorealism. Anledningen till detta är för att det skapar för perfekta material, 
som att plast och krom helt saknar felaktigheter medan tyger, skinn och så vidare inte alls 
når upp till samma perfektion eller realism (Bolter och Grusin, 2000). Genom att försöka 
vara konsekvent med detaljnivån på material och texturer hoppas jag kunna behålla ett 
helhetsintryck som är jämn över hela modellen istället för att återskapa en helt fotorealistisk 
modell. 

Texturen är inspirerad av framförallt Hogland (Rosala Viking Centre, 2013) med dess mörkt 
behandlade trä men som fått grövre träfibrer på ytan. Ur ett helt realistiskt perspektiv är 
detta inte riktigt trovärdigt men för datorgrafik och hur den arbetar med material blir 
detaljnivån mycket högre med mer detaljer även på ytor som i verkligheten skulle vara plana. 
Jag har valt att gå ifrån fotorealism på denna punkt då jag prioriterar detaljnivå och 
kontraster för att skapa en mer intressant modell att titta på. 
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Anledningen är att när dessa belyses så kontrolleras materialets glans och högdagar med 
specularity (Splashdamage, 2007), som styrs av speculartexturer och skapar mer kontraster 
tillsammans med detaljerade normaltexturer, skillnaden kan ses i bilden nedan: 

 
Figur 5 Skillnaden utan och med normaltextur 

Texturerna som används på skeppet är anpassade för att kunna ses på nära håll utan att 
individuella pixlar ska synas. Detta påverkas av texturernas upplösning, som i detta fall är 
4096*4096 pixlar. Sammanlagt består vikingaskeppet utav nio av dessa, med sin höga 
upplösning är detta ovanligt i spelsammanhang men precis som med geometrin är det en 
väldigt liten del av vad ett komplett spel hanterar per bildruta. 

4.2.2 Användargränssnitt 
Det grafiska användargränssnittet är inspirerat av smarthphones och deras stora tydliga 
grafik, till exempel i spelet Angry Birds (Rovio Entertainment, 2009). Applikationen är tänkt 
att upplevas i grupp och därför krävs det att användaren står en bit bort från bildskärmen 
vilket gör kraven för användargränssnittet likt det hos smartphones med deras små 
bildskärmar.  

Det grafiska användargränssnittet har inga ikoner mer än Xbox 360-kontrollen och dess 
knappar. Detta eftersom det kräver förkunskap för att förstå ikoners innebörd, applikationen 
är till för en bred målgrupp och det är säkrare att använda ord som förklaring (Jarret m.fl. 
2005). Valet att använda svenska istället för engelska kommer från att applikationen till stor 
del riktar sig mot barn, som i de yngre åldrarna inte har lika mycket utbildning i just 
engelska. 

Från början var det tänkt att spelkontrollen skulle modelleras för att skapa en fotorealistisk 
bild. Det gjordes ett test med ett foto vilket resulterade i att jag uteslöt fotorealism då det 
blev otydligt på grund av dess detaljrikedom. Ett försök gjordes sedan med att skapa en 
vektorgrafisk design med övertoningar men även denna valdes bort eftersom kontrasterna 
inte blev lika starka som i nästa exempel. 
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Figur 6 Tidiga versioner av hjälprutan 

Xbox 360-kontrollen i den slutgiltiga versionen av användargränssnittet har ett förenklat 
utseende mot verkligheten. Detta genom stora enfärgade områden för knappar och 
kontrollen för att skapa tydligare former och kontraster mellan färgerna. Texten och dess 
grafiska element är helt vita för att vara kontrasterande mot de matta och grå färgerna. 

 
Figur 7 Slutgiltiga versionen av hjälprutan 

När användaren ser applikationen för första gången möts den av endast ett element i det 
grafiska användargränssnittet (se figur 1), knappen ”X” med texten hjälp under. Tanken 
bakom detta är att leda användaren till att öppna upp hjälprutan. Valet att ha en ruta som 
öppnas och stängs istället för att ha de individuella knapparna uppe på skärmen hela tiden 
är dels för att använda så mycket av bildskärmens yta till själva applikationen, men även för 
att jag antagit att det är mer tydligt för någon som är ovan med kontrollens layout att se en 
representation av kontrollen de håller i handen. 
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4.2.3 Applikationen 
Arbetet med att skapa applikationen i Unreal Development Kit var från början något 
skrämmande för mig som 3D-grafiker. Applikationen testar två olika styrningssätt och dess 
påverkan på användarna. I spelmotorn finns det från start en förstapersonskamera som 
fungerar på det sätt som jag vill, den andra kräver dock viss modifikation av filerna.  

Med hjälp av forum på Internet fann jag information som hjälpte mig att skapa en 
tredjepersonskamera och utifrån denna förståelse om programmet klarade jag sedan av att 
skriva om vissa delar av kamerafunktionerna för att nå fram till det jag ville få ut av dem. 

Båda kamerorna har jag försökt att hålla så likt spelstandard som möjligt för att inte ställa 
till med problem för användaren. Med spelstandard menar jag att spelkontrollens funktioner 
fungerar på samma sätt som i andra spel. Eftersom applikationen är avsedd att tas upp 
snabbt och användas under en kort tid måste användarna förstå och hantera den på samma 
sätt. Genom att använda spelstandard i kontrollerna och dess funktion kan man åtminstone 
låta vissa grupper av användare slippa lära sig allt på nytt (Jarret m.fl. 2005). 

Kamera ett – tredjepersonsperspektiv 

Det första navigeringssättet är en orbit-kamera som fungerar på samma sätt som kameror i 
tredjepersonsspel, till exempel The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011). 
Rotationer och förflyttningar påverkas av en punkt framför kameran, zoomfunktionen 
förflyttar dock kameran närmare punkten. 

Genom att använda högerstyrspak roteras punkten vilket medför att kameran förflyttas 
(figur 8). 

 
Figur 8 Kamera etts rotation 

Genom att använda vänsterstyrspak kan användaren förflytta punkten från Pos.1 till Pos.2 
(figur 9), kameran förflyttas då också med samma avstånd och riktning. Med 
pekfingerknapparna kan kameran zooma in eller ut och på så sätt korta ned avståndet från 
punkten. 
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Figur 9 Kamera etts förflyttning 

Kamera två - förstapersonsperspektiv 

Det andra sättet representerar kameran ur ett förstapersonsperspektiv där man styr 
applikationen genom att gå runt och att titta som i ett förstapersonsspel, till exempel Half-
Life 2 (Valve Corporation, 2004). I detta fall är det kameran som styr rotationen och 
förflyttningarna. 

Genom att använda högerstyrspak roteras kameran och punkten förflyttas tillsammans med 
den från Pos.1 till Pos2 (figur 10). 

 
Figur 10 Kamera tvås rotation 
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Genom att använda vänsterstyrspak kan användaren förflytta kameran från Pos.1 till Pos.2 
(figur 11), punkten förflyttas då tillsammans med den. I detta styrningssätt kan man inte 
zooma utan behöver förflytta kameran för att se närmare objektet. 

 
Figur 11 Kamera tvås förflyttning 
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5 Utvärdering 
Denna undersökning har bestått av två delar. En förstudie för att säkerställa att 
användargränssnittets funktion och grafiska element inte innehåller problem som gör att 
den slutgiltiga produkten blir svår att använda. En fältobservation för att undersöka hur den 
sociala interaktionen påverkas av två kamerastyrningar i en offentlig miljö. Som 
komplement till den sista delen av undersökningen fanns en enkät som besökarna fick svara 
på efter de använt applikationen för att få veta mer om användarnas erfarenheter med 
spelkontroller och för att säkerställa att programmet varit enkelt att använda. 

5.1 Förstudie – observation av användargränssnitt 
Undersökningen bestod av att en person satte sig vid en dator och fick i uppgift att förflytta 
och omforma en grön ruta så att den passar in och har samma form som en röd ruta med 
hjälp av en spelkontroll i fem olika uppgifter. När den gröna rutans form stämde överens 
med den röda stoppades tidtagningen och de fick gå vidare till nästa uppgift. Under varje 
uppgift antecknades antal gånger som hjälpgränssnittet öppnades upp, om uppgifterna 
utfördes och hur lång tid det tog att utföra uppgifterna (Appendix A). 

När alla uppgifter var avklarade svarade testpersonerna på en enkät (Appendix A) som 
bestod av tre frågor utöver kön och ålder. Första frågan var hur mycket de använt en 
spelkontroll tidigare där svarsalternativen var: aldrig, fem timmar, eller mer än fem 
timmar. Att använda timmar som skala ansågs vara relevant då deras egen bild av hur 
mycket tidigare erfarenhet de har med spelkontroller hade varit svår att mäta med 
semantiska differentialer eller liknande eftersom deras individuella bild av erfarenhet inte 
nödvändigtvis stämmer med andras. De två andra frågorna bestod av semantiska 
differentialer om vilken svårighetsgrad de tyckte att uppgifterna hade och om funktionen av 
kontrollens knappar var lätt eller svår att förstå. 

Samtliga användare i undersökningen var i åldrarna 20-30 år, tre var män och två var 
kvinnor. Alla hade mer än fem timmars erfarenhet med spelkontroller, vilket var ett 
kriterium eftersom att jag förväntade mig att besökarna också hade det. Endast två av 
testpersonerna använde sig av hjälpgränssnittet. Dock observerades det att dessa två tog 
hjälp av hjälpgränssnittet först efter ett tag då de inledde uppgiften med att själva prova 
olika funktioner av kontrollen. De två som använde sig av hjälpgränssnittet var också de två 
långsammaste på uppgift ett. 
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Figur 12 Diagram över tid i sekunder per uppgift 

Vid en resumé av resultatet som är sammanställt i diagrammet ovan (figur 12), syns en klar 
skillnad mellan uppgifterna. Uppgift 1 tog längre tid att genomföra för testpersonerna än 
övriga uppgifter. Det varierar omkring 10 sekunder mellan uppgift 2-4 vilket kan bero på 
uppgifternas svårighetsgrad. Uppgift fem har dock en relativt stor ökning i tid, detta kan 
bero på att uppgift fem var medvetet designad för att vara svår att utföra. Det kan ha bidragit 
till ökad vilja att experimentera hos försökspersonerna vilket i sin tur orsakade att uppgiften 
tog längre tid att lösa.  

Samtliga satte kontrollernas funktion (att förstå vad varje knapp gjorde) på den lägre delen 
av skalan 1-7. Tre av användarna valde den första punkten som var väldigt lätt, och två av 
dem på den tredje punkten. Testpersonernas kommentarer och åsikter berörde främst att 
applikationen var enkel att använda och stämde bra överens med deras egen uppfattning av 
hur liknande spelkontroller fungerar i andra spel. 

Att kontrollerna var enkla att förstå antar jag betyder att responsen de fick när de använde 
styrspakarna och knapparna var tydlig, det vill säga att den gröna rutan omformades och 
förflyttades på ett sätt som stämde väl överens med hur de rörde spelkontrollen.  

Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5

49,8
38,6

26,4

39,6

84,4

Medelvärde av tid per uppgift
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Figur 13 grön stapel: tid i sekunder, blå punkter: svårighetsgrad 

Grafens gröna staplar visar hur lång tid det tog, i sekunder, för försökspersonerna att 
slutföra samtliga uppgifter. De blå punkterna visar hur svåra uppgifterna var enligt 
testpersonerna på en skala mellan 1-7. Svaren varierade mellan 1 som lägst och 5 som högst. 
Det är svårt att se en relation mellan tidsåtgång och upplevd svårighetsgrad eftersom det 
varierade mycket mellan användarna. Enligt tabellen ovan (figur 13) så upplevde personen 
det tog längst tid att uppgifterna var lika svåra som den som det tog kortast tid för.  

Jag har svårt att dra några slutsatser över svårighetsgraden av testet eftersom svaren är 
mycket subjektiva, person 5 som satte den högsta svårighetsgraden upplevde dock att det var 
svårt att förutse rotationen av objektet vilket kan ha ett samband med att denne var den 
enda som inte hade några tidigare erfarenheter av datorgrafikprogram som Adobe 
Photoshop, där denna typ av manipulering är vanlig. 

5.2 Undersökning på Arena Skövde 
Den huvudsakliga undersökningen för att besvara frågeställningen i detta projekt, bestod av 
en fältobservation samt en enkät som utfördes på Arena Skövde. Undersökningen 
genomfördes med resultatet av projektarbetet, ett program med två olika sätt att styra hur 
man navigerar runt ett objekt, i detta fall ett vikingaskepp. Detta presenterades i form av en 
monter bestående av ett ståbord, en datorskärm, en spelkontroll och två affischer. 

5.2.1 Undersökningsplats 
I början av examensarbetet hade jag ett samarbete med ett museum som drog sig ur 
projektet efter ett par veckor. Detta ledde till att jag undersökte andra möjliga platser för 
undersökningen och det blev till slut Arena Skövde. Andra platser som var med i urvalet var 
de museum som finns runtom Skövde men samtliga av dessa var under byggnation, även 

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5

214 477 111 126 266

Svårighetsgrad mot tid
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Högskolan i Skövde var ett alternativ men detta valdes bort eftersom målgruppen inte är 
akademiker. 

Den största orsaken till valet av plats var att Arena Skövde utannonserade i lokala medier att 
badhuset hade öppet som vanligt under Kristi Himmelsfärdsdag med fokus på barnfamiljer. 
Genom att utnyttja denna helgdag kunde jag försäkra mig om att nå ut till en stor del av 
användare som var i min målgrupp. 

Utställningen placerades i anknytning till receptionen och cafeterian i slutet av den långa 
korridor som utgör ingången på Arena Skövde. I början av korridoren finns en restaurang 
och en trappuppgång upp till ett gym. Eftersom jag ville komma i kontakt med 
barnfamiljerna som besökte platsen för att bada placeras utställningen i slutet där ingången 
till badhuset finns. En annan tänkbar plats för utställningen hade varit i början eller mitten 
av korridoren men de valdes bort med tanke på att de endast är transportsträckor utan 
naturliga stopp. 

Receptionen och cafeterian utgör som sagt ingången till badhuset och skapar en 
samlingsplats för väntande besökare. Ett kösystem med lappar används i receptionen vilket 
skapar väntetider där besökarna inte har något att göra. Cafeterian hade ett antal bord i 
direkt anknytning till platsen där utställningen stod. Dessa två faktorer sågs som perfekta att 
utnyttja för att fånga besökarnas uppmärksamhet. 

5.2.2 Utställningen 
Utställningen utformades och placerades med tanke på att dess affordances skulle förmedla 
att en grupp av ett flertal individer kunde stå vid den utan att få problem med att se varken 
skärmen eller affischen. Datorskärmen var såpass låg att en vuxen fick titta ned om denne 
stod för nära men ändå tillräckligt hög för att kortare individer inte skulle kunna se skärmen 
ordentligt om de stod för nära då den till viss del skulle skymmas av bordets kant (se figur 
14). Detta resulterade i att besökarna ställde sig en till två meter ifrån skärmen, vilket gjorde 
att de andra i gruppen fick en chans att se vad som hände i applikationen och vad som stod 
på affischen. 

Valet att använda en datorskärm istället för en pekskärm kommer från att de sistnämnda 
begränsar möjligheten för andra att se vad som händer på skärmen (Heath & Vom Lehn, 
2008). Pekskärmar kräver att användarna interagerar med sina händer på dem och 
skärmarnas bildyta är ofta liten vilket leder till att de inte är optimala för grupper att 
använda (Heath & Vom Lehn, 2008). En 22” datorskärm användes istället i montern. Det 
hade med fördel kunnat användas en större skärm också men det fanns ingen tillgång till 
någon sådan vid denna undersökning. En större skärm hade antagligen förstärkt intrycket av 
att applikationen skulle användas i grupp och att många skulle se den samtidigt. 
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Figur 14 Montern på plats i Arena Skövde 

Till vänster om ståbordet låg enkäten och pennor på en stol så att dessa kunde ses och nås av 
både vuxna och barn. Affischen placerades hängandes på ståbordet åt två håll. En mot 
ingången av Arena Skövde så att nya besökare skulle uppmärksamma undersökningen, samt 
en mot utpasserande besökare så att de kunde läsa, bli intresserade och stanna upp och ta 
del av undersökningen på vägen ut. Affischen informerade om att detta var en undersökning 
som genomfördes av mig som student på Högskolan i Skövde och att om de medverkar 
kunde komma att observeras som grupp i studien samt att det skulle uppskattas ifall de ville 
svara på en enkät efter de använt applikationen. 

Programmet spelades upp i en bildupplösning något lägre än skärmens maxnivå då detta 
leder till att innehållet blir större. Storleken på innehållet prioriterades framför att få in så 
mycket små detaljer som möjligt på skärmens yta. Om det grafiska användargränssnittet och 
skeppets detaljer upplevts som små hade det kanske lett till att användarna ställt sig 
närmare skärmen och på så sätt hade det blivit svårt för större grupper att ta del av 
innehållet tillsammans. 

Jag valde att stå vid utställningen under hela dagen, för att kunna svara på eventuella frågor 
rörande undersökningen och för att rent praktiskt höra vad som diskuterades i gruppen. 
Många gånger upplevde jag att jag behövde fråga om de ville prova på programmet då de 
flesta kom fram till utställningen och verkade intresserade. De tittade och läste på affischen 
men tog inte upp spelkontrollen. Jag tror att den ansvarige vid en utställning i normala fall 
också skulle försöka få besökarna att testa på applikationen och ser därför inte detta som 
något som kan ha påverkat resultatet av undersökningen. Min uppfattning av besökarna var 
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att de inte verkade speciellt medvetna eller påverkade av att de var med i en undersökning, 
de agerade nyfiket och ställde ofta frågor om examensarbetet, skeppet och utbildningen.  

Att stå vid utställningen medförde även att jag kunde agera som guide och besvara frågor om 
vikingaskeppet i de grupper där kunskap inom ämnet saknades. En intressant sak som 
uppmärksammades var att i vissa fall var de vuxna väldigt engagerade i ämnet och försökte 
att använda applikationen på det sättet som jag avsett den. De vuxna använde applikationen 
för att visa och förklara hur skeppet och dess uppbyggnad fungerar och på så sätt skapades 
nya eller utvecklade mentala modeller. Bland några av grupperna hade barnen nyligen läst 
om vikingatiden i skolan, framförallt en pojke, omkring 10 år, imponerade stort. Han 
tillrättavisade sina kamrater som diskuterade hur vikingarna krigat med skeppet men att det 
saknade sköldar, han menade att detta var ett vikingaskepp avsett för frakt och därför inte 
hade några sköldar, vilket var helt korrekt. 

5.2.3 Strukturerad observation 
Observationen av de båda gränssnitten delades upp i fyra delar, två på förmiddagen och två 
på eftermiddagen. Detta för att förhindra att det ena navigeringssättet bara fick besökare 
som var på väg in i arenan, alternativt besökare som var på väg ut. Eftersom jag anser att 
besökare som var på väg in inte var förberedda på undersökningen och kanske därför inte 
heller kände att de hade tid att medverka. De besökarna som var på väg ut kändes mer 
avslappnade och hade mer tid över då de kanske väntade på övriga i sin grupp eller liknande 
och kunde avvara tid åt undersökningen. 

Att arbeta med ett observationsformulär (Appendix B) tycker jag har fungerat väl under 
undersökningen. Genom att ha fem kategorier att följa var det enkelt att hela tiden vara 
delaktig och medveten om omgivningen, när någon av kategorierna berördes antecknades ett 
kryss i formuläret. Varje kategori var uppdelad i en del som ansågs vara positiv och en som 
var negativ, till exempel i fallet att uppmana någon att titta. Om de uppmanade att titta på 
skeppet ansågs det positivt men om de uppmanade de andra att titta på något 
spelteknikrelaterat som till exempel osynliga väggar ansågs det negativt. Observationen blir i 
detta fall inte lika driven av att observatören ska tolka situationer och försöka att analysera 
och anteckna många olika saker på en kort tid samtidigt som fokus på gruppen ska 
bibehållas. 

Kategorin hur många som dras till utställningen när en grupp står vid den visade sig inte 
riktigt fungera i denna undersökning. Ofta var det inte mer än en grupp i området av 
utställningen vilket gjorde att de inte kunde dra till sig andra grupper. Jag valde att endast ta 
med dem som ställde sig i direkt anknytning till utställningen. Detta för att jag stod såpass 
nära att jag inte såg personer som var bakom och cafeterians placering som gjorde det svårt 
för mig att avgöra om personerna riktade sin uppmärksamhet åt utställningen eller inte. 
Beslutet grundade sig också i att jag var tveksam till att de som stod på ett längre avstånd såg 
speciellt mycket av detaljerna på skärmen, och att de heller inte kan ha hört mycket av 
konversationerna som pågick.  

Arbetet med utställningen har försökt att rikta in sig på både män och kvinnor. Under denna 
undersökning ser jag det dock en problematik i att 74% av de som spenderade tid vid 
utställningen var män och endast 26% kvinnor. Min uppfattning av besökarna under dagen 
på Arena Skövde var dock att det såg ut att vara ungefär lika många män som kvinnor som 
besökte badhuset. Resultatet påverkas således inte av att det var en större del män och 
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pojkar som besökte badhuset. Detta resultat visar tyvärr att en utställning av den här typen 
riktar sig till större del åt män än kvinnor och har på så sätt misslyckats nå ut till den tänkta 
målgruppen. Vad det beror på bör undersökas i vidare forskning för att anpassas till en så 
bred publik som möjligt. 

 
Figur 15 Cirkeldiagram över könsfördelningen 

Valet att stå på Arena Skövde för att nå ut till barnfamiljer måste dock ses som ett lyckat val 
utifrån de som använde applikationen. De som drog sin grupp till applikationen av de 20 
grupper som observerades var: 

• Fyra män (äldre än 20 år) 
• Två flickor (barn under 13 år) 
• Två killar (ungdomar 13-20 år) 
• Tolv pojkar (barn under 13 år)  

Männen är som sagt överrepresenterade i resultatet, tittar man till ålder så är det pojkarna 
som dominerar. Tanken med utställningen var att tilltala barn och ungdomar men samtidigt 
inte utesluta äldre, och av 20 grupper var det ändå fyra män som drog sin grupp till 
utställningen. Ungdomar är även de lågt representerade i denna undersökning, detta resultat 
beror antagligen på att det inte var så många av besökarna från denna målgrupp under 
dagen. I ålderaspekten menar jag att utställningen lyckats tilltala rätt målgrupp (se figur 16). 

Män
74 %

Kvinnor
26 %

Könsfördelning
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Figur 16 Cirkeldiagram över åldersfördelning 

Den genomsnittliga tiden för användandet av applikationen varierar något mellan 
förstapersonsstyrningen och tredjepersonsstyrningen där förstapersonsanvändarna 
spenderade drygt en minut längre i genomsnitt (se figur 17). Detta resultat kan dock tas med 
en nypa salt då förstapersonsstyrningen även hade de två absolut kortaste tiderna på knappt 
en minut. Tiden påverkades mycket av tillfälligheter som till exempel hur mycket kö det var 
vid ingången. De grupper som spenderade absolut mest tid vid applikationen var de som 
bestod av en grupp med både vuxna och barn, där föräldern tog en aktiv roll i att försöka 
undervisa barnen, dessa stod mellan 8-10 minuter vid utställningen.  

 
Figur 17 Blå stapel: tredjepersonsstyrning, grön stapel: förstapersonsstyrning 

Ungefär hälften av grupperna vid varje styrningssätt ställde frågor om skeppet, frågorna 
kunde vara om dess historia, ursprung, hur de fungerade och så vidare. En parameter som 
skiljde sig lite mer mellan styrningssätten var uppmaningar, där en i gruppen uppmanade de 
andra att titta på något, dessa skiljdes åt i två delar. Den ena handlar om uppmaningar att 
titta på skeppet vilket ses som positivt, t.ex. kommentarer om dess form. Den andra handlar 

Vuxna
25 %

Ungdomar
5 %

Barn
70 %

Åldersfördelning

4,7 min

3,7 min

Genomsnittlig tid
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om uppmaningar till speltekniska detaljer som kanske snarare är negativt, t.ex. att det fanns 
osynliga väggar i utkanten av vattnet (se figur 18). 

 

 
Figur 18 Diagram över skillnaden i antalet uppmaningar mellan 

tredjepersonsstyrningen och förstapersonsstyrningen 

5.2.4 Besökarenkät 
Resultatet av enkäten (Appendix C) visar att applikationen uppfattades som enkel att 
använda. Två av de nio som besvarade den hade aldrig använt en spelkontroll tidigare men 
satte ändå svårighetsgraden på 3 och 4 av 7. Att applikationen uppfattades som enkel av 
både de oerfarna och de erfarna med spelkontroller uppfyller mitt krav av att inte utesluta 
någon av dessa grupper. 

Genomsnittet i svårighetsgrad på båda gränssnitten hamnar på 1.8 av 7. De som svarade på 
enkäten och använde tredjepersonsstyrningen var fyra av de nio respondenterna, två av 
dessa hade aldrig tidigare använt en spelkontroll. En jämförelse mellan kamerastyrningarna 
och dess svårighetsgrad blir därför inte rättvis och resultatet presenteras med ett genomsnitt 
av de båda. 

Sex av de nio som svarade på enkäten satte svårighetsgraden 1 av 7 vilket jag tolkar som att 
förstudien gav ett bra resultat. Den förväntade målgruppen hade tillräcklig kunskap och de 
som var helt ovana klarade ändå av att använda den. Om man ser till de kommentarer som 
kom upp under förstudien upplevdes kontrollerna som enkla att lära sig eftersom deras 
funktion var enkel att förstå, och detta tror jag är samma anledning till varför kontrollerna 
upplevdes som enkla även i den slutgiltiga applikationen.  

Som tidigare nämnt finns det en risk med enkäter. När respondenter besvarar enkäter med 
semantiska differentialer riskerar man att få svar i extremerna trots att respondenten 
egentligen inte har starka åsikter, eller tvärtom att de inte svarar i extremerna trots att deras 
åsikter är väldigt starka. Att en så stor del av svaren hamnade längst ned på skalan behöver 
alltså inte nödvändigtvis vara ett resultat av att programmet är så enkelt det kan vara att 
använda, men det ger åtminstone en fingervisning åt att det är såpass enkelt att det inte är 
ett hinder som användarna behöver spendera mycket tid åt att komma över.  

Uppmana skepp 3rd Uppmana spel 3rd Uppmana skepp 1st Uppmana spel 1st

3 st

9 st

6 st

13 st

Uppmaningar
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Resultatet av undersökningen visar inte att det finns några uppenbara skillnader mellan två 
kamerastyrningar och social interaktion. Att den sociala interaktionen finns där och är en del 
av utställningen visar dock att applikationen i sig verkar främja diskussion i större 
utsträckning än de datorbaserade utställningarna som Heath m.fl. (2008) undersökt. 

Anledningen till att den sociala interaktionen fick en så stor del i utställningen tror jag kan 
bero på två orsaker. Dels att applikationens innehåll avbröt den immersiva processen hos 
användaren vilket förhindrade att denne blev djupt försjunken och förflyttad in i den 
virtuella världen som ledde till att de inte påverkades av kamerastyrningarna. Den andra 
orsaken kan vara att platsen som undersökningen utfördes på hade besökare vars inställning 
inte var att utforska och lära sig, utan att besöka badhuset eller ta sig därifrån. 

Resultatet visar två intressanta saker hos den målgrupp som försökte nås, tre fjärdedelar av 
besökarna som intresserade sig för utställningen var män, och den största delen av 
användarna var barn. Denna typ av utställning visar sig därmed vara väldigt lämplig för att 
locka barn. Tyvärr verkar det som att män finner denna typ av utställning mer intressant än 
kvinnor och orsaken till detta är något som behöver undersökas ytterligare.  

6.2 Diskussion 
Frågeställningen löd ”Hur påverkar kamerastyrningen i en applikation den sociala 
interaktionen vid utställningar i offentliga miljöer?”. I denna undersökning har det visat sig 
att kamerastyrningen inte påverkat besökarnas interaktion med varandra nämnvärt. Min 
hypotes var att användarna skulle uppleva att förstapersonsstyrningen skulle ge dem en 
större känsla av att det var just de som gick runt i världen som en spelkaraktär. I 
tredjepersonsstyrningen skulle de uppleva att fokus låg i att titta på och undersöka skeppet. 
Att användaren skulle uppleva att de var spelkaraktären trodde jag skulle leda till att de blev 
mer försjunkna i immersion och därigenom skulle utesluta sin omvärld, vilket i sin tur skulle 
resultera i att de slutade kommunicera med sin grupp. 

Platsen som undersökning utfördes på kan ha påverkat resultatet av undersökningen. 
Besökarnas inställning var inte att utforska och lära sig i första hand utan att ta sig in till 
badhuset eller att komma hem så snabbt som möjligt. Detta tror jag påverkade tiden som de 
spenderade vid applikationen, vilket kanske inte gav den som styrde applikationen en chans 
att bli djupt immerserad i applikationen. Även programmets enkla funktioner, att enbart 
kunna titta på ett skepp tror jag kan vara en stor del av varför användarna inte blivit djupt 
immerserade i den virtuella världen. Fagerholt och Lorentzon (2009) diskuterar ämnet 
immersion, där de menar att spel som ger mycket audiovisuell återkoppling till användaren 
omsluter och förflyttar dem djupare in i spelvärlden. Programmet hade kunnat ha mer 
audiovisuell återkoppling genom att användaren kunnat interagera med skeppets funktioner 
eller läsa om detaljer på digitala skyltar. Om applikationens enkla funktioner är orsaken till 
den låga immersionen vill jag påstå att denna typ av applikation fungerar väl som ett 
komplement till dagens utställningar. 
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6.2.1 Platsen 
Utställningen var placerad i anslutning till receptionen och cafeterian på Arena Skövde vilket 
bidrog till vissa platsspecifika scenarion. Det var inte många som satt i cafeterian under 
dagen mer än ett fåtal som väntade på sina vänner och/eller familjemedlemmar, antingen 
när de var på väg in till badet, eller när de var på väg därifrån. Kösystemet som används i 
receptionen när besökarna ska betala avgiften till badet kan också ha påverkat resultatet. I 
vissa perioder ledde köbildningen till att besökarna stod och väntade, under tiden hade de 
inte mycket att göra och de besökte utställningen. Vid andra tillfällen var det inga köer alls 
och besökarna kunde betala entréavgiften och gå in direkt. Detta försökte jag motverka i 
undersökningen genom att dela upp så att de båda kamerastyrningarna fick varsin del av 
förmiddagen samt eftermiddagen.  

När besökarna stod och väntade på att deras nummer skulle komma upp tog de mer tid på 
sig vid applikationen, och även föräldrarna var mer delaktiga. Vid de tider när kön var 
nästintill obefintlig besöktes inte utställningen eller så kom ett par barn och testade snabbt 
applikation medan deras föräldrar betalade inträdet. De besökare som väntade på sin grupp 
vid ingången, antingen för att gå in eller när de kommit ut gav applikationen mest 
uppmärksamhet och lade också ned mest tid. 

På ett museum eller under en mässa är det tveksamt att dessa scenarion skulle ha uppstått 
och jag tror att valet av plats har påverkat resultatet av undersökningen. Framförallt har 
resultatet påverkats genom hur mycket tid som spenderats men även engagemanget som 
lagts ned. Jag tror att besökarnas inställning till platsen var att så snabbt som möjligt ta sig 
till sitt mål, alltså att komma in i badhuset eller att ta sig därifrån. I vissa av fallen hade 
besökarna dock mer tid och fokus på utställningen vilket ledde till att mer social interaktion 
mellan gruppmedlemmarna uppstod.  

I denna undersökning har tiden som spenderats vid applikationen i snitt varit omkring fyra 
minuter. Det blir då extra viktigt att användbarheten är hög, det vill säga att programmet är 
enkelt att använda. Att spendera två minuter åt att lära sig kontrollerna när man sedan 
använder programmet i sammanlagt fyra minuter skulle vara ett stort problem och allt för 
mycket av deras uppmärksamhet skulle riktas åt fel håll. Med det menar jag att programmets 
fokus ligger i att vara lika enkelt att använda som en traditionell utställning där besökaren 
går runt och tittar på ett föremål. Jag tror att det skulle kunna avskräcka många om en stor 
del av tiden skulle gå åt att lära sig använda programmet istället för att snabbt ta upp 
spelkontrollen och titta runt. Det skulle också kunna leda till att de inte klarar av att använda 
programmet och därigenom inte får undersöka utställningen, vilket renderar applikationen 
nästintill meningslös. 

Undersökningen utfördes som sagt under Kristi Himmelsfärdsdag. Valet att stå där under en 
röd dag visade sig vara lyckad då jag uppfattade det som att den största delen av besökarna 
var barnfamiljer vilket var min målgrupp för undersökningen. Med resultatet av 
undersökningen visar det sig att 70% av de som spenderade tid vid utställningen var enligt 
min uppskattning barn i åldrarna 4-13 år. Ungdomar var väldigt underrepresenterade i 
undersökningen och det tror jag beror på att det under dagen inte var så många av 
besökarna som var just ungdomar. De vuxna som tog upp 25% av besökarna som besökte 
utställningen tror jag påverkades av framförallt två saker, att de lät sina barn gå dit och testa 
medan de höll på med att till exempel handla fika och att det var ett flertal barn per vuxen i 
antal besökare av badhuset. 
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6.2.2 Målgruppen 
Fyra av de 20 grupper som observerades drogs till utställningen av en vuxen. Jag tycker att 
detta är ett resultat som visar att denna form av utställning inte bara tilltalar barn utan också 
kan locka äldre generationer. Användargränssnittet som utformades hade inte denna äldre 
målgrupp i åtanke men det visade sig i enkäten att dessa ändå upplevde applikationen som 
enkel att använda trots att de inte hade någon tidigare erfarenhet med spelkontroller. 

Det resultat som jag finner mest oroväckande i undersökningen är att endast 26% av de som 
spenderade tid vid utställningen var kvinnor. I figur 19 är även ålder med för att visa hur 
fördelningen ser ut då. Detta problem kan grunda sig i många olika orsaker, men behöver 
antagligen undersökas och analyseras helt på egen hand utanför denna undersökning för att 
nå botten till problemet.  

 
Figur 19 Cirkeldiagram över köns- och åldersfördelningen bland besökare 

De frågor som jag ställer mig när jag ser detta resultat är om spelkontroller, med dess 
affordances som kanske leder till spelkonsoler, är mer riktat åt manliga besökare. Var 
vikingaskeppet som artefakt så könsneutral som jag tidigare trott, eller lutar det också mot 
att stödja manliga preferenser? Kan platsen där undersökningen gjordes ha påverkat 
resultatet genom att männen hade en annan inställning och mer tid än kvinnorna. Väntade 
till exempel männen i större utsträckning eller tog kvinnorna större ansvar när det kommer 
till betalning och liknande? De orsaker jag nämnt är högst hypotetiska och starkt 
generaliserande men jag tror att man med dessa i åtanke vid ytterligare studier kan få andra 
resultat. 

Spelkontrollen och dess affordances som jag nämnde tidigare, verkade förmedla som jag 
tidigare misstänkt att det är ett spel. Nästan hälften av grupperna frågade mig hur man 
spelade och vad det var man skulle göra i spelet – jag svarade att utställningen är till för att 
utforska hur ett vikingaskepp kan se ut och hur det är uppbyggt. Att ändra en spelkontrolls 
affordances tror jag är svårt eftersom de är så starkt kopplade till just spel och spelkonsoler 
även om jag försökte förebygga detta genom att inte nämna ordet spel utan istället använda 
interaktiv utställning. 
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6.3 Framtida arbete 
Denna undersökning har endast berört och uppmärksammat att social interaktion kan 
påverkas av hur immerserad användaren av ett datorprogram blir, men att 
kamerastyrningen inte verkar ha en någon inverkan. Med denna kunskap verkar det som att 
man kan skapa applikationer som tillåter diskussion i större utsträckning bland besökare. 

Applikationens enkla funktioner med avsaknad av audiovisuell återkoppling tror jag behöver 
undersökas djupare. Genom att implementera funktioner som att kunna veckla ut seglet, 
styra skeppet, informationstexter och så vidare tror jag att användaren skulle försjunka 
djupare in i den virtuella världen. Genom att jämföra dessa två applikationer och även 
kamerastyrningen tror jag att en djupare förståelse för immersion och dess påverkan på 
kamerastyrningen i datorbaserade utställningar skulle uppnås. 

Platsen som undersökningen utfördes verkar ha påverkat resultatet vilket tas upp i 
diskussionskapitlet. Det hade varit intressant att flytta utställningen till mer konventionella 
platser som mässor och museer för att se om både resultatet av den sociala interaktionen och 
vilken typ av besökare som dras dit stämmer. 
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Appendix A -  Användargränssnittsenkät och 
observationsformulär

 

Användargränssnittsobserveration

”Du ska flytta och omforma den gröna rutan så att den passar in i den röda rutan”

kategori 1 2 3 4 5

TID ___:___ ___:___ ___:___ ___:___ ___:___

HJÄLP ____ ____ ____ ____ ____

NOGA % % % % %

UTFÖRD JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ

FRÅGOR:
Ålder:___________

Kön:___________

Hur mycket har du använt en spelkontroll tidigare? 

aldrig använt fem timmar mer än fem timmar

Vilken svårighetsgrad tycker du att uppgifterna hade?

1 2 3 4 5 6 7

Väldigt lätt Väldigt svårt

Var knapparnas funktion lätta eller svåra att förstå, varför?

1 2 3 4 5 6 7

Väldigt lätt Väldigt svårt

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

39 

Appendix B -  Fältobservationsformulär 

 
  

TID GRUPP

___________–___________ (antal, skrivs m22, f11 osv)

Vem i gruppen leder till applikationen (nyfiket barn, förälder, annan grupp)

________________________________________________________________________
Kontroller (bra/dåligt)

–
___________________________________________________

Spela (kan/kan inte)
–

___________________________________________________
Uppmana (titta!) (coolt/bugg)

–
___________________________________________________

Fråga (vad är det där?/svar)
–

___________________________________________________
Vill testa/får testa

–
___________________________________________________

Kroppsspråk (arg, pekar och verkar nyfikna o.s.v.)

________________________________________________________________________
Drar gruppen till sig andra (antal)

________________________________________________________________________
Intresse

Början
1 2 3 4 5 6 7

Väldigt låg Väldigt hög

Slut
1 2 3 4 5 6 7

Väldigt låg Väldigt hög



 

40 

Appendix C -  Fältobservationsenkät 

 

Enkät

Efter att ni använt programmet skulle det vara mycket hjälpsamt om ni tog er tiden att 
svara på några frågor.
________________________________________________________________________

Hur mycket har du som använde programmet använt en spelkontroll tidigare?
(Välj ett alternativ)

aldrig använt fem timmar mer än fem timmar
________________________________________________________________________

Hur var programmet att använda?
(Välj ett alternativ)

1 2 3 4 5 6 7

Väldigt lätt Väldigt svårt

Om det var svårt, varför?
(svara nedan)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
(lämna enkäten på bordet)


