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Abstract 

I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality 

med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli 

och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens 

inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning 

när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika 

versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En 

av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill 

säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som 

var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. Den andra versionen hade 

felaktigt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, vilket innebar att de 

fysiska objekten hade flyttats en aning i Virtual Reality-installationen så att de ej 

speglade objekten i verkligheten. Det vill säga att informationen deltagaren avläste vid 

beröring ej stämde överens med informationen deltagaren avläste med synen. Därefter 

fick fyra deltagare testa dessa installationer och svara på frågor i en öppen intervjuform. 

Resultatet kopplades tydligt till Csíkszentmihályis flow-teori; när sambandet mellan 

dessa stimuli ej var korrekt så förändrades deltagarnas rumsuppfattning vilket bidrog till 

att de kände en lägre inlevelsekänsla. Möjligheten att kunna vidröra de fysiska objekten 

i sig ansågs dock som mer inlevelserikt än ifall möjligheten ej funnits där. Det ses även 

som styrkan med denna studie; att resultatet tydligt speglade de valda teorierna. 

Svagheten med studien var att resultatet enbart grundas på data från intervjuer med fyra 

deltagare, då flera ej hanns med inom tidsramen för studien.   

Keywords 

Virtual Reality, VR, immersion, flow, interaktiv, taktil, stimuli



 

  

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................. 1 

Syfte och frågeställning .......................................................................... 1 

Tidigare forskning ................................................................................... 2 

Mätning av immersion ......................................................................... 3 

Teori ........................................................................................................ 4 

Realitet–virtualitet kontinuumet .......................................................... 4 

Flow ..................................................................................................... 5 

Stimulus-Organism-Respons (S–O–R) ................................................. 5 

Metod ...................................................................................................... 6 

Forskning genom design ...................................................................... 8 

Konstruktion av VR-installation ........................................................... 9 

Deltagande intervjuer ........................................................................ 11 

Urval .................................................................................................. 11 

Transkribering ................................................................................... 12 

Etiska överväganden .......................................................................... 13 

Resultat och analys ................................................................... 14 

Diskussion ............................................................................... 24 

Källförteckning ......................................................................... 26 

Tryckta källor ........................................................................................ 26 

Elektroniska källor ................................................................................ 26 

Bilagor .................................................................................................. 29 

Bilaga 1 .............................................................................................. 29



 

1 
 

Inledning 

Virtual Reality är ett fenomen som för många ses som en tämligen modern företeelse. 

Överraskande nog så är själva grundkonceptet inom VR; att framkalla inbillningen av att 

åskådaren transporteras till en alternativ visuell plats, något som ekar tillbaka ända till 

antiken. En utav de mest kända antika frescomålningarna Casa dei Misteri i Pompeii, daterad 

60 f.Kr. föreställer en rad realistiska figurer i naturlig storlek; målade på ett så pass 

verklighetstroget sätt att gränserna mellan det visuella och det fysiska rummet suddas ut (Grau 

1999).  

 

Den moderna synen på Virtual Reality började växa fram under 1800-talet, när Charles 

Wheatstone uppfann sitt stereoskop år 1838. Med hjälp av två något olika platta 

tvådimensionella bilder, en för vardera öga, kan man genom binokulärt seende få en illusion 

av djup i bilden (Wheatstone 1838). Denna uppfinning uppvisar en strävan om att få 

betraktaren att träda djupare in i bilden, och på så sätt omslukas av det visuella verk man 

betraktar. 1980 myntade Marvin Minsky, grundaren av Massachusetts Institute of 

Technologys avdelning för artificiell intelligens begreppet Telepresence; fenomenet som 

uppstår när en maskinoperatör upplever känslan av att roboten som kontrolleras är en 

kroppslig förlängning av operatören själv (Minsky 1980).  

 

Kombinationen av dessa två fenomen; att transporteras till en alternativ visuell plats där man 

kan navigera fritt med hjälp av verktyg som är en sorts förlängning av sin egen kropp, är de 

stora byggstenarna inom modern Virtual Reality-teknik. Men vad händer då ifall dessa 

byggstenar inte riktigt ligger på plats? Hur påverkar det vår rumsuppfattning i Virtual Reality?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor roll sambandet mellan visuella stimuli och 

taktila stimuli har för deltagaren i en Virtual Reality-installation, samt huruvida deltagarens 
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inlevelsekänsla eventuellt påverkas av detta samband. Ett annat syfte är även att bidra med 

ökad förståelse kring designarbetet med audiovisuella installationer i Virtual Reality.  

För att uppnå dessa syften har en huvudfråga samt två delfrågor formulerats: 

 

• Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual 

Reality-installation? 

o Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? 

o Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? 

 

Själva studien och dess frågeställningar i sig är avgränsade på så sätt att de enbart riktar sig 

till så kallade Head-Mounted Displays (HMD), det vill säga Virtual Reality-headset. Mer 

specifikt används enbart modellen HTC Vive. Utöver detta är det enbart taktila (information 

som avläses vid beröring) samt visuella (information som avläses med synen) stimuli som 

undersöks, ej audiella stimuli (information som avläses med hörseln). 

Tidigare forskning 

Ett av de mest centrala begreppen inom Virtual Reality-forskning är Immersion. Problemet 

med detta begrepp är att det i nuläget inte finns någon självklar svensk översättning.  

Begrepp såsom ”nedsänkning”, ”neddoppning”, ”försjunkenhet” och ”fördjupande” används 

som översättningar från engelska till svenska. Dessa begrepp är dock väldigt vaga och 

aningen svårgreppade. I boken På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde, förklarar Johnny Wingstedt begreppet som en sorts ”uppslukande” 

inlevelse. När man som deltagare gör aktiva val som kontrollerar det narrativa flödet leder 

detta till en ökad grad av fysiskt engagemang i upplevelsen. Deltagaren blir delvis en 

medskapare i upplevelsen och får således ökat inflytande och kontroll över den egna 

upplevelsen, det vill säga högre inlevelse (Wingstedt 2012).  

 

Det är dock inte bara översättningen av immersion som är problematiskt. Olika forskare inom 

området har olika synsätt på begreppet. Mel Slater, som är en utav de mest framstående 

forskarna inom Virtual Reality-teknik, skrev 1995 tillsammans med Anthony Steed och 

Martin Usoh artikeln Taking Steps: The Influence of a Walking Technique on Presence in 

Virtual Reality. I denna artikel används immersion som en beskrivning av teknologin bakom 
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Virtual Reality, istället för känslan som frammanas hos deltagaren (Slater et al. 1995). Det vill 

säga att exempelvis ett Virtual Reality-headset med hög upplösning på displayen innehar 

högre immersivitet än ett headset med låg upplösning. Slater fortsätter utveckla begreppet i 

artikeln Immersion, Presence, and Performance in Virtual Environments An Experiment with 

Tri-Dimensional Chess som en kvantifierbar, objektiv beskrivning av en teknologi. 

Wingstedts syn på begreppet som en uppslukande inlevelse, beskrivs av Slater i denna artikel 

som ”presence”, eller ”närvaro”, och förklarar att närvaro är den psykologiska känslan av att 

”vara där” (Slater & Kooper 1999). 

 

Ett annat synsätt på begreppet immersion kommer från en av de mest refererade artiklarna på 

forskningsområdet. I artikeln Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence 

Questionnaire förklarar sociologiforskarna Bob G. Witmer och Michael J. Singer immersion 

tillsammans med medverkan som villkor för närvaro. De förklarar att medverkan är ett 

psykologiskt tillstånd som upplevs när man fokuserar sin energi och uppmärksamhet på en 

sammanhängande uppsättning stimuli. I detta fall desto mer uppmärksamhet man ger dessa 

stimuli, desto mer involverad blir man i upplevelsen, vilket leder till en ökad känsla av 

närvaro. Vidare så beskrivs immersion som ett psykologiskt tillstånd där känslan av att man är 

omsluten, inkluderad i, och interagerar med en omgivning som bistår med en kontinuerlig 

ström av stimuli. Witmer och Singer menar att dessa två tillstånd är nödvändiga för att kunna 

uppleva närvaro, och att de är beroende av varandra. Hög grad av medverkan leder till hög 

grad av immersion vilket i sin tur innebär hög närvarokänsla (Witmer & Singer 1998). Detta 

innebär att Wingstedts syn är väldigt lik Witmer och Singers syn, med undantag för att 

Wingstedts syn på immersion benämns som närvaro av Witmer och Singer. I denna studie så 

är det Wingstedts ”uppslukande” inlevelse och Witmer & Singers närvaro-begrepp som 

kommer hänvisas till när begreppet immersion används.  

Mätning av immersion 

I tidigare nämnda artikel Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence 

Questionnaire beskriver Milgram och Singer två frågeformulär som de anser skall användas i 

immersion-forskning. Dessa består av ett närvarofrågeformulär (PQ) som försöker besvara till 

vilken grad en deltagare känner närvaro i upplevelsen, och ett immersiva tendenser-

frågeformulär (ITQ) som ämnar förklara hur pass mottaglig deltagaren är för att kunna 

uppleva nämnd närvarokänsla (Witmer & Singer). Denna metodik fick kritik ett år senare av 
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Mel Slater, som menade att frågeformulären inte försökte mäta närvaro alls, utan snarare mäta 

folks respons på vissa aspekter av ett system (Slater 1999). Det krävs dock att ha i åtanke att 

som tidigare nämnt så har Slater en annan åsikt angående immersion-begreppet än Milgram 

och Singer, vilket kan vara anledningen till denna kritik. Med detta sagt så listas alla 

immersion-studier från 2010 fram tills april 2018 upp i artikeln The state of immersive 

technology research: A literature analysis av mediaprofessorerna Ayoung Suh och Jane 

Prophet. Av dessa studier så är det enbart 16 utav totalt 54 studier som har använt någon form 

av frågeformulär som forskningsmetod (Suh & Prophet 2018). 

Teori 

För att kunna bilda mening i resultaten av denna studie behövs det en teoretisk referensram att 

koppla tillbaka till. I Suh och Prophets artikel (2018) beskrivs de vanligast förekommande 

teoretiska ramverken inom immersion-forskning, vilket denna studie starkt angränsar till. I 

detta avsnitt kommer två utav dessa ramverk presenteras; Flow-teorin av Mihály 

Csíkszentmihályi samt Stimulus-Organism-Respons-modellen. Även Realitet–virtualitet 

kontinuumet, som redogör för olika sorters Virtual Reality-upplevelser kommer presenteras. 

Realitet–virtualitet kontinuumet 

Paul Milgram, forskare i mekanisk och industriell teknik vid Universitetet i Toronto, tog år 

1994 fram Realitet–virtualitet kontinuumet i artikeln A Taxonomy of Mixed Reality Visual 

Displays. Detta kontinuum är en skala som löper från det helt reella (verkligheten) till det helt 

virtuella. Allt mellan dessa två motpoler benämns som Mixed Reality (se figur 1).  

 
Figur 1. I detta kontinuum är Virtual Reality belägrad mellan Augmented Virtuality och Virtual Environment. 

(Milgram & Kishino 1994, s.3). 

 

De mest centrala begreppen inom detta kontinuum är Augmented Reality (AR) och 

Augmented Virtuality (AV). Augmented Reality beskrivs som teknik som möjliggör 

interagerande med datorgenerarad information som finns lagrad ”ovanpå” en fysisk miljö, det 

vill säga att digitala resurser tillsynes har placerats i den verkliga världen. Augmented 
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Virtuality däremot beskrivs som teknik där information från den riktiga världen har lagts in i 

en virtuell miljö. Det vanligt vedertagna begreppet Virtual Reality beskrivs som teknologi 

som genererar en interaktiv virtuell verklighet som är designad att simulera en verklig 

upplevelse, i vilken deltagaren kan kontrollera sina handlingar och navigera fritt (Prophet & 

Suh 2018) 

Flow 

Den absolut vanligaste förekommande teoretiska referensramen i immersion-studier är 

FLOW-teorin av psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi (Suh & Prophet 2018). Flow 

eller flöde, är ett sinnestillstånd då ens medvetande är i harmoni, och man blir helt uppslukad 

av den aktivitet man utför. Detta flöde uppstår när den inre informationen som aktiviteten 

frammanar står i överensstämmelse med våra mål med aktiviteten. Det finns ingen anledning 

till oro tillika ingenting att ifrågasätta. Sinnet bara flödar. Vidare förklarar Csíkszentmihályi 

att om en människas förmåga behövs för att klara av en utmanande uppgift så blir dennes 

uppmärksamhet helt absorberad av det den gör. Handlingarna blir spontana och människan 

slutar vara medveten om sig själv som separerad från det denne håller på med. En annan 

kännetecknande faktor i ett flow-tillstånd är att tidsupplevelsen ofta förändras. Timmar kan 

flyga förbi medan den upplevda tiden endast är några minuter, eller så kan en liten rörelse på 

enbart ett par sekunder kräva så mycket fokus att den känns som flera minuter 

(Csíkszentmihályi 2003).  

 

Enligt Csíkszentmihályi är förutsättningarna för att ett flow-tillstånd skall uppstå att 

upplevelsen skall ha tydliga målsättningar samt att det skall finnas omedelbar feedback. Som 

exempel tar Csíkszentmihályi upp en tennisspelare; spelaren vet att bollen skall slå över på sin 

motståndares sida, och direkt efter ett slag vet denne ifall slaget var bra eller dåligt. Flera 

exempel på aktiviteter som frammanar flow är musik, dans, sporter, sällskapsspel, TV- eller 

datorspel och så vidare. Det gemensamma i dessa aktiviteter är att de ”kräver att man lär sig 

något, de sätter upp mål, de förser en med feedback, de gör det möjligt att utöva kontroll” 

(Csíkszentmihályi 2003). Detta, menar många forskare inom immersion-studier, appliceras 

även på Virtual Reality (Suh & Prophet 2018).  

Stimulus-Organism-Respons (S–O–R) 

En annan vanligt förekommande teoretisk referensram är Stimulus-Organism-Respons-

modellen. Modellen är vanligt förekommande inom psykologin, och ämnar fastställa vilka 
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reaktioner som utlöses av vissa stimuli hos en viss individ. Vi människor upplever stimuli i 

form av retningar som får nerverna i något av våra sinnen att reagera (Egidius 2018). 

Exempelvis är ljus en stimulus för synnerven. Dessa stimuli framkallar inre reaktioner hos oss 

vilket leder till en respons i form av ett beteende. Exempelvis: ”Jag upplever ett starkt ljus 

vilket frammanar en irritation hos mig så jag tar på mig ett par solglasögon”. 

 

I tidigare nämnda artikel The state of immersive technology research: A literature analysis 

föreslår Suh och Prophet ett specifikt ramverk av denna modell för Virtual Reality. I denna 

kontext ses det som att stimuli i form av själva VR-headsetets teknologiska feedback orsakar 

inre reaktioner hos användaren vilket i sin tur leder till ett beteende från användaren (se figur 

2).  

 
Figur 2. Förenklad och översatt version av ramverk för Virtual Reality framtaget av Ayoung Suh och Jane 

Prophet (2018, s.87). 

 

Dock så finns det individuella variabler att ha i åtanke med denna modell. Variabler såsom till 

exempel ålder, kön, erfarenhet och personlighetstyp gör att generaliserbarheten i modellen 

sänks. Modellen siktar således ej åt att förutse HUR en individ kommer att reagera i Virtual 

Reality utan snarare VARFÖR individen reagerade på ett specifikt sätt. 

Metod 

Då denna studie ämnar besvara hur ett specifikt fenomen upplevs lämpar sig en kvalitativ 

metod i form av en fallstudie bäst. Kvalitativa data är (till skillnad från kvantitativa data) data 

som ej kan mätas eller rangordnas. Det centrala är att kunna konstatera att de existerar samt i 

vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson 2013). Det som krävs att ha i åtanke 

angående fallstudier är att detta inte skall ses som ett enstaka metodval i sig, utan snarare en 



 

7 
 

kombination utav flera olika metoder. Det finns ingen ritning till vilka metoder som skall 

väljas i en fallstudie, utan urvalet görs utifrån de metoder som bäst kan besvara den aktuella 

frågeställningen (Flyvbjerg 2013). I denna studies fall kommer kombinationen utav forskning 

genom design samt deltagande intervjuer genomföras för att besvara de rådande 

forskningsfrågorna.  

 

För att ta reda på till vilken grad sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli spelar 

roll i en Virtual Reality-installation kommer två olika versioner av en interaktiv VR-

installation med inslag av Augmented Virtuality skapas. Den ena versionen har korrekt 

samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, vilket innebär att åskådaren fysiskt kan 

röra vid det denne ser med hjälp av fysiska objekt som står i samma rum som installationen 

upplevs i. Den andra versionen kommer ha felaktigt samband mellan visuella stimuli och 

taktila stimuli, det vill säga att de fysiska objekten har flyttats en aning i Virtual Reality-

installationen så att de ej speglar objekten i verkligheten. I och med att dessa fysiska objekt är 

en del av installationen kan den delvis ses som en Augmented Virtuality-installation, då 

information från den riktiga världen har lagts in i en virtuell miljö (Prophet & Suh 2018). 

Hälften av deltagarna får prova på den korrekta installationen först och den andra hälften får 

prova på den felaktiga först för att säkerställa att ordningsföljden ej har någon relevans. 

Vilken installation som är korrekt kommer ej avslöjas för deltagarna på förhand. När 

deltagarna får prova på respektive värld kommer de göra det enskilt för att förhindra att 

deltagarna påverkar varandra.  

 

Tekniken som kommer användas i denna studie är ett VR-headset av märket HTC Vive (se 

figur 3). Detta headset fungerar på så sätt att VR-headsetet kopplas in i en dator, och ett par 

basstationer (spårningsenheter med sensorer) placeras ut i kanterna utav den ytan det är tänkt 

att använda headsetet i. Dessa basstationer spårar därefter VR-headsetet och de trådlösa 

handkontrollerna för att hålla reda på var inom den bestämda ytan användaren befinner sig. I 

headsetet ser då användaren en virtuell värld där denne kan gå runt och röra sig fritt. Systemet 

och basstationerna är dessutom synkroniserade med de trådlösa handkontrollerna vilket gör att 

deltagaren kan se exakt hur denne rör sina händer inuti headsetet. 
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Figur 3. Bild på HTC Vive headset-paket. Själva VR-headsetet i mitten, handkontroller i nedre vänster och höger 

hörn, basstationer i övre vänster och höger hörn (BagoGames 2012).  

 

Forskning genom design 

I framställandet av VR-upplevelsen som deltagarna tagit del av har en enkel version av 

metoden forskning genom design använts. Det finns forskningsområden där det produceras 

vetenskaplig kunskap i vilken design ingår som en central aktivitet. Dessa områden går under 

det gemensamma namnet forskning genom design. Metoden består vanligtvis utav tre faser; 

förstudier, designarbete och värdering. Förstudier, den första fasen, går ut på att definiera och 

avgränsa ett lagom stort designbart problem utifrån ett brett intresseområde, samt att lägga 

grunden inför själva designarbetet (Löwgren 2005). I denna studies fall kan förstudierna ses 

som en kombination utav avsnitten Inledning, Avgränsningar, Teori samt Tidigare forskning. 

Förstudierna går över till den andra fasen, själva designarbetet. Detta designarbete kan i sig 

vara antingen explorativt eller determinativt. Ett explorativt designarbete syftar till att skapa 

en överblick av mängden möjliga lösningsansatser, samt värdera potentialen i dessa ansatser, 

medan ett determinativt designarbete går ut på att precisera och konkretisera en central 

lösningsansats. I denna studie har designarbetet varit determinativt då det fanns ett tydligt mål 

att uppnå; och arbetet med detta kommer beskrivas i stycket Konstruktion av VR-installation 

nedan. Den slutgiltiga fasen värdering ses som en empirisk aktivitet, där designarbetet som 

utförts testas. Resultaten från dessa tester analyseras därefter för att bidra med vetenskaplig 

kunskap till forskningsområdet. I denna studies fall ter sig värderingen i form av resultaten 

samt analysen från intervjuerna i samband med deltagandet i VR-installationerna. 
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Konstruktion av VR-installation 

Det första steget i designarbetet var att göra en skiss på hur själva installationen skulle se ut 

(se figur 4). Skissen föreställer en yta på 3x3 meter omringad av stolar. I mitten av ytan står 

en kub på 60x60cm, på vilken en projektion kommer att spelas upp inuti VR-installationen. 

Det är således själva kuben som kommer vara den audiovisuella installationen. 

 
Figur 4. Enkel skiss utav VR-installationen ritad för hand. 

Därefter återskapades skissen i 3D-modelleringsprogrammet Cinema 4D (se figur 5). 

 
Figur 5. 3D modell utav VR installationen skapad i modelleringsprogrammet Cinema 4D. 

Måtten på de fysiska stolarna samt kuben som skulle komma att användas i studien togs och 

återskapades som 3D-modeller, och gavs texturer snarlika deras verkliga utseende. Två stolar 

togs bort och ersattes med en 40x25cm rektangel. Tanken är att deltagarna skall stå i denna 
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rektangel när de sätter på sig VR-headseten för att förhållandena mellan de fysiska objekten 

och de virtuella objekten skall vara desamma. Därefter togs modellerna in i spelmotorn Unity, 

för att omvandla dessa till objekt i en VR-applikation (se figur 6). 

 
Figur 6. 3D-modell utav VR-installationen importerad in i spelmotorn Unity. 

Därefter mättes en yta på 3x3 meter upp i ett rum och de fysiska objekten ställdes på plats för 

att efterlikna den virtuella versionen (se figur 7).  

 
Figur 7. Färdig konstruktion utav VR-installation. 

För en kort demonstration över hur själva installationen ser ut se bilaga 1. 
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Deltagande intervjuer  

Då kvalitén på en fallstudie bestäms utifrån kvalitén på all insamlad data behöver forskaren 

bygga upp en bra relation mellan sig själv och intervjusubjektet. Med andra ord behöver 

forskaren behandla intervjupersonen som en vän eller en inbjuden gäst i sitt eget hem. 

Intervjun i sig kan således ses som ett kollektivt socialt samspel mellan forskare och 

intervjusubjekt. Forskaren ställer frågor som leder till specifika aspekter av frågeämnet som 

intervjusubjektet kommer ta upp, vilket i sin tur kan leda till följdfrågor från forskaren som 

bestämmer samtalets riktning. Strukturen i intervjun skapas alltså tillsammans. (Kvale & 

Brinkmann 2014). Detta är något som kommer tas i åtanke i denna studie då data kommer 

samlas in under intervjuer i samband med användarnas deltagande i installationerna.  

 

Samtliga intervjuer kommer genomföras i en tematiskt öppen form. Under en intervju med en 

tematiskt öppen form skall forskaren hela tiden försöka utveckla samtalet med 

intervjusubjektet. Ett antal teman kopplade till relevant teori används av forskaren för att leda 

samtalet, men varken frågor eller intervjuguide är formulerade i förhand. Intervjun kan 

således ses som ett slags öppet samtal där intervjusubjektet blir medkonstruktör utav frågorna, 

och forskaren med flexibilitet kan följa upp intressanta svar och rentav upptäcka nya teman att 

utforska. Denna relation mellan forskare och intervjusubjekt blir således mer balanserad och 

bidrar till en mer avslappnad stämning. I varje interaktion så skapas en relation som bär 

mening för de inblandade. Således blir själva interaktionen mellan forskaren och 

respondenten en del i processen där forskaren tolkar vad respondenten säger. I och med detta 

så skall forskaren ej försöka eliminera sin påverkan på respondenten, utan snarare se till så att 

det finns en ömsesidig förståelse (Aspers 2007).  

Urval 

Dessa deltagande intervjuer som kommer genomföras kan jämföras med så kallade 

lyssningstest. I lyssningstest spelas ljud upp för en användare som därefter får besvara frågor 

kring deras uppfattning av och känslor kring ljudet. Skillnaden är att i denna studie så är det 

två versioner av en installation som skall testas; ej något ljud, och således är det frågor kring 

själva installationen som kommer ställas. Jan Berg, universitetslektor samt docent i ljudteknik 

nämner angående urvalet av intervjusubjekt att ”ju mer erfarna/tränade lyssnarna är, desto 

större precision har i allmänhet de data som genereras” (Berg 2012, s.203). Med detta i åtanke 

samt det faktum att denna studie behandlar åsikter kring en multimedial upplevelse, kommer 
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ett bekvämlighetsurval att göras från studenter på högskoleutbildningen Audiovisuell 

produktion på Högskolan Dalarna i Falun. Dessa studenter är väl insatta i studiens område då 

utbildningen lär ut hur man skapar en optimal upplevelse genom kombinationen av ljud och 

bild. En bekantskap med Virtual Reality är välkommen men ej obligatorisk då interaktionen i 

installationen är mycket låg och kräver således ej någon vidare förkunskap i VR-kontroller.  

 

Deltagare 1 går andra året på Audiovisuell produktion och har en bakgrund inom målning 

som konstnär. Innehar mycket liten erfarenhet inom Virtual Reality och fick prova på den 

korrekta versionen först. 

 

Deltagare 2 går andra året på Audiovisuell produktion och har en bakgrund inom slöjd och 

formgivning. Innehar tidigare erfarenhet inom Virtual Reality och fick prova på den felaktiga 

versionen först. 

 

Deltagare 3 går första året på Audiovisuell produktion och har en bakgrund inom 

spelindustrin och 3D-modellering. Innehar tidigare erfarenhet inom Virtual Reality och fick 

prova på den korrekta versionen först. 

 

Deltagare 4 går första året på Audiovisuell produktion och är relativt ny på det audiovisuella 

området. Innehar tidigare erfarenhet inom Virtual Reality och fick prova på den felaktiga 

versionen först. 

Transkribering 

Transkriberingen utav all data skedde på så sätt att samtliga ljudfiler först laddades in i ett 

ljudredigeringsprogram. I detta program lyssnades filerna genom och viktiga segment som 

behandlar studiens frågeställningar markerades. I och med intervjuernas öppna form så 

spelades förutom dessa viktiga segment även en hel del irrelevant material som ej angränsar 

till denna studie in. Dessa irrelevanta diskussioner klipptes bort för att underlätta vid själva 

transkriberingen senare. Det är viktigt att poängtera att originalfilerna är intakta och 

oredigerade; det är enbart vid uppspelning i ljudredigeringsprogrammet som filerna uppfattas 

som redigerade. I och med denna redigering av filerna så gjordes en selektiv transkribering av 

datan eftersom transkribering utav all irrelevant data enbart hade varit ett slöseri med tid. 

Själva transkriberingsmetoden som användes kan liknas vid en Nivå II transkribering, vilken 
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kan beskrivas som en relativt noggrann metod där alla identifierbara ordförekomster, 

omtagningar samt falskstarter av meningar och liknande fenomen skrivs ut (Wibeck 2010). 

Konventionell stavning används i de flesta fall med undantag för ”nån” istället för ”någon”, 

”nåt” istället för ”något”, ”nånstans” istället för ”någonstans” samt ”dom” istället för ”dem”. 

Pauser i meningarna har markerats med punkter: (…), och förklarande text har placerats inom 

hakparenteser: [förklarande text]. Analyseringen av det transkriberade materialet skedde 

enligt Marginalmetoden (Aspers 2007), vilken går ut på att materialet skrivs ut och färgkodas 

efter gemensamt innehåll (se figur 8). 

 
Figur 8. Färgkodning av transkriberat material.  

Etiska överväganden 

I denna studie har de forskningsetiska riktlinjer som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002) 

följts. Samtliga deltagare informerades angående studiens syfte och tillfrågade huruvida de 

ville delta eller ej. Det klargjordes även att de hade möjligheten att avbryta sitt deltagande när 

som helst under studiens gång, samt att materialet från intervjuerna enbart kommer användas i 

forskningssyfte. Vidare har konfidentialitetsprincipen följts då deltagarna anonymiserats i 

uppsatsen och kommer refereras till som Deltagare 1 (D1), Deltagare 2 (D2), Deltagare 3 

(D3), samt Deltagare 4 (D4). Utöver detta tillfrågades även deltagarna ifall de lider av epilepsi 

eller har lätt för att bli åksjuka, då detta är potentiella sidoeffekter utav Virtual Reality. 
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Resultat och analys 

Resultatet har strukturerats på så sätt att deltagarnas svar på intervjufrågorna har sorterats i 

någorlunda kronologisk ordning. Först kommer själva frågan som ställdes och därefter ett svar 

från samtliga deltagare. Denna huvudfråga är ej ordagrant återgiven, då något enstaka ord 

skiljde sig åt mellan intervjusessionerna. I vissa fall ställdes även huvudfrågan antingen 

senare eller tidigare i intervjun, men har sorterats på detta sätt för att göra denna resultat-del 

mer lättförståelig. Eventuella följdfrågor till huvudfrågan är ordagrant utskrivna i kursiv text. 

Efter en frågas samtliga svar så följs en analys av deltagarnas svar. 

Hur känner du kring själva rumsupplevelsen? 

D1 (Korrekt version) 

Nej, men det är ganska obehagligt. Det känns som man är kvar på jorden och det känns som man 

är kvar i rummet, men det känns också som man fattar ju nånstans att man är i en VR-värld. Men 

det känns ändå ganska verkligt eftersom du ser, alltså stolarna uppställda och golvet. Ja, alltså 

allting är som det var när man kom in förutom att det är svart bakom stolarna liksom. Det är 

samma verklighet på nåt sätt bara att den är mörk och obehaglig. Det här är den mörka 

verkligheten som ligger bakom det vi ser vanligtvis.  

D2 (Felaktig version) 

Ja, det känns ju i och med att det är nån form utav stiliserad verklighet man är i, eftersom man 

har sett hur rummet såg ut innan så är det faktiskt jävligt spännande. Jag känner ju inte att jag är i 

det rummet jag såg innan, för det är första gången jag såg det rummet och det är första gången 

jag ser det här rummet. Så det är ju ingen miljö… Jag är inte van vid att vara i någon av de här 

miljöerna. Men det känns liksom på nåt sätt som att det skulle vara rimligt att det här rummet jag 

är i, här inne i VR-världen är det rummet jag var i innan jag tog på mig headsetet. Det känns 

ändå jävligt ballt på så sätt. Man känner sig ändå rätt inne i det för att i den här världen så har jag 

också… Alltså allt har en annan lyster än i verkligheten. Och på så sätt så känns det jävligt coolt 

typ. Det känns som att jag får […] se in i en annan dimension. 

D3 (Korrekt version) 

Ja, det känns ju väldigt verkligt. Speciellt eftersom du ändå har stolarna här också. 

D4 (Felaktig version) 

Det är sjukt immersive och det känns sjukt ensamt. 
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Denna fråga var den första frågan som ställdes, innan deltagarna hunnit röra vid själva 

objekten. Redan här finns det en generell konsensus om att samtliga deltagare är inne i en 

sorts ”stiliserad verklighet”. Detta har tydliga kopplingar till Milgram & Kishinos syn på 

begreppet Virtual Reality. En virtuell återskapning av verkligheten där deltagaren kan 

kontrollera sina handlingar och navigera fritt (Prophet & Suh 2018). Deltagare 1 fann den 

omslutande världen ”obehaglig” på grund av den svarta bakgrunden, något som även kommer 

komma upp senare i intervjun. De fysiska stolarna nämns av både Deltagare 1 och Deltagare 

3, som menar att detta är en återkoppling till verkligheten. Vid denna tidiga inblick märker 

inte Deltagare 2 och Deltagare 4 att deras version ej är korrekt, med största säkerhet på grund 

av att de ej känt på objekten än. 

Hur tycker du det känns att kunna röra vid objekten du ser? 

D1 (Korrekt version) 

Nej men det känns ganska naturligt liksom. Eftersom jag ser lådan. Så det upphöjer väl 

verklighets… Alltså att man är i… Att det känns verkligare. 

Du känner dig mer uppslukad själva Virtual Reality-upplevelsen än om det inte hade funnits? 

Ja, men det tror jag. 

D2 (Felaktig version) 

Om jag bara använder den här [kontrollen] som en typ, touchpinne så känns det ju ganska bra. 

Jag såg ju här borta nånstans att här går kontrollen genom stolen till exempel.  Det känns ju lite 

läskigt, för då känner jag… Det bryter ju lite. 

Då känner du att du dras ut ur själva installationen? 

Ja, lite... Här har vi ju en stol som är korrekt, så den vill jag prova sätta mig på. Den är relativt 

korrekt i alla fall, så det var ju lite off när man… Det var en spännande upplevelse att prova sitta 

på ett 3D-objekt liksom som man själv är van vid att den inte existerar. 

D4 (Felaktig version) 

Det känns sjukt, hur ska man beskriva? Det känns som det är ju här. Det är ju här samtidigt som 

det är här. Man förstår ju samkopplingen i huvudet. Samtidigt som det blir extra "real” när man 

vet att det är det här som känns i den riktiga [världen] just nu. 

Hur tycker du det visuella du ser stämmer överens med det fysiska du känner? 

På toppen här är det perfekt. Sen här vid sidan, här kanske det är cirka en decimeter som det är 

att den är inte exakt helt rätt. Sen gäller det samma här, så att kontrollen kan åka in [i objektet] 

där. 
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Hur tycker du det känns? 

Surrealistiskt blir det. Speciellt hur grafiken arbetar med kontrollen jag ser. Det är lite som när 

man försöker sova […] och man känner lite hur kroppen sjunker in i sängen fast man vet att 

sängen är där. 

Det här med att det inte riktigt stämmer, är det något som drar dig ut ur själva upplevelsen? 

Nej, det skulle jag inte säga. I och med att fokuset i just den här installationen inte heller är att 

jag ska… Jag känner att jag ser den där, jag förstår begreppet ändå liksom. Även fast det är lite 

”off”, så känns det bara att det är den här kontrollen mer än vad jag gör. Det blir samma, den här 

känslan av: ”Vad är det jag rör?”, liksom. 

Men det är alltså ingenting som drar dig ut ur själva upplevelsen? 

Det skulle jag inte säga. Inte på någon hög nivå i alla fall. Det känns mer som man har förståelse 

för att det är tekniken. Det känns inte som att det är något som drar ur mig ur upplevelsen. 

 

Här känner Deltagare 2 och Deltagare 4 tydligt att de fysiska objekten ej speglar hur de ser 

objekten rent visuellt. Deltagare 2 tycker detta känns aningen obehagligt och menar att detta 

felaktiga samband mellan visuella och taktila stimuli uppfattas som ”lite läskigt”. Vidare 

nämner deltagaren även att detta drar ut denne ur installationen tillika upplevelsen en del. 

Detta stämmer tydligt överens med Csíkszentmihályis flow-teori; eftersom deltagaren 

förväntar sig att det skall ta stopp när denna rör vid ett föremål så bryts det flöde som uppstår 

när den inre informationen som aktiviteten frammanar står i överensstämmelse med det egna 

målet med aktiviteten (Csíkszentmihályi 2003). Trots denna ”läskiga” känsla så lyckades 

deltagaren hitta en stol som speglade verkligheten relativt korrekt, och beslutade sig för att 

sätta sig på denna, och nämner att det känns ”spännande” att sitta på ett 3D-objekt. Deltagare 

4 anser däremot att detta felaktiga samband ej drar ur denne ur upplevelsen. Deltagaren anser 

sig istället ha förståelse för att det skulle vara själva tekniken som det är fel på. Enligt Slater 

skulle detta då innebära att immersion-graden sänks eftersom det är själva tekniken som ej 

kan återge verkligheten på ett naturtroget sätt. Deltagare 1 (som testade den korrekta 

versionen) ansåg att det kändes naturligt att röra vid objekten; vilket fick denne att känna sig 

mer uppslukad i upplevelsen.  

 

Deltagare 1 ansåg att möjligheten att fysiskt kunna röra vid objekten denne ser suger in 

deltagaren mer i upplevelsen. Med andra ord så ökas deltagarens inlevelsekänsla. I och med 

intervjuernas öppna form så missades denna fråga under intervjun med Deltagare 3. Dock så 



 

17 
 

angränsar denna fråga mycket till en senare fråga, så Deltagare 3:s tankar angående objekten 

kommer förmedlas där istället. 

Känner du någon skillnad mellan denna världen och förra, och hur känns det isåfall? 

(Efter byte av version) 

D1 (Felaktig version) 

Nej… Eller är kuben… Det känns som kuben är lite flyttad nu. Det känns som hela VR-rummet 

är flyttat i förhållande till hur det är i verkligheten. 

Hur känns det? 

Man blir lite mer osäkrare på att röra sig. Man vet inte riktigt när jag går in i lådan liksom. 

Känner du fortfarande att du sugs in i själva upplevelsen? 

Nej, jag tror att detta bryter av upplevelsen lite. När jag (…) ser inget i VR-världen men jag 

känner att det är nånting här liksom. 

D2 (Korrekt version) 

Alltså den mest konkreta känslan jag känt är att, och det tror jag inte det finns någon faktisk 

koppling till, men jag upplever att den här kuben är hårdare, men det tror jag bara är min 

inbillning. För det finns det ingen logisk förklaring till. 

Svarar de fysiska objekten bättre här i denna världen jämfört med förra? 

På de här sidorna när jag gör såhär så är den [kontrollen] mer framför dom, och den 

upplevelsen… På nåt sätt känns det mer rimligt att det skulle finnas en osynlig vägg framför ett 

objekt än att jag skulle kunna gå igenom ett objekt. 

D3 (Felaktig version) 

Jag märker inte riktigt någon jätteskillnad. Typ så. Eller är det… Stolarna är längre bak än vad de 

är i verkligheten. Och kuben är kanske också… Okej, allting är lite förskjutet. Tror jag… Jag 

provade i och för sig inte så mycket på den förra kom jag på, men jag tror att det var mer… 

Stämde bättre med kuben då i alla fall vart den var nånstans. 

Skulle du säga att det tillför något när det står i synk, eller spelar det ingen roll? 

Det blir ju jobbigare nu för att man blir lite förvirrad. När allting är i synk då vet man ju liksom 

[…] att stolen är där och att kuben är där, och jag kan se den och jag får liksom visuellt… Det 

gör definitivt skillnad. Nu blir det som att här kan jag ju bryta illusionen litegrann eftersom jag 

kan ta kontrollen genom kuben här, och det kunde jag inte på förra så då kändes det som att 

kuben var väldigt definitiv. När det inte är konstant liksom, om det tar stopp eller inte […] då 

måste man testa allting så här: ”Tar det här stopp här? Tar det här stopp här?” För att innan 



 

18 
 

kunde jag röra mig ganska självsäkert runt, för då visste jag att liksom där är objektet, där 

kommer det ta stopp. Nu blir det lite mer som, om man är i VR-upplevelser och det inte finns 

några barriärer alls, då börjar man… Man vet ju om att det finns en ”mappad” fyrkant, och då 

börjar man gå såhär för att man vet inte riktigt vart den är liksom. När det inte riktigt stämmer då 

blir det ju lite mer förvirrande tycker jag. 

D4 (Korrekt version) 

Det känns mycket mer trogivande. Det här objektet är ju här lite mer, så jag kanske tar tillbaks 

mitt konstaterande om det förra nu när man har nånting att jämföra med. 

 

Här märker Deltagare 1 och Deltagare 3 att den nya versionen de får prova ej har korrekt 

samband mellan visuella och taktila stimuli. Deltagare 1 kände sig mer osäker på att röra sig 

runt i rummet, och menar att detta suger ut denna ur upplevelsen. Deltagare 3 finner den nya 

versionen jobbigare, och menar precis som Deltagare 1 att det är mer osäkert att röra sig runt i 

rummet. I och med att Deltagare 3 nämner att världen är ”jobbigare”, kan man dra slutsatsen 

att även denna sugs ut en del ur upplevelsen eftersom fokusen nu ligger på att känna sig fram 

för att undvika att kollidera med något (vilket denne även nämner). Återigen stämmer detta 

väl överens med Csíkszentmihályis flow-teori. Eftersom deltagarna nu måste ifrågasätta de 

visuella stimuli som existerar så stoppas deras flöde (Csíkszentmihály 2003). Man kan även 

koppla detta till Suh och Prophets Virtual Reality-version av Stimulus-Organism-Respons-

modellen (Suh & Prophet 2018). Eftersom de visuella och taktila stimuli ej stämmer överens 

med varandra så skapar det en känsla av förvirring inom deltagarna, vilket leder till att de rör 

sig med mer osäkerhet i VR-världen.  

 

Deltagare 4 fick nu prova på den korrekta versionen, något denna ansåg som mer 

”trogivande”. Dessutom ville denne även ta tillbaka sitt föregående konstaterande angående 

att ett felaktigt samband mellan visuella och taktila stimuli ej bidrar till att denne dras ut ur 

den upplevelsen. Man kan således konstatera att deltagaren enbart drogs ut ur den föregående 

upplevelsen i efterhand när det avslöjades att den föregående versionen var felaktig. 

Deltagaren gjorde helt enkelt antagandet att orsaken till det felaktiga sambandet var själva 

tekniken. Detta kan man tolka på två helt olika sätt beroende på vilket immersion-begrepp 

man ser på. Enligt Slater så kände deltagaren en lägre immersion-känsla i den felaktiga 

versionen gentemot den korrekta eftersom tekniken uppfattades som den felande faktorn 

(Slater et al. 1995). Ser man däremot på Witmer och Singers syn på begreppet där immersion 

tillsammans med medverkan ses som ett villkor för närvaro (Witmer & Singer 1998) så 
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upplevde Deltagare 4 en hög grad av närvarokänsla i båda versioner, med en ytterligare 

förhöjd närvarokänsla i den korrekta versionen. Då denna studie utgår från Witmer och 

Singers syn på begreppet immersion är det alltså denna slutsats som kommer användas i 

denna uppsats. 

 

Det första Deltagare 2 nämnde var att den korrekta världen kändes hårdare än den felaktiga, 

och menar att det inte skulle finnas någon logisk förklaring bakom den känslan. Detta 

kommer återkopplas till senare i intervjun. Utöver detta nämner deltagaren även att kontrollen 

i den korrekta versionen svävar framför objekten istället för att åka genom dem, vilket 

deltagaren ser som mer logiskt. Dock nämns inget huruvida deltagaren sugs in eller dras ut ur 

upplevelsen, vilket även detta kommer fram senare i intervjun. 

Vad känner du angående att du kan röra vid de fysiska objekten du ser i VR-världen? 

Tillför det något eller är det snarare så att i och med att objekten speglar verkligheten 

så blir du utdragen ur upplevelsen och medveten om att du befinner dig i ett fysiskt rum 

i verkligheten? 

D1 

Att jag dras ut ur den virtuella verkligheten? Nej, jag tror det känns verkligare.  

D2 

Nja, alltså det jag tänkte mest var […] motoriken typ. Att det var lite läskigt att sätta sig på en 

stol som […] den här [kontrollen], min stödpinne ”clippade” genom, för då på nåt sätt upplevde 

jag ju när jag satte mig ned att stolen var på någon annan plats. Men nu när jag satte mig ner på 

den här som kontrollen faktiskt konkret flyger framför, så kändes det ju bättre. Det kändes ju på 

nåt sätt som objekten faktiskt är mer i plats typ. Allting känns nog ändå hårdare på så sätt att de 

har en osynlig vägg istället för att man ”clippar” igenom det. Jag skulle säga att den kändes 

hårdare för att det var mer på rätt plats. 

D3 

Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det på nåt sätt är lite roligt. Fast jag hade nog föredragit om 

kuben inte tog stopp men stolarna kunde vara fysiska liksom, för kuben känns ändå som nåt lite 

mer magiskt... 

D4 

Jag skulle säga att det framhäver ju mer av en Augmented Reality. Eller det är lite både och, för i 

och med att båda kopplas så är det som att det skulle kunna vara Augmented Reality om man 
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skulle släppa begreppet om allt man vet om det jag faktiskt är i just nu. Så det är mycket mer 

djupare känsla för hur det är uppsatt. 

 

Deltagare 1 tyckte ej att denne drogs ur upplevelsen när möjligheten att kunna röra vid 

objekten denne såg fanns, utan uppfattade snarare den virtuella verkligheten som mer verklig. 

Detta speglas aningen av Deltagare 3 som ej heller ansåg sig dras ur upplevelsen av detta, 

utan tyckte möjligheten att vidröra objekten var ”rolig” istället. Dock nämner deltagaren att 

denne hade föredragit ifall kuben ej gått att vidröra, eftersom den uppfattades som ”magisk”. 

Denna iakttagelse är väldigt intressant, och skulle till och med kunna vara föremål för vidare 

forskning. Detta kommer utvecklas vidare under avsnittet Diskussion. 

 

Deltagare 2 nämner att efter att ha satt sig på en stol som nu ser ut att stå korrekt kändes bättre 

än när denna tidigare satte sig på en stol som kontrollen kunde åka genom. Utöver detta 

vidareutvecklar deltagaren sina tankar angående iakttagelsen om att objekten kändes 

”hårdare” i den korrekta versionen. Orsaken till detta menar deltagaren är att kontrollen nu 

svävar framför objekten istället för att åka genom dem, vilket låter mycket rimligt. Även detta 

är en intressant iakttagelse som kommer vidareutvecklas under avsnittet ”Diskussion”. 

 

Deltagare 4 nämner att upplevelsen påminner om en Augumented Reality i och med att den 

fysiska och virtuella världen är sammankopplade med varandra. Enligt Milgrams realitet–

virtualitet kontinuum så stämmer dock detta inte riktigt då Augmented Reality innebär att 

datorgenerarad information har lagts ”ovanpå” en fysisk miljö (Prophet & Suh 2018). I denna 

installations fall är det snarare så att information från den riktiga världen har lagts in i en 

virtuell miljö, det vill säga Augmented Virtuality som stämmer. Dock så är själva begreppet 

Augmented Virtuality ej i närheten av lika välkänt som Augmented Reality, så att deltagaren 

ej är bekant med denna definition är ej märkvärdigt. 

Vad tyckte du om själva upplevelsen efter att ha upplevt båda versionerna? 

D1 

Nej men det var kul. Jag tyckte framförallt om det första när man kunde känna och det stämde 

överens. För man drogs ur illusionen när det inte riktigt stämde. 

D2 
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Jag tror att min summering av det såhär i efterhand när man har processat det lite är nog att 

stunden när man kommer in i det här rummet oavsett om det var nummer ett eller två, så kändes 

det (…) som att tiden ändå gick långsammare, för att av min erfarenhet så har jag ganska bra 

tidsuppfattning hela tiden. Nu har jag ingen aning om hur mycket tid som gått till exempel. Men 

jag skulle nog påstå att värld nummer två kändes hårdare. Det är nog det enda ordet jag kan 

beskriva med. Det på nåt sätt kändes som en mer fast värld för att allting var på mer rätt plats. På 

första kändes det fortfarande som tiden gick långsamt där inne, men på nåt sätt mer kanske vad 

jag förväntade mig av en digital miljö för att jag vet om att modeller och sånt i spel till exempel 

har en tendens att ”clippa” genom väggar och golv. Så på nåt sätt kändes det mer digitalt än vad 

den andra gjorde, men jag hade ändå en tydlig uppfattning om att båda var digitala. 

D3 

Jag tycker det var lite mysigt. Man förstår att det är typ samma rum, men det känns ju också som 

typ en annan dimension eller nåt i och med att man får det här andra ”spacet” runtomkring. Så 

jag tycker bara det var mysigt. Jag vet inte om det hade tillfört så mycket att modellera hela 

rummet heller för då blir det som… Hade du modellerat upp hela rummet då får man liksom en 

tanke om att då vill man gå ut och utforska och kolla på de andra grejerna som står här också, 

och det är inte kanske det som är tanken med just den här upplevelsen. Jag tyckte det var väldigt 

smart, alltså… Det tycker jag har varit problemet förut när man provat VR-grejer; att man vet att 

rutan tar slut någon stans men man förstår inte var. Här var det väldigt tydligt så då kan man 

känna sig väldigt säker på vart man kan röra sig i rummet liksom, så det var en väldigt smart grej 

att ha såhär tydliga barriärer. 

D4 

Jag som har varit i VR förut skulle definitivt jämföra det här med som mer utvecklat och 

immersive än vad det känns att bara spela något [VR-spel]. Just för att i det här kan jag verkligen 

röra mig och se dom objekten som blockerar mig runt mig, medans annars kan det vara så att jag 

sitter och spelar och är i nån värld och upplever det samtidigt som jag kan krocka in i mitt bord 

liksom. 

 

Deltagare 1 hade inte så mycket att säga förutom att denne tyckte att upplevelsen var ”kul”, 

samt att deltagaren återupprepade att inlevelsekänslan var högre i den korrekta versionen. 

Deltagare 4 nämner att denna upplevelsen var mer inlevelserik och uppslukande än i 

jämförelse med VR-spel i och med att samtliga objekt gick att fysiskt röra vid. Detta 

angränsar även Deltagare 3 till när denna nämner att det finns en tydlig barriär i upplevelsen 

mellan var man kan vara och inte kan vara. Dessa barriärer menade deltagaren bidrog till 

känslan av att kunna röra sig fritt i rummet utan oron över att krocka in i saker. Utöver detta 

nämner denne även att upplevelsen kändes som en annan dimension i och med det svarta 



 

22 
 

utrymmet bakom stolarna, men då Deltagare 1 tidigare tyckte detta var något obehagligt så 

fann Deltagare 3 detta mysigt. 

 

Deltagare 2 nämnde att i båda versionerna så uppfattade denne det som om att tiden gick 

långsammare än i verkligheten. Detta är en tydlig återkoppling till Csíkszentmihályis flow-

teori, eftersom förändrad tidsupplevelse är en vanligt förekommande kännetecknande faktor i 

ett flow-tillstånd (Csíkszentmihályi 2003). Vidare utvecklar deltagaren även sitt resonemang 

angående att den korrekta världen kändes hårdare genom att förklara att i och med att allting 

var på rätt plats så kändes det som en mer fast värld. I och med denna känsla så kändes även 

den första världen mer digital eftersom 3D-modeller i spel har en tendens att åka genom både 

spelets väggar och golv då och då. Detta liknar Deltagare 4:s tidigare resonemang angående 

att det var teknikens fel att det gick att föra kontrollen genom objekten. Deltagare 3 liknar 

dock detta ej till varken förhöjd eller sänkt närvarokänsla; utan nämner det enbart som en 

liknelse till ”vanliga” spel. 

Var på Mixed Reality-skalan skulle du säga att denna upplevelsen hamnar? 

D1 

[Pekandes på Augmented Virtuality] Aha, men då var det väl det vi sysslade med tänker jag? 

D2 

Jag skulle helt klockrent sätta det på Augmented Virtuality. 

D3 

Jag skulle nog säga att den hamnar kanske där [Augmented Virtuality]. I och med att det är… 

Jag känner och ser ju inte verkligheten, men jag kan ändå röra vid fysiska objekt liksom och det 

känns naturligt att göra det. Det är inte som att jag bara snubblar över dom som: ”Oj, det var 

något där”. 

D4 

Det här blir Augmented Virtuality. Fast […] det var också det här man blir lite kluven med. Om 

det… Vilken av inslagen som det är från vad egentligen. Så det är verkligen vad man skulle säga 

[…] en mix mellan de här två egentligen [Augmented Reality och Augmented Virtuality]. 

Verkligen i mitten. För som jag sa… Jag sa ju Augmented Reality själv… När jag gick här, och 

det var ju för att det kändes verkligen som att det jag ser här vet jag är här just nu. Så samtidigt 

som det är det riktiga så känns det ändå som Virtual Reality så då känns det som […] en mix. 

Men det där [Augmented Virtuality] hade jag inte hört om förut. Men jag skulle säga att det här 
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verkligen hamnar i mitten för det har verkligen inslag från båda. Det enda som är lite mer åt […] 

Augmented Virtuality skulle jag säga är självaste kuben. 

Och det resterande är? 

Men alltså stolen som står där, som är där egentligen, som jag kan ta på och som är rätt 

”mappad” liksom som det var nu i andra versionen… Det för mig i alla fall är liksom verkligen 

[Augmented] Virtuality.  

 

Denna fråga är ej direkt kopplad till studiens frågeställningar, utan kan snarare ses som en 

verifikation angående huruvida framställandet av en Virtual Reality-installation med inslag av 

Augmented Virtuality varit lyckad eller ej. När frågan ställdes förklarades först samtliga 

begrepp i Milgrams Realitet–virtualitet kontinuum kort, och en bild på själva kontinuumet 

visades. Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 3 ansåg att upplevelsen hamnade på 

Augmented Virtuality, vilket stämmer bra om man ser till betydelsen av begreppet; det vill 

säga att information från den riktiga världen har lagts in i en virtuell miljö (Prophet & Suh 

2018). Deltagare 4 ansåg att upplevelsen var en mix mellan Augmented Reality och 

Augmented Virtuality, och nämner även att denne tidigare nämnt just Augmented Reality som 

en beskrivning av upplevelsen. Vidare så nämner deltagaren att denne ej hört begreppet 

Augmented Virtuality förut. I och med denna okunskap kring detta nya begrepp, samt 

eftersom denne själv tog upp Augmented Reality tidigare så har deltagaren förutfattade 

meningar om Augmented Reality, vilket kan vara anledningen till att denne fann upplevelsen 

en mix av de båda. Eftersom samtliga deltagare nämnde Augmented Virtuality kan då 

konstruktionen av VR-installationen anses som lyckad.  
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Diskussion 

De mest framträdande resultaten i denna studie är att sambandet mellan visuella stimuli och 

taktila stimuli spelar en viktig roll i en Virtual Reality-installation. Om detta samband 

förändras så att dessa stimuli ej stämmer överens, leder detta till att deltagarens 

inlevelsekänsla sänks. Detta syns tydligt på resultaten då tre av fyra deltagare ansåg att 

felaktigt samband försämrade närvarokänslan, och snarare drog ut deltagarna ur upplevelsen. 

Två utav deltagarna ansåg att deras rumsuppfattning förändrades på så sätt att de blev mer 

osäkra på sin omgivning i versionen med felaktigt samband, och fick tilldela en del av sin 

uppmärksamhet åt att navigera sig runt i rummet utan att stöta till någonting. Detta i sin tur 

bidrog även till att deltagarna drogs ut ur upplevelsen. I och med det låga antal deltagare är 

det svårt att hävda att resultaten är generaliserbara, utan skall snarare ses som avstamp inför 

fortsatt forskning inom samma område. Intervjuernas öppna form kan även det ses som en 

svaghet då en del irrelevanta diskussioner ledde till ett svåröverskådligt material. En 

intervjuguide med tydliga frågor utskrivna med öppenhet för följdfrågor hade förmodligen 

bidragit till tydligare fokus i intervjuerna, och hade således kunnat leda till tydligare resultat. 

Vidare så skulle en del av frågorna som ställdes kunna tolkas som aningen ledande, men då 

intervjuer med en tematisk öppen form bygger på att forskaren och respondenten tillsammans 

bestämmer samtalets riktning och kollektivt bildar mening i det som sägs (Aspers 2007), så 

kan detta snarare ses som en konsekvens av intervjuformen. Med tanke på detta så skulle en 

av forskningsfrågorna i sig kunna vara; ”Passar sig den valda metoden för att besvara 

forskningsfrågorna?”. Både ja och nej, research genom design var ett väldigt bra alternativ för 

att kunna skapa själva installationen, men de deltagande intervjuerna var lite väl ”öppna” för 

att kunna komma med tillräckligt valida resultat. Detta till trots så är styrkan i studien de 

valda teorierna, eftersom resultaten på ett tydligt sätt bekräftar dessa teorier. Samtliga 

deltagare uppslukades av den korrekta audiovisuella installationen på samma sätt som 

Csíkszentmihályis flow-teori (2003) förklarar inlevelsen i ett flow-tillstånd, och deltagarna 

reagerade i likhet med Suh och Prophets VR-version av Stimulus-Organism-Respons-

modellen (2018) i installationerna. 

 

Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap angående visuella och taktila stimuli 

inom Virtual Reality-fältet, samt att bidra med ökad förståelse kring designarbetet med 



 

25 
 

audiovisuella installationer i Virtual Reality. Denna ökade kunskap är väsentlig då teknologin 

bakom Virtual Reality utvecklas mer år efter år och blir mer och mer tillgänglig för gemene 

man. Konstnärer som vill designa VR-installationer kan ha mycket nytta av denna studies 

resultat.  

 

I de deltagande intervjuerna kom det fram en del intressanta iakttagelser som ej angränsade 

till uppsatsens frågeställning, men som kan vara föremål för fortsätt forskning. Bland annat 

iakttagelsen Deltagare 2 gjorde angående objektens hårdhet i den korrekta versionen kontra 

den felaktiga. Det skulle vara intressant att experimentera med objekt som faktiskt innehar 

olika sorts fasthet; exempelvis objekt av tyg, objekt av metall, objekt av plast etcetera. Även 

Deltagare 3:s iakttagelse om att kuben uppfattades som ”magisk” och önskade att denna ej 

speglats av ett fysiskt objekt skulle kunna vara föremål för fortsatt forskning. Exempelvis ha 

en version av en VR-installation med fysiska objekt och en utan för att jämföra deltagarnas 

inlevelsekänsla mellan dessa. Själva ljudet i installationen var även det föremål för en hel del 

diskussion, trots att detta ej var något som undersöktes i denna studie. Dock så hade det ej 

varit en audiovisuell installation utan ljud, vilket var anledningen till att det fanns ljud i 

installationen. Det skulle dock gå att lägga till audiella stimuli som en del av en liknande 

undersökning, exempelvis tilldela ljud till de fysiska objekten så att de låter vid vidröring.  
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Bilagor 

Samtliga intervjuer med deltagare, ljudfiler och tillhörande transkriptioner finns i författarens 

ägo. 

Bilaga 1 

 
Kort genomgång av VR-installationen (ctrl-klicka på bilden ovan för att följa länken). 

 
Kort genomgång av VR-installationen (ctrl-klicka på bilden ovan för att följa länken). 

 

https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
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Kort genomgång av VR-installationen (ctrl-klicka på bilden ovan för att följa länken). 

 

 
Kort genomgång av VR-installationen (ctrl-klicka på bilden ovan för att följa länken). 

 

https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
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Kort genomgång av VR-installationen (ctrl-klicka på bilden ovan för att följa länken). 

https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
https://vimeo.com/303355275
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