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Abstract 

This paper investigates problems connected to measuring presence in virtual 

environments through analyzing an investigation about what importance the level 

of detail has for the sense of presence. This is done by performing an experiment, 

testing participants’ sense of presence in two versions of one scenario where one has 

a high level of details and one has a low level of details. To measure the participants’ 

level of presence two methods were used, one subjective method and one objective 

method.  

 The result of the experiment showed that the level of details doesn’t have a 

significant importance for the sense of presence which surprised both us and our 

employer. A problem found surrounding the measuring of presence was that there 

are different levels of presence which in turn require different methods of 

measurement. The challenge lies in identifying what kind of presence you want to 

measure and then base the method on that. Subjective presence requires subjective 

measures and objective presence require objective measures. Also, it is possible that 

presence may not always be the thing to measure when it comes to user experience 

in a virtual environment. The purpose of the virtual environment needs to be 

identified before one can decide whether the sense of presence is relevant or not. 

When virtual reality is used in commercial purposes there are probably other 

aspects that are more important than the user’s sense of presence. 
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1. Inledning 

För att kunna avgöra hur mycket resurser det är värt att lägga på utveckling av virtuella 

verkligheter ville ett IT-konsultbolag i Umeå veta vilken påverkan detaljrikedomen har på 

närvarokänsla i virtuella miljöer. De hade en hypotes om att “högre detaljnivå ger högre 

närvarokänsla”. Att utveckla virtuella verkligheter kräver mycket resurser och därför blir 

det relevant att veta om de extra resurserna som krävs för att utveckla högdetaljerade 

miljöer är försvarbart gentemot påverkan på användarnas nivå av bättre upplevelse. 

Uppdraget blev således att undersöka detaljnivåns påverkan på närvarokänsla i virtuella 

miljöer. 

 Redan när Lumière-bröderna visade sin första film år 1895, ett tåg som anländer till en 

station, säger ryktet att folk skrikande sprang och sökte skydd när tåget, till synes, kom 

farande mot publiken (Coelho et al. 2006). Idag krävs betydligt mer än så för att vi ska få 

känslan av att det som händer på duken kan påverka oss som publik också - att det ska 

uppfattas som verkligt.  

 Första gången orden “virtual reality” (virtuell verklighet eller VR) dök upp var på 30-

talet när de i en novellsamling användes för att beskriva teaterns möjligheter. Det var dock 

först år 1962 som den första VR-maskinen dök upp (Arvanaghi & Skytt 2017). “Sensorama” 

(se Bild 1), som maskinen kallades, gav användarna en upplevelse som med hjälp av korta 

3D-filmer, aromer, vindmaskiner och en vibrerande stol skulle replikera en verklig 

upplevelse (Burdea & Coiffet 2003). Morton Heilig försökte genom maskinen bland annat 

simulera en motorcykeltur där vindmaskinerna simulerade blåsten i håret och den 

vibrerande stolen skulle ge känslan av att man körde i väggropar.  

 

 
Bild 1. VR-maskinen Sensorama (Foto: Minecraftpsyco, 2016). 
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Trots detta skulle det dröja ända till 1990-talet innan man började se på virtuell verklighet 

som underhållning, men först på 2010-talet började stora företag satsa på tekniken 

(Arvanaghi & Skytt 2017) och tack vara den stora utvecklingen inom områden såsom 

personliga datorer har utvecklingen av VR tagit fart över hela världen (Burdea & Coiffet 

2003). 

  Teknikens utveckling gjorde det möjligt att tillverka VR-glasögon vars teknik hjälper till 

att lura hjärnan att tro att det ögonen ser är verkligheten. Glasögonen är utrustade med en 

skärm framför varje öga som visar bilden eller filmen som spelas lite olika i de båda 

skärmarna. Detta är för att glasögonen ska härma människans djupseende och övertyga 

hjärnan att det ögonen ser är en helt tredimensionell värld och inte en platt bild trots att 

det är fallet egentligen (Arvanaghi & Skytt 2017). Tekniken att uppfatta avstånd och djup 

med ögonen kallas för stereoskopi (NE). View-Master-glasögonen från 1939 (se Bild 2) är 

ett tidigt exempel som bygger på denna teknik (Walsh 2005). Bilderna på bildrullen som 

placeras i glasögonen uppfattas som tredimensionella då ögonen ser bilden från två olika 

vinklar.  

 

 
Bild 2. View-Master-glasögon (Foto: Nassiri, 2014). 

 

Då dagens VR-glasögon även är utrustade med en accelerometer som gör det möjligt att 

titta omkring i den virtuella miljön tack vare att glasögonen registrerar huvudets rörelser 

(Arvanaghi & Skytt 2017), är VR-glasögonen ett exempel på hur människan kan interagera 

med den virtuella miljön. Just interaktionen, att saker på skärmen förändras baserat på de 

direktiv och kommandon som ges, fängslar användaren i simulationen. Ett fall i 

Storbritannien där två ungdomar fortsatte spela på sitt Nintendo trots att huset de befann 

sig i stod i lågor är ett exempel som visar på hur uppslukad människor kan bli av världen 

som visas på skärmen. Med VR tas den känslan steget längre genom att involvera fler av de 

mänskliga sinnena (Burdea och Coiffet 2003). Detta fenomen är troligen något som alla 

har upplevt någon gång, att man läser en bok, ser en film eller spelar ett spel och plötsligt 

glömmer bort att man faktiskt inte befinner sig i den fiktiva världen. Att barnen inte märkte 
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att den verkliga världen stod i lågor runt dem måste betyda att de mentalt inte alls befann 

sig i sitt hus utan att de var helt frånvarande. Vänder man på det betyder det att de istället 

måste ha varit totalt närvarande i spelets värld. Detta är såklart något som alla 

speltillverkare strävar efter, användare som blir uppslukade av spelet och inte vill eller kan 

sluta spela. På samma sätt blir det därför viktigt även för företag som designar och bygger 

virtuella miljöer. Det här fenomenet, närvaro, är som sagt något som människor upplever 

runt om i världen hela tiden men trots det har forskare haft svårt att enas om hur det kan 

definieras. Detta beror på att trots att närvaro som fenomen är något som alla vet vad det 

är och något som alla troligtvis upplevt på ett eller annat sätt är det oerhört svårt att förklara 

känslan, hur det faktiskt känns att vara närvarande och vad det är som gör att man 

överhuvudtaget känner sig närvarande. Att vara närvarande är en känsla på samma sätt 

som kärlek och ångest och känslor är svåra att sätta ord på. Trots att alla har varit kära 

någon gång kan ingen riktigt förklara hur det faktiskt, i detalj, känns att vara kär. Ingen vet 

heller helt säkert vad det är som gör att vi blir kära i vissa människor men inte i andra. 

Detta indikerar att problematikens natur ser likadan ut när det kommer till närvarokänsla. 

 Trots svårigheterna att definiera begreppet närvaro är forskare överens om att just 

närvaro är nyckeln för att kunna definiera den virtuella verkligheten i förhållande till den 

mänskliga upplevelsen (Steuer 1992). Teorin kring närvaro som koncept blev viktigare i 

samband med utvecklingen av VR då närvaro fick en stor roll vid designen av den virtuella 

verkligheten. Biocca (1997) påpekar att det går att hävda att det bara är kvalitet och 

kvantitet av närvaro som skiljer virtuell verklighet från andra medium. Rogers (2017) 

stödjer detta då han menar att det som gör VR magiskt är närvaro. Han kallar närvaro för 

VR’s heliga graal och hävdar att närvaro är syftet med virtuella verkligheter. Forskning 

pekar dessutom på att för att mäta användarupplevelser kopplade till en virtuell verklighet 

mäter man användarens närvarokänsla (Ochs et al. 2018; Gamberini & Spagnolli 2003; 

IJsselsteijn & Riva 2003). Problemet är dock som sagt att forskare idag inte har kommit 

överens om en gemensam definition av vad närvaro är (Insko 2003) och Waterworth et al. 

(2015) menar att det därför inte går att komma fram till en gemensam teori kring 

begreppet. På grund av de spridda definitionerna kring vad närvaro är finns det därför inte 

heller någon standardiserad metod för att mäta närvaro (Insko 2003; van Baren & 

IJsselsteijn 2004). 

 På grund av de svårigheter som finns kring att beskriva och definiera fenomenet närvaro 

blir även mätning av närvarokänsla problematiskt då det är svårt att mäta något som man 

inte riktigt vet vad det är. Hur vet man då att undersökningen mäter rätt sak? För att utreda 

detta utökades studiens syfte och istället för att bara genomföra den initiala studien för att 

undersöka detaljnivåns påverkan på närvarokänsla lades även problematik kring mätning 

av närvaro till. Tanken var att använda den initiala undersökningens resultat som en 

utgångspunkt för analys kring just mätningen. 
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1.1 Syfte 

Huvudsyftet med den här studien är att undersöka problematik kring mätning av 

närvarokänsla i relation till en VR-upplevelse. På grund av omständigheterna kring studien 

som nämndes tidigare kommer detta att undersökas genom att analysera en exempelstudie 

som undersöker i vilken utsträckning detaljnivån i virtuella miljöer påverkar användarnas 

närvaroupplevelse. Syftet med exempelstudien är således dels att fungera som grund för 

den andra frågeställningen men även att fungera som grund för beslutsfattande kring nivå 

av detaljer vid utveckling av virtuella miljöer.  

1.2 Frågeställning 

 Vilka utmaningar finns det kring mätning av närvarokänsla i virtuella miljöer? 

 Vilken betydelse har detaljnivån i virtuella miljöer för användarens närvarokänsla? 
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2. Relaterad forskning 

För att kunna svara på studiens frågeställningar genomfördes en litteraturstudie då det var 

viktigt att veta vad andra forskare har kommit fram till när det gäller just mätning av 

närvaro. Definitionen av närvaro blir självklart även den viktig då det som sagt är svårt att 

mäta något utan att veta vad det är. Här nedan presenteras en sammanställning av den 

forskning som vi har läst, olika definitioner som stötts på samt vilken definition den 

resterande rapporten utgått från.  

2.1 Historia 

Coelho et al. (2006) menar att det var Marvin Minsky som under 1980-talet myntade 

begreppet “telepresence”. Begreppet refererade till känslan en mänsklig operatör får när 

denne tycker sig vara fysiskt närvarande på en avlägsen plats tack vare interaktion med ett 

system. Teleoperationer, vilket är en typ av VR, kan exempelvis vara att man styr en sond i 

havets djup utan att faktiskt befinna sig på havsbotten. Termen “telepresence” blir aktuell 

när teleoperatören upplever sig vara mer närvarande i den virtuella miljön än i den verkliga 

världen. 

 Enligt Riva et al. (2015) kom begreppet närvaro (presence) in i den vetenskapliga 

debatten 1992 när Sheridan och Furness publicerade en ny tidskrift med titeln: ”Presence, 

Teleoperators and Virtual Environments”. Samtidigt menar Biocca (1997) att utvecklingen 

av virtuell verklighet drog igång den teoretiska debatten om närvaro men att de flesta 

forskarna är överens om att närvaroupplevelse inte plötsligt uppstod i samband med VR 

utan att illusionen av närvaro finns vid användandet av alla medier. Däremot är VR än så 

länge det medium som kan frambringa den starkaste känslan av närvaro. 

  I första numret av tidskriften som Sheridan och Furness publicerade skiljer Sheridan 

(1992) på ”telepresence” som han ansåg bara syftar till närvaro vid användandet av 

teleoperationer och “virtual presence” som han menar är närvaro framkallad av en virtuell 

miljö. Användandet av VR idag handlar inte längre om att interagera med en riktig plats på 

ett annat ställe utan att interagera med en virtuell värld som har genererats av en dator. 

Användaren slutar att uppleva att interaktionen sker med en dator och upplever istället att 

denne agerar direkt i den virtuella miljön (Coelho et al. 2006).  

2.2 Definitioner av närvaro 

För att kunna konstruera en standardiserad metod för utvärdering och mätning av närvaro 

krävs det att forskare kan komma fram till en fungerande definition av närvaro (Insko 

2003). 

 Lombard och Ditton (1997) har identifierat sex olika konceptualiseringar av närvaro 

baserat på andra forskares definitioner. Den första konceptualiseringen är “presence as 

social richness” vilket de menar att forskare som undersöker den sociala aspekten av 

medium använder sig av. Till exempel undersöks hur personlig och varm ett medium 

upplevs. Den andra konceptualiseringen är “presence as realism” vilket påpekar till vilken 

grad objekt och dylikt kan skapas så verkliga som möjligt. Den tredje, “presence as 

transportation”, handlar om att förflyttas till en annan plats. “Presence as immersion” är 

den fjärde konceptuella idén och den syftar till att mediet omger användarens sinnen. 

Lombard och Ditton använder virtuell verklighet som ett exempel där användaren får ha 

en huvudmonterad skärm, hörlurar och handskar för att involvera flera sinnen. Det femte 
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är “presence as social actor within medium”. I det här fallet interagerar människor med 

artificiella personer/djur på samma sätt som om de vore riktiga. Här är Tamagotchi ett 

exempel där “djuret” tränas och matas fast det inte finns på riktigt. Den sjätte och sista 

konceptualiseringen är “presence as medium as social actor” och det pekar på hur 

människor behandlar olika medium på samma sätt som man behandlar andra människor. 

T.ex. tycker människor att en dator som stödundervisar är bättre på det om en annan dator 

har berömt den istället för att den har berömt sig själv på samma sätt som vi tycker att det 

är så med människor - beröm från andra är mer värt än beröm från en själv. 

 Dessa sex konceptualiseringar kan delas in i två kategorier. Fysisk och social närvaro. 

Fysisk närvaro syftar till känslan att fysiskt befinna sig på en plats medan social närvaro är 

känslan av att befinna sig tillsammans med någon (IJsselsteijn & Riva 2003; van Baren & 

IJsselsteijn 2004). I relation till virtuell verklighet blir fysisk närvaro känslan av att befinna 

sig i den virtuella miljön och social närvaro känslan av social interaktion med en virtuell 

person. IJsselsteijn och Riva (2003) menar att det finns en tredje kategori där dessa två 

kategorier möts som syftar till känslan att vara tillsammans på en delad plats. 

 Lombard och Ditton (1997) definierar närvaro som “the perceptual illusion of 

nonmediation” vilket syftar till när användaren beter sig på samma sätt som denne hade 

gjort om upplevelsen hade varit verklig, när användaren glömmer bort att det är ett 

medium inblandat. När Riva et al. (2015) menar att forskare kan delas in i två grupper när 

det gäller definitioner av närvaro framgår det att “Media Presence”, resultatet av 

upplevelser kopplat till ett visst medium, även används av fler forskare. Den andra 

gruppen, hävdar författarna, pratar istället om “Inner Presence” vilket snarare syftar till att 

närvaro är ett psykologiskt begrepp som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 

upplevelsen av ett medium. 

 Känslan av att “vara där” är kanske den äldsta definitionen av närvaro (Lombard & 

Ditton 1997). Just den definitionen används av en rad olika forskare när de refererar till 

närvaro (Gamberini och Spagnolli 2003; Seaman 2007; Witmer & Singer 1998; Biocca 

2015; Sheridan 1992). Denna definition faller under den tredje konceptualiseringen som 

Lombard och Ditton (1997) presenterade, “presence as transportation” och vidare under 

fysisk närvaro (Riva et al. 2015). Termen “spatial presence”, rumslig närvaro, har blivit en 

vanlig rubricering på denna definition av närvaro (Gamberini & Spagnolli 2015; Laarni et 

al. 2015) och det är just den definitionen som vi utgår från när vi i fortsättningen pratar om 

närvaro. Definitionen fångar upp just den känslan som pojkarna i inledningen upplevde 

när de inte märkte att lägenheten stod i lågor, fenomenet närvaro. 

2.3 Mäta närvaro 

Att det inte finns något allmänt accepterat sätt att mäta närvaro hindrar inte forskare att 

försöka och de som försöker gör det med hjälp av subjektiva eller objektiva metoder, linjen 

mellan dessa är dock inte definitiv då metoder snarare är mer eller mindre subjektiva och 

objektiva (Laarni et al. 2015; Insko 2003; van Baren & IJsselsteijn 2004). 

 För att bedöma kvaliteten på en undersökningsmetod, här i förhållande till rumslig 

närvaro, kan man utgå från sex kriterier (van Baren & IJsselsteijn 2004). Vi har översatt 

kriterierna till svenska. Pålitlighet bedömer både hur metoden fungerar över tid, att den 

samlar in likvärdig information om den utförs vid olika tillfällen, och till vilken grad 

metodens mätpunkter mäter samma underliggande egenskaper. Giltighet ger en bild av 
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hur väl metoden mäter det den är konstruerad för att mäta och känslighet syftar till att 

metoden borde klara av att skilja på olika nivåer av närvaro med en rimlig nivå av detaljer. 

Robusthet syftar till att mätmetoden borde fungera för att mäta olika typer av medium. Icke 

störande betyder att mätmetoden inte får störa själva undersökningen, det som ska mätas. 

Det sista kriteriet, bekvämlighet, hanterar hur metoden står sig i förhållande till att den 

gärna ska vara lättskött, enkel att lära sig, inte alltför kostsam etc.  Van Baren och 

IJsselsteijn (2004) menar att pålitlighet, giltighet och känslighet är de tre viktigaste 

kriterierna för att bedöma en metods kvalité. Därför kommer vi nedan att presentera 

forskarnas syn på just de punkterna i förhållande till de metoder som presenteras. 

2.3.1 Subjektiva metoder 

Det finns en rad olika subjektiva mätmetoder som kan användas vid undersökningar av 

närvarokänsla. De subjektiva metoderna kan delas in i kvantitativa och kvalitativa metoder 

(Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). Nedan följer några exempel på 

subjektiva metoder. 

Om syftet med en undersökning är att framställa generaliserbar och jämförelsebar data 

som möjliggör statistiska uträkningar är en kvantitativ metod nödvändig (Holme et al. 

1997; Laarni et al. 2015). Kvantitativa metoder är mer präglade av struktur och ramar kring 

vilka svar och resultat som är möjliga (Holme et al. 1997). 

 Frågeformulär som utförs efter deltagarnas upplevelse är en vanlig subjektiv mätmetod 

när det gäller att mäta närvaro (Insko 2003; Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 

2004). Fördelar med formulär är att de är enkla att använda, de mäter ofta det de är tänkta 

att mäta (Insko 2003) samt att de inte stör själva upplevelsen då de oftast utförs efteråt 

(Gamberini & Spagnolli 2003; Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). Just att 

frågeformulären besvaras efter upplevelsen kan dock betyda dels att deltagarna glömmer 

bort relevant information (Laarni et al. 2015) men också att upplevelsens sista delar får 

större betydelse då de ligger närmast tidsmässigt när formuläret ska besvaras (Insko 2003; 

van Baren & IJsselsteijn 2004). Pålitligheten och giltigheten för frågeformulär kan 

ifrågasättas. Däremot har de hög känslighet (Laarni et al. 2015).  

 Lombard och Ditton (1997) menar att närvaro inte kan graderas i grader, antingen 

känner man närvaro eller inte. De hävdar att den personliga uppfattningen att en 

upplevelse genererar mer eller mindre närvaro baseras på antalet tillfällen under 

upplevelsen som användaren känner sig närvarande. Detta medför mätmetoder som 

försöker mäta tidsmässiga variationer i närvaro. Dessa går ut på att deltagarna ombeds 

bedöma sin närvarokänsla under upplevelsens gång (Laarni et al. 2015; van Baren & 

IJsselsteijn 2004). Fördelar med den här typen av undersökning är att den inte faller på 

deltagarnas minne på samma sätt som frågeformulär riskerar att göra. Dessutom kan den 

avslöja vilka delar i upplevelsen som genererar störst känsla av närvaro. Trots att metoden 

inte kräver mycket uppmärksamhet från deltagarna kräver den trots allt uppmärksamhet 

vilket medför att uppmärksamheten på den faktiska upplevelsen påverkas. Metoden kräver 

ibland att deltagarna styr ett reglage med handen vilket betyder att den endast är 

tillämpningsbar om upplevelsen inte kräver interaktion av deltagarna. Laarni et al. (2015) 

menar att pålitligheten, giltigheten och känsligheten är relativt hög vid dessa metoder. 

 En kvalitativ metod är passande om djupare förståelse kring forskningsområdet önskas 

istället för generaliserbar data (Holme et al. 1997). Data som samlas in via kvalitativa 
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metoder är inte möjlig att använda i statistiska sammanställningar (van Baren & 

IJsselsteijn 2004). Analyser av kvalitativ data är ofta väldigt tidskrävande (Laarni et al. 

2015; van Baren & IJsselsteijn 2004).  

 Ett exempel på en kvalitativ metod är intervjuer. Öppna intervjuer som utförs efter 

upplevelsen är troligen det bästa sättet att utforska närvaro då det ger deltagarna möjlighet 

att sätta egna ord på sin upplevelse (van Baren & IJsselsteijn 2004; Laarni et al. 2015). 

Metoden kräver dock, precis som frågeformulär, att deltagarna minns vad de upplevt och 

risken finns att personen som utför intervjun påverkar resultatet (Laarni et al. 2005). Ett 

exempel på en sådan situation skulle vara om forskaren är den som ställer frågorna och 

styr samtalet till det resultat som önskas. Detta resulterar i att metoden har tveksam 

pålitlighet men att metodens giltighet är acceptabel. Känsligheten bör även den vara hög 

(Laarni et al. 2015). 

 Fokusgrupper där deltagarna i små grupper får diskutera sina upplevelser kan vara 

passande då det gäller ett komplext fenomen som närvaro där kunskap fortfarande saknas 

då det tillåter deltagarna att tala fritt (Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). 

Då sessionerna spelas in och därefter måste transkriberas är de dock oerhört tidskrävande. 

Varken Laarni et al. (2015) eller van Baren & IJsselsteijn (2004) bedömer metoden utifrån 

pålitlighet, giltighet eller känslighet. 

 De subjektiva metoderna kräver att deltagarna själva måste beskriva och bedöma sina 

upplevelser och det är därför viktigt, vid de kvantitativa metoderna, att alla har samma 

definition av vad som menas med närvaro. Ofta betyder saker dock olika för olika 

människor och alla sätter inte ord på sina upplevelser på samma sätt (Laarni et al. 2015; 

Gamberini & Spagnolli 2003; Insko 2003). Dessutom är det möjligt att vi människor bara 

är medvetna om vissa aspekter av närvaro och att det då inte går att förlita sig på att 

deltagarna själva kan avgöra om de kände sig närvarande eller inte (Laarni et al. 2015; Ochs 

et al. 2018). Waterworth et al. (2015) styrker detta genom att påstå att upplevd närvaro inte 

är detsamma som närvaro. För att bedöma om deltagarna var närvarande i den virtuella 

miljön måste man då komplettera bedömningen med en objektiv metod (Laarni et al. 2015; 

Waterworth et al. 2015). 

2.3.2 Objektiva metoder 

Objektiva metoder kan delas in i olika kategorier - beteende, prestation och 

psykofysiologiska. Alla objektiva metoder är kvalitativa (Laarni et al. 2015). Nedan kommer 

de tre kategorierna att presenteras. 

 Metoder som ser till deltagarnas beteenden för att bedöma deras närvaroupplevelse är 

ofta baserade på observationer. Teorin är att högre närvarokänsla genererar mer naturliga 

reaktioner, reaktioner som även hade uppstått om upplevelsen varit verklig. Beteenden 

som observeras kan vara reflexmässiga reaktioner, att deltagaren rättar till hållningen eller 

att deltagaren duckar för att undvika ett objekt alternativt böjer sig ner för att titta under 

ett objekt (Gamberini & Spagnolli 2003; Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). 

En fördel med observationer är att de inte stör själva upplevelsen och på så vis inte påverkar 

resultatet. Dessutom observeras naturliga reaktioner som därför inte bör påverkas av 

deltagarnas förutfattade meningar och dylikt. Det är dock möjligt att deltagarna medvetet 

håller tillbaka och till exempel inte vill visa att de blev rädda och eftersom observationer 

utförs av människor finns risken att beteenden och reaktioner tolkas fel, det kan vara svårt 
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att veta om en reaktion faktiskt beror på det som precis hände i upplevelsen. Dessutom 

finns risken att observatören tolkar det den ser baserat på resultatet som önskas av studien 

(van Baren & IJsselsteijn 2004; Laarni et al. 2015). Laarni et al. menar att pålitligheten och 

giltigheten generellt är hög när det gäller observationer. Giltigheten kan dock påverkas av 

de saker som tidigare nämnts, en partisk observatör eller att det kan vara svårt att avgöra 

just vad som orsakade en reaktion. Nivån på känsligheten är enligt deras mening tveksam.  

 Att mäta närvaro baserat på prestation grundar sig i tanken att högre närvarokänsla 

leder till bättre prestationer men kopplingen mellan de två kan ifrågasättas (Laarni et al. 

2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). Det är till exempel möjligt att nivån av prestationerna 

grundar sig i deltagarnas motivation och kunskap snarare än i deras närvarokänsla. Laarni 

et al. (2015) menar att undersökningar som grundar sig på mätning av prestationer har hög 

nivå av pålitlighet och eftersom prestationer ofta kan mätas korrekt borde även 

känsligheten vara hög. Däremot hävdar de att giltigheten kan ifrågasättas just för att det 

inte finns någon tydlig koppling mellan prestationer och närvaro då prestationerna även 

påverkas av flera andra faktorer. 

 Psykofysiologiska mätmetoder syftar till att mäta relationen mellan de psykiska och 

fysiska aspekterna kring närvarokänsla. Teorin är att om kroppen reagerar på samma sätt 

som den hade gjort i en verklig situation är närvarokänslan hög. Hjärtat, hjärnan och 

ögonen är exempel på saker som undersöks. Pupillernas storlek och hur de förändras på 

deltagarna under upplevelsen sägs till exempel kunna berätta hur närvarande de upplever 

sig vara (Laarni et al. 2015; van Baren & IJsselsteijn 2004). En fördel med 

psykofysiologiska metoder är att de mäter under hela upplevelsen och på så vis kan urskilja 

vilka tillfällen som genererar högre känsla av närvaro. Nackdelar med metoderna är att det 

är svårt att veta säkert vad det är som mäts, om reaktionerna faktiskt är kopplade till 

närvaro, och utrustningen som behövs för att utföra undersökningarna är väldigt dyr (van 

Baren & IJsselsteijn 2004). Laarni et al. (2015) hävdar därför att psykofysiologiska 

metoder har låg pålitlighet och giltighet men att deras känslighet är rätt hög. 

 Objektiva metoder för att mäta närvaro syftar till att försöka mäta deltagarnas naturliga 

reaktioner som frambringas av upplevelsen (van Baren & IJsselsteijn 2004; Gamberini & 

Spagnolli 2003; Laarni et al. 2015). Genom att kolla om deltagarna beter sig som att det de 

upplever är verkligt kan man bedöma deras närvarokänsla (Waterworth et al. 2015; Insko 

2003).  Problem med objektiva metoder är att bedömaren kan vara partisk och tolka det 

den ser till fördel för ett visst resultat. Dessutom kan det vara svårt att veta vad en reaktion 

beror på (Insko 2003). Laarni et al. (2015) menar också att eftersom närvaro är ett 

personligt mentalt tillstånd borde en objektiv mätmetod av närvaro bekräftas med 

subjektiva bedömningar.  

Man skulle alltså kunna påstå att forskningen visar att för att mäta närvaro måste man 

använda både subjektiva och objektiva metoder. Detta behöver inte vara något negativt då 

olika mätmetoder kan fånga upp skilda saker och på så sätt lyfta ämnet från flera perspektiv 

(van Baren & IJsselsteijn 2004). Holme et al. (1997) menar också att om man kommer fram 

till samma resultat genom användandet av olika tillvägagångssätt kan det vara ett tecken 

på att den information som samlats in är giltig. Även Insko (2003) understryker att fler 

mätmetoder är bättre då det ger större chans att inte missa några skillnader vid 

undersökning av närvaro mellan två villkor. Samtidigt menar Laarni et al. (2015) att 
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objektiva och subjektiva mätmetoder kanske inte behöver vara eniga om ett resultat då det 

är möjligt att de mäter olika aspekter av händelsen. 

2.3.3 Teknikstrul och vikten av en uppgift 

För att mäta närvaro behöver man inte bara fundera kring hur mätningen ska gå till. Nedan 

kommer vi att presentera två andra aspekter som forskare diskuterar i förhållande till 

utformning och förberedelser kring upplevelsen vid mätning av närvaro. 

Den första aspekten handlar om tekniken och utrustningen som används vid 

upplevelsen. Lindeman och Beckhaus (2009) menar att man inte bör låta deltagare se 

andra använda utrustningen innan det är deras tur för att det kan påverka upplevelsen då 

de hävdar att det kan göra att det blir tydligare att upplevelsen inte är verklig. Av samma 

anledning tycker de också att det är viktigt att försöka minimera mängden utrustning som 

är synlig för deltagarna generellt, desto mindre kablar och dylikt som syns desto bättre. 

Dessutom säger de att problem med dagens utrustning inom VR är att dess konstruktion 

kan påverka närvarokänslan hos deltagarna. Tunga VR-glasögon eller kablar som deltagare 

kan trassla in sig i kan förstöra upplevelsen då de inte hör hemma i det virtuella scenariot. 

 Samtidigt hävdar Spagnolli och Gamberini (2002) att det kanske inte nödvändigtvis 

påverkar närvarokänslan om tekniken gör sig påmind under upplevelsen. De menar istället 

att det faktum att deltagarna anpassar sitt agerande i den virtuella miljön efter det som 

händer i den verkliga världen snarare visar att det kanske är möjligt att vara närvarande på 

båda platserna samtidigt. De beskriver till exempel situationer där deltagarna varit på väg 

att trassla in sig i kabeln till VR-glasögonen och snarare anpassat sitt rörelsemönster i 

scenariot än att avbryta för att rätta till kabeln innan de fortsatt i den virtuella miljön.  

Den andra aspekten som vi funnit intressant är att det pratas om att deltagare vid en 

undersökning måste ha en uppgift att utföra i upplevelsen. Gamberini och Spagnolli (2015) 

pratar om rumslig närvaro och nämner att det som kopplar användare till platsen som de 

förväntas känna närvaro i är handlingar och att en rad olika teorier hävdar att handlingar 

är grunden i flera olika psykiska processer och tillstånd som bland annat medvetande och 

närvaro. Att Witmer och Singer (1998) hävdar att närvaro beror på hur mycket 

uppmärksamhet som flyttas från den riktiga världen till den virtuella miljön, att hur mycket 

fokus en användare lägger på den virtuella miljön har en betydelse för hur mycket närvaro 

denne kommer att uppleva och hur de engagerar sig i miljön, tyder också på att deltagare 

känner sig mer närvarande om de förväntas utföra någon typ av handling i miljön. 

3. Metod 

Innan studien genomfördes hade IT-konsultbolaget en grundhypotes - “Mer detaljrikedom 

ger högre närvarokänsla”. För att se om närvarokänsla kunde kopplas till detaljrikedom 

genomfördes en exempelstudie där ett experiment konstruerades då detta är ett bra sätt att 

se om variabler påverkas av eller påverkar andra variabler (Kothari, 2004). Två av de 

metoder som nämndes under litteraturstudien implementerades för att testa metoderna i 

förhållande till mätning av närvarokänsla. Resultatet av exempelstudien analyserades 

sedan med hjälp av den kunskap som vår litteraturstudie bidragit med för att svara på 

frågan om problematik kring mätning av närvaro. 
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3.1 Utrustning 

Utrustningen som användes under studien var en HMD (”Head mounted dispay” eller VR-

glasögon) från Samsung av typen Odyssey (se Bild 3). Headsetet har ett 110° brett synfält i 

en Dual 3.5” AMOLED-skärm med 1440*1600 upplösning. Headsetet kopplades till datorn 

med en HDMI-kabel som är fyra meter lång och väger cirka 645 gram. Den är 7,95” bred, 

5,18” hög och 4,37” djup (Samsung u.å.-a). Headsetet är skapad på Microsofts plattform 

Windows Mixed Reality. Deltagarna kunde justera hur hårt headsetet skulle sitta på 

huvudet med hjälp av ett “justeringshjul” på baksidan av headsetet. 

 I kombination med VR-glasögonen användes handkontroller av typen HMD Odyssey 

Controllers (se Bild 3). För att navigera i den virtuella miljön kunde deltagarna hålla ner 

touchpad-knappen, peka med controllern dit de ville förflytta sig och sedan släppa 

touchpad-knappen för att teleportera sig dit (Samsung u.å.-b). 

 

 
Bild 3. Bild på utrustningen som användes, VR-glasögonen, handkontrollerna och den 

bärbara datorn (Foto: privat). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Experimentet utformades genom att skapa två versioner av samma scenario där skillnaden 

mellan versionerna var nivån av detaljrikedom just för att se om den variabeln påverkade 

närvarokänslan. Scenariot bestod av en lägenhetsvisning där man som användare kunde 

röra sig runt i lägenheten. Den virtuella miljön skapades i programmet Unreal Editor som 

är en del av Unreal Engines suite Unreal Studio (Unreal u.å.). 

 I lägenheten med hög detaljnivå (se Bild 4) har alla material färger med strukturer som 

påminner om verkligheten, tv-bänken har en färg och struktur som påminner om trä, 

soffans färg har en struktur som liknar tyg etc. Det finns skuggor från föremål baserat på 

hur ljuset i lägenheten faller och föremål speglas i trägolvet i hall/vardagsrum. 
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Bild 4. Bild över vardagsrummet i den detaljrika lägenheten (Foto: privat). 

 

I den andra versionen (se Bild 5) är alla dekorationer bortplockade och bara möblerna finns 

kvar. Alla väggar, golv och möbler är helfärgade och utan några strukturer.  Skuggorna är 

bortplockade och det förekommer inga reflektioner. I fortsättningen refereras de två olika 

versionerna till som den detaljrika respektive detaljsnåla versionen. 

 

 
Bild 5. Bild över vardagsrummet i den detaljsnåla lägenheten (Foto: privat). 

 

Experimentet gick sedan ut på att låta vissa deltagare testa den ena versionen och låta några 

andra testa den andra versionen för att jämföra om deras närvarokänsla varit annorlunda 

beroende på vilken version de testat.  

 För att mäta deras närvarokänsla beslutades att kombinera en subjektiv och en objektiv 

metod då vår litteraturstudie visade på att flera metoder, gärna en kombination av 

subjektiva och objektiva metoder, är att föredra. 

 Den subjektiva metoden som användes var ett frågeformulär som deltagarna fick svara 

på efter upplevelsen där frågorna hade som syfte att fånga upp deras nivå av närvaro. 

Forskning visar på att frågeformulär är bra att använda vid genomförande av experiment 

(Insko 2003) och att de kommer att fortsätta att vara det grundläggande tillvägagångssättet 

vid undersökning av närvaro (Laarni et al. 2015). Frågeformulär resulterar dessutom i 
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kvantitativ data vilket är bra när resultaten ska jämföras och generaliseras. Formuläret 

skapades i Google Forms och deltagarna fick besvara frågorna på en dator som 

tillhandahölls efter avslutat experiment. Frågeformulärets utformning ändrades under 

arbetets gång vilket framkommer i kapitel ”3.3.4 Slutsats av förstudie”. 

 För att komplettera med en objektiv metod lades även beteende-observationer till som 

ett mätverktyg. Denna metod valdes framförallt i förhållande till vad som ansågs mest 

rimligt för studiens resurs- och tidsramar. Psykofysiologiska metoder (se kapitel ”2.3.3 

Objektiva metoder”) ströks direkt då ekonomi för den utrustning som behövs vid sådana 

undersökningar inte fanns tillgänglig och även undersökningar som ser till prestationer 

togs bort då det inte kändes aktuellt för det scenariot som skulle utgöra grunden för 

undersökningen. Observationerna utfördes genom att observera deltagarnas beteenden 

och reaktioner och skriva ned i vilket sammanhang dessa observerats baserat på vad 

datorskärmen visade att deltagaren precis såg eller gjorde i den virtuella miljön. 

 Då litteraturstudien visade att det kan vara fördelaktigt att utföra en uppgift för att 

uppleva närvaro i en virtuell miljö skapades en enkel uppgift åt deltagarna. Meningen med 

denna uppgift var att deltagarna skulle bli tvungna att lägga fokus på uppgiften som skulle 

utföras och i och med detta få en känsla av miljön de befann sig i. Funderingar och frågor 

om hur pass avancerad uppgiften behövde vara uppstod dock och därför utformades ett 

antal olika uppgifter med olika grad av svårighet som testades genom en förstudie. 

3.3 Förstudie 

Under genomförandet av förstudien observerades deltagarna och de fick fullfölja sin 

medverkan genom att svara på ett frågeformulär. 

Den första uppgiften som testades gick ut på att deltagarna på eget bevåg skulle röra sig 

i lägenheten och hitta sex stycken äpplen. De skulle sedan plocka upp äpplena och placera 

dem på en bricka som låg på ett bord i hallen. Äpplena var inte gömda på svåråtkomliga 

ställen, utan de var relativt enkla att hitta förutsatt att deltagarna rörde sig i hela 

lägenheten. Äpplena placerades på samma position i både den detaljrika och den 

detaljsnåla versionen av lägenheten för att de skulle vara lika lätta/svåra att hitta. 

Placeringarna var medvetet valda för att övriga objekt i den detaljrika versionen inte skulle 

dölja äpplena. 

Den andra uppgiften gick också ut på att deltagarna skulle röra sig i lägenheten och hitta 

sex stycken äpplen. Nu skulle deltagarna dock inte plocka upp äpplena utan endast 

lokalisera dem och sedan muntligt beskriva vart i lägenheten äpplena låg. Äpplena i detta 

scenario var placerade på samma positioner som i det föregående scenariot. 

 Den sista uppgiften gick ut på att deltagarna skulle bli guidade genom lägenheten. 

Deltagarna tog på sig utrustningen och fick sedan ett muntligt direktiv att exempelvis gå 

till kontoret. Därefter fick deltagarna på eget bevåg hitta rätt rum och när de tagit sig till 

rätt rum fick de ett nytt direktiv. Tanken med denna uppgift var att deltagarna skulle se 

hela lägenheten och direktiven de gavs såg därför till att alla rum passerades (se Bild 6). 
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Bild 6. Lägenhetens planlösning (Foto: privat). 

 

Formuläret som deltagarna fick svara på efter förstudien skapades baserat på “Dinh et al.”-

formuläret (van Baren & IJsselsteijn 2004) då detta vid denna punkt ansågs lämpligt. 

Lämpligheten baserades på att frågorna upplevdes relevanta för studien samt att de var 

överskådliga och ansågs relativt enkla att förstå. Formuläret består av 14 punkter och 

baserat på dessa frågor översattes och konstruerades frågor för studien.  

 Deltagare till förstudien hittades genom ett bekvämlighetsurval då de kontaktades 

baserat på att de befann sig inom en närliggande geografisk yta. Det togs inte hänsyn till 

några speciella kriterier i förhållande till vilka som kontaktades annat än det. 

3.3.1 Analys av förstudie 

Förstudien genomfördes av 13 deltagare, fem deltagare fick i uppgift att plocka upp 

äpplena, fyra blev instruerade att lokalisera äpplena och fyra blev guidade genom 

lägenheten. Varje grupp fördelades sedan över den detaljrika och detaljsnåla versionen. 

När experimenten var genomförda sammanställdes resultaten av både observationerna 

och frågeformulären innan en analys av resultaten genomfördes. 

Fördelar med den första uppgiften, där deltagarna fick plocka äpplen, var att deltagarna 

skötte sig själva efter att de fått sina instruktioner och startat uppgiften, de behövde inte 

någon större hjälp efter att de hade kommit igång och att uppgiften låg på en bra tidsnivå. 

Deltagarna förstod uppgiften bra och förstod när den var slutförd och tack vare placeringen 

av äpplena besökte alla deltagarna samtliga rum i lägenheten innan de var klara. 

 Några nackdelar som framkom var att tekniken, specifikt handkontrollerna, strulade en 

hel del när deltagarna skulle plocka upp äpplena. Tidvis fungerade inte “grip”-funktionen 

på den ena kontrollen vilket skapade problem för deltagarna. Ibland frös en hand helt och 
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scenariot var tvunget att startas om för att deltagarna skulle kunna fullfölja uppdraget. De 

stötte även på problem när de skulle placera äpplena på brickan i och med att äpplena var 

runda och stundvis rullade iväg. Överlag syntes det dessutom att deltagarna hade svårare 

att lära sig tekniken i detta scenario än i de andra scenarierna. 

Även vid den andra uppgiften, att hitta äpplen, kunde deltagarna röra sig själva utan 

någon hjälp utöver genomgången av handkontrollerna innan upplevelsen. Det framgick 

även att deltagarna hade lättare att lära sig tekniken här då de inte behövde plocka upp 

något. Deltagarna besökte alla rum i lägenheten och även denna uppgift låg på en hanterbar 

tidsnivå. En nackdel var att en del av deltagarna var fundersamma över vad syftet var då de 

frågade om de skulle plocka upp äpplena när de hittat det första. 

De fördelar som framkom med den sista uppgiften, där de blev guidade genom 

lägenheten, var att tekniken var enkel att lära sig då deltagarna endast behövde teleportera 

sig runt i lägenheten. De fick även se hela lägenheten då de guidades genom den. 

 Ett par nackdelar var att uppgiften tog kort tid och det kändes som att den gick för 

snabbt att genomföra. Det var heller inget riktigt syfte med uppgiften och känslan var även 

att deltagarna stördes när de fick sina anvisningar om vilket rum de skulle förflytta sig till. 

3.3.4 Slutsats av förstudie 

Både uppgiften där deltagarna skulle plocka äpplen och där de skulle hitta äpplen 

fungerade överlag bra. På grund av de tekniska problemen när deltagarna skulle plocka upp 

äpplena bestämdes det dock att gå vidare med scenariot där de endast skulle hitta äpplena. 

För att minska risken för tekniska problem ännu mer beslutades det även att deltagarna 

endast skulle använda en handkontroll i experimentet då en del deltagare hade tryckt på 

fel knappar av misstag och ibland då lämnat hela scenariot.  

 Frågeformuläret byttes i detta skede ut då vår litteraturstudie vid denna punkt hade 

fortskridit och det hade framkommit att både van Baren och IJsselsteijn (2004) och Laarni 

et al. (2015) undersökt och betygsatt ett antal olika frågeformulär och bedömt dessa utifrån 

pålitlighet, giltighet och känslighet. Ett formulär som hade betygsatts högt i dessa 

kategorier var formuläret “Igroup Presence Questionnaire” (IPQ) och därför bestämdes det 

att gå vidare med det formuläret istället. Det hade även uppkommit funderingar från 

deltagarna rörande det första formulärets formuleringar, till exempel var det några som 

tyckte att de fick svara på exakt samma fråga mer än en gång, vilket också låg bakom 

beslutet att byta formulär. IPQ består av 14 frågor som besvaras utifrån en graderingsskala 

med fem punkter (Igroup u.å.). Frågeformuläret översattes från engelska till svenska och 

frågor om deltagarnas kön, ålder, erfarenhet av VR samt vana av data- och tvspel lades till 

(se Bilaga 1) då dessa frågor användes för att placera deltagarna i olika grupper (se kapitel 

”3.4.1 Urval”). 

3.4 Experiment 

När analysen av förstudien var gjord och ett beslut om hur det faktiska experimentet skulle 

genomföras och mätas hade tagits påbörjades genomförandet av dem. En justering som 

gjordes var att äpplena som hade placerats ut inför förstudien flyttades för att de skulle bli 

aningen svårare att hitta då de flesta tidigare hade varit synliga på väldigt långt håll men 

de var fortfarande placerade på samma positioner i både den detaljrika och den detaljsnåla 

versionen (Se Bild 4 och Bild 5 till höger om den öppna spisen). 
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Två olika grupper fick testa de olika versionerna. Grupp ett testade den detaljrika versionen 

och grupp två testade den detaljsnåla versionen. Båda grupperna hade som uppgift att hitta 

de sex äpplena som hade placerats ut. 

 Alla experiment startade med att deltagarna fick en genomgång av tekniken där de fick 

se hur handkontrollen fungerar, de fick veta vilken knapp de behövde trycka på för att ta 

sig runt i lägenheten med hjälp av kontrollen. De visades även hur de skulle ställa in VR-

glasögonen för både komfort och stabilitet vid utförandet av experimentet. 

 Experimentet genomfördes i lokaler i MIT-huset på Umeå Universitet. Inför varje 

experiment frigjordes en yta på ungefär fyra gånger fyra meter. Ytan var tillräckligt stor för 

att deltagarna kunde röra sig i den mån längden på kabeln till VR-glasögonen tillät utan att 

riskera att gå in i något. Deltagarna placerades ungefär i mitten av den frigjorda ytan innan 

de blev instruerade att ta på sig VR-glasögonen varpå experimentet påbörjades (se bild 7). 

 

  

Bild 7. Bild som visar en deltagare som med utrustningen på letar efter äpplen i den 

virtuella miljön (Foto: privat). 

 

Under tiden som deltagarna interagerade med den virtuella miljön observerades de på 

samma sätt som under förstudien. Observationerna skrevs ned och numrerades för att 

kunna koppla ihop vilken observation som hörde ihop med vilket svar på frågeformuläret. 

3.4.1 Urval 

Deltagare till experimenten hittades till en början genom ett inlägg som publicerades i ett 

antal grupper på Facebook som sökte personer som kunde tänkas ställa upp. Detta 

resulterade dock i ytterst få intresserade, varför det beslutades att istället kontakta 

personer direkt. När personer till studien valdes gjordes ett bekvämlighetsurval eftersom 

det som avgjorde vilka som kontaktades var att de var lätta att få tag i och att de befann sig 

i vår geografiska närhet. 

 Dessutom gjordes ett kvoturval, vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval, då det innan 

undersökningen bestämdes att varje grupp skulle bestå av personer som uppfyllde vissa 
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egenskaper (Holme et al. 1997). De egenskaper som ansågs relevanta för undersökningen 

var om de testat VR sedan tidigare samt vana med tv- och datorspel då det kunde tänkas 

påverka deras förmåga att jämföra upplevelsen med andra liknande upplevelser.  

3.4.2 Inför analys 

Svaren på frågeformulären sammanställdes inför analysen i fem kategoriseringar baserat 

på de påståenden/frågor som tycktes röra samma ämne (se Tabell 1). Tanken var att 

undersöka eventuella korrelationer mellan vad deltagarna svarade på frågorna rörande 

närvarokänsla och övriga frågor. Frågorna sammanställdes då för att underlätta vid 

jämförelserna då det är enklare att jämföra fem kategorier än 14 frågor. 

 

Kategori Påståenden/frågor 

Närvarokänsla/”vara där” 

"I den datorgenererade miljön hade jag en känsla av 
att vara där" 

"Jag kände mig inte närvarande i den virtuella 
miljön" 

"Jag kände mig närvarande i den virtuella miljön" 

Verklig/Realistisk 

"Jag kände att jag bara tittade på bilder" 

"Den virtuella världen verkade mer realistisk än den 
verkliga världen" 

"Hur verklig verkade den virtuella världen för dig? 
(Helt verklig vs. inte alls verklig)" 

"Hur verklig verkade den virtuella världen för dig? 
(Fantasivärld vs. verklig värld)" 

Uppslukad/Omgiven 

"På något sätt kände jag att den virtuella världen 
omgav mig" 

"Jag var helt uppslukad av den virtuella världen" 

Medveten/Uppmärksam 

"Hur medveten var du om den verkliga världen runt 
dig när du rörde dig i den virtuella världen? (ljud, 
rumstemperatur, andra människor, etc.)?" 

"Jag var inte medveten om min verkliga miljö" 

"Jag lade fortfarande uppmärksamhet på den verkliga 
miljön" 

Agerande 

"Jag kände att jag agerade i den virtuella miljön 
snarare än att jag styrde något från utsidan" 

"Hur mycket tycker du att din upplevelse i den 
virtuella miljön överensstämde med din upplevelse i 
den verkliga världen?" 

Tabell 1. Kategorisering av frågor/påståenden från frågeformuläret. 

3.4.3 Forskningsetiska principer 

När man genomför en studie är det viktigt att respektera integriteten hos studiens 

deltagare. För att se till att dem respekterades följdes de forskningsetiska principerna, som 

är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet år 1990, vid 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). De forskningsetiska principerna består av fyra 
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huvudkrav. Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.  

 Gällande informationskravet upplystes deltagarna innan experimentet om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde kontakta oss 

för att avbryta deras medverkan. Deltagarna fick endast begränsad information angående 

syftet innan deras deltagande i experimentet då en observation genomfördes och vetskap 

om syftet skulle kunna påverka deras beteende. När de sedan skulle svara på formuläret 

fick de ytterligare information, som att resultatet av studien ska publiceras i DiVA, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet. Deltagarna fick tillgång till vår mail om de ville kontakta oss.  

 Gällande Samtyckeskravet informerades alla deltagare innan deras medverkan att deras 

svar var och kommer att förbli anonyma. Då datainsamlingen inte berörde privat 

information eller var av etiskt känslig natur lämnades samtycke när formuläret skickades 

in. Deltagarna kunde på eget bevåg bestämma på vilka villkor de deltog i studien. Om de av 

någon anledning ville avbryta sitt medverkande kunde de göra detta utan negativa följder. 

 Konfidentialitetskravet berör information av känslig natur, såsom användande av 

personuppgifter, frågor av etisk natur och personliga åsikter. Det ansågs inte som 

nödvändigt att underteckna något tystnadsplikt-dokument då utformningen av studien 

inte berörde frågor av denna natur, utan endast berörde frågor i relation till studiens 

område. 

 Det sista kravet, Nyttjandekravet, handlar om att de uppgifter som samlats in om 

enskilda personer endast används för det syfte som de samlats in till och inte någonting 

annat. Uppgifter som samlades in om de enskilda personerna användes endast som grund 

för studiens diskussion, analys av datamaterial och resultat. Det insamlade datamaterialet 

användes endast för studiens ändamål och kommer inte att publiceras ytterligare 

någonstans. 

3.5 Metodkritik 

Att studien genomfördes på detta sätt kändes givet då den ursprungliga studien som 

syftade till att undersöka detaljnivåns påverkan på närvarokänsla redan hunnit påbörjas 

när undersökning av problematik kring mätning av närvaro lades till som ytterligare ett 

syfte med studien. Att fullfölja den initiala undersökningen var ett ypperligt tillfälle att 

sedan kunna analysera den med mätproblematiken i åtanke.  

 Med tanke på att närvarokänsla är ett fenomen som är svårt att sätta fingret på kan det 

ifrågasättas om undersökningen verkligen mätte närvaro. Då frågeformuläret är framtaget 

och testat av en rad olika forskare just i syfte att mäta känsla av närvaro borde det dock 

vara ett pålitligt verktyg för det ändamålet. Även observationer är en testad mätmetod och 

då naturliga reaktioner var tänkta att observeras borde dessa framgå tydligt och inte vara 

alltför svåra att missa. Djupare analys kring val av metod återfinns i kapitel ”4.2.1 Metod”. 

4. Resultat och analys 

4.1 Exempelstudie 
Experimentet genomfördes på 22 deltagare. Elva av dem testade den detaljrika versionen 

och elva av dem testade den detaljsnåla versionen.  
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Vid sammanställningen av observationerna sorterades de i tre kategorier baserat på deras 

nivå av verklighetstrogna rörelser. Ingen deltagare stod helt still, alla rörde sig till viss del, 

vad som avgjorde vilken grupp deltagarna placerades i var i hur stor utsträckning de 

förlitade sig på handkontrollen för att förflytta sig runt i lägenheten. De deltagare som 

placerades i gruppen med låg nivå av verklighetstrogna rörelser använde endast kroppen 

för att vända sig i lägenheten. All annan förflyttning gjordes med hjälp av handkontrollen.  

Deltagarna som istället placerades i gruppen med hög nivå av verklighetstrogna rörelser 

använde kroppen till alla typer av rörelser förutom långa transporter, troligen för att 

utrustningen inte tillät detta. De rörde sig över större delen av den yta som var frigjord, 

hukade sig för att till exempel se under badkaret, böjde sig fram för att titta i tvättmaskinen 

och andra rörelser som påminde om hur beteendet troligen hade sett ut om de letat efter 

äpplen på riktigt.  

 De deltagare som föll under varken hög eller låg nivå placerades i en grupp med medel 

nivå av verklighetstrogna rörelser. Dessa deltagare rörde sig nästan ingenting över golvet 

men kunde göra små antydningar till att böja lite på kroppen för att till exempel kolla 

bakom en dörr. 

 Båda grupperna visade nästan exakt samma resultat i detta fall vilket resulterade i 

väldigt lik fördelning grupperna emellan (se Tabell 2). 

 

Nivå av  

verklighetstrogna rörelser 

Antal 

detaljsnål 

Antal 

detaljrik 

Hög  5 5 

Medel 3 4 

Låg 3 2 

Tabell 2. Kategorisering av observationerna.  

 

Nedan kommer resultaten att analyseras utifrån de kategorier som presenterades under 

kapitel ”3.4.2 Inför analys”. 

4.1.1 Närvarokänsla/”vara där” 

Figur 1 visar att på påståendet “Jag kände mig inte närvarande i den virtuella miljön” 

kände majoriteten av deltagarna som testade den detaljsnåla versionen sig så pass 

närvarande att de valt att svara med en 4:a. De som testade den detaljrika versionen var 

inte lika överens om sin uppfattning och trots att majoriteten av dem svarat 4 eller 5 är det 

lika många som valt att svara 3 eller lägre som de som har valt att svara 4. Detta tyder på 

att deltagarna som testat den detaljsnåla versionen kände sig mer närvarande än de som 

testat den andra versionen. Samtidigt visar dock de övriga frågorna under denna kategori 

inte några märkbara skillnader mellan de två grupperna vilket snarare borde betyda att 

båda grupperna kände sig lika närvarande. Observationerna tycks också visa på det då det 

var nästan precis lika många av deltagarna som hamnade i varje kategori av nivån på 

verklighetstrogna rörelser.  
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Figur 1. Sammanställning av svar på frågan ”Jag kände mig inte närvarande i den 

virtuella miljön”. 

 

Det framkom även en del motsägande resultat när vi jämförde deltagarnas svar på 

formulären med vilken observations-kategori de placerats i. Två deltagare, en från varje 

grupp, som svarade väldigt högt på alla frågor under denna kategori, att de kände sig 

närvarande, placerades efter observationerna i den låga kategorin. Samtidigt var det en ur 

varje grupp som placerades i den höga observations-kategorin som enligt formulärsvaren 

inte alls kände sig särskilt närvarande.  

 Även på frågeformulären uppstod en del motsägelser då flera deltagare svarade att de 

kände sig väldigt närvarande på en fråga men på en annan att de inte alls kände sig 

närvarande. 

4.1.2 Verklig/Realistisk 
 

 
Figur 2. Sammanställning av svaren på frågan ”Hur verklig verkade den virtuella 

världen för dig?”. 
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Resultatet på frågorna under kategorin “verklig/realistisk” visade att de båda grupperna 

var väldigt överens i det avseendet. På båda frågorna som löd “Hur verklig verkade den 

virtuella världen för dig?” hamnade de allra flesta svaren centrerat på skalan vilket tyder 

på att deltagarna överlag hade svårt att bestämma sig för hur verkligt de tyckte att det var. 

När frågan hade svarsalternativen som visas i Figur 2 framgår det också att många hade 

svårt att avgöra om de tyckte att världen var realistisk eller inte, framförallt deltagarna som 

testade den detaljsnåla versionen. 

 De två andra frågorna under kategorin fick svar som snarare visar att deltagarna visste 

precis hur de tyckte då frågan om deltagarna upplevde att de tittade på bilder fick ett tydligt 

nej som svar av de allra flesta och på frågan om de upplevde att den virtuella miljön verkade 

mer realistisk än den verkliga världen var de också överens om att så inte var fallet. 

 Vid jämförelse av svaren på dessa frågor med svaren på om deltagarna kände sig 

närvarande kunde inga samband ses. Vissa deltagare som hade svarat att de var väldigt 

närvarande tyckte att det var verkligt och realistisk samtidigt som lika många som känt sig 

närvarande inte tyckte det. Det gick inte heller att se några samband med vilken 

observations-kategori deltagarna placerats i då alla möjliga kombinationer fanns både 

bland de som testat den detaljrika och de som testat den detaljsnåla versionen.  

4.1.3 Uppslukad/Omgiven 

 

 

Figur 3. Sammanställning av svaren på påståendet ”Jag var helt uppslukad av den 

virtuella världen”. 

 

Figur 3 visar svaren vid påståendet “Jag var helt uppslukad av den virtuella världen”. 

Svaren visar att majoriteten av de som testade den detaljsnåla versionen kände sig 

uppslukade till den grad att de svarat med en 4:a. Deltagarna som testade den andra 

versionen var inte lika överens och majoriteten kände sig mindre uppslukade och svarade 

lägre än 4. Detta tyder på att de som testade den detaljsnåla versionen kände sig aningen 

mer uppslukade. Samtidigt visar dock svaren på den andra frågan under kategorin att de 

båda grupperna kände sig lika omgivna av den virtuella världen då majoriteten i båda fallen 

svarat nära “håller helt med” på skalan. 
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Vid jämförelse med frågorna under närvaro-kategorin framgick det att ingen av de två som 

svarat att de inte kände sig närvarande kände sig uppslukade heller. Utöver det kunde inga 

samband ses kring hur deltagarna svarat på frågorna under denna kategori och de som 

rörde närvaro.  

4.1.4 Medveten/Uppmärksam 
 

 
Figur 4. Sammanställning av svaren på påståendet ”Jag lade fortfarande 

uppmärksamhet på den verkliga miljön”. 

 

Figur 4 visar att på påståendet “Jag lade fortfarande uppmärksamhet på den verkliga 

miljön” svarade majoriteten av deltagarna som testade den detaljsnåla versionen med en 

2:a. Bland de som testade den detaljrika versionen var svaren mer spridda där de flesta 

svarade med en 3:a vilket pekar på att deltagarna som testade den detaljsnåla versionen 

lade mindre fokus på verkligheten än den andra gruppen. De övriga frågorna visade också 

att deltagarna från gruppen som testat den detaljsnåla versionen var mindre medveten om 

den verkliga miljön men att även den andra gruppen inte heller hade upplevt att de var 

särskilt medvetna. 

 De två deltagare som svarade att de inte kände sig närvarande lade sig i mitten när de 

svarade på hur medvetna de var om den verkliga världen. De övriga deltagarna hamnade 

utspritt då lika många som kände sig närvarande svarade att de hade varit medvetna om 

den verkliga världen som de som inte hade varit medvetna. 

 Även på frågan om de lagt uppmärksamhet på den verkliga världen svarade de två som 

inte känt sig närvarande likadant då de upplevde att de hade lagt uppmärksamhet på den 

verkliga världen. Bland de som testade den detaljsnåla versionen svarade majoriteten av de 

som kände sig närvarande att de inte hade lagt någon uppmärksamhet på den verkliga 

världen. Samtidigt svarade de närvarande som hade testat den detaljrika versionen mer 

spritt då lika många svarade att de inte hade lagt uppmärksamhet på verkliga världen som 

de som lagt sig i mitten på skalan, kanske för att de inte kunde avgöra varken eller. 
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4.1.5 Agerande 

 

 
Figur 5. Sammanställning av svaren på frågan Hur mycket tycker du att din upplevelse 

i den virtuella miljön överensstämde med din upplevelse i den verkliga världen?”. 

 

Figur 5 visar att på frågan “Hur mycket tycker du att din upplevelse i den virtuella miljön 

överensstämde med din upplevelse i den verkliga världen?” visar svaren mellan de två 

grupperna inte några stora skillnader då majoriteten i båda grupperna lagt sig runt mitten 

av skalan. Den andra frågan under kategorin visade samma resultat. 

 Vid jämförelse med närvaro-kategorin framgick att majoriteten av de som kände sig 

närvarande också tyckte att de agerade i den virtuella miljön snarare än att de styrde något 

från utsidan i båda grupperna. Ingen av de som inte kände sig närvarande tyckte att de 

agerade i den virtuella miljön.  

 Av deltagarna som testade den detaljrika versionen svarade majoriteten av de som 

kände sig närvarande att deras upplevelse i den virtuella miljön överensstämde med deras 

upplevelse i den verkliga världen. Utöver det kunde inga fler samband dras. 

4.1.6 Sammanfattning 

Hypotesen inför undersökningen löd ”Högre detaljnivå ger högre närvarokänsla”. Om 

detta vore sant borde resultatet och analysen av undersökningen visat tydliga tendenser till 

att de deltagare som testat den detaljrika versionen upplevt en högre närvarokänsla än 

deltagarna som testat den detaljsnåla versionen. Det var dock svårt att utläsa några 

skillnader i svaren på frågeformulären mellan de två grupperna. Trots att fördelningen på 

graderingsskalorna inte var exakt lika i de båda fallen visade de flesta frågor att majoriteten 

i de båda grupperna hade haft samma upplevelse. På en fråga framkom det att de som testat 

den detaljsnåla versionen hade aningen högre närvarokänsla i svaren från frågeformulären 

men detta syntes inte på de övriga två frågorna under samma kategori. Det syntes inte 

heller när observationerna analyserades. Dessutom var det vissa deltagare som svarade 

osammanhängande på frågorna i formuläret. Även en del observationer var motsägande då 

deltagare som svarat att de var närvarande inte visade några tendenser till det i sitt 

agerande och andra deltagare som istället svarat att de inte var närvarande visade tecken 

på att de var det. Djupare analys kring detta återfinns i kapitel ”4.2.1 Metod”. 
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Vid jämförelse mellan de övriga kategorierna och nivån av närvarokänsla kunde vi urskilja 

lite mer och det framgick att de som inte upplevde närvaro inte heller kände sig uppslukade 

av den virtuella miljön, att de fortfarande lade uppmärksamhet på den verkliga världen och 

att de inte upplevde att de agerade direkt i den virtuella miljön. Bland deltagarna som 

kände sig närvarande framgick det att majoriteten upplevde att de agerade i den virtuella 

miljön snarare än att de styrde något från utsidan i båda grupperna. De skillnader mellan 

grupperna som kunde urskiljas bland deltagarna som kände sig närvarande var att 

deltagarna i den detaljsnåla versionen upplevde att de lade mindre uppmärksamhet på den 

verkliga världen och att deltagarna som testade den detaljrika versionen kände att deras 

upplevelse i den virtuella miljön stämde överens med upplevelsen i den verkliga världen i 

större utsträckning. 

 Svaret på frågan ”Vilken betydelse har detaljnivån i virtuella miljöer för användarens 

närvaroupplevelse?” blir således att detaljnivån inte verkar ha någon märkbar betydelse 

för närvarokänslan. 

4.2 Analys av mätning av närvaro 

Vad betyder då svaret att detaljnivån inte spelar någon roll för närvarokänslan och att 

hypotesen som företaget hade om att högre detaljnivå ger högre närvarokänsla då troligen 

var fel? Är mätningen inte genomförd på ett korrekt sätt? Har vi för lite kunskap kring 

området? Är svaret överhuvudtaget rimligt? 

 Här nedan följer en analys av exempelstudien i syfte att lyfta och diskutera just dessa 

frågor samt annan problematik kring mätning av närvaro som framkom under arbetet med 

exempelstudien.  

4.2.1 Metod 

Resultatet från exempelstudien visade att den subjektiva och den objektiva mätmetoden 

inte visade samma sak. En del deltagare som själva svarade att de hade känt hög närvaro 

visade inte alls det under observationen och för en del deltagare blev det tvärtom. Det fanns 

dock även en del deltagare där de två metodernas resultat överensstämde. Detta skulle 

kunna bero på att de olika metoderna fångar upp olika typer av närvaro (Laarni et al. 2015; 

van Baren och IJsselsteijn 2004). Det är möjligt att närvaro kan vara både subjektiv och 

objektiv. Enligt Holme et al. (1997) kan olika resultat från olika metoder vara ett tecken på 

att den information som har samlats in inte är giltig vilket skulle kunna bero på att studien 

genomförts på ett felaktigt sätt eller att fel saker har undersökts. Troligast är dock att det 

beror just på att metoderna mäter olika typer av närvaro då både observationer som metod 

(Waterworth et al. 2015; Insko 2003) och det specifika frågeformuläret som användes (van 

Baren och IJsselsteijn 2004; Laarni et al. 2015) styrks av andra forskare som lämpliga att 

använda vid mätning av närvaro. 

 Om närvaro är subjektiv, eller snarare när närvaro är subjektiv, bör den mätas med en 

subjektiv metod. Forskare menar att för att mäta användarupplevelser kopplade till VR 

mäter man närvaro (Ochs et al. 2018; Gamberini & Spagnolli 2003; IJsselsteijn & Riva 

2003) och i detta fall känns det naturligt att närvaro blir subjektiv. Användarupplevelser 

är subjektiva, bara användaren själv kan svara på ifall denne tyckte bra eller dåligt om 

upplevelsen, och då borde också mätning av närvaro i syfte att mäta användarupplevelse 

vara subjektiv. Om användaren själv inte upplever sig vara närvarande och om det då 

betyder att användaren hade en dålig upplevelse är det inte relevant att en forskare som 
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genomfört en objektiv undersökning står och hävdar att deltagaren visst var närvarande 

och således borde ha tyckt bra om upplevelsen. Den enda som kan svara på vad användaren 

tyckte om upplevelsen är användaren själv. 

 Att den objektiva undersökningen inte visade samma resultat beror alltså troligen på att 

den objektiva metoden istället mätte objektiv närvaro, reaktioner och aktioner som 

användaren inte kan kontrollera då det sker instinktivt om användaren känner sig 

närvarande. Under en lägenhetsvisning sker det inte särskilt många saker som frambringar 

dessa reaktioner vilket borde betyda att en deltagare som lugnt och försiktigt rörde sig 

genom lägenheten, på samma sätt som denne skulle kunna ha gjort under en riktig 

lägenhetsvisning förutom att då istället gå med benen istället för med en handkontroll, inte 

nödvändigtvis gjorde detta för att denne inte var närvarande utan kanske snarare för att 

det ligger i deltagarens natur och det speglar hur användaren hade betett sig på en riktig 

lägenhetsvisning.  

 I exempelstudien som hade som syfte att undersöka detaljnivåns påverkan på 

närvarokänsla bör således resultaten från den subjektiva mätmetoden väga tyngre än den 

objektiva metoden. Detta då undersökningen genomfördes för att se till användarens 

upplevelse, vilket som sagt blir subjektivt. 

 Att använda en objektiv mätmetod borde istället vara relevant vid VR-upplevelser som 

kräver naturtrogna reaktioner från användarna. Militärövningar som utförs med hjälp av 

VR känns som ett tydligt exempel på just det. Om syftet med övningen är att militären ska 

öva på situationer som kan utspela sig i krig som i verkligheten är på liv och död faller det 

platt om användarna inte upplever att de faktiskt är där och beter sig och reagerar som att 

det vore på riktigt. Här krävs det att de instinktiva reaktionerna, som sker utan att vi 

människor tänker på det, stimuleras vilket då bör mätas med en objektiv metod då det i det 

här fallet inte är relevant om användaren själv uppger att det kändes verkligt om denne inte 

betedde sig på det sättet. 

 Om det faktum att deltagarnas beteende i lägenheten inte stämde överens med deras 

svar kring närvaro beror på att de, trots att de inte verkade närvarande, betedde sig på 

samma sätt som de hade gjort i en verklig situation måste vi här också ställa oss frågan om 

närvarokänsla överhuvudtaget är relevant att mäta i det här sammanhanget. Om målet 

med en VR-miljö är att visa upp lägenheter blir syftet med miljön snarare att vara ett 

verktyg för ändamålet att sälja lägenheten än att användaren ska transporteras till en 

annan värld. Då känns det rimligt att det är viktigare att användaren, eller spekulanten på 

lägenheten, får en känsla av lägenhetens storlek och dimensionerna på rummen än att 

denne faktiskt på riktigt tror att den befinner sig i lägenheten och då blir närvarokänslan 

inte lika intressant. Det är mycket möjligt att kopplingen mellan virtuella verkligheter och 

närvaro har blivit inpräntad både hos forskare och företag som bygger VR-miljöer till den 

grad att man tar förgivet att det alltid är känsla av närvaro som bör undersökas och mätas 

vid utvärdering av användarnas upplevelser. Det är nog dock inte alltid närvaro som borde 

mätas. Vad VR-miljön ska användas till bör avgöra om närvarokänslan är relevant eller 

inte. Kräver användandet av miljön, nivån av vad man får ut av att använda miljön, att 

användarna får en känsla av att ”vara där”? Vid underhållning, så som spel, är det troligen 

helt rätt att fokusera på närvaro då målet är att få användarna uppslukade av upplevelsen 

till den grad att de inte vill sluta spela. Om tekniken däremot ska användas i kommersiella 
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syften spelar den snarare rollen som ett verktyg och då försvinner syftet med närvaro då 

det är andra aspekter som väger tyngre.  

4.2.2 Teknikens påverkan 

Under experimenten märktes det att kabeln som kopplade ihop VR-glasögonen med datorn 

var i vägen för deltagarna. Det hände att deltagarna trasslade in sig i kabeln när de rörde 

sig och de blev tvungna att stanna upp för att komma loss.  

 En del av deltagarna hade även svårt att få VR-glasögonen att sitta korrekt på huvudet. 

På grund av att glasögonen inte är särskilt anpassningsbara, förutom att det går att justera 

hur hårt de sitter, var det några deltagare som hade svårt att hitta fokus i glasögonen då de 

inte hamnade i rätt vinkel på huvudet.  

 Enligt Lindeman och Beckhaus (2009) kan konstruktionen av ett par VR-glasögon och 

dess kablar påverka en deltagares närvarokänsla. Vid analys av de observationer samt svar 

som studien resulterade i framgick det dock att en av deltagarna som trasslade in sig i 

kabeln och själv påpekade det ändå uppgav att denne hade upplevt en hög grad av närvaro. 

Samtidigt svarade en annan deltagare som hade problem att få fokus i glasögonen att denne 

upplevde en låg grad av närvaro. Det fanns alltså fall som både styrker och motsäger deras 

påstående om teknikens påverkan. Det är också möjligt att deltagare upplevde problem 

med tekniken utan att de själva uttryckte det då det inte aktivt undersöktes i studien vilket 

gör det ännu svårare att säga något om ifall tekniken hade någon betydelse på 

närvarokänslan. 

 Spagnolli och Gamberini (2002) hävdar också att strul med tekniken inte nödvändigtvis 

måste ha en påverkan på närvarokänslan. De säger att om deltagarna anpassar sig till 

problemen och gör dem till en del av upplevelsen kan de vara närvarande på två ställen 

samtidigt. Tecken på detta gick att se då vissa deltagare som trasslade in sig i kabeln enkelt 

tog sig fri och fortsatte som om inget hänt genom att göra rörelser som sammansmälte med 

upplevelsen. Till exempel genom att passa på att vända sig åt det hållet som var nödvändigt 

för att komma loss från sladden när de ändå ville röra sig åt det hållet i den virtuella miljön. 

Två deltagare höll istället kabeln i handen för att hålla koll på den när de rörde sig i den 

virtuella miljön. 

5. Diskussion 

Efter att ha genomfört och analyserat experimenten i exempelstudien har hittades några 

punkter som man kan tänkas vilja se över och eventuellt ändra. Först och främst skulle man 

behöva genomföra experimenten på fler deltagare än det gjordes i denna studie. Dels för 

att kunna lita på resultatet, men även för att få ett generaliserbart resultat. På grund av 

tidsramarna för arbetet påverkades storleken på studiens omfattning. I och med detta 

genomfördes exempelstudien, som det nämndes tidigare, på sammanlagt 22 deltagare, elva 

per grupp. På grund av att det var relativt få deltagare utgjorde varje deltagares svar en rätt 

stor del av de totala svaren. En deltagares svar utgjorde ungefär 9,1 % av resultatet i vardera 

grupp vilket betydde att varje deltagares svar hade en stor påverkan vilket gör det svårt att 

generalisera resultaten.  

 I frågeformuläret (se Bilaga 1) är alternativen på frågorna och påståendena i vissa fall åt 

olika håll. På en fråga är svarsalternativet åt hållet “Håller inte alls med - Håller helt med” 
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medan det på en annan fråga är åt hållet “Väldigt medveten - Inte alls medveten”. Detta 

kanske upplevdes som förvirrande för deltagarna och det är möjligt att vissa deltagare inte 

tittade tillräckligt noga på alla skalor och på grund av det svarade något annat än vad de 

egentligen menade. Dessutom finns frågor och påståenden som “Jag kände mig närvarande 

i den virtuella miljön” och “Jag kände mig inte närvarande i den virtuella miljön”. Även 

detta kanske upplevdes som förvirrande för deltagaren men då frågeformuläret är ett 

befintligt formulär som forskare tagit fram översattes det bara till svenska och inga 

ändringar på skalorna eller frågorna gjordes. 

 Detta betyder dock inte att resultatet som undersökningen ledde fram till inte betyder 

något. Det finns ingenting som säger att det inte hade kunnat se ut på det här sättet även 

om studien genomförts på tusentals deltagare. Det faktum att resultaten ser ut som de gör 

är väldigt intressant då de indikerar att föreställningen som företaget hade var fel. De var 

säkra på att de ville undersöka närvarokänslan hos användarna för att utvärdera deras 

upplevelse av den virtuella miljön. Närvarokänsla kanske, trots de starka kopplingarna 

mellan virtuella verkligheter och närvaro, inte alltid är relevant när det kommer till 

virtuella miljöer utan att det kanske snarare är syftet med miljön som avgör det. 

6. Slutsats 

Forskare har idag inte kunnat enas om en definition av vad närvaro är och hur detta bör 

mätas på bästa sätt. Den här studien har därför haft som syfte att undersöka problematik 

kring mätning av närvaro. Som nämnt i kapitel ”4.1.6 Sammanfattning” blev svaret på 

frågan ”Vilken betydelse har detaljnivån i virtuella miljöer för användarens 

närvaroupplevelse?” att den inte verkar ha någon betydelse. Baserat på det svaret visade 

analysen av exempelstudien att det är mycket troligt att det finns olika typer av närvaro, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till varför det är problematiskt att komma överens 

om en gemensam definition. 

 De olika typerna utgör utmaningar även när det kommer till mätningen av närvaro då 

de måste mätas på olika sätt. Utmaningen blir således att utreda vilken typ av närvaro som 

bör mätas. Om undersökningen syftar till att mäta vad användarna själva tyckte om 

upplevelsen bör subjektiv närvaro mätas. Är det däremot instinktiva reaktioner som ska 

mätas bör istället undersökningen fokusera på objektiv närvaro. Om inte detta är klart blir 

det svårt att motivera om en subjektiv eller objektiv metod bör användas vid 

undersökningen. 

 Det är troligen så att det även finns olika typer av VR-miljöer som också skulle kunna 

ligga till grund för problematiken kring mätning av närvaro då det betyder att närvaro 

överhuvudtaget inte är relevant att undersöka i vissa fall. Detta blir troligen aktuellt när 

tekniken ska användas i kommersiella syften och fungera som ett verktyg. 

 Svaret på frågeställningen ”Vilka utmaningar finns det kring mätning av 

närvarokänsla i virtuella miljöer?” blir alltså att den första utmaningen är att utreda om 

närvaro överhuvudtaget är rätt aspekt att mäta beroende på syftet med den virtuella miljön. 

Om det konstateras vara rätt aspekt blir nästa utmaning att, återigen utifrån syftet med 

miljön, bestämma vilken typ av närvaro som bör mätas. 

 Förslag på vidare forskning är att undersöka vilken subjektiv respektive objektiv metod 

som är bäst lämpad att använda vid mätning av närvaro. Det vore också intressant att 
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genomföra mer forskning som undersöker huruvida subjektiva och objektiva metoder 

faktiskt mäter olika typer av närvaro. Exempelvis genom att använda samma mätmetoder, 

både subjektiva och objektiva, på en rad olika scenarion för att se om de fångar upp olika 

delar beroende på scenariots utformning. Dessutom bör det undersökas vilka aspekter som 

bör ersätta närvarokänsla vid utvärdering av virtuella verkligheter som används för 

kommersiella syften.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – frågeformulär för experiment 
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