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Sammanfattning 
Undersökningen utgår från museiutställningen kungliga brudklänningar på slottet i Stockholm. Denna 

utställning var tillfällig och lades ned i april 2017. Det övergripande syftet är att kartlägga vad som kan 

genomföras för att väcka intresse och skapa mening hos en bredare målgrupp inkluderande yngre 

personer att ta del av utställningen, och skapa mening efter att den har lagts ned. Ett ytterligare syfte är 

att undersöka hur, varför, och vem museiutställningen kungliga brudklänningar, efter att den har lagts 

ned, kan intressera med hjälp av virtuell verklighet (VR). 

I denna undersökning genomförs en litteraturstudie och intervjuer samt observationer på utställningen 

kungliga brudklänningar. Detta ligger till grund för att utveckla en VR-applikationsprototyp där 

huvudsakliga delar av utställningen ingår. Slutligen utvärderas applikationen med avseende på teknisk 

interaktion samt hur det virtuella besöket erfarits för att bedöma huruvida VR kan skapa intresse för 

och utveckla utställningen för en bredare målgrupp. 

Resultatet visar att applikationen har god teknisk interaktion, men den ursprungliga utställningen 

uppmanar inte till erfarande och applikationen lyckas inte utveckla den i detta avseende. Applikationen 

blir inte mer intressant för en yngre målgrupp än dess innehåll. Med hjälp av aspekter av seriösa spel 

och social interaktion samt framtida studier kring ämnet med fler respondenter och ett utökat 

perspektiv kanske dessa begränsningar kan övervinnas. Om teknisk interaktion och social interaktion 

kan integreras kan också upplevelsen utvecklas och få ett meningsfullt sammanhang vilket möjliggör 

erfarande och bättre behållning av det virtuella besöket. 

 

Nyckelord: museum, virtuell verklighet, erfarande. 
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Abstract 
This master thesis investigates the museum exhibition Royal Wedding Dresses at the Stockholm castle. 

This exhibition was temporary and closed in April 2017. The overall purpose is to map what can be done 

in order to raise interest and create meaning in a broader audience including younger people to take 

part in the exhibition, and create meaning of it after it has been closed down. An additional purpose is 

to investigate how, why, and whom the museum exhibition Royal Wedding Dresses can interest using 

virtual reality (VR), after the end of the exhibition. 

In this survey, a literature study, interviews and observations are performed regarding the exhibition 

Royal Wedding Dresses. This is the basis for developing a VR application prototype where major parts 

of the exhibition are included. Finally, the application is evaluated for technical interaction and how the 

virtual visit has been evaluated, to assess whether VR can create interest in, and develop, the exhibition 

for a wider audience. 

The result indicates that the application has good technical interaction, but the original exhibition does 

not encourage the visitor to experience it, and the application is unable to develop it in this regard. The 

application will not be more interesting for a younger audience than its content. With the help of aspects 

of serious gaming and social interaction, as well as future studies on the subject with more respondents 

and an expanded perspective, it may be possible to overcome these limitations. If technical interaction 

and social interaction can be integrated, the experience can also be developed and be put in a meaningful 

context that encourages experience and better retention of the virtual visit. 

 

Keywords: museums, virtual reality, experience.   
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1. Inledning 
Museer är viktiga platser i samhället som fyller ett antal funktioner. De visar upp samhällets kulturarv, 

men de är också en institution för lärande och meningsskapande. Varje föremål berättar sin egen 

historia, och utställningar i sin helhet skapar en berättelse om samhällets historia samtidigt som de ger 

perspektiv på dagens samhälle (Insulander, 2010). Men många museiutställningar är endast tillfälliga 

och med tiden faller de i glömska. Kan de på något meningsfullt sätt bevaras för eftervärlden, sparas 

som en tidsdokumentation?  

Kungliga hovstaterna har på det kungliga slottet i Stockholm ett flertal olika utställningar, däribland 

utställningen kungliga brudklänningar. Denna utställning utgår från fem olika kungliga bröllop i 

Sverige från 1974 – 2015 och visar upp de brudklänningar som då bars. Därtill visas även andra kläder 

och föremål upp, och historien bakom dem presenteras. Bland annat återfinns olika gåvor från andra 

kungahus runt om i världen. Utställningen kungliga brudklänningar samt tidigare och framtida 

utställningar visas ofta i och omkring rikssalen vilket är salen där den kungliga tronen återfinns. 

Kungliga slottet är en mycket gammal och anrik byggnad, men detta innebär också att det finns många 

smala korridorer och branta trappor som gör delar av byggnaden otillgänglig för olika personer, 

exempelvis rullstolsbundna. Det är inte praktiskt genomförbart att tillgänglighetsanpassa en historisk 

byggnad som denna då det skulle göra intrång på dess historiska värde. Kungliga slottet må också vara 

en stor byggnad med många olika rum, men icke desto mindre är lokalbrist ett påtagligt problem då 

många rum är reserverade av olika anledningar. Detta medför att utställningen kungliga 

brudklänningar, många tidigare utställningar, och säkerligen framtida utställningar endast är tillfälliga. 

Efter att ha visats upp under cirka ett år magasineras föremålen när någonting annat upptar deras plats, 

men gamla utställningar blir efterfrågade av allmänheten igen. Därtill uppstår problemet med 

historielöshet och brist på sammanhang när utställningarna läggs ned och tidigare allmänt tillgänglig 

information riskerar att falla i glömska. Relaterat till detta är det ett problem att relativt få unga personer 

besöker utställningarna. Det finns ett inherent historiskt värde som riskerar gå förlorat om 

utställningarna besöks av allt färre personer. Frågan är hur museer i allmänhet och kungliga hovstaterna 

i synnerhet ska kunna locka fler yngre personer att besöka utställningarna.  Därtill är bristande 

tillgänglighet och att många utställningar inte kan vara permanenta på grund av lokalbrist ytterligare 

två problem som påverkar denna och framtida utställningar på slottet.   

Frågan är hur modern teknik som virtuell verklighet (eng. virtual reality, VR) och 360°-bilder skulle 

kunna användas för att ge ett alternativt sätt att uppleva de otillgängliga delarna av utställningen, att 

uppleva utställningen överhuvudtaget efter att den har magasinerats, samt att locka till sig fler yngre 

besökare. VR-glasögon för mobiltelefoner där telefonen sätts ihop med glasögonen blev under 2016 

utnämnt till årets julklapp (DN, 2016). Därmed kan det antas att ett antal personer äger VR-glasögon 

för mobiltelefoner. Om museiutställningar delvis kan upplevas hemifrån med hjälp av mobilt VR och 

360°-bilder kanske detta kan leda vidare till ett riktigt besök på museet.  

Utställningen drottningens brudklänningar kommer innan den läggs ned att grundligt dokumenteras 

med fotografier, videoklipp, ljudguider, texter, och 360°-bilder. Det finns också ett arkiv med historiska 

bilder och filmer. Hur kan detta material användas för att uppleva och ta del av utställningen hemma 

eller på slottet med VR? Hur kan en intresseväckande och meningsfull upplevelse skapas för att 

motarbeta de tidigare nämnda problemen med bristfällig tillgänglighet, lokalbrist, och få unga 

besökare? I denna undersökning genomförs en litteraturstudie och intervjuer samt observationer på 

utställningen kungliga brudklänningar. Detta ligger till grund för att utveckla en VR-

applikationsprototyp där de huvudsakliga delarna av utställningen ingår: fem brudklänningar och 

rikssalen. Slutligen utvärderas applikationen med avseende på teknisk interaktion samt hur det virtuella 

besöket erfarits för att bedöma huruvida VR kan skapa intresse för och utveckla utställningen för en 

bredare målgrupp.  

1.1 Ett första besök på utställningen 
Utställningens huvudfokus ligger på de fem brudklänningar som burits under de fem senaste kungliga 

bröllopen i Sverige mellan 1976 – 2015. Utställningen består dock av mycket mer än bara fem föremål. 

Bland annat visas många andra klädesplagg upp, exempelvis klänningar burna av drottningar och 

prinsessor, kläderna som deras barn bar, samt olika föremål som skor och smycken. Även artefakter 
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såsom de blommor och buketter som användes under bröllopen har återskapats och visas upp på 

utställningen. Utställningen visas i den historiska rikssalen. I rikssalen kan bland annat drottningens 

silvertron betraktas, och olika statyer och utsmyckningar pryder väggarna. Under författarens 

museibesök upplevdes salen i sig nästan lika viktig för upplevelsen som de utställda föremålen, och de 

kompletterade varandra eftersom föremålen sattes i sitt rätta sammanhang. Överlag upplevdes besöket 

av författaren som stämningsfullt.  

Utställningen är relativt begränsad i sin omfattning. Rikssalen är en stor sal, men det är ändock bara en 

sal. Därtill är montrarna och föremålen väl utspridda i salen, med mycket tomma ytor emellan dem. 

Små föremål kan ta upp mycket plats med dekorationer och skyltar runt omkring dem. Skyltningen på 

utställningen är på både svenska och engelska, och det fanns tillhörande text till de flesta av föremålen. 

Utmed väggarna finns det också stora plakat med bilder, historiska fotografier, och text. Tillsammans 

med den digitala audioguiden som läser upp en förinspelad guidad tur genom utställningen är 

författarens intryck att mycket faktainformation ges om föremålen. Men är det intressant och 

meningsfullt att ta del av exempelvis vem som designat en klänning och hur lång tid det tog? 

Författarens upplevelse är att det kanske finns mer historiskt signifikant information att ta del av som 

inte direkt framgår.  

En enstaka skärm visar också inspelningar av bröllopen, men informationssystemet är huvudsakligen 

text- och ljudbaserat. Interaktiva element saknas i stort. Den digitala ljudguiden där ett föremål pekas 

på för att guiden ska spelas upp är ett interaktivt inslag, men i grund och botten används systemet enbart 

för att spela upp förinspelade ljudguidesegment. Upplevelsen stödjer att det är ett konstmuseum.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Det övergripande syftet är att kartlägga vad som kan genomföras för att väcka intresse och skapa mening 

hos en bredare målgrupp, inkluderande yngre, personer att ta del av museiutställningen kungliga 

brudklänningar efter att den har lagts ned. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur, varför, och av vem 

museiutställningen kungliga brudklänningar, efter att den har lagts ned, kan intressera människor med 

hjälp av virtuell verklighet. Viktigt som ett underordnat syfte för att besvara detta är att undersöka vilken 

utställningens målgrupp är och hur denna tolkar och förstår utställningen.  

2.2 Frågeställningar  
1. Hur kan mobilt VR medverka till att skapa intresse för en virtuell utställning som Kungliga 

brudklänningar i en bredare målgrupp inkluderande yngre personer? 

2. Hur kan utställningen utvecklas och få ett meningsfullt sammanhang med hjälp av 

mobiltelefoner och VR, så att användarna uppfattar att de lär sig något? 
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3. Bakgrund  

3.1 Tidigare forskning 
Nedan introduceras, redogörs och granskas tidigare forskning inom området. Artiklarna bearbetas 

kontinuerligt i relation till frågeställningarna. Syftet med denna redogörelsemetod är att underlätta för 

läsaren att se artiklarnas relation till frågeställningarna.  

3.1.1 A study of experience expectations of museum visitors 
Sheng & Chen (2012) undersöker vilka förväntningar museibesökare har på museiupplevelsen innan 

besöket. En omfattande studie genomförs med över 400 deltagare av olika åldrar, kön, och 

socioekonomisk bakgrund. Studien fastslår att de flesta besökare starkt förväntar sig ett museibesök 

som är enkelt att ta till sig, och roligt att uppleva. Studien påvisar även att personer som ofta besöker 

museum i större grad förväntar sig både att besöket är enkelt att ta till sig och roligt att uppleva, samt 

att historiska minnen kan upplevas under besöket. Författarna poängterar att moderna 

museiutställningar förutom sitt historiska värde med uppvisandet av olika föremål även försöker möta 

förväntan på att besöket är enkelt och roligt att uppleva genom att utvidga sin omfattning och ge plats 

åt olika rekreationsinslag. 

Studien indikerar också att det finns betydelsefulla skillnader i vilka förväntningar besökare har på 

upplevelsen beroende på vilket museum de besöker. Studien visar att besökare till ett konstmuseum i 

betydligt mindre grad förväntar sig att besöket ska vara kulturellt underhållande jämfört med besökare 

på andra museum. Detta indikerar att besökare kommer att besöka olika museer i enlighet med deras 

olika förväntningar på dem. Även personlig bakgrund ligger bakom valet av vilka museum som besöks. 

Exempelvis är besökare till museum fokuserade på historiska artefakter betydligt mindre intresserade 

av underhållningsvärdet jämfört med besökare till andra museum. Yngre museibesökare med lägre 

inkomst tenderar dock att förvänta sig att besöket ska vara underhållande, och därmed väljer de också 

bort att besöka museum fokuserade på att visa upp historiska artefakter (Sheng & Chen, 2012).  

3.1.1.1 Kommentarer 
Myndigheten för kulturanalys (2013) redogör att det mellan olika museum finns signifikanta skillnader 

i andelen besökare som är 18 år eller yngre. Av de 28 museum vars besöksstatistik redovisas är i 

genomsnitt 23 % av alla besökare 18 år eller yngre. Det museum som har störst andel, Naturhistoriska 

riksmuseet, hamnar på 54 % unga besökare. I kontrast är endast 2 % av besökarna på konstmuseet Prins 

Eugens Waldemarsudde 18 år eller yngre. Sheng & Chen (2012) beskriver hur unga personer väljer att 

inte besöka ett visst museum för att det inte finns några förväntningar om att besöket ska vara roligt, 

vilket är önskvärt i åldersgruppen. 

3.1.2 Museipedagogik och erfarande 
I doktorsavhandlingen av Ljung (2009) undersöks bland annat vad ungdomar erfar när de besöker en 

workshop liknande en museiutställning, och vilken behållning de har av besöket efter en viss tid. Det 

etableras inledningsvis att även om olika museierfarenheter kan väcka intresse hos åskådaren så riskerar 

bristen på sammanhang att skapa osammanhängande tankebanor. Däremot kan museibesökare i högre 

grad återge sina minnen från besöket om de i en social samvaro fått diskutera och återuppleva det. Om 

besökaren ges möjligheten att återge sina erfarenheter från besöket, samtidigt som besökets 

förväntningar har blivit tillfredsställda och besökaren har blivit känslomässigt berörd, kan mer 

långsiktiga minnen och erfarenheter formas. I doktorsavhandlingens empiriska fallstudie påvisar 

resultatet att om erfarandet har en aktuell och personlig förankring uppfattas det också som mer 

intressant och motiverande.  

Ljung (2009) redogör för hur museipedagoger beskriver museiundervisningen i ett flertal olika termer. 

Undervisningsmaterialets grund, lärosituationens omgivning, och undervisarnas egna handlingar är tre 

faktorer av betydelse. Därutöver är besökarnas intentioner och syfte med besöket en viktig aspekt av 

undervisningen på museet. Men kärnan i museiundervisningen är kommunikationen. Därtill finns det 

tre olika beskrivningar av museiundervisningen. Den första är miljön, en förutsättning för besökarnas 

utbyte och upplevelser. Den andra är omständigheterna, och den tredje är samhörighet med avseende 

på undervisningens plats i samhället och världen. Tid, plats, och omgivning är således centrala för 

museiundervisningen.  
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Ljung (2009) redogör och tolkar ett centralt begrepp: erfarande. Till detta definieras begreppet den 

pedagogiska processen definieras som ”ett ständigt reorganiserande, rekonstruerande och 

transformerande av erfarande” (s.115). Begreppet erfarande i relation till den pedagogiska processen i 

allmänhet, och museipedagogik i synnerhet, åsyftar att ”erfarande är det man gör med det man 

upplever” (s.119). Principen om erfarandets kontinuitet innebär att varje erfarenhet bygger på en 

tidigare erfarenhet, och förändrar kvalitén av en framtida erfarenhet. ”Erfarande innebär förändring 

både i den som erfar och i det som erfars […] och det som erfars, t.ex. ett museiföremål, kan få ny 

mening” (s.119). 

Ytterligare ett begrepp introduceras av Ljung (2009): vanor. Begreppet ses som alla hållningar och 

ståndpunkter en person innehar, känslomässiga och intellektuella, och hur de används för att handla 

utifrån olika omständigheter. Därmed påverkar även vanorna hur erfarande sker. ”Vanor utgör också 

själva grunden för växande, erfarande och kunnande för ur vanan växer en förmåga att ändra handlings- 

eller tankemönster när förutsättningarna ändras” (s.122). Den andra principen bakom erfarande är 

interaktion. Erfarandet finns i ett sammanhang med någon eller något, och interaktionen mellan 

individen och detta. Även omgivningen och omgivningens sammanhang med avseende på kontinuitet 

är av betydelse. (Ljung, 2009) 

Ljung (2009) redogör även om att handlingar i form av interaktion mellan individer och deras 

omgivning är av betydelse för museipedagogiken enligt museipedagoger som har intervjuats. Eftersom 

erfarande är en aktiv process mellan människor och omgivningen är tid och plats viktiga dimensioner 

av erfarandebegreppet. Erfarandebegreppet vidareutvecklas genom att introducera primärt och 

sekundärt erfarande. Primärt erfarande innefattar sådant som direkt påverkar individen, exempelvis 

sinnesintryck från syn och hörseln, men även känsel och estetisk upplevelse. På museiutställningar är 

det därmed av stor betydelse vad som fångar besökarens uppmärksamhet, intresse, och nyfikenhet. 

Sekundärt erfarande är huvudsakligen icke-språkligt och handlar om att individen reflekterar och 

utvidgar sitt perspektiv. Individen kan värdera, tillskriva mening, och ändra ståndpunkt. Tänkande och 

kännande hör därmed till det sekundära erfarandet, och det är därmed lämpligt att ställa frågan: ”vad 

är det som utmanar och ger besökare möjligheter till fördjupad och utvidgad förståelse och erfarande 

och hur kan besökare koppla erfarandet till sina egna livsvärldar?” (s.127). 

Slutligen bör det påpekas att kunskap utvecklas i situationer där idéer kan skapas och användas som 

verktyg för problemlösning snarare än att endast återspegla fakta. Vid en museibesökares möte med 

utställningen spelar museipedagogen en viktig roll för att uppmana till meningsskapande genom att 

stödja kontinuiteten och interaktionen och skapa situationer som uppmanar till erfarande. (Ljung, 

2009) 

3.1.2.1 Kommentarer 
Erfarande som begrepp och hur det belyses av Ljung (2009) visar vilka processer som kan skapa mening 

i ett museibesök. Även handlingar i form av interaktion mellan individer belyses, samt att 

museipedagoger som arbetar för meningsskapande är av stor vikt. Detta talar emot ett virtuellt museum 

i VR eftersom det skulle vara mycket svårt att skapa verklig interaktion mellan olika museibesökare, 

samt att uppmana till meningsskapande utan museipedagoger. Det måste därför noggrant undersökas 

om och hur applikationen i alla fall kan försöka arbeta med målet att skapa mening.  

Kunskap utvecklas i situationer där idéer kan skapas och användas som verktyg för problemlösning 

snarare än att endast återspegla fakta. En museibesökares möte med utställningen spelar 

museipedagogen en viktig roll för att uppmana till meningsskapande genom att stödja kontinuiteten och 

interaktionen och skapa situationer som uppmanar till erfarande. Med andra ord måste besökarna på 

ett museum, eller i detta fall besökarna på det virtuella museet, erfara utställningen. Upplevelsen måste 

bygga på tidigare erfarenhet för att ny kunskap ska bildas. (Ljung, 2009) 

Det tycks finnas motsatta forskningsresultat mellan vad Sheng & Chen (2012) och Ljung (2009) 

beskriver. Där de förstnämnda påpekar att speciellt unga museibesökare förväntar sig att utställningen 

ska vara enkel och rolig att ta till sig, påpekar Ljung (2009) att utställningen måste utmana besökaren 

och sättas i ett större sammanhang för att meningsskapande ska vara möjligt. En problembild uppstår 

då kring hur det ska förmedlas att en utmanande utställning är önskvärd. Alternativt kan frågan ställas 

hur en utmanande utställning kan göras mer rolig att besöka. Det är tänkbart att dessa faktorer inte 
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behöver vara ömsesidigt uteslutande, en innehållsmässigt utmanande utställning kan fortfarande vara 

enkel och rolig att ta del av.  

3.1.3 The Focus Problem in Mobile Learning 
Goth, Frohberg, & Schwabe (2006) behandlar lärande med mobilapplikationer och tangerar området 

som ska undersökas. Många av de problem som uppdagas kan med enkelhet generaliseras till lärande 

med teknik i allmänhet samt mobilt VR. Goth et al. (2006) påpekar att applikationer för mobiltelefoner 

har stor potential att stödja lärandet i bland annat museum. Det påpekas dock också att många 

implementationer i praktiken lägger för mycket fokus på tekniken och att museibesökarna då spenderar 

för mycket tid med att interagera med telefonen och inte med utställningarnas innehåll. 

Goth et al. (2006) identifierar ett antal problem som förorsakar distraktioner från lärandet, och artikeln 

fokuserar huvudsakligen på ett av dem: ny teknik är i sig självt attraktiv och drar åt sig 

uppmärksamheten bort från lärandet.  Som ett exempel på vad som åsyftas med detta presenteras en 

fallstudie kring en mobilapplikation vid namn MobileGames. Mobilapplikationen användes för att guida 

studenter kring ett universitetscampus, och användarna kunde bland annat genomföra olika aktiviteter 

i applikationen när de besökte olika platser på campus. Läromålen uppnåddes dock inte, många 

användare fokuserade mycket mer på telefonen än på omgivningen. Det visade sig att de lärde sig 

mindre än om de endast hade använt en papperskarta. Goth et al. (2006) påpekar att direkt 

manipulation av en mobil enhet kräver för mycket uppmärksamhet av användaren, vilket distraherar 

från lärandet. Lösningen som föreslås är att minska kravet på uppmärksamhet för att interagera med 

applikationen genom ett antal åtgärder. Det grafiska gränssnittet ska gå att använda med endast en 

överblick över gränssnittet. Därtill kan haptisk feedback med exempelvis ljud användas, och vanliga 

uppgifter kan automatiseras i vissa sammanhang för att ytterligare minska fokustiden på applikationens 

gränssnitt. Ytterligare en föreslagen lösning är att kontrollera när fokus läggs på applikationens tekniska 

interaktion, och när fokus läggs på det applikationens innehåll och lärandet.  

Goth et al. (2006) drar därmed slutsatsen att med mobilt lärande bör enheten hållas i bakgrunden och 

inte distrahera användaren från interaktionen med den fysiska världen. Syftet ska vara att aktivera 

personen som lär sig att utföra fler aktiviteter, och att enheten då ska möjliggöra detta genom att 

komplimentera miljön. Goth et al. (2006) föreslår därmed ett antal designpunkter att betrakta vid 

utformandet av applikationer för mobilt lärande: 

- Utforma applikationen för att fungera med diskontinuerligt användande. Användaren kanske 

blir tillfälligt avbruten av en händelse i omgivningen.  

- Planera för att användaren växlar fokus fram och tillbaka mellan enheten och omgivningen. 

- Använd endast teknik om det skapar mervärde. En enkel papperskarta kanske är mer 

användbar än en digital guide.  

- Minimera applikationens funktionalitet men bibehåll dess ändamålsenlighet. Användare 

kommer att testa vad olika funktioner gör och detta riskerar att distrahera från applikationens 

verkliga ändamål. 

3.1.3.1 Kommentarer 
Dessa slutsatser och riktlinjer talar både för och emot tanken om att bevara museiutställningen med VR. 

Om användaren tar på sig ett VR-headset blir de också helt utestängda från den yttre världen vilket är i 

stark kontrast mot rekommendationen om att tekniken inte ska vara distraherande. Samtidigt kan det 

argumenteras att om applikationen utformas med ett minimalt gränssnitt och fokus på innehållet, 

såsom rekommenderat, så minskar risken för distraktioner eftersom allt som visas i denna virtuella 

värld hör till utställningen som ska läras om. Men som artikeln påpekat är det inte säkert att tekniken 

skapar mervärde. Kanske skulle mer lärande ske om en pappersbroschyr med fotografier och text 

användes istället. 

3.1.4 Developing serious games for cultural heritage: a state-of-the-art review 
Anderson et al. (2010) betraktar spel som huvudsakligen har utvecklats i undervisningssyfte och inte 

enbart i underhållningssyfte, så kallade seriösa spel. Specifikt betraktas seriösa spel som använder VR 

och AR (augmented reality, förstärkt verklighet) med ändamålet att användaren ska kunna lära sig om 

historia i allmänhet och museiutställningar i synnerhet. Artikeln påpekar att kommunikation och 
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samarbete med andra spelare kunde användas för att stärka lärandeprocessen. Därtill var olika visuella 

representationsformer samt interaktionen med de olika representationerna av betydelse för lärandet.  

Seriösa spel med virtuella museer studeras närmare i artikeln. Bland annat presenteras ett spel med ett 

fiktivt men historiskt korrekt egyptiskt tempel där målet för användaren är att utforska olika rum och 

samla information för att besvara frågorna som en egyptisk präst ställer. I ett annat spel vandrar 

spelaren omkring i antikens Olympia och besöker olika byggnader. Där kan spelaren förutom att lära sig 

om de olika byggnaderna och dess funktion också lära sig om olympiska spelen genom att prata med 

idrottarna. Eftersom spelen var uppslukande och interaktiva uppmanade de också till fortsatt lärande. 

(Anderson et al., 2010) 

Zyda (2005) anmärker att huvudstyrkorna med seriösa spel generellt kan sägas befinna sig inom 

områdena kommunikation, olika visuella representationsformer av information, samarbete, 

interaktivitet, och underhållning. Den didaktiska aspekten av ett seriöst spel bör vara sekundärt till 

underhållningsfaktorn. Ett seriöst spel som inte är roligt att spela är inte heller ändamålsenligt, oavsett 

vilka styrkor det har rent didaktiskt (Zyda, 2005).  

3.1.4.1 Kommentarer 
Forskningen kring seriösa spel är omfattande och kan med fördel betraktas då det tangerar det valda 

området. Anderson et al. (2010) beskriver bland annat hur interaktion och samarbete utgör några av 

huvudstyrkorna i seriösa spel, och detta tycks ligga i linjer med vad Ljung (2009) skriver om. Det är 

tänkbart att några aspekter av seriösa spel skulle kunna integreras i en VR-utställning som ett medel för 

att nå målet med meningsskapande och erfarande. I artikeln exemplifieras hur virtuella rollfigurer kan 

interageras med, och dessa kan då sägas agera som pedagogiska agenter.  

3.1.5 How can exploratory learning with games and simulations within the curriculum 

be most effectively evaluated 
de Freitas & Oliver (2006) introducerar ett så kallat fyrdimensionellt ramverk med syfte att kritiskt 

granska och utvärdera användandet av seriösa spel i undervisningen. Ramverket ser 

underhållningsvärdet som en av fyra likvärdiga aspekter. Därtill kan ramverket användas vid designen 

av seriösa spel. En grafisk representation av ramverket syns i figur 1. 

 

Figur 1. Ett ramverk för att utvärdera undervisning med seriösa spel gestaltat av de Freitas & Oliver (2006). 



15 
 

Den första dimensionen behandlar sammanhanget där spelet är tänkt att användas och var lärandet är 

situerat. Det påpekas att lärandets sammanhang kan utgöra en viktig framgångsfaktor, eller ett 

betydelsefullt hinder. Den andra dimensionen fokuserar på personerna som lär sig. Faktorer såsom 

ålder, tidigare erfarenheter, och kunskapsnivå måste tas i beaktande för att utvärdera 

ändamålsenligheten. Vidare fokuserar den tredje dimensionen på spelets representation. Här åsyftas 

både teknisk representation såsom grafisk kvalitet, men också användbarhetsfaktorer såsom hur väl 

interaktivt spelet är, och hur god inlevelse det möjliggör. Slutligen behandlar den fjärde dimensionen 

själva lärandeprocessen tillsammans med spelet, både under formella och informella omständigheter. 

Härtill måste undervisaren reflektera över metoder, teorier, modeller, och ramverk som har använts i 

undervisningen. (de Freitas & Oliver, 2006) 

De fyra dimensionerna utgör tillsammans ett ramverk för att utvärdera och kritiska granska 

användandet av seriösa spel i undervisningen. Ramverket kan även generaliseras och användas på andra 

former av e-learning där inlevelse är viktigt, bland annat virtuell verklighet. De fyra dimensionerna ska 

inte betraktas separat utan som en helhet med syftet att stödja utvecklandet av lärandet (de Freitas & 

Oliver, 2006). För detta ändamål kan frågorna i tabell 1 nedan ställas: 

Tabell 1. Checklista för att utvärdera användandet av seriösa spel och simuleringar. (de Freitas & Oliver, 2006) 

Sammanhang Elevbeskrivning Pedagogiska 
överväganden 

Representationsformer 
(verktyg som används) 

Vad är 
sammanhanget 
för lärandet? 
(t.ex. skola, 
universitet, 
hemma, en 
kombination) 
 
Påverkar 
sammanhanget 
lärandet? (t.ex. 
tillgången på 
resurser, 
tillgänglighet, 
teknisk support) 
 
Hur kan länkar 
skapas mellan 
sammanhang 
och praktik? 

Vem är eleven? 
 
Vad är deras bakgrund 
och tidigare utbildning? 
 
Vad är deras 
inlärningsstil/preferens? 
 
Vilka utgörs elevgruppen 
av? 
 
Hur kan eleven eller 
eleverna bäst stödjas i sitt 
lärande? 
 
På vilka sätt arbetar 
grupperna tillsammans 
(t.ex. enskilt, delvis 
gruppöverskridande) och 
vilka samarbetsformer 
kan stödja detta? 

Vilka pedagogiska 
modeller och 
tillvägagångssätt 
används? 
 
Vilka pedagogiska 
modeller och 
tillvägagångssätt kan 
vara mest effektiva? 
 
Vilka är 
läroplansmålen? 
(lista upp dem) 
 
Vilka utfall finns? 
 
Vilka aktiviteter 
genomförs? 
 
Hur kan 
aktiviteterna och 
utfallen nås med 
hjälp av nuvarande 
seriösa spel eller 
simuleringar?  
 
Hur kan 
aktiviteterna och 
utfallen nås med 
nyutvecklad 
mjukvara? (t.ex. 
integreras i 
lektionsplaneringar) 

Vilka mjukvarulösningar 
eller vilket innehåll skulle 
bäst stödja 
lärandeaktiviteterna?  
 
Vilken nivå av grafisk 
kvalitet krävs för att stödja 
lärandeaktiviteterna och 
utfallen? 
 
Vilken nivå av inlevelse 
krävs för att stödja 
läromålen?  
 
Vilken nivå av realism krävs 
för att nå läromålen?  
 
Hur kan länkar skapas 
mellan 
spelet/simuleringens värld 
och elevens reflektioner 
över lärandet?  

 

3.1.5.1 Kommentarer 
de Freitas & Oliver (2006) behandlar visserligen spel men är ändå relevant eftersom ett virtuellt 

museum oundvikligen kommer att dela många interaktionsaspekter med datorspel. Därtill är det 

tänkbart att aspekter av datorspel, såsom att ställa frågor till användaren baserat på innehållet som har 
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tagits del av, kan komma till användning för att uppmana till mer lärande om den virtuella utställningen. 

Modellen talar för att ett interaktivt VR-museum kan vara betydelsefullt för att det utgör ett engagerande 

läroverktyg, men det kommer också noggrant behöva kritiskt granskas för att säkerställa att tidigare 

uppsatta pedagogiska mål verkligen uppnås.  

3.1.6 Implicit and Explicit Information Mediation in a Virtual Reality Museum 

Installation and its Effects on Retention and Learning Outcomes 
Moesgaard et al. (2015) betraktar hur VR kan användas på museum för att uppleva och lära sig om 

historiska händelser. Artikeln beskriver en VR-upplevelse som placerar användaren i ett fort från första 

världskriget och utgår från olika teorier om lärande och interaktionsdesign för att utvärdera upplevelsen 

med avseende på lärande. I synnerhethet undersöktes hur väl användaren lärde sig om innehållet 

beroende på om informationen presenterades med en berättarröst eller som en dialog mellan 

rollfigurerna i VR-upplevelsen. I större detalj undersöktes skillnaderna mellan implicit och explicit 

förmedlad information. Med implicit förmedlande åsyftas att miljöerna och rollfigurerna i upplevelsen 

talade om och visade på information indirekt. Exempelvis hade två soldater en konversation om 

situationen de befann sig i. Med explicit förmedlad information åsyftas att en berättarröst direkt talar 

om exempelvis soldaternas situation i det virtuella fortet. Författarna undersökte om det fanns 

skillnader mellan hur mycket information två grupper som tog del av de två olika berättandesätten kom 

ihåg. Detta användes som en indikator på effektiviteten i lärandet mellan de två olika 

tillvägagångssätten. Undersökningens resultat indikerar att skillnaderna mellan hur mycket 

information som användarna kommer ihåg är liten men att implicit förmedlad information var något 

bättre i detta avseende. Det påpekas dock att kvalitativa undersökningsdata indikerar att det explicita 

presentationssättet gjorde det lättare för användarna att förstå sin omgivning. 

Moesgaard et al. (2015) understryker att seriösa spel kan integrera uppsatta lärandemål genom att 

motivera spelaren att fortsätta spela, exempelvis genom att införa vinstsituationer och poängräkning. 

Sålunda ökas spelarens engagemang och fokus skiftar till lärande och upplevelse. Engagemangets 

betydelse för lärandet i seriösa spel undersöktes också av Moesgaard et al. (2015) som beskriver att 

spelare som är intresserade av och fokuserade på spelet till följd av gott engagemang också får bättre 

behållning av upplevelsen och kommer ihåg mer information. O’brien & Toms (2008) förklarar att det 

finns olika former av engagemang: sensoriskt, emotionellt, rums-tid (spatiotemporal), och berättande. 

Schoenau-Fog & Bjørner (2012) beskriver berättande engagemang i termer av att det skapar nyfikenhet 

hos åskådaren. Genom att använda knep hämtade från skönlitteraturen i seriösa spel kan engagemang 

uppstå hos spelaren. Bland annat kan spelet ge ledtrådar, skapa spänning, och använda berättelser med 

början, mitten, och slut för detta ändamål. Således uppmanas användaren att uppleva berättelsen, och 

det seriösa spelet, från början till slut, samt att lägga mer uppmärksamhet på det och därmed få bättre 

behållning av upplevelsen.  

Moesgaard et al. (2015) presenterar en modell för engagemang i seriösa spel med huvudfokus på 

berättande engagemang. Punkterna åsyftar att få spelaren engagerad, och därefter bibehålla 

engagemanget, samt att återskapa engagemang om det går förlorat. En överblick av modellen ses i figur 

2 nedan.  

 

Figur 2. En modell över hur engagemang kan skapas, och hur det kan återskapas om det brister. (Moesgaard et 
al., 2015) 
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Moesgaard et al. (2015) presenterar en skala för att mäta museibesökares upplevelser i ett museum med 

syfte att klargöra hur museibesökare interagerar med de olika föremålen på en utställning. Besökarna 

får själva bedöma nedanstående punkter: 

 Upplevt engagemang med utställningar och föremål.  

 Om upplevelserna bedöms meningsfulla, om de kunde förstås och vilken information som 

upptäcktes.  

 Kunskap och lärande från interaktionen med utställningen och föremålen, samt från 

interaktion med andra besökare.  

 Vilka emotionella samband som upplevdes i sammanhanget och med innehållet i 

utställningen.  

3.1.6.1 Kommentarer 
Moesgaard et al. (2015) resultat är värdefullt då det säger något om hur information kan förmedlas i ett 

VR-museum. Samtidigt poängterar artikeln att det är svårt att genomföra pålitliga mätningar då VR som 

teknik för många användare är tidigare obeprövat och därför spänninande och distraherande. Problemet 

med distraherande teknik beskrevs också tidigare av Goth et al. (2006) varvid detta är en faktor som 

måste tas i beaktande.  

Det är tänkbart att det går att utnyttja att VR är en ny och spännande teknik. Kan det användas för att 

locka fler personer att ta del av innehållet? Sheng & Chen (2012) beskrev tidigare hur unga 

museibesökare förväntar sig att utställningen ska vara rolig och enkel att ta del av. Det är tänkbart att 

en VR-utställning uppfyller dessa kriterier, mycket tack vare att tekniken i sig är intresseväckande.   

3.2 Teori 

3.2.1 Användbarhet 
Ett systems användbarhet definieras som: ”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda 

en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 

givet användningssammanhang.” [Egen kursivering] (ISO 13407:1999 Användarcentrerade 

designprocesser för interaktiva system, 2001, s.11) 

Användbarhet avser till vilken grad produkten beter sig såsom användaren förväntar sig, och till vilken 

grad av enkelhet den kan användas för att utföra vad användaren tänkt sig. I användarstudier mäts detta 

oftast kvantitativt med andelen utförda fel under användandets gång. Det kan exempelvis sägas att 95 

% av alla användare ska utföra en viss uppgift korrekt på första försöket. Därtill är användbarhet också 

ett mått på användarens vilja att över huvud taget använda produkten. Begreppet användbarhet 

utvecklas vidare: om en produkt ska vara användbar måste den vara effektiv, enkel att lära sig, 

tillfredställande, och tillgänglig. (Rubin & Chisnell, 2008) 

Effektivitet, enkelhet att lära sig, tillfredställelse, och tillgänglighet är tre delar av 

användbarhetskriteriet. Effektivitet handlar om hur snabbt användarens mål kan uppnås med 

noggrannhet och fullständighet. Detta är ofta ett tidsmått. Exempelvis kan det i en användarstudie 

bestämmas att 95 % av alla användare ska kunna utföra vissa viktiga uppgifter inom en viss rimlig tid. 

Enkelhet handlar om användarens förmåga att använda systemet till en viss grad av kompetens efter att 

en viss tid har spenderats på att lära sig systemet (vilket skulle kunna vara ingen tid alls). Detta kan 

också avse förmågan för användare som inte har använt systemet mycket, eller länge, att lära sig det 

igen efter en tid av inaktivitet. Tillfredställelse avser användarens uppfattning, känslor, och åsikter av 

systemet. Användare är mer benägna att använda ett system om produkten uppfyller deras behov och 

ger tillfredställelse som de annars inte skulle få. Exempelvis kan användare betygsätta systemet vilket 

ger en indikation på tillfredställelse både i absoluta och relativa termer. Tillgänglighet och användbarhet 

går ofta hand i hand, ett system som är tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar 

gynnar nästan alltid också personer utan dessa hinder. Exempelvis ikoner med tydlig kontrast gör det 

lättare för alla att se dem. (Rubin & Chisnell, 2008) 

3.2.2 Teknisk interaktion 
Stanney, Mollaghasemi, Reeves, Breaux, & Graeber (2003) redogör för tre användbarhetskriterier 

rörandes till interaktion: orientering, navigering, och objektval & manipulering. Orientering involverar 

hur användare ändrar sitt synfält för att navigera genom miljön. Mer fundamentalt kan det vara svårt 
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för användare att orientera sig, det vill säga det vill säga identifiera var de befinner sig. Detta kan 

försämra effektiviteten i användandet. Det kan motverkas genom orienteringshjälpmedel, exempelvis 

en karta eller pilar. Navigering i VR, förutom huvudrörelser, handlar om hur användaren rör sig omkring 

i den virtuella världen. Navigering måste vara enkelt att genomföra och inte kognitivt utmanande. 

Användaren ska kunna göra det genom att röra sig på ett kontrollerat sätt så att förmågan att genomföra 

de önskvärda uppgifterna möjliggörs. Objektmanipulering definieras som att användaren ska kunna 

identifiera virtuella objekt i en miljö och kunna flytta på dem, orientera dem, och få information om 

dem. Detta innefattar att användaren väljer ut ett eller flera objekt för ett visst syfte, samt att sedan 

kunna manipulera dem. Ett vanligt identifierat problem är att det är oklart vilka objekt som kan 

manipuleras, och vilka som är statiska. (Stanney et al., 2003) 

3.2.3 Engagemang, närvaro, och inlevelse 
Användares engagemang när ett system används relateras bland annat till faktorerna motivation och 

respons. Systemet ska reagera på användarens handlingar utan fördröjningar eller tekniska problem. 

Användarens motivation att använda systemet kan förstärkas genom god interaktion och användbarhet. 

Underordnade dessa är även närvaro och inlevelse. Närvaro definieras som till vilken grad användaren 

uppfattar sig vara del av datorvärlden istället för den fysiska platsen. Det är en subjektiv och individuell 

uppfattning hos användaren och därmed är upplevd närvaro svårt att mäta, men faktorer såsom god 

användbarhet och god interaktion är bidragande till en känsla av närvaro. Om användaren tenderar att 

vilja interagera med den virtuella världens objekt som om de vore verkliga är det en indikator på god 

närvaro. 

Inlevelse åsyftar att användaren känner isolering från den fysiska platsen sådant att användaren 

uppfattar sig själv vara del av den virtuella världen. Faktorer som design på det grafiska gränssnittet kan 

bidra till god inlevelse, eller påminna användaren om att det bara är ett program som används. 

Realistiskt utseende och god användbarhet samt interaktion är faktorer som gynnar användarinlevelse 

i programmet. Ökad inlevelse leder till större känsla av närvaro och högre engagemang. (Stanney et al., 

2003) 

3.2.4 Användarcentrerad design 
Rubin & Chisnell (2008) påpekar att produkter som vänder sig mot en bred målgrupp har höga 

användbarhetskrav på sig. Detta eftersom det inte kan förutsättas att användarna är experter eller har 

tidigare erfarenheter av liknande system. Detta innebär att utvecklarna måste anpassa produktens 

gränssnitt så att det är funktionellt och användarvänligt för många med helt olika erfarenheter och 

färdigheter. Användarcentrerad design omfattar ett antal tekniker, processer, metoder, och procedurer 

för att designa ett användbart system, men viktigast av allt är att användaren står i fokus av processen. 

Förutom att betrakta teknik och funktionalitet när en produkt utvecklas, måste också användarens 

upplevelse av produkten tas i beaktande. Utvecklingen startar med användaren i fokus, därefter 

betraktas den bakomliggande tekniken och funktionaliteten. Inom designprocessen betraktas hur 

användare faktiskt arbetar snarare än att försöka ändra hur de arbetar för att bättre passa produkten. 

Rubin & Chisnell (2008) sammanfattar att användarcentrerad design karaktäriseras av: 

 Tidigt fokus på användarna och deras uppgifter. Förutom att identifiera och kategorisera 

användare rekommenderas det också att det finns direkt kontakt mellan användare och 

utvecklare genom hela produktutvecklingscykeln.  

 Utvärderingar och mätningar av produktens användning. Fokusera på att mäta beteenden, 

enkelhet att lära sig och enkelhet att använda, tidigt under utvecklingen genom att ta fram och 

testa prototyper med användarna.  

 Iterativ design och testning. Ska tillåta att fullständigt tänka om designen under tidigt 

prototyptestning av koncept med användare. Annars riskerar det bara att bli kosmetiska 

förändringar snarare än paradigmskiften. Man ska kunna forma produkten genom testningar, 

omformningar, och fler test på det nya.  

 Framför allt ska användbarhetskriterierna betraktas! 

3.2.5 Design för lärande 
Didaktisk design är ett begrepp som beskriver både hur sociala processer kan formas och förutsättningar 

för lärande kan skapas. Det är också ett begrepp om hur information återskapas i egna personliga 
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meningsskapande processer (Selander & Kress, 2010). Didaktisk design existerar i många sammanhang, 

bland annat i lärande på museer där lärprocessen kan ses ur ett designperspektiv. Specifikt åsyftar 

design i lärande hur den enskilda individens lärande uppmärksammas i sin helhet, inte utifrån 

förutbestämda mål. ”Lärande ses som ett nytt sätt att utvidga sin repertoar för att förstå och handla 

meningsfullt i ett socialt sammanhang” (Selander & Kress, 2010, s.25). Detta kan betraktas i termer av 

lärande som deltagande, där individens val uppmärksammas. Det blir då relevant att betrakta hur 

information används för att skapa nya representationer och vilka tecken på lärande som finns. När en 

person tar del av information och transformerar den har den gjorts om till personens egen för en bättre 

förståelse. Det behövs en utmaning för att stimulera och utveckla ett lärande hos en användare  

(Selander & Kress, 2010). I denna studie kan dock inte utmaningen vara att lära sig använda 

applikationen, utan utmaningen måste ligga i dess innehåll så att användaren lär sig om utställningen. 

3.2.6 Multimodalitet 
Selander & Kress (2010) behandlar även begreppet multimodalitet vilket handlar om hur lärande sker 

med flera olika semiotiska resurser samtidigt. Det påpekas att multimodalitetens utgångspunkt är de 

olika slags resurser som är tillgängliga för att tolka och skapa mening av omgivningen. De sociala 

sammanhang som skapat föremål, gester, och ord är också vad som tillskriver dem mening, ensamma 

och utan sammanhang betyder de ingenting. Teckenvärldar är de grundläggande pusselbitarna för 

kommunikation och utgörs av bland annat ord, gester, färgskalor, m.m. Medier är kommunikationens 

gränssnitt och kan vara exempelvis böcker, filmer, eller datorprogram i olika former. Speciellt moderna 

medier såsom telefoner och datorer har påverkat hur människor lär sig, och hur man lär dem.  

3.2.7 Social interaktion 
Social interaktion avser samtliga interaktioner mellan två eller flera individer. Utförda sociala 

handlingar mellan två personer eller större grupper medför en förändring i människornas beteende och 

handlingar utifrån det beteende och de handlingar som utförts i mötet mellan dessa individer. Det är 

utifrån denna interaktion där en individ tolkar hur andra talar och handlar som mening skapas och ett 

nytt beteende uppstår. Interaktionen är social eftersom den inte bara ändrar individens eget beteende 

och meningsskapande, utan denna förändring står i sin tur till grund för att förändra andra individers 

dito. Därmed är social interaktion en kontinuerlig process där mening skapas och beteenden och 

handlingar förändras. (Turner, 1988) 

3.3 Hårdvara 
VR-applikationen utvecklas för Samsung Gear VR. I figur 3 ses headsetet med pekplattan, hem- och 

bakåtknapparna samt linserna framför skärmen. En kompatibel Samsung-telefon, i detta fall en 

Samsung Galaxy S6, sitter på headsetets framsida. Telefonens skärm delas i mjukvaran upp i två halvor, 

en för varje lins och öga, i syfte att uppnå 3D-effekten.Tillsammans med linserna mellan användarens 

ögon och telefonens skärm uppnås en 3D-effekt med ett horisontellt synfält på cirka 101°. Inbyggda 

digitala gyroskop- och accelerometer-sensorer används för att mäta huvudrörelser i tre dimensioner. 

Om användaren vänder på huvudet i någon riktning följer applikationen efter, alltså möjliggörs det att 

vända sig om och se sig omkring i applikationens virtuella värld. (Samsung, 2017) 

 

Figur 3. VR-headsetet Samsung Gear VR med linser. Notera pekplattan till vänster i den högra bilden. 

Samsung Gear VR har på ovansidan ett fokusjusteringshjul som ökar eller minskar avståndet mellan 

linserna för att optimera skärpa och bildkvalitet. Bredvid pekplattan återfinns även ett volymreglage. 

Slutligen finns det på insidan av headsetet, mellan de två linserna, en närhetssensor. När det upptäcks 
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att headsetet inte längre är framför användarens ögon pausas automatiskt applikationen. När headsetet 

återigen är framför användarens ögon återupptas applikationen där den tidigare pausades.  

I applikationen används 360°-3D-bilder från utställningen. Dessa bilder är tagna med kameran Vuze, 

vilken ses i figur 4.  

 

Figur 4. 360°-3D-kameran Vuze som användes för att fotografera utställningen. 

Kameran har totalt åtta vidvinkellinser, två på varje sida av den fyrkantiga kameran. Linserna i fyra 

riktningar innebär att den kan fånga hela rummet i en bild (360° horisontellt). Att det är två linser i 

varje riktning med ett visst avstånd mellan varandra innebär att bilden blir i 3D. Linserna har ett brett 

synfält, men en liten del av det som befinner sig rakt under kameran kan inte fångas. Det som befinner 

sig rakt ovanför kameran fångas i försämrad kvalitet på grund av de förvrängningar som uppstår när det 

yttersta av flera vidvinkellinser ska kombineras algoritmiskt. I figur 5 nedan ses hur en bild från 

kameran ser ut om den visas på en vanlig 2D-skärm utan speciell mjukvara. Detta format kallas för 

ekvirektangulär projektion vilket bland annat också används för att representera platta kartor över det 

sfäriska jordklotet.  

 

Figur 5. En exempelbild tagen med Vuze-kameran. Övre och undre bildhalva visas för vartdera ögat för att 
skapa 3D-effekten. 
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I applikationen kommer den övre halvan bilden att endast visas för det ena ögat, och den undre halvan 

av bilden endast visas för det andra ögat. Dessa bilder är inte identiska utan något förskjutna. På så sätt 

kan 3D-effekten uppnås när övre och undre halva ses med olika ögon. Projiceras vardera bildhalva på 

två (inverterade) sfärer där den ena sfären endast visas för det ena ögat, den andra sfären endast för det 

andra ögat, ser bilden ut som den borde och inte förvrängd. Notera även att den övre kanten av de två 

bildhalvorna är suddig och att den undre kanten av de två bildhalvorna saknas och är ersatt med ett 

testmönster (är bilden korrekt projicerad på två sfärer i VR bildar detta Vuze-logotypen, den täcks dock 

över i applikationen).  

En begränsning med kameran är att föremål måste vara minst en meter ifrån kameran för att fångas 

med korrekt 3D. Om föremål är närmare kameran än en meter riskerar de att se förvrängda ut, eller inte 

kunna sammanfogas korrekt till en bild i efterbehandlingen. De åtta linserna tar åtta olika bilder som 

sedan sammanfogas till ett resultat som i figur 5 ovan. (Vuze, 2017) 

3.4 Mjukvara och applikationsutveckling 
Samsung Gear VR är baserad på teknik från Oculus vilket innebär att Gear VR-kompatibel mjukvara 

med minimala förändringar i interaktionsmetod (andra headset har inte nödvändigtvis en pekplatta) 

kan användas på andra Oculus-headset, exempelvis Oculus Rift. Denna applikation är utvecklad i 

spelmotorn Unity som möjliggör att samma applikation fungerar på ett flertal olika plattformar, bland 

annat Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, och till och med i webbläsare med webGL och HTML5. 

Unity har även ett inbyggt allmänt stöd för VR som är kompatibelt med i dagsläget ledande produkter 

som HTC Vive, Oculus Rift, och Gear VR. I denna applikation valdes det dock att använda det äldre 

Oculus SDK (Software Development Kit) eftersom det vid tidpunkten för applikationsutvecklingsstart 

var det enklaste sättet att möjliggöra videouppspelning på Gear VR. Nedan i figur 6 ses utvecklandet av 

applikationens huvudmeny i Unity. Programmeringen sker utanför Unity i språket C# i Microsoft Visual 

Studio. För revisionshanering användes git och för avlusning av applikationen på telefonen användes 

adb (Android Debug Bridge) vilka är de facto standardverktyg för mjukvaruutveckling av detta slag.   

 

Figur 6. En tidig bild på utvecklingen av applikationens huvudmeny i spelmotorn Unity. 

En ekvirektangulär bild projiceras på två inverterade sfärer vilket i detta sammanhang betyder att bilden 

visas på sfärens inre yta, inte yttre. Den övre halvan visas på en sfär, den under halvan på en annan. 

Kameran (det användaren ser på skärmen) placeras mitt i sfärerna och ställs in så att höger öga (eller 

höger skärmhalva) visar den ena sfären, och vänster öga (vänster skärmhalva) visar den andra sfären. 

360°-3D-bilder kan nu visas i Gear VR.  
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Övriga aspekter av applikationen som 2D-bildvisning, videovisning, ljudguider, och menysystem har 

arbetats fram under applikationsutvecklingens gång enligt principerna kring användarcentrerad design. 

Applikationen har kontinuerligt itererats utifrån egna slutsatser och observationer av andra VR-

program samt informella tester med andra personer. Under rubriken 5.2 applikationen i resultatdelen 

redovisas det närmare hur applikationen ser ut och vilka beslut som ligger bakom dess utseende och 

funktionalitet. De delar av ljudguiden som används i applikationen är transkriberade i bilaga 6. 

Hädanefter när ljudguiden omnämns är dessa transkriptioner en referens för innehållet i dem.  

3.5 Riktlinjer för VR-utveckling 
Oculus (2017) har sammanställt omfattande rekommendationer och riktlinjer för VR-utveckling, 

mycket ämnat för riktiga spel med avancerad grafik och funktionalitet. Detta har lästs igenom och tagits 

i åtanke vid utvecklingen av applikationen och presenteras senare under rubriken 5.2 applikationen 

under resultatet.  
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4. Metod 
Metoden för att besvara frågeställningarna är flerdelad. För det första kommer besökare på 

utställningen att intervjuas och observeras, och detta kommer tillsammans med litteraturstudien att 

ligga till grund för att ta fram en applikationsprototyp. På så sätt innehas ett underlag om vem eller vilka 

utställningens målgrupp är, hur de tolkar och förstår utställningen, och hur mobilt VR eventuellt kan 

medverka till att skapa ett intresse för utställningen i en bredare målgrupp. För det andra kommer 

applikationsprototypen att användas i en användbarhetsstudie där dess ändamålsenlighet undersöks 

samtidigt som användarna kvalitativt intervjuas kring upplevelsen. På så sätt undersöks om 

applikationen har utvecklat utställningen så den blivit meningsfull att uppleva virtuellt. 

Metodavsnittet är strukturerat sådant att var och en av de olika metoder som används i undersökningen 

redogörs var för sig i. Först redogörs metodens teori, därefter hur teorin tillämpas och metoden används 

i praktiken i denna undersökning. Slutligen redogörs resultatets analysmetod.   

4.1 Blandade metoder 
Denscombe (2010) beskriver ett tillvägagångsätt kallat blandade metoder (eng. mixed metods). Detta 

karaktäriseras av att både kvalitativa och kvantitativa metoder används i samma studie. 

Tillvägagångssättet karaktäriseras även av att det finns ett fokus på de länkar som binder ihop de olika 

tillvägagångssätten med varandra. Detta kallas för triangulering. Triangulering innebär att det som 

undersöks betraktas ur flera olika perspektiv. Olika metoder och olika källor av data kan användas för 

att skapa en djupare förståelse kring det som undersöks. De olika data som samlats in kan också 

komplettera varandra för att skapa en bredare förståelse av det som undersökts. I denna studie används 

primärt metodtriangulering med mellan-metoder. Denna form av triangulering innebär att olika 

metoder används och att resultatet av de olika undersökningarna jämförs för att skapa en bättre 

förståelse kring det som undersökts. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i detta syfte.  

Denscombe (2010) beskriver ett flertal styrkor med blandade metoder. Förbättrad noggrannhet är en 

huvudstyrka. Genom att undersöka samma sak med flera olika metoder kan säkerheten i resultatet 

stärkas om de olika metodernas resultat pekar i samma riktning. I linje med principerna för 

triangulering kan även resultaten av en undersökningsmetod jämföras med resultaten av en annan 

undersökningsmetod. Samtidigt kan det undersökas om olika metoder möjligtvis påverkar insamlad 

data på något sätt genom att jämföra data från olika metoder enligt trianguleringens principer. 

Ytterligare än möjlighet med tillvägagångssättet är att det kan användas för att utveckla enskilda 

metoder. Exempelvis kan resultatet av en kvalitativ undersökning användas för att utforma en annan 

kvantitativ undersökning.  

Fler styrkor med blandade metoder beskrivs av Denscombe (2010). Användandet av mer än en metod 

kan utveckla resultatet och ge en mer fullständig bild av det som undersöks. Specifikt kan data som 

härstammar från olika metoder komplettera varandra och bidra till att olika perspektiv uppstår. Dessa 

perspektiv kan nyanseras för att en mer fullständig bild ska uppstå. I synnerhet blandandet av kvalitativa 

och kvantitativa metoder tenderar att bidra till att denna mer fullständiga bild av det som undersöks 

uppstår. Därtill kan identifikation av styrkor och svagheter i olika enskilda metoder möjliggöra att 

metoderna kombineras på ett sådant sätt att svagheterna i de enskilda metoderna motverkas. 

Kontrasterande metoder kan också användas i syfte att föra analysen framåt där resultatet av en metod 

kan användas för att upplysa resultatet av en annan. Det kan exempelvis vara svårt att förklara data från 

en kvantitativ undersökning, men resultatet av tillhörande kvalitativa intervjuer kan sätta dessa data 

under ett annat ljus och därmed klargöra den.  

Denscombe (2010) redogör även för nyckelorden sekvens och nivå. Blandningen av kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan ta olika form, men nyckelfrågorna är i vilken ordning de alternativa metoderna 

ska användas, samt om större vikt ska läggas på den ena eller den andra av de olika metoderna. 

Ordningen som används, sekvensen, är signifikant. Ibland ska kvalitativa metoder följas upp av 

kvantitativa metoder, ibland tvärt om. Ibland blandas de olika metoderna flera gånger. Ibland används 

kvalitativa och kvantitativa metoder samtidigt. Ibland används de på olika nivåer, exempelvis för att 

kvalitativt studera enskilda elever i ett klassrum, men kvantitativt betrakta hela klassrummet.  
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4.1.2 Tillämpning av blandade metoder 
Under nedanstående rubriker beskrivs metoderna bakom intervjuer på utställningen (rubrik 4.2), 

observationer på utställningen (rubrik 4.3), och utförandet av användbarhetsstudier av den framtagna 

applikationsprototypen (rubrik 4.4). Resultatet av applikationsutvecklingen redogörs tillsammans med 

hur den utvecklades under rubrik 5.2. 

Intervjuer och observationer på utställningen är två kvalitativa metoder som utförs i ett flertal syften. 

För det första är intentionen att detta ska bidra till att en mer fullständig bild uppstår. Observationerna 

kan uppdaga beteenden som intervjurespondenterna eventuellt inte är medvetna om eller inte förmår 

sig tala om. Samtidigt kan intervjuerna klargöra tankar om utställningen och upplevelsen som inte 

direkt kan observeras. Som en sidoeffekt är det även tänkbart att dessa två olika datainsamlingsmetoder 

av samma fenomen, museibesöket, förbättrar studiens noggrannhet och ger potential att utveckla 

analysen. Resultat av den ena undersökningen kan eventuellt förklaras av den andra.  

Undersökningarnas sekvens är sådan att observationerna genomförs först, därefter genomförs 

intervjuerna. Denna sekvens väljs eftersom sådant som observeras kan ligga till grund för de senare 

intervjuerna. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade kan följdfrågor eventuellt tänkas ut baserat 

på tidigare observationer. Undersökningarnas nivå är sådan att observationerna betraktar utställningen 

och besökarna på den i sin helhet, medan intervjuerna betraktar ett fåtal besökare som utgör 

representativa respondenter, en faktor som med större enkelhet kan bedömas efter de tidigare 

observationerna.  

Applikationsutvärderingen är en undersökning som innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

moment. Tidtagning sker när deltagarna genomför olika uppgifter med applikationen vilket utgör ett 

kvantitativt underlag, och avslutande intervjuer samt observationer av applikationens användande 

utgör ett kvalitativt underlag. Syftet är att bilda en mer fullständig bild av hur deltagarna använde och 

uppfattade applikationen. Det kvantitativa underlaget i form av tidmätning ger information som är 

jämförbar mellan alla deltagare i form av objektiva mätningar. Det kvalitativa underlaget i form av 

observationer och intervjuer ligger till grund för tolkningar och meningsskapande av varför tidtagningen 

ser ut som den gör. Tillsammans bidrar dessa metoder således till att förbättra noggrannheten och 

utveckla analysen.  

Applikationsutvärderingens sekvens är sådan att den kvantitativa tidmätningen genomförs under 

användandets gång, och att detta därefter följs upp av intervjuer kring användandet. På grund av 

tekniska begränsningar kan endast observationer av användandet genomföras i efterhand med skärm- 

och ljudinspelningar, det användaren ser i VR-headsetet kan inte direkt observeras under användandets 

gång. Den kvantitativa tidmätningen utgör dock ett diskussionsunderlag för intervjuerna. Tidmätningen 

redogör för vilka moment som kunde utföras med enkelhet eller med svårighet, och intervjuerna kan 

ytterligare klarlägga varför momenten var enkla eller svåra. Samtliga datainsamlingsmetoder, 

tidtagningen, intervjuerna, och observationerna behandlas dock på samma nivå, och samtliga deltagares 

resultat behandlas likvärdigt.  

4.2 Intervju 
Johansson & Svedner (2010) påpekar att intervjun som allmän undersökningsmetod är lämpad i 

examensarbeten kring lärande eftersom den bland annat ger information om personers attityder, 

värderingar, och intressen. Det finns två huvudtyper av intervjuer: den kvalitativa och den 

strukturerade. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda i förväg, och svaren antecknas. I den 

kvalitativa intervjun är istället endast frågornas huvudområden bestämda i förväg (Johansson & 

Svedner, 2010). Kombineras det kvalitativa och det strukturerade tillvägagångssättet genomförs en 

kvalitativ semistrukturerad intervju. I den semistrukturerade intervjun kan frågorna varieras utifrån 

bland annat faktorer såsom vilka svar som ges, men i stora drag är frågorna förutbestämda (Rubin & 

Chisnell, 2008). Syftet är att samla in uttömmande svar, och därmed måste frågorna anpassas under 

intervjuns gång för att följa upp på svaren som ges. Under genomförandet av en kvalitativ intervju är 

det av högsta vikt att lyssna på och fundera över svaren som ges och anpassa frågorna därefter. I annat 

fall riskerar den kvalitativa intervjun att övergå i en strukturerad. Samtidigt måste intervjun hållas inom 

ramarna för huvudområdet för att inte riskera att gå över till ett irrelevant samtal. Ett mångsidigt 

underlag där olika grupper betraktas med olika undersökningsmetoder, bland annat intervjuer och 

observationer, ökar kvalitén på resultatet och analysen. (Johansson & Svedner, 2010) 
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Johansson & Svedner (2010) exemplifierar ett antal följdfrågor och riktlinjer för att motverka att 

intervjun spårar ur. När, var, hur, hur ofta, och ge exempel är bra för att de uppmanar den intervjuade 

att förtydliga och utveckla svaren. Däremot ska frågan Varför och andra abstrakta frågor undvikas, 

vilket motiveras med att människor inte alltid kan förklara varför de handlar som de gör. Istället kan 

svaret på en abstrakt fråga såsom en persons syn på något härledas ur svaren på de rekommenderade 

följdfrågorna ovan. De givna följdfrågorna uppmanar till svar där den intervjuade måste berätta om sina 

egna erfarenheter om ämnet ifråga (Johansson & Svedner, 2010). Därför är detta metodval relevant i 

denna undersökning där det ska tas reda på hur museibesökarna tolkar och förstår utställningen. 

Användandet av följdfrågor bidrar till att både en bredare och djupare bild skapas av det som undersöks. 

Därmed kan ett mer uttömmande resultat uppnås.  

4.2.1 Analys av intervjuer 
Gruppering efter uppfattningar är en analysmetod innefattandes att de insamlade intervjuerna läses 

igenom ett flertal gånger, en övergripande bild av dem bildas, och återkommande teman identifieras. 

När ett vanligt förekommande tema har identifierats samlas alla utsagor kring detta in och placeras 

under ett tema, det vill säga en tematisering genomförs. Olika uppfattningar som uppdagas i de 

kvalitativa intervjuerna kan nu grupperas i så kallade beskrivningskategorier. Det skapar en 

sammanhängande helhet av enskilda uppfattningar. (Johansson & Svedner, 2010) 

Johansson & Svedner (2010) redogör för ytterligare en intervjuanalysmetod där individer som är 

representativa för olika grupper identifieras. Detta kan med fördel kombineras med andra 

analysmetoder för att ge ett djupare underlag.  I denna undersökning betraktas olika typer av 

museibesökare, ungdomar, turister, och pensionärer.  

Kategorisering är ytterligare en analysmetod. Insamlade data kodas i kategorier. Genom att analysera 

respondenternas intervjusvar kan skillnader och likheter emellan dem finnas och utsagorna kan därmed 

placeras i ett antal kategorier vilket medför att resultatet reduceras och struktureras (Fejes & Thornberg, 

2015). Denna metod ligger i linje med gruppering efter uppfattningar som föreslaget av (Johansson & 

Svedner, 2010). De identifierade kategorierna redogörs i form av olika underrubriker till rubrik 5.1 

Intervjuer och observationer på utställningen.  

Identifieringen av teman, betraktandet av representativa individer, och kategorisering utgör en 

tematisering av intervjuernas utsagor. Det noteras vilken typ av individer som gör olika uttalanden vilket 

utgör ett underlag för vidare analys och diskussion. Tematiseringen som analysmetod både 

sammanfattar empirin samtidigt som den placeras i ett antal analytiska kategorier. Således kombineras 

kodning och tolkning av en stor mängd data för att göra resultatet mer koncist och lättillgängligt för 

läsaren samtidigt som mening, likheter, och skillnader kan finnas i strukturen. 

4.2.2 Urval och genomförande 
Intervjuerna genomfördes vid utställningens entré/utgång. De semistrukturerade kvalitativa 

intervjufrågorna som ställdes återfinns i bilaga 1. Fyra grupper med totalt sju personer ställde upp på 

intervjun. Intervjuerna genomfördes med: 

a) En familj från Stockholm där två medelålders föräldrar och ett barn besökte utställningen. 

Båda föräldrar intervjuades och svarade gemensamt på frågorna. 

b) En familj med två medelålders föräldrar och ett yngre barn från Norrköping som besökte 

Stockholm. Båda föräldrar intervjuades och svarade gemensamt på frågorna. 

c) En turistfamilj från Finland med två medelålders föräldrar och två barn. Endast mamman 

intervjuades.  

d) Två turister från Storbritannien, ett par i 20-årsåldern. De intervjuades tillsammans.  

Intervjun spelades in men anteckningar kunde inte enkelt föras då möjligheten att skriva under 

intervjuns gång var begränsad, och dessutom skulle det ta tid från intervjuerna. Istället transkriberades 

och sammanfattades inspelningarna senare under dagen. 

4.3 Observation 
Johansson & Svedner (2010) påpekar att observationen som undersökningsmetod är givande för att 

klarlägga processer och beteenden, och att det finns både kvalitativa och kvantitativa 
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observationsmetoder. Blomkvist & Hallin (2014) påpekar även att observationen som 

undersökningsmetod är lämplig när frågeställningen är av undersökande karaktär och det ska 

undersökas exempelvis vad människor gör och hur de handlar. Med syfte att undersöka vem 

utställningens målgrupp är, samt hur de tolkar och förstår utställningen kan det därmed observeras 

vilka som besöker utställningen under en dag, och hur de interagerar med den för att tolka och förstå 

innehållet. Därför har observationen valts som metod.  

Björndal (2009) beskriver att det under observationens gång kan vara svårt att kategorisera det som 

observeras, och att observationen istället kan genomföras löpande. Löpande observation innebär att det 

som observerats kategoriseras i efterhand. Dessutom presenteras observationsmetoden kallad löpande 

observation där så mycket som möjligt antecknas under ett längre skeende. Det som ska registreras 

bestäms av frågeställningen och observationen ska vara så detaljerad som möjligt, och fri från 

värderingar. Observationer under vad som sker exempelvis under en dag kan därtill kompletteras med 

intervjuer med de involverade personerna. 

Björndal (2009) redogör även olika kategorier av observationer. I detta ändamål används en kvalitativ 

första ordningens observation. De som är delaktiga i observationen är ej medvetna om att de observeras 

vilket är nödvändigt för att studera beteenden i en normal situation. Det är känt att personer som är 

medvetna om att de blir observerade ändrar sitt beteende varvid det är av betydelse att de som 

observeras inte är medvetna om att observationen sker. 

Blomkvist & Hallin (2014) rekommenderar att det förs fältanteckningar där det som observeras 

antecknas. Det påpekas att det är mycket viktigt att skilja på första och andra graden av konstruktion. 

Den första graden av konstruktion är en ren dokumentation av det som ses och hörs. Den andra graden 

av konstruktion är observatörens reflektion över det som har setts och hörts. Det påpekas att det är 

viktigt att göra skillnad på dessa i observationen och att inte förväxla dem (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Björndal (2009) föreslår utöver detta att ett observationsschema med olika spalter görs där information 

snabbt kan föras in. I denna studie skapas därmed en tabell med fyra kolumner: tema, person, vad som 

sägs, och vad som händer. 

4.3.1 Observationsfrågor och analys 
I detta arbete kommer en kvalitativ första ordningens löpande observation att genomföras och 

kompletteras med intervjufrågorna i bilaga 1. Det som observeras är vem eller vilka utställningen besöks 

av, det vill säga vem eller vilka utställningens målgrupp är. Därtill observeras det hur besökarna 

interagerar med utställningen för att dra slutsatser kring hur de tolkar och förstår den. Det som 

registreras är varifrån besökarna kommer (exempelvis turister, svenskar, en skolklass), samt 

åldersgrupp (exempelvis ungdomar eller pensionärer), och kön. Därtill observeras det kring de fem olika 

brudklänningarna samt den kungliga tronen och statyerna omkring den om besökarna stannar vid 

dessa, hur länge besökarna stannar vid dessa, och vad de gör och pratar om när de stannar vid dem.  

Efter observationerna kommer det insamlade materialet att läsas igenom ett flertal gånger och 

observationsanalysmetoden kategorisering tillämpas. Tillsammans med intervjuernas utsagor och de 

händelser och uttalanden som observeras kan en tematisering genomföras. 

4.4 Användbarhetsstudier 
Syftet med en användbarhetsstudie är att utvärdera applikationen med avseende på 

användbarhetskriterierna. Enligt Nielsen (1993) bör testuppgifterna utformas så de täcker användandet 

av de flesta av programmets vanligaste funktioner.  

Rubin & Chisnell (2008) diskuterar att användbarhetstudier ofta fokuserar på användare som aldrig 

tidigare har använt systemet, och därmed följer det att studien innefattar kriteriet enkelhet att lära sig. 

Om studien istället utförs med personer som har erfarenhet av att använda systemet följer det att 

kriteriet enkelhet att använda kommer att betraktas i stället (Rubin & Chisnell, 2008). Studien av denna 

applikation avgränsas dock till att enbart täcka nya användare och därmed enkelhet att använda. Dels 

rör det sig om en nyutvecklad applikation, att testa enkelhet att använda skulle därför kräva att ett flertal 

personer använder applikationen under längre tid innan studien utförs. Dels rör det sig också om en 

applikation som kanske bara kommer att användas en enda gång under ett museibesök, eller med lånad 
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VR-utrustning. Därmed förefaller det som rimligt att denna avgränsning sker, och att huvudsakligen 

enkelhet att lära sig betraktas i användbarhetsstudien.  

Med enkelhet att lära sig som överordnat användbarhetskriterium blir de underordnade kriterierna 

effektivitet och tillfredställelse. När enkelhet att lära sig testas måste studien utformas så att vanliga 

moment utförs flera gånger. När momenten utförs flera gånger kan det betraktas om det är enklare för 

användaren att utföra uppgifterna under de senare försöken. För att mäta detta används de 

underordnade användbarhetskriterierna effektivitet och tillfredställelse. Tidmätning av hur lång tid det 

tar för uppgifterna att genomföras är ett mått på effektivitet och utgör ett kvantitativt underlag. 

Avslutande intervjuer och observationer under studiens gång utgör ett kvalitativt underlag för att mäta 

tillfredställelse. Rent konkret kan användarnas tillfredställelse skönjas i det som observeras och det som 

sägs i intervjuerna enligt de analysmetoder som redogörs i avsnitt 4 Metod. Specifikt är utförandet av 

testuppgifterna och observationen ickedeltagande vilket åsyftar att den som undersöker inte direkt 

medverkar i undersökningen, vilket har till följd att användbarhetsstudien blir mer objektiv (Rubin & 

Chisnell, 2008). Dock måste instruktionerna till de olika testuppgifterna delges verbalt eftersom något 

annat alternativ inte är direkt möjligt när en VR-applikation testas. 

4.4.1 Pilottest  
Rubin & Chisnell (2008) redogör vikten av att pilottesta hela undersökningen, testuppgifter, intervjuer, 

med mera. I syfte att identifiera och korrigera brister och oklarheter utförs därmed en fullständig 

testsession med en användare från den tänkta målgruppen. 

4.4.2 Bearbetning och analys av insamlade data  
Rubin & Chisnell (2008) föreslår ett flertal olika sätt att sammanställa all data från de olika stegen i en 

användbarhetsstudie. Rörandes testuppgifterna kan det ställas upp en tabell där det för varje uppgift 

framgår hur många personer som klarade av den, tid i genomsnitt för utförandet, vilka problem som 

observerats, och övergripande bedömning av uppgiftens svårighetsgrad baserat på observation och 

intervju. Utöver denna tabellering kan ett stapeldiagram ge en grafisk överblick över vilka uppgifter som 

genomfördes med enkelhet, med svårighet, eller inte alls. Slutligen kan intervjuerna sammanfattas i en 

tabell där det för varje person framgår vilka positiva och negativa kommentarer som ges. Hela resultatet 

kan efter dessa sammanställningar kvalitativt analyseras. Utifrån denna analys kan rekommendationer 

ges på hur systemet skulle kunna vidareutvecklas och förbättras. Denna analys ska utgå från 

användbarhetskriterierna.  

4.4.3 Urval 
Rubin & Chisnell (2008) påpekar att antalet användare i en användbarhetsstudie kan sättas till fem eller 

sex personer och att detta är tillräckligt för att finna en majoritet av alla användbarhetsproblem i 

systemet. I denna studie genfördes ett inledande pilottest med en godtyckligt utvald student på KTH 

varvid utförandet av undersökningen därefter kunde justeras något. Därefter genomfördes ytterligare 

fem studier med godtyckligt utvalda studenter på KTH. Ingen av deltagarna hade använt VR tidigare, 

ett medvetet val för att kunna testa programmet med förstagångsanvändare av systemet och därmed 

testa enkelhet att lära sig såsom diskuterat av Rubin & Chisnell (2008).  

4.4.4 Användbarhetsstudiernas upplägg 
En halvtimme schemaläggs för varje deltagare i användbarhetsstudien. De olika uppgifterna som 

genomförs detaljeras i bilaga 2. De avslutande semistrukturerade intervjufrågorna är upplistade i bilaga 

3.  

Genomförandet av uppgifterna kan inte observeras direkt under studiens gång eftersom telefonen inte 

kan visa applikationen på en extern skärm samtidigt som det sitter i headsetet framför användarens 

ögon. Därmed kan det inte direkt föras anteckningar på hur uppgifterna genomförs. Däremot kan 

telefonens skärm spelas in och användarens interaktion i programmet kan analyseras i efterhand. Det 

kan då, tillsammans med röstinspelningar, noteras om uppgifterna genomfördes med enkelhet eller med 

svårighet, och i så fall vad som orsakade svårigheten. Tillsammans med röstinspelningarna från 

testsessionerna kan det också ses hur lång tid uppgifterna tog att genomföra, och vad som sägs i ett visst 

ögonblick.   
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Rubin & Chisnell (2008) Tidtagningen av uppgifternas utförande utgör ett kvantitativt underlag, medan 

analysen av anteckningar, skärminspelningar, observationer, och avslutande intervjuer utgör ett 

kvalitativt underlag. Observation är ostrukturerad och intervjuerna är semi-strukturerade vilket ger ett 

mer kvalitativt underlag, se rubrik 4.2 Intervju. Rubin & Chisnell (2008) påpekar också att med semi-

strukturerade avslutande intervjuer kan frågorna anpassas efter vad som faktiskt hände i studien vilket 

bättre passar användaren och ger en klarare bild av personens upplevelser.  

4.4.5 Utförande 
Ett detaljerat utförande av användarstudierna redogörs i bilaga 2. I korthet tar användaren på sig 

headsetet och ser därefter huvudmenyn med de sex stora brickorna för de fem brudklänningarna samt 

rikssalen. En 30 sekunder kort introduktion från ljudguiden spelas upp automatiskt där användaren 

välkomnas till utställningen kungliga brudklänningar. Därefter instrueras användaren verbalt av 

observatören att testa de grundläggande funktionerna i programmet enligt nedanstående uppgifter. 

Aktiveringen av menyval, samt navigeringen genom menyerna, testas ett flertal gånger under testets 

förlopp såsom rekommenderat av Rubin & Chisnell (2008) för att mäta enkelhet att lära sig och 

effektivitet. Därefter får användarna fritt fortsätta gå igenom utställningen, på sätt och vis som ett 

verkligt museibesök. Intervjun kring detta, tillsammans med tidigare uppgifter, utgör ett kvalitativt mått 

på tillfredställelse.  

Notera att tidtagningen på uppgift 1 – 6 sker under de moment där användaren aktivt måste använda 

programmet. Tiden det tar att lyssna på en ljudguide eller se ett videoklipp är konstant för alla användare 

och räknas därför inte in i resultatet där det huvudsakligen är intressant att veta hur lång tid det tog att 

använda applikationen för att aktivera funktionen. I uppgift 7 där applikationen får användas fritt sker 

tidtagningen under hela uppgiftens förlopp då det huvudsakliga syftet med uppgiften är att undersöka 

hur länge applikationen används när den får användas fritt. 

Notera slutligen att användarna innan testet inleds visas headsetet, pekplattan, och fokushjulet där de 

instrueras hur det kan ställas in för att optimera skärpan. Användarna instrueras också att inte använda 

den fysiska bakåtknappen trots att den är funktionell. Anledningen till detta är teknisk. Headsetet har 

en bakåtknapp och en hemknapp bredvid varandra, och det är svårt att taktilt urskilja vilken som är 

vilken. När en normal applikation nedladdad från Oculus Store används och hemknappen trycks på 

frågar systemet om användaren vill avsluta applikationen eller inte. Detta sker inte med denna 

applikation som är kompilerad i testläge. Istället öppnas en meny med avancerade inställningar för 

utvecklare. För att undvika att användaren av misstag trycker på hemknappen och öppnar denna 

instrueras de helt enkelt att inte trycka på någon av knapparna. Eftersom applikationen varken kan ses 

eller styras utifrån kan testet tillfälligt behöva avbrytas om denna meny aktiveras, därför beslutas det att 

minimera risken på detta vis.  

4.5 Etiska frågor för intervjuer, observationer, och användbarhetsstudien 
För samtliga undersökningsmoment gäller det att all insamlad data kommer att anonymeras. Om namn 

måste användas ersätts det med pseudonymer. Deltagarna i intervjuerna på utställningen samt i 

användarstudierna informeras om syftet med sitt deltagande, samt att de när som helst kan sluta delta 

och att allt insamlat material då förkastas.  

Vid användbarhetsstudien skriver samtliga deltagare även under ett medgivandeformulär, se bilaga 6, 

där det framgår att deras röster och testsession (det som visas i applikationen på skärmen) kommer 

spelas in i analyssyfte. Dessa filmer och röstinspelningar kommer inte spridas eller publiceras för andra. 

All insamlad rådata kommer efter att arbetet har slutförts att avyttras för att säkerställa att materialet 

inte kan spridas i framtiden.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Intervjuer och observationer på utställningen 
Intervjufrågorna ställdes enligt bilaga 3, och följdfrågor tänkes ut baserade på svaren. En kvalitativ 

första ordningens löpande observation genomfördes också under två dagar på utställningen. Nedan 

sammanfattas och tematiseras vad som sagts i intervjuerna tillsammans med vad som observerats. 

Därtill görs en kortare analys i samband med varje tema där resultatet återkopplas till tidigare forskning 

och teorin, men den huvudsakliga analysen genomförs i samband med diskussionen.  

5.1.1 Vem går på utställningen och varför  
Den primära målgruppen identifierades som medelålders och äldre kvinnor, men även yngre kvinnor 

och andra besökare förekom. Det var i stort sett inga besökare som gick omkring ensamma, de flesta 

gick tillsammans med någon eller några andra. Vanliga bilder var bland annat grupper av väninnor eller 

familjer där föräldrar och ett eller två yngre barn besökte utställningen tillsammans. Här observeras 

också hur de olika personerna i samma besöksgrupp tar del av utställningen på lite olika sätt vilket 

redogörs nedan. Få unga besökare observerades, och det förekom under observationstiden på två 

eftermiddagar aldrig [!] unga ensamma män eller män i grupp utan en kvinna. 

Samtliga personer som intervjuades hade fått reda på mer om utställningen via dess hemsida. Vägen dit 

var dock annorlunda mellan de olika respondenterna. Familjen från Stockholm hade först hört talas om 

utställningen direkt med reklam i tunnelbanan, och därefter läst mer om den på utställningens hemsida. 

Familjen från Storbritannien hade börjat läsa om slottet i allmänhet på en turistinformationshemsida 

och därefter letts vidare till specifikt denna utställning. Den andra turistgruppen och även den svenska 

familjen som besökte Stockholm hade börjat med att ta reda på information om slottet på deras hemsida 

innan de sett denna utställning. Oavsett i vilken ände de började hade samtliga gått vidare till 

utställningens hemsida för mer information om vad utställningen handlar om, öppettider, och 

inträdespriser.  

Rörandes varför utställningen besöktes uppgav minst en person i varje grupp att de bland annat var 

intresserade av att se brudklänningarna. Däremot var inte besökarna enbart intresserade av att se 

brudklänningarna i synnerhet, utan de var också intresserade av att se slottet i allmänhet. Mammorna i 

de två familjerna från Sverige hade sett brudklänningarna på TV tidigare och var därav intresserade av 

att se dem i större detalj på utställningen, med förväntningen om att de skulle vara vackra att se på. Den 

ena pappan svarade skämtsamt att han inte hade något annat val än att följa med. Minst en person i 

varje grupp var intresserad av att se klänningarna vilket medför att besöket sker till att börja med. Men 

bland annat ett medhavt barn var inte intresserad av klänningarna och tittade istället på bland annat 

den kungliga tronen och statyerna. 

5.1.1.1 Kommentarer 
Myndigheten för kulturanalys (2013) fann att det fanns signifikanta skillnader i vilka som besöker olika 

museer med avseende på ålder. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde såg endast 2 % besökare 

som var 18 år eller yngre, samma siffra för Naturhistoriska riksmuseet är 54 %. Som Sheng & Chen 

(2012) beskriver är en förklaring att besökare i olika åldrar har olika anledningar att besöka ett museum. 

Yngre besökare förväntar sig i högre grad att besöket ska vara underhållande, och besökare till 

konstmuseum förväntar sig istället att lära sig om de historiska artefakterna. Att det mestadels är äldre 

och medelålders besökare som i alla fall inleder besöket till denna utställning av historiska artefakter 

kan såldes förklaras av dessa anledningar.  

5.1.2 Upplevelsen av utställningen 
Utställningen handlar om kungliga bröllop och de kungliga brudklänningarna. Ändock observeras det 

hur alla besökare också spenderar tid med att titta på tronen, statyerna omkring den, och andra 

historiska föremål och detaljer i rikssalen. Exempelvis observeras en barnfamilj med två yngre-

medelålders föräldrar och två barn, en pojke och en flicka cirka 10 år gamla. Pappan och pojken går en 

annan väg än mamman och flickan. Dessa tittar mer på tronen och statyerna till höger och vänster om 

dem samtidigt som de lyssnar på ljudguiden medan mamman och flickan istället fortsätter att titta på 

brudklänningarna. Det här är ett i allmänhet återkommande mönster, många besökare finner rikssalen 

med dess historiska föremål och utsmyckning mer intressant än utställningens huvudfokus de kungliga 

brudklänningarna. Med det sagt är antagligen ingen besökare direkt ointresserad av tronen och salens 
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utsmyckad, dessa är trots allt historiskt signifikanta och väldigt extravaganta och iögonfallande. Därtill 

börjar också ljudguiden med att introducera salen och tronen, alla som testar guiden får ta del av i alla 

fall detta.  

En mer subtil observation gjordes kring interaktionen med de fem brudklänningarna. Det tycktes vara 

fler besökare som spenderade mer tid kring brudklänningarna från modern tid, exempelvis prinsessan 

Madeleines klänning från 2013 jämfört med exempelvis prinsessan Lilians klänning från 1976. Det är 

svårt att sätta en exakt siffra på hur lång tid som spenderas vid varje klänning, men mönstret är tydligt. 

Speciellt när ljudguiden är avslutad kan en del besökare som har följt den välja att gå tillbaka till de mer 

samtida klänningarna, inte de äldsta.  

Det observerades också att vissa besökare, speciellt medföljande barn eller pappor, förr eller senare 

tröttnar på utställningen och tar fram telefonen istället. Även om ett visst intresse väcks kring 

utställningens miljö är det ofrånkomligt att huvudtemat kungliga bröllop är och förblir ointressant för 

dessa besökare. 

Ytterligare observationer gjordes kring vad besökarna sade om utställningen. Många av kvinnorna som 

tittade på brudklänningarna uttryckte sig positivt och sa bland annat att de var vackra och fina, samt att 

de såg bättre ut än väntat i verkligheten jämfört med vad som setts i bild- och videoform tidigare. Det 

uppskattades att det var möjligt att se dem från nära håll och se detaljer från alla vinklar. Men andra 

besökare var mindre entusiastiska kring klänningarna. Medsläpade besökare hade inte mycket att säga 

om dem och såg ganska uttråkade ut. Däremot kan det inte dras en linje i sanden och partitionera 

besökarna som entusiastiska kvinnor och likgiltiga män, speciellt bland medföljande barn var intresset 

kring brudklänningarna svalare hos båda könen. Några barn sa även uttryckligen att besöket var tråkigt.  

En mer uniformt positiv reaktion observerades när besökarna observerade tronen och statyerna samt 

rikssalen i allmänhet. Här kommenterades det bland annat att det var roligt att se den kungliga tronen 

på så när håll, att den var mycket mindre än väntat (anmärkning: den är inte mycket större än en vanlig 

stol) och att salen i sig med glamorösa utsmyckningar och statyer var väldigt imponerande. Salen och 

utsmyckningarna beskrevs som ”häftiga” eller i liknande termer av besökare i alla åldrar och kön. 

Tillsammans med den historiska bakgrund som ges av ljudguiderna observerades det hur en 

förvånansvärt stor andel av besökarna började prata om och diskutera slottet och hovets historia, utöver 

de kungliga bröllopen. Om besökarna kom in i utställningen för att se (eller inte vilja se) kungliga 

brudklänningar kunde de lämna utställningen och prata om olika aspekter av kungafamiljens historia, 

exempelvis hur rikssalen använts för viktiga banketter och statsbesök, hur olika regenter suttit på tronen 

(och hur besökaren själv skulle vilja sitta på den), eller hur det gamla slottet brann ned.  

När besökarna intervjuades kring informationsskyltarna vid brudklänningarna och övriga föremål i 

utställningen var svaren tvådelade. De två turistgrupperna från utlandet läste de flesta av dem (skyltarna 

är på svenska och engelska) och återkallade att de berättade om utställningsföremålens och salens 

historia och betydelse. Exempelvis återkallades information om varför en viss design valdes på en viss 

del av en viss klänning och hur denna har använts traditionsenligt under hundratals år. Det sas att det 

var roligt och intressant att läsa och lyfte utställningen, tillsammans med ljudguiden ”kände [man sig] 

nästan som en expert på bröllopsklänningar” sa personen från Finland.  

De två svenska grupperna läste dem dock inte till någon större grad. Pappan i Stockholmsfamiljen läste 

dem men fann det relativt ointressant. Han uppgav att de inte sa mycket mer än ljudguiden och även 

om exempelvis historian bakom den kungliga tronen var intressant så fick han ju den också genom 

ljudguiden, så man behövde inte läsa dem. Mamman från denna familj förlitade sig på ljudguiden, och 

familjen från Norrköping fokuserade mer på att titta på klänningarna än att läsa om dem. Återigen 

uppgav mamman att det inte var intressant att läsa och att hon hellre tittade på utställningen.  

Intervjuerna skedde vid utställningens entré och utgång, och besökare på väg ut från utställningen 

intervjuades. Frågan ställdes hur lång tid besökarna hade ägnat åt utställningen och det uppgavs att 

efter ungefär en halvtimme hade de flesta sett det mesta och lyssnat på eller läst det mesta av 

informationen och därmed kände de sig ganska klara med utställningen. De spenderade lite mer tid med 

att titta närmare på klänningarna igen för detta var trots allt poängen med utställningen och därför 

förlängdes besökstiden till cirka 45 minuter. Men ingen hade varit där mer än en timme, eller mindre 
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än en halvtimme. De som använde ljudguiden och läste informationen spenderade något mer tid med 

utställningen än de som inte gjorde det.  

5.1.2.1 Kommentarer 
Vissa besökare fann utställningen intressant, andra fann den ointressant. Sheng & Chen (2012) ger en 

förklaring i termer av att olika besökare har olika förväntningar på besöket. Det bristande intresset kan 

dock fördjupas med hjälp av teorin om social interaktion av Turner (1988) samt erfarandebegrepp 

såsom förklarat av Ljung (2009). Erfarande sker om besökarna i ett socialt sammanhang får diskutera 

och återuppleva utställningen, men detta tycks inte ske på plats, och ingenting observerades som 

uppmanar till erfarande. Vissa besökare diskuterade vad de lärt sig med varandra på väg ut från 

utställningen, och dessa tycks vara mer positivt inställda till besöket. Andra besökare tog fram telefonen 

och tänkte på annat istället. Bristen på social interaktion på utställningen tillsammans med bristande 

intresse när utställningen besökts kan vara problematiskt för behållningen av besöket.  

5.1.3 Ljudguidens betydelse för upplevelsen av utställningen 
Alla respondenter provade ljudguiden. De anställda på utställningen sitter vid entrén och uppmanar 

besökarna att använda den, samt visar hur den används, vilket medför att rekommendationen oftast 

följs. Tre av fyra intervjugrupper använde den genom hela utställningen, en slutade efter ett tag. Av de 

som använde den berättades att innehållet var relativt intressant eftersom det förklarade mer om 

historian bakom klänningarna och föremålen. Bland annat var det genom denna som de lärde sig vilken 

historisk betydelse Rikssalen har och att de nu befinner sig i samma sal som tidigare kungliga banketter 

och bröllopsfiranden, samt den kungliga silvertronen. Det uppgavs vara intressant och roligt att höra 

om mer än bara klänningarna vilket var en positiv överraskning eftersom utställningen visade sig 

innehålla mer än förväntat. Föräldrarna i familjen från Norrköping uppgav att de slutade använda 

ljudguiden efter ett tag. De inledande segmenten om salens historia och de första klänningarna 

lyssnades på men det uppgavs att tekniken var klumpig att använda, bland annat började inte alltid 

guiden att spelas upp när man gick fram till ett föremål, och det var svårt att höra vad som sades på 

grund av omgivande oljud (sorl från andra människor och bakgrundsmusik). Om själva 

brudklänningarna sa inte heller ljudguiden mycket mer än vad som redan stod på 

informationsskyltarna. Därtill uppgav mamman i den gruppen att hon var där för att titta på 

klänningarna, ”inte höra en historialektion om vem som designat [dem]”. 

5.1.3.1 Kommentarer 
Sheng & Chen (2012) förklarar resultatet: de faktarika ljudguiderna tilltalar besökare med förväntningen 

om att lära sig om utställningsföremålens historia. En respondent tog dock inte del av dem fullt ut och 

uppgav att historialektionen inte var intressant. Bristen på social interaktion kan vara en faktor. 

Bristande engagemang såsom förklarat av Moesgaard et al. (2015) kan vara en annan. Ljudguiderna är 

eventuellt inte engagerande nog att väcka intresse hos en användare med lågt intresse till att börja med. 

Schoenau-Fog & Bjørner (2012) beskriver hur tristess och dålig behållning är följder av bristande 

berättande engagemang vilket kan indikera brister i dessa aspekter i de faktarika ljudguiderna.   

5.1.4 Rekommendera utställningen för andra och se den i VR 
Alla respondenter tänkte sig kunna rekommendera utställningen för någon annan, men inte vem som 

helst. Sammanfattningsvis skulle utställningen kunna rekommenderas till en viss kompis eller förälder, 

men som Stockholmsfamiljen påpekade skulle de aldrig släpa dit sin tonårsson. Den andra svenska 

familjens mamma påpekade också att deras barn och far kanske inte fann den så intressant. Det finns 

sammanfattningsvis en medvetenhet hos besökarna att denna utställning inte i allmänhet riktar sig mot 

ungdomar, eller ens män. Bland annat sa pappan från Norrköping att utställningen var mer intressant 

än vad han hade förväntat sig tack vare rikssalens inredning, men att han ändå skulle ha svårt att 

rekommendera den för någon annan.  

Avslutningsvis tillfrågades besökarna om de skulle kunna tänka sig att se utställningen digitaliserad med 

VR. Ingen respondent hade använt VR tidigare och därför uttrycktes en viss nyfikenhet och intresse 

kring möjligheten, men också skepticism. Besökarna från Norrköping som hade slutat använda 

ljudguiden var tveksamma kring hur väl det skulle fungera, det vill säga om det skulle vara lätt att 

använda och faktiskt fungera. Stockholmsfamiljen som inte skulle rekommendera ett besök på 

utställningen för sin tonårsson tänkte sig däremot att VR-versionen skulle vara mer intressant för 

honom. De två återstående respondenterna uppgav att de skulle testa det om möjligheten fanns eftersom 
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det verkade intressant och roligt, de har trots allt hört talas som VR tidigare men aldrig sett eller använt 

det. Därmed skulle de egentligen testa tekniken oavsett vad innehåller var, denna utställning eller 

någonting helt annat. Men de var inte emot idén.  

5.1.4.1 Kommentarer 
Det tycks finnas en medvetenhet hos de besökare som uppskattade utställningen att inte nödvändigtvis 

alla andra också skulle göra det, bland annat till följd av olika förväntningar. Idén om att testa en VR-

version av utställningen mottogs dock positivt, kanske kan tekniken i sig vara en intressefaktor för yngre 

besökare som förväntar sig ett roligare och enklare att ta till sig besök såsom beskrivet av Sheng & Chen 

(2012).  

5.2 Applikationen  
Nedan redogörs resultatet av applikationsprototyputvecklingen. Det är denna applikation som har 

använts i användarstudierna. Det bör noteras att det inte är trivialt att utifrån en 360°-3D-VR-

applikation fånga en tvådimensionell bild som får plats i ett dokument. Dels inkluderar inte 

skärmdumpen som tas på telefonen det användaren ser i sin periferi, dels är bildförhållandet inte 

optimalt för att placera i ett dokument. Bilderna nedan är därför beskärda i både höjd- och sidled och 

saknar 3D-effekten som finns i den verkliga applikationen. Men de grundläggande principerna om 

applikationens utseende och funktion beskrivs, och eventuella avvikelser noteras i texten.  

Överlag har designriktlinjerna som tagits fram av Goth et al. (2006) beaktats. Applikationen fungerar 

med diskontinuerligt användande, dess körning, inklusive eventuellt uppspelad ljudguide pausas om 

det upptäcks att användaren lyfter på headsetet för att åter se omgivning. Detta utförs med hjälp av 

headsetets närhetssensor. När headsetet inte sitter framför användarens ögon ökar avståndet mellan 

närhetssensorn och användaren. Applikationens funktionalitet och gränssnitt minimeras också 

samtidigt som dess ändamålsenlighet bibehålles, och detaljeringen av hur applikationen är utformad 

kommer att behandla denna designaspekt närmare.  

Interaktionsaspekterna såsom definierade av Stanney et al. (2003) har också tagits i beaktande vid 

utformandet av applikationen. Applikationen orienterar automatiskt användaren så att denna alltid 

tittar på huvudmenyns brickor, brudklänningarna, eller silvertronen när en scen laddas in. På så sätt 

har användaren alltid en central utgångspunkt för all orientering i 360°-rummet. Eftersom Gear VR är 

en sittande upplevelse kan användaren alltid sluta vända sig om för att återgå till utgångspunkten där 

det mest centrala befinner sig. 

Enligt principerna för användarcentrerad design har applikationen kontinuerligt under 

utvecklingsprocessen testats (informellt) med olika användare, de flesta förstagångsanvändare av VR. 

Ett flertal designbeslut är baserade på dessa informella tester. 

5.2.1 Huvudmeny 
Vid applikationens start visas huvudmenyn bestående av sex brickor (stora grafiska knappar) på en 

bakgrund. Samtidigt spelas ett kort segment av ljudguiden upp där användaren välkomnas till 

utställningen kungliga brudklänningar. Bakgrunden är en 360° stereoskopisk (3D) bild på Rikssalen 

vilket betyder att användaren kan se sig omkring i alla riktningar genom att flytta på huvudet samtidigt 

som en känsla av djup uppstår eftersom det ena ögat ser en bild som är något förskjuten och vinklad 

jämfört med det andra. Brickorna existerar också i detta 3D-rum och ser ut att sväva i luften i Rikssalen. 

Om användaren vänder sig om 180° horisontellt kommer det upptäckas att kameran stod precis framför 

den kungliga tronen, vilket betyder att användaren i princip sitter i den och blickar ut över salen. Som 

tidigare observerat skämtade besökare på den verkliga utställningen om att sitta på tronen, en dröm 

som nu virtuellt går i uppfyllelse.  

Huvudmenyns utseende med stora grafiska brickor och text valdes eftersom det i princip är en de facto-

standard för hur menyer i VR ser ut. Exempelvis Oculus Home, huvudmjukvaran i Gear VR som används 

för att starta alla andra program använder också detta gränssnittsparadigm. Utöver detta aktas de 

designriktlinjer som lagts fram av Goth et al. (2006), specifikt att applikationens funktionalitet 

minimeras samtidigt som dess ändamålsenlighet bibehålles. Användaren kan endast utföra en aktivitet 

på huvudmenyn: aktivera grafiska menybrickor med text som tar användaren till innehållet.  
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Den bricka som tittas på blir ogenomskinlig och visar namnet på den scen som den leder till samt i fallet 

med brudklänningarna även det kungliga monogrammet hörande till respektive person. I figur 7 nedan 

ses fyra genomskinliga brickor utan text eftersom användaren tittar precis emellan dem. Mittpunkten i 

bilden och där användarens ögon är fokuserade representeras av den blå cirkeln. I figur 8 är en bricka 

aktiv eftersom användaren tittar på den. Bilden blir tydlig och text samt monogram framträder. Det 

valdes att inte visa text och monogram på icke aktiva brickor eftersom det i praktiken med VR-headsetet 

på huvudet inte enkelt går att läsa vad det står på en viss bricka utan att direkt titta på den. Detta 

upptäcktes under programutvecklingen när texten inledningsvis var synlig på samtliga brickor. Det 

uppfattades som svårt att läsa text som inte tittades på, därmed valdes det att endast göra texten synlig 

på aktiva brickor. Genom att visa text och monogram enbart när användaren tittar på en bricka blir det 

också tydligt att den nu är markerad och kan aktiveras för att gå till den valda scenen. Därtill tar det i 

beaktande vad Stanney et al. (2003) nämner om objektmanipulering. Genom att objekt som kan 

aktiveras förändras grafiskt och får text blir det tydligt för användaren vad som kan interageras med, 

och vad som är statisk bakgrund. Därtill existerar alla interaktiva element närmare användaren i 3D-

rummet för att ytterligare signalera detta. Utöver detta eftersträvar denna design att användaren ska få 

gott engagemang, närvaro, och inlevelse. Stanney et al. (2003) beskriver att interaktionen ska vara 

responsiv, och när användaren tittar på en menybricka blir den omedelbart ogenomskinlig, och texten 

samt monogrammet framträder också omedelbart. Utöver detta är de stora menybrickorna som synes i 

figur 7 kurvade så att tre brickor bildar en halvcirkel om cirka 180° grader vilket omsluter användarens 

synfält när denna blickar framåt mot brickorna. Därtill är designen sådan att bakgrunden på brickan är 

en bild på det centrala föremålet som brickan leder till, och texten använder samma teckensnitt som den 

verkliga utställningen hade i sitt material. Idéen är att eftersträva ökad närvaro och inlevelse med hjälp 

av dessa aspekter.  

 

Figur 7. Fyra huvudmenybrickor där samtliga är inaktiva då användaren inte direkt tittar på någon av dem.  
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Figur 8. En menybricka som är aktiv då användaren tittar på den. Därtill hålls fingret ned på pekplattan vilket 
aktiverar en cirkelindikator innan scenen med Lilians brudklänning aktiveras.   

I figur 8 framträder även ytterligare en funktion. För att aktivera en bricka, i detta fall den som leder till 

drottning Lilians brudklänning, måste användaren trycka på headsetets pekplatta och hålla den intryckt 

i tre sekunder. Med pekplattan nedtryckt börjar en cirkulär förloppsindikator fyllas i vilket betecknar att 

brickan håller på att aktiveras. I figur 8 har alltså användaren hållit fingret nedtryckt på pekplattan i 

cirka en och en halv av de tre sekunder som krävs för aktivering. När förloppsindikatorcirkeln är sluten 

försvinner den och scenen tonas mot svart för att ladda scenen med drottning Lilians brudklänning i 

detta fall. Slutligen kan det noteras att texten och monogrammet i figur 8 består av två lager, ett vitt 

framför ett svart. Syftet med detta är tvådelat. Dels ökar det textens kontrast mot den ljusa bakgrunden 

vilket gör den lättare att läsa. Dels ger det också texten och monogrammet en tydligare 3D-effekt 

eftersom de nu har en tjocklek, det vill säga ett djup. Även denna effekt tycks öka tydligheten något 

jämfört med att endast ha enkelfärgad tvådimensionell text. Detta observerades under 

applikationsutvecklingens gång när informella tester genomfördes.  

Interaktionsmetoden där användaren tittar på en menybricka för att sedan aktivera den med pekplattan 

är också en de facto-standard för hur interaktion i VR fungerar. Paradigmet är på engelska känt som 

”gaze interaction” (titta-interaktion) och används ibland annat i Oculus Home. Att en enkel tryckning 

inte godtas utan att användaren måste hålla pekplattan intryckt en stund är ett designbeslut baserat på 

informella tester under programutvecklingen. Det upptäcktes att pekplattan var svår att taktilt urskilja 

från resten av headsetet vilket ledde till oavsiktliga aktiveringar av menybrickor och knappar. Utöver att 

interaktionssättet är en de facto-standard ligger det i linjer med rekommendationerna av Goth et al. 

(2006) där det menas att applikationen ska gå att använda med endast en överblick över gränssnittet. I 

detta fall används applikationen bokstavligt talat genom att blicka över gränssnittet, samtidigt som 

metoden är minimalisk och ej distraherande.   

Rent praktiskt kommer applikationen vid första uppstart att med ett segment av utställningens 

ljudguide välkomna användaren till utställningen och därefter uppmana användaren att aktivera 

brickan som leder till scenen om Rikssalen, se figur 9 nedan. Detta är den enda bricka som går att klicka 

på inledningsvis, de andra är inaktiverade. Det har under både observationen och intervjuerna på den 

verkliga utställningen framträtt att praktiskt taget alla besökare var imponerade av rikssalen och dess 

inredning med statyer och den kungliga tronen. Både de besökare som var intresserade av att se 

brudklänningarna och även de som inte var intresserade av dem tittade på rikssalen och dess innehåll. 

I den verkliga utställningen sker detta rent naturligt eftersom utställningen är i rikssalen, ingången är 

vid den kungliga tronen, och de som jobbar på utställningen uppmanar besökarna att använda den 

digitala ljudguiden som börjar med att berätta om rikssalen. Det förefaller som naturligt att fortsätta på 

detta spår och därför börjar applikationen med rikssalen. Därefter visas brudklänningarna i kronologisk 

ordning, med alternativet att gå tillbaka till tidigare sedda brudklänningar. På så sätt är förhoppningen 

att uppmana användare att även titta på och höra om de äldre klänningarna då det under observationen 

hade noterats att besökare verkade spendera mindre tid kring dem.  
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Figur 9 Rikssalen är inledningsvis den enda brickan som kan aktiveras. Utställningen börjar där.  

5.2.2 Innehållsscener 
När brickan till Rikssalen eller någon av de fem brudklänningarna har aktiverats tonas kameran 

(skärmen) till svart, scenen laddas in, och kameran tonas ut från svart igen. I figur 10 nedan har scenen 

med drottning Lilians brudklänning valts. Bakgrunden är återigen en 360° stereoskopisk bild tagen i 

rikssalen men den valda brudklänningen är i fokus framför användaren. Till höger och vänster visas 

brickor med alternativ för att se fler bilder och filmer på brudklänningen, inklusive historiska bilder och 

filmer från bland annat bröllopet där den bars. Notera att i ändamålet att få med samtliga fyra brickor, 

bakåtknappen, och brudklänningen på en bild har programmet redigerats något för att flytta dem 

närmare klänningen vilket i bilden nedan exempelvis täcker blomsterbuketten något. I verkligheten är 

alla brickor en bit längre ut till höger och vänster, och bakåtknappen är längre ned närmare golvet. 

Därtill har de modifierats så att de ser aktiva ut i syfte att ta bilden nedan för att illustrera scenens 

funktioner. Precis som i huvudmenyn är egentligen icke aktiva brickor transparenta och utan text.  

 

Figur 10. En något modifierad bild av scenen med prinsessan Lilians brudklänning där samtliga fyra 
menybrickor och bakåtknappen syns och är aktiverade.  
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Vidare finns det ytterligare två brickor i scenen. Brickan för ljudguiden aktiverar ljudguiden och en 

bakåtknapp för att avbryta den och återgå till menyn i figur 10 ovan. Ljudguiden börjar inte spelas upp 

automatiskt i scenen vilket är ett designbeslut baserat på informella tester i applikationsutvecklingen 

där det uppdagats att det kan vara distraherande att automatiskt höra en berättelse om klänningen 

framför sig samtidigt som användaren fortfarande bekantar sig med de andra funktionerna i scenen. 

Den sista brickan längst ned i höger hörn i figur 10 döljer hela gränssnittet utom en bakåtknapp som 

visas i nederkanten. På så sätt kan användaren se sig omkring i salen utan att några detaljer i bilden 

täcks av programmets gränssnitt.  

Även dessa brickor aktiveras genom att hålla pekplattan 

nedtryckt. Det finns också en grafisk bakåtknapp i varje meny 

för att möjliggöra navigering inom scenen, samt för att återgå 

till huvudmenyn. Även headsetets fysiska bakåtknapp är aktiv 

och genomför samma funktioner som den grafiska 

bakåtknappen.  

I figur 11 till vänster syns ett exempel på hur bildmenyn ser 

ut, men även videomenyn har identiskt gränssnitt. 

Inledningsvis visas mindre bilder i rad på flera sidor, och när 

användaren trycker på en bild förstoras den och täcker hela 

synfältet som i figur 12 nedan.  

 

Figur 12. När användaren aktiverar ett foto förstoras det och bakgrunden tonar bort.  

Ljudguiden är i applikationen likt utställningen ett primärt sätt för åskådaren att lära sig mer om vad 

som betraktas. På utställningen finns också ungefär samma information i textform på diverse 

informationsskyltar vilket inte återfinns i applikationen. Det framgår av informella tester under 

Figur 11. Bildmenyn med två bilder på 
varje sida, och knappar för att byta sida 
samt återgå. 
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applikationsutvecklingens gång samt av Oculus omfattande riktlinjer för VR-utveckling att större 

textmassor är jobbiga att läsa i VR, bland annat för att de blir otydliga om teckensnittet och dess storlek 

inte är adekvata för ändamålet. Det framgår också att VR är ett audiovisuellt medium där information 

huvudsakligen bör visas och berättas, inte läsas av användaren. Av dessa anledningar bör således större 

textmassor undvikas och därför presenteras endast informationen med ljudguider. Dock återfinns också 

historiska videoklipp från bröllopen där en berättarröst talar över videon.  

Icke att förglömma är också att ljudguiden överlag hade ett positivt mottagande på utställningen där det 

i undersökningen observerades att många använde den, och att tre av fyra respondenter använde den 

genom hela utställningen. Eftersom ljudguiden var väl använd på utställningen och överlag mottogs 

positivt i intervjuerna beslutades det att behålla denna i applikationen, om än i nedkortat format i denna 

prototyp.  

Inkluderandet av ordinära tvådimensionella fotografier har tvådelat syfte. Dels visas detaljer på 

klänningarna och omkringliggande föremål i mycket högre kvalitet och på närmare håll än vad som är 

möjligt med Vuze-kameran. Dels visas sådant som ljudguiden talar om, exempelvis personerna som gifte 

sig, eller gästerna som besökte dem. Icke att förglömma är även att ljudguiden, videoklippen, och 

bilderna utgör olika semiotiska resurser för lärande enligt multimodalitetens principer.  

5.3 Användbarhetsstudien och kvalitativ utvärdering av applikationen 
I bilaga 4 återfinns en tabell vilken sammanställer utförandetiden för varje uppgift för varje deltagare. 

Nedan presenteras två tabeller och en figur. I tabell 2 sammanställs kvalitativa data över uppgifternas 

utförande, och i tabell 3 sammanställs resultatet av intervjuerna rörande applikationens användbarhet. 

Därefter sammanställs och tematiseras intervjusvaren kring upplevelsen på det virtuella museet enligt 

samma principer som för intervjuerna på den verkliga utställningen. I figur 13 ges en visuell överblick 

över vilka uppgifter som utfördes till vilken grad av enkel- eller svårighet.  

Tabell 1. Sammanfattning av undersökningens genomförande och problembeskrivningar baserade intervjuer 
och observationer.  

Uppgift Andel 
genomförda 

Tid i 
genomsnitt 

Problembeskrivning Kommentarer 

1 – Brickan 
Rikssalen 

4 av 5 0:17 Förstår inte att fingret 
måste hållas nedtryckt  
1. Ingen tydlig feedback 
efter misslyckat försök 
2. Otydlig respons 
inledningsvis, 
cirkelindikatorn ses ej.  

Medel  

2 – Rikssalens 
ljudguide 

5 av 5 0:04  Lätt 

3 – Titta på 
bild 

5 av 5 0:36 Otydligt att bakåtknappen i 
scenens nederkant måste 
aktiveras när ljudguiden är 
klar. 
 
Svårt att hitta 
bakåtknappen.   

Medel 

4 – Tillbaka 
till 
huvudmenyn 

5 av 5 0:17 Bakåtknappen är inte 
konsekvent i scenens 
nederkant vilket gör den 
något svårt att hitta 

Medel 

5 – Silvias 
ljudguide 

5 av 5 0:03  Lätt 

6 – Silvias 
video 

5 av 5 0:05  Lätt 

7 – Fritt 
användande 

5 av 5 7:01 Något svårt att finna 
bakåtknappen i ”free roam” 

Lätt 
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Figur 13. Grafisk överblick av andelen deltagare som genomförde varje uppgift med enkelhet, med svårighet, 
eller inte alls.  

Tabell 2. Sammanfattning av vad varje respondent berättade om själva programmet och uppgifterna 1 – 6 
(motsvarande intervjufrågor 1 – 4)  

Person Positivt Negativt 
Person 1 Menyerna uppfattades som 

snygga och roliga att interagera 
med eftersom de var i 3D och 
rörde sig vid markering. 
 
Programmet var lätt att använda 
eftersom interaktionen var titta 
och tryck-baserad.  

Det sågs inte att det fanns en bakåtknapp när 
ljudguiden var avslutad vilket gjorde det svårt att 
veta hur det historiska fotografiet skulle tittas på. 
Menybrickan för fotografier sågs innan ljudguiden 
aktiverades, men det tänktes inte på att den fanns 
när uppgiften gavs att se fotografiet.  
 
Det önskades också att det var möjligt att gå 
omkring fritt i salen och titta på olika föremål, 
bland annat klänningarna, närmare och ur andra 
vinklar. Det påpekades även att bildkvalitén var låg.  

Person 2 Det var lätt att använda 
programmet och det förstods 
snabbt hur menyerna var 
strukturerade.  

Det önskas vara möjligt att gå omkring fritt i salen, 
speciellt när ljudguiden hänvisar till sådant som 
inte är i fokus i bilderna.  

Person 3 När det blev känt hur menyerna 
kunde väljas var det lätt att lista 
ut hur programmet fungerade 
och skulle användas.  

Det fanns inget som tydligt indikerade att 
pekplattan måste hållas nedtryckt för att välja 
menyer. Om en meny bara trycks på med fingret 
händer till synes ingenting. Den lilla cirkeln som 
fylls på syns inte när den bara är några procent 
ifylld efter ett kort tryck. Detta ledde också till 
frustration, det gick inte att trycka på en 
menyknapp.  Därtill tog det en stund att lista ut hur 
ljudguiden skulle avslutas, bakåtknappen var liten 
och nära golvet där uppmärksamheten inte är 
riktad.  
 
Det önskas också att det gick att gå omkring runt 
klänningarna, inte bara se dem framifrån.    

Person 4 Programmet var lätt att använda 
när det blev klart hur menyerna 
var strukturerade och hur de 
skulle aktiveras.  

Det tog några försök att aktivera den första 
menybrickan för rikssalen, men när det efter några 
försök upptäcktes att fingret skulle hållas inne på 
pekplattan var det lätt att använda.  
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Man borde också kunna gå runt klänningarna för 
att se mer av dem.  

Person 5 Det var lätt att använda 
programmet och det var roligt 
att det fanns olika sorters 
material: fotografier, gamla 
videoinspelningar, och 
ljudguider. Kul att använda.  

Tog några försök att trycka på menybrickan för 
rikssalen, men när det upptäcktes att fingret skulle 
hållas nedtryckt på pekplattan var det lätt. 
 
Det var svårt att hitta bakåtknappen på ljudguiden 
och ”free roam” första gången. Skulle också vilja se 
brudklänningarna på närmare håll, och från andra 
håll eftersom ljudguiden ibland talar om något som 
inte kan ses.  

 

5.3.1 Intervjuer och observationer 
Nedan sammanfattas och tematiseras de avslutande intervjufrågorna rörande upplevelsen av det 

virtuella museibesöket tillsammans med det som observerats när skärm- och ljudinspelningarna har 

betraktats i efterhand.  

5.3.1.1 Ljudguiden 
Ljudguiderna fick blandad respons. Inledningsvis uppgav respondenterna att de tillsammans med övrigt 

material gav en bra helhetsupplevelse i applikationen, men när frågan ”vad fick du veta genom att lyssna 

på ljudguiderna?” ställs blir svaren väldigt ospecifika. En respondent kan inte återkalla någonting 

specifikt annat än generella ämnen och teman, exempelvis att olika statyer och föremålsdetaljer har 

olika mening, men inte specifikt vilken mening de faktiskt hade: ”Öh, jag kommer inte ihåg någonting 

specifikt. De sa saker om tronen, om statyerna […], vem som gifte sig med vem. Men jag kommer inte 

ihåg något specifikt.”. Andra respondenter hade snarlika svar. De lyssnade i slutskedet av applikationens 

användande på olika ljudguider, och olika antal ljudguider, men det var överlag svårt att återkalla många 

detaljer. Det kunde sägas exempelvis att ”Kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel Westling” eller 

att silvertronen var en gåva till drottning Kristina, men ingen kunde återkalla någonting mer detaljerat 

än så.  

Det var bara en deltagare som lyssnade på alla sex ljudguider, övriga lyssnade på färre eller endast en 

utöver det som skulle testas enligt uppgifterna. En respondent som bara lyssnat på en ljudguide i testets 

slutskede sa: ”Jag slutade för att jag ville se bilderna istället. Det var inte så intressant att bara sitta där 

och lyssna”. En annan respondent lyssnade på två ljudguider till innan sessionen avslutades och uppgav: 

”Jag förstår poängen men det är inte intressant [för mig]”. Den enda deltagare som lyssnade på alla 

ljudguideklipp sa att det var intressant att höra om historian bakom kungafamiljen och bröllopen. 

Respondenten kunde återkalla vad de handlade om i stora drag, men utan detaljer som namn eller årtal.  

5.3.1.2 Grafiskt innehåll och grafisk kvalitet 
Rörandes de historiska filmerna och fotografierna var respondenternas upplevelse överlag positiv. Som 

tidigare nämnt ville en respondent hellre titta på bilderna än att lyssna på ljudguiden, och både 

intervjusvaren och skärminspelningarna indikerar att samtliga deltagare gick igenom och tittade på ett 

flertal av bilderna kring de brudklänningar som valts att tittas på. Rörandes videoklipp var det två 

respondenter som inte tittade på fler efter den som ingick i undersökningen. En av dem sa: ”Det skulle 

ta mycket tid [att se dem] och jag ville se bilderna och titta omkring i 3D istället” och den andra personen 

uppgav samma anledningar.  

När respondenterna tillfrågades vad bilderna och filmklippen berättade blev svaren likt ljudguiderna 

ospecifika. En respondent sa: ”Bilderna visar detaljerna i dem [klänningarna], när de gifte sig, hur ett 

smycke såg ut… Men de berättar inte mycket själva, eller så är det svårt att veta vad man tittar på utan 

mer information”. Däremot kunde mer information återges om filmklippen, en respondent föreslog själv 

varför: ”De berättar om bröllopet samtidigt som man ser det. Jag tror det är lättare att komma ihåg då”.  

5.3.1.3 Avslutning av applikationsanvändandet 
Den uppfattade och den faktiska besökstiden i den virtuella utställningen stämde väl överens. Rörandes 

varför deltagarna slutade använda applikationen när de gjorde det svarade den första personen som 

använt applikationen i cirka fem och en halv minut under uppgift 7, fritt användande, med: ”Eh, känner 

inte för att fortsätta. Man fattade grejen med det här och jag har fått ut allt nu”. Ytterligare tre 
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respondenter använde applikationen i fyra till sex minuter och samtliga hade ungefär samma svar, de 

visste vad applikationen handlade om och var inte intresserade av att fortsätta. En respondent hade dock 

använt applikationen i 13 minuter när den fick användas fritt. Denna uppgav att innehållet med 3D-

bilder, fotografier, ljudguider, och videoklipp tillsammans var intressant och att användandet avslutades 

för att det mesta av materialet nu hade tagits del av.  

5.3.1.4 Rekommendera applikationen och besöka utställningen 
Avslutningsvis hade applikationens användare svårt att rekommendera applikationen för någon annan. 

En respondent svarade på frågan med att skratta lite: ”Haha, nja… Den [applikationen] gör det den ska 

göra, och det är coolt att aktivera ’free roam’ och bara se sig omkring, det ger en annan känsla än när 

menyerna är inblandade. Men jag vet inte vem jag skulle kunna rekommendera den för. Upplevelsen är 

cool, men jag tror andra VR-saker också är det. Kanske vissa i familjen, min syster är intresserad av 

kungafamiljen.” Det uppgavs därtill att applikationen var svår att rekommendera för att temat helt 

enkelt inte var intressant nog. Det diskuterades även att VR är någonting nytt som många är intresserade 

av att testa vilket är en fördel för denna applikation, men samtidigt finns det nog andra mer intressanta 

saker att testa istället om möjligheten ges. Om slottet i allmänhet eller den verkliga utställningen skulle 

vara intressant att besöka (givet att den fortfarande existerade) var svaren snarlika, antagligen är det 

inte aktuellt på grund av bristande intresse. En respondent sade dock: ”Nej, jag är inte intresserad. Men 

jag skulle hellre gå dit än att uppleva det i VR. Det ersätter inte den fysiska upplevelsen. Man skulle 

kunna säga att ”R:et” i VR saknas.”  

Användaren som hade använt applikationen längst var lite mer positivt inställd: ”Det var kul att testa 

[…] jag tror några kompisar skulle vara intresserade av att se det här.” Det uppgavs vidare att innehållet 

i applikationen var intressant för att det delgav information om bland annat rikssalen och silvertronen 

samtidigt som det kunde ses i 3D. Det var tänkbart av respondenten att detta skulle räcka för att tilltala 

några kompisar. Samtidigt uteslöts inte heller möjligheten att besöka slottet. Respondenten hade aldrig 

tidigare varit där, men efter att ha sett rikssalen och fått höra om vilka viktiga föremål som finns där 

(silvertronen) uppgavs det att ett besök skulle kunna vara intressant, efter tentorna.  

5.3.2 Analys av intervjuer och identifierande av användbarhetsproblem 
Intervjuerna med de fem deltagarna rörande uppgifterna (tabell 2) tillsammans med observationer av 

skärminspelningarna och kvantitativa testdata i form av tidmätning (tabell 1, figur 13) belyser 

tillsammans ett antal användbarhetsproblem med applikationen. Vid uppgift 1 när en meny för första 

gången ska aktiveras genom att titta på den och hålla fingret nedtryckt på pekplattan uppstår det 

problem. Deltagare 1 och 2 trycker snabbt några gånger men upptäcker inom några enstaka sekunder 

att fingret ska hållas inne. Två andra deltagare, 4 och 5, behöver längre tid på sig för att göra denna 

upptäckt medan deltagare 3 aldrig kommer på det och måste fråga efter hjälp efter 49 sekunder. Detta 

belyser att huvudsakligen två användbarhetsproblem. För det första finns det ingenting i programmet 

som indikerar att fingret måste hållas nedtryckt för att aktiveringen ska ske. Vanligtvis trycks knappar 

på en gång om interaktionsmetoden är en datormus eller en pekskärm, men eftersom headsetets 

pekplatta inte ses, och rent taktilt är svår att urskilja från resten av headsetet, valdes det att fingret skulle 

hållas inne för att undvika aktiveringen av knappar av misstag. När fingret är nedtryckt fylls en tom 

cirkel på för att indikerar att aktivering snart sker. Men denna inledningsvis tomma cirkel hinner endast 

fyllas på med någon enstaka procentenhet innan den försvinner för att fingret lyfts från pekplattan, 

därmed är det svårt att se vad detta representerar. Därtill finns det ingenting som visar att aktiveringen 

har avbrutits, den knappt ifyllda cirkeln försvinner när fingret lyfts från pekplattan.  

Den andra uppgiften, att lyssna på ljudguiden kunde samtliga deltagare genomföra utan problem. Efter 

den första uppgiften var det klarlagt att aktivering sker genom att hålla fingret nedtryckt på pekplattan, 

och samtliga deltagare såg snabbt brickan med texten för ljudguiden och aktiverade den på detta sätt. 

Problem uppstod dock när uppgift 2 avslutades och uppgift 3 inleddes. Det visade sig problematiskt att 

lämna ljudguiden för att titta på den historiska bilden. När ljudguiden spelas upp döljs alla menyer och 

en liten bakåtknapp visas i scenens nederkant. Deltagare 2 och 4 såg denna antingen medan de lyssnad 

på ljudguiden eller kort efter att de fick instruktionerna om uppgift 3. De kunde då trycka på 

bakåtknappen för att komma tillbaka till scenens huvudmeny för att därefter välja galleriet och bläddra 

fram till den specificerade bilden. Deltagare 1, 3, och 5 såg däremot inte direkt denna knapp, eller visste 

inte att den skulle användas, utan såg sig istället omkring i scenen med brudklänningen där ingenting 

annat kunde göras innan knappen till slut upptäcktes och valdes. Bakåtknappens position nära golvet 
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gjorde den svår att se eftersom fokus snare var riktat mot klänningen och salens dekoration längst med 

väggarna och taket. I intervjuerna talade deltagare 1 om att menybrickan för fotografier hade noterats 

innan ljudguiden valts men att detta inte återkallades när uppgift 3 gavs. Därmed tänkte inte personen 

på att det eventuellt skulle vara nödvändigt att återgå till den tidigare menyn för att se bilderna.  

Problem med svårupptäckta bakåtknappar uppdagades även vid uppgift 4 när klänningsscenen skulle 

lämnas för att återgå till huvudmenyn. Det förefaller i genomsnitt gå snabbare att aktivera denna 

bakåtknapp, och deltagare 1, 2, och 4 letar snabbt i scenens nederkant efter den, men deltagare 3, och 5 

hittar den inte med enkelhet. De fyra menybrickorna för fotografier, ljudguiden, videoklipp, och ”free 

roam” är större, mer framträdande, och ovanför bakåtknappen vilket kan vara en bidragande faktor till 

att den inte finnes med enkelhet. Även senare i undersökningen aktiverar deltagare 5 ”free roam” och 

hittar därefter inte bakåtknappen nära golvet för att aktivera tidigare menyer igen. Deltagare 1, 2, och 3 

testar också ”free roam” men förefaller inte ha några problem med att finna bakåtknappen.  

Programmet tycks dock ha acceptabel enkelhet att lära sig. Såsom etablerat utgör tidmätningen ett 

kvantitativt mått på effektivitet och när uppgifter såsom att använda bakåtknappen testas flera gången 

under undersökningens förlopp minskar tidsåtgången för att finna den. Även i de kvalitativa 

intervjuerna och observationerna som utgör ett underlag för att mäta tillfredställelse framgår det 

kommentarer i stil med att programmet var lätt att använda när det var känt hur det var upplagt, vilket 

indikerar god tillfredställelse och enkelhet att lära sig. Programmet är alltså inte omedelbart enkelt att 

använda vilket resultatet från uppgift 1 starkt visar, men det tycks vara enkelt att lära sig funktioner som 

att hålla fingret nedtryckt på pekplattan eftersom ingen hade problem med detta därefter.  

5.3.3 Analys av intervjuer och upplevelsen av det virtuella besöket 
Nedan analyseras intervjuerna rörande upplevelsen på det virtuella museibesöket. Detta ligger till grund 

för rekommendationer kring hur applikationen kan vidareutvecklas, samt för diskussionen.  

Av intervjuerna framgår det tydligt att ljudguiderna kan anses vara intetsägande. Respondenterna kan 

återkalla i stora drag vad de handlade om, men har svårt att återkalla några detaljer kring innehållet. Är 

det ett problem att specifika namn, årtal, eller symboliken bakom ett föremål inte kan återkallas? 

Oavsett är det överordnade problemet att fyra av fem användare tappar intresset för programmet efter 

cirka fem minuter av fritt användande, och intresset för ljudguiderna förefaller tappas ännu tidigare än 

så. Det som sägs förefaller inte vara intresseväckande, och därmed fortsätter endast en av fem deltagare 

med att lyssna på de fyra återstående klippen. Detta kan kontrasteras med intervjuresultaten från den 

verkliga museiutställningen där tre av fyra respondenter lyssnade på ljudguiden genom hela 

utställningen, och denna innehåller fler inspelningar än vad denna applikation har. Detta kan indikera 

att de faktarika ljudguiderna är mer tilltalande för personer som självmant besökt utställningen, eller 

att den verkliga miljön bättre kompletterar ljudguiderna för att stärka inlärningen och intressefaktorn. 

Detta resultat kommer behöva diskuteras närmare under avsnitt 6. diskussion.  

Hörandes till intervjuerna kring ljudguiden är intervjuresultaten kring bilderna och filmklippen. 

Samtliga deltagare tittade på ett flertal bilder, och dessa föredrogs framför ljudguiderna. Icke desto 

mindre var inte bilderna och filmerna tillräckliga för att motivera fyra av fem deltagare att ta del av hela 

den virtuella utställningen. Därtill tittade två deltagare inte på fler videoklipp utöver det som skulle ses 

i testet vilket också indikerar att det inte fångade något intresse. När det virtuella besöket avslutades 

angav de fyra deltagare som inte tittat på hela utställningen att de visste vad den handlade om, och att 

de nu inte var intresserade av att fortsätta. Applikationens innehåll har alltså inte fångat intresset hos 

användaren. Den femte och sista deltagaren tittade dock igenom hela utställningen vilket påvisar att den 

i alla fall var intressant för någon. Det visar sig dock i intervjuerna att när de fyra tidigare deltagarna 

antagligen inte skulle vilja besöka slottet eller den verkliga utställningen var den femte deltagaren som 

tagit del av hela applikationen det. Detta indikerar återigen att applikationens innehåll möjligtvis är 

intressant för de som självmant skulle besöka utställningen, men det verkar inte kunna locka nya 

besökare. Citatet ”Nej, jag är inte intresserad. Men jag skulle hellre gå dit än att uppleva det i VR. Det 

ersätter inte den fysiska upplevelsen. Man skulle kunna säga att ”R:et” i VR saknas.” indikerar dock att 

applikationen och tekniken inte lever upp till de förväntningar en användare skulle ha på dem med 

avseende på faktorer såsom grafisk kvalitet och inlevelse, en faktor som kan diskuteras. 
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5.3.4 Rekommendationer för att lösa användbarhetsproblem 
Nedan sammanfattas de identifierade användbarhetsproblemen i applikationens utformning och förslag 

ges på hur de kan lösas eller motarbetas.  

5.3.4.1 Problem: aktivering av menybrickor 
När användaren ska aktivera en menybricka måste fingret hållas nedtryckt på pekplattan, en enkel 

tryckning räcker inte. Detta är nödvändigt för oavsiktliga aktiveringar inte ska ske då pekplattan är svår 

att taktilt urskilja från resten av headsetet. Det finns dock inget som indikerar för användaren att detta 

krävs. Därtill finns det inget som indikerar för användaren att ett försök att aktivera en menybricka har 

avbrutits för att endast en enkel tryckning genomfördes.  

5.3.4.1.1 Lösningsförslag 
Ett meddelande visas på skärmen precis nedanför cirkelmarkören. Om det upptäcks att ett tryck på 

pekplattan är kort, exempelvis mindre än en sekund långt eller att cirkelindikatorn endast hinner blir 

cirka en fjärdedel ifylld kan ett meddelande visas med en uppmaning om att fingret måste hållas inne 

för att aktivera menybrickan. Det skulle exempelvis kunna se ut som i figur 14 nedan.  

 

Figur 14. En skiss över hur hjälptexten kan framträda efter misslyckat aktiveringsförsök.  

Detta instruerar dels om att fingret måste hållas inne, dels om att ett försök att trycka har registrerats 

av programmet men inte godtagits. Det finns dock ett till tänkbart problem till rörandes aktivering av 

menybrickor som inte har observerats i användarstudien, och som med detta utförande inte kan 

observeras: hur vet en tänkt användare på slottet som ska använda systemet för första gången att 

pekplattan ens finns, och att den ska användas?  

5.3.4.2 Problem: programintroduktion 
En person som testar Gear VR och denna applikation för första gången, exempelvis i samband med en 

annan utställning, kommer inte veta att pekplattan ens finns, och att den ska användas för att välja 

menybrickor.  

5.3.4.2.1 Lösningsförslag 
När programmet startar borde det visa en introduktions-scen innan det går vidare till huvudmenyn. I 

denna scen kan det visas var pekplattan är, och hur den ska användas för att aktivera menybrickor. 

Exempelvis kan en menybricka som går vidare till huvudmenyn aktiveras här. Detta avhjälper också 

tillsammans med den föreslagna hjälptexten den tidigare nämnda och observerade problematiken kring 

att det är oklart att fingret måste hållas nedtryckt på pekplattan för att aktivera menybrickor.  

5.3.4.3 Problem: svårfunna bakåtknappar 
När användaren exempelvis ska återgå från ljudguiden till scenens huvudmeny, eller avaktivera ”free 

roam” för samma ändamål är bakåtknappen placerad nära golvet och därmed svår att se, speciellt om 

användaren har vänt sig om relativt knappen för att titta på en annan del av rummet.  
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5.3.4.3.1 Lösningsförslag 
Bakåtknappen bör vara större och tydligare placerad högre upp i scenen, exempelvis ungefär vid 

klänningens fötter. På så vis bör den ses när ljudguiden eller ”free roam” aktiveras. Därtill bör den alltid 

vara konsekvent placerad inom detta område. Utöver detta har Gear VR en fysisk bakåtknapp som skulle 

kunna användas, men detta kräver att funktionaliteten redogörs för i den tidigare föreslagna 

introduktions-scenen som visas när programmet först startas, innan huvudmenyn. Den fysiska 

bakåtknappen är fördelaktig då den alltid finns på samma ställe, och alltid skulle kunna gå bakåt ett steg 

i menyerna. 
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6. Diskussion 
Den tillfälliga utställningen kungliga brudklänningar lades ned i april 2017. En rik mängd material i 

form av ljudguider, fotografier, videoinspelningar och 360°-bilder fanns till hands. Uppgiften var att 

undersöka huruvida detta material kunde användas för att skapa en VR-applikation som skulle 

möjliggöra att ta del av den nedlagda utställningen kungliga brudklänningar hemma eller på slottet i 

samband med andra utställningar. Det övergripande syftet är att kartlägga vad som kan genomföras för 

att väcka intresse och skapa mening hos en bredare målgrupp inkluderande yngre personer att ta del av 

utställningen och skapa mening efter att den har lagts ned. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur, 

varför, och av vem museiutställningen kungliga brudklänningar, efter att den har lagts ned, kan 

intressera människor med hjälp av mobilt VR. Viktigt är att undersöka vilken utställningens målgrupp 

är och hur denna tolkar och förstår utställningen. 

Frågeställningarna innefattar att undersöka vem utställningens målgrupp är, samt hur och varför 

utställningen tolkas och förstås på ett visst sätt. Det ska också undersökas hur VR kan medverka till att 

skapa intresse för en virtuell utställning som kungliga brudklänningar i en bredare målgrupp av yngre 

personer samt hur denna utställning kan utvecklas och få ett meningsfullt sammanhang så användarna 

uppfattar att de lär sig något.  

För att besvara frågeställningarna användes en flerdelad metod. Inledningsvis genomfördes en 

litteraturstudie av tidigare forskning kring museibesökares förväntningar på museibesök, 

museipedagogik, samt utvecklandet och utformandet av applikationer för lärande. Därtill studerades 

teori kring användbarhet, teknisk interaktion, användarcentrerad design, design för lärande, 

multimodalitet, och social interaktion. Denna teoretiska grund låg bakom ett flertal undersökningar. 

Inledningsvis intervjuades och observerades besökare på utställningen kungliga brudklänningar. 

Resultatet av detta tillsammans med tidigare teori och forskning låg bakom designen och utvecklandet 

av en VR-applikationsprototyp med material från utställningen. Därefter genomfördes en 

användbarhetsstudie av applikationen där det dessutom genom intervjuer skulle klarläggas hur det 

virtuella museibesöket hade tolkats och förståtts. 

6.1 Sammanfattning av resultatet 

6.1.1 Sammanfattning av intervjuer och observationer på utställningen 
Sammanfattningsvis besöks utställningen oftast av grupper, bland annat grupper med väninnor eller 

familjer. Oftast är besökarna medelålders eller äldre och sällan är de ungdomar om de inte är barn som 

följer med sina föräldrar. Det är minst en person i varje grupp som är intresserad av att se utställningen 

men varje person i gruppen är inte nödvändigtvis det. Förväntningarna kan därför vara låga innan 

besöket, men rikssalen och dess inredning väcker under besöket ett visst intresse för slottet och dess 

historia vilket noterades både i intervjuerna och under observationen. Samtidigt observerades det i 

undersökningen hur vissa besökare som medföljande barn tröttnade och tog fram mobilen istället.  

Bland besökarna som uppskattade utställningen och brudklänningarna uppgavs det att det var roligt att 

se dem på så nära håll, och att de var väldigt vackra och detaljrika. Utställningens informationsskyltar 

och den digitala ljudguiden mottogs positivt av vissa som uppgav att de hade lärt sig mycket om slottet, 

salen, och klänningarna. Bland annat varför en viss design hade valts och vilka traditioner som finns. 

Andra fann dem tråkiga och klagade på att den digitala ljudguiden inte fungerade på ett pålitligt sätt. En 

observation som gjordes var att till synes mindre tid spenderades kring de äldre brudklänningarna 

jämfört med de nya, kanske för att de inte är bekanta jämfört med klänningarna som i nutid har setts på 

TV, vilket en respondent påpekade var en anledning till besöket.  

Besökarna kunde tänka sig att rekommendera utställningen för vissa men inte för andra. En respondent 

svarade med att vissa vänner skulle vara intresserade men att de aldrig skulle rekommendera den för 

sin tonårsson. Samma respondent svarade också att om utställningen var i VR kanske det skulle vara 

mer intressant för deras tonårsson. Överlag var respondenterna nyfikna över idén om att uppleva 

utställningen i VR.  

6.1.2 Sammanfattning av den utvecklade VR-applikationen 
Baserat på tidigare forskning och resultaten av intervjuerna och observationerna som genomförts på 

utställningen utvecklades en applikationsprototyp där delar av utställningen kan upplevas i VR. 
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Applikationen använder ett titta och klicka-baserat gränssnitt för att interagera med olika menybrickor 

och knappar. Från en huvudmeny kan användaren aktivera sex olika scener, en om rikssalen, och en för 

vardera av de fem brudklänningarna. I dessa scener kan användaren se på fotografier, titta på 

videoklipp, lyssna på en ljudguide, eller helt dölja gränssnittet för att se sig omkring i en 360° 

stereoskopisk bild på rummet med antingen en av de fem klänningarna eller silvertronen i fokus.  

6.1.3 Sammanfattning av användbarhetsstudien och efterföljande intervjuer 
Applikationsprototypen användes i en användbarhetsstudie där applikationens grundläggande 

funktionalitet testas ur ett användbarhetsperspektiv medan användarna får uppleva det virtuella 

museibesöket. Studies avslutande intervjufrågor är baserade på de som ställdes till besökarna på den 

verkliga utställningen. 

I användbarhetsstudien uppdagas två väsentliga användbarhetsproblem. Det var inledningsvis otydligt 

att fingret skulle hållas nedtryckt på pekplattan för att aktivera menybrickorna. Det fanns ingenting i 

programmet som indikerade att detta krävdes, och det var inte heller tydligt att ett försök hade 

misslyckats. Den föreslagna lösningen på detta användbarhetsproblem är att visa en 

programintroduktion där funktionen förklaras, samt att visa ett meddelande om det upptäcks att en kort 

enkel tryckning på pekplattan har skett och att en lång tryckning krävs. Det andra problemet berör 

menynavigation, specifikt att återvända till en tidigare meny såsom att återvända till en brudklännings 

huvudmeny från ljudguiden. Bakåtknappen var placerad nära golvet och därmed var den svår att se. 

Den föreslagna lösningen är att placera den högre upp, exempelvis vid en brudklännings nederkant. 

Visserligen täcker detta föremålets stativ något, men det bedöms vara en rimlig avvägning för ökad 

användbarhet.  

De avslutande intervjuerna uppmärksammar ett antal signifikanta faktorer. Ljudguiderna mottogs inte 

positivt. Endast en av fem användare lyssnade på alla sex ljudguideklipp. De fyra återstående 

användarna fann dem ointressanta och intetsägande och hade svårt för att återkalla någon specifik 

information från dem vid de avslutande intervjuerna utöver övrigripande information om vad de 

handlade om. Dessa tappade också intresset för applikationen efter cirka fyra till sex minuter. Detta 

resultat står i kontrast mot intervjuerna på den verkliga utställningen där tre av fyra respondenter 

lyssnade på ljudguiden genom hela utställningen.  

De avslutande användarstudieintervjuerna och observationerna påvisade också att användare fördrog 

att titta på de stereoskopiska 360°-bilderna och de vanliga 2D-bilderna än att lyssna på ljudguiderna 

och se filmerna. De fyra av fem deltagare som inte tog del av hela utställningen angav att de slutade för 

att de förstod vad utställningen och applikationen handlade om, men att de inte var intresserade av att 

fortsätta. Applikationen och utställningen har alltså inte fångat deras intresse. Den femte deltagaren 

spenderade dock mer än dubbelt så lång tid på utställningen i slutskedet, cirka 13 minuter. Denna 

användare fann i kontrast till de tidigare respondenterna innehållet relativt intressant, och samtidigt 

angavs att om möjligheten fanns skulle slottet och den verkliga utställningen vara tänkbar att besöka. 

Tillsammans med att ljudguiden mottogs mer positivt på den verkliga utställningen kan detta indikera 

att den faktarika ljudguiden är intressant för personer som självmant skulle besöka en utställning kring 

detta tema, men att den inte lyckas fånga intresset hos personer som inte redan är intresserade av 

brudklänningarna. En av de fyra användare som inte tittar igenom hela utställningen i VR säger dock 

som svar på frågan om utställningen skulle besökas: ”Nej, jag är inte intresserad. Men jag skulle hellre 

gå dit än att uppleva det i VR. Det ersätter inte den fysiska upplevelsen. Man skulle kunna säga att ”R:et” 

i VR saknas.” Detta kan indikera att applikationen och tekniken inte lever upp till de förväntningar en 

användare skulle ha på dem med avseende på faktorer såsom grafisk kvalitet och inlevelse.  

6.2 Diskussion av resultatet  

6.2.1 Utställningens målgrupp och hur de tolkar utställningen samt varför den tolkas 

på ett visst sätt 
När besökare på utställningen intervjuades uppgav tre av fyra respondenter att de lyssnade på 

ljudguiden genom hela besöket. I applikationsutvärderingen var det endast en av fem användare som 

ens tog del av hela den virtuella utställningen, och det uppgavs att ljudguiden var bland annat tråkig och 

intetsägande.  En förklaring ges i artikeln av Sheng & Chen (2012) som menar att de flesta 

museibesökare förväntar sig ett besök som är enkelt att ta till sig och roligt att uppleva. Ändock har bland 
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annat besökare till konstutställningar andra förväntningar, och det är inte viktigt för dem att besöket är 

roligt och enkelt Sheng & Chen (2012). Kungliga brudklänningar kan anses vara en konstutställning, ett 

antal historiska föremål är uppställda för besökaren att betrakta, och mycket mer interaktion än så finns 

det inte. De som besöker en utställning som kungliga brudklänningar är således inte huvudsakligen 

intresserade av underhållningsvärdet i besöket. Istället är de troligtvis där för att de antingen är nyfikna 

eller för att se på och lära sig om klänningarna, slottet, och kungafamiljen. Ljudguiderna är mycket 

faktarika eller omfattande inom dessa områden där namn, årtal, och historiska tangenter återges. 

Sådant material är, som uppgivet i användarstudieintervjuernas intervjuer, inte underhållande eller 

intresseväckande för alla som tar del av dem. Men samma ljudguide kan vara intressant för någon som 

sedan tidigare är intresserad av ämnet i fråga och inte förväntar sig mer än att se och höra om 

klänningarna, bröllopen, och kungafamiljen. Den enda personen i användarstudieintervjuerna som 

skulle kunna tänka sig att besöka slottet och den verkliga utställningen var den enda personen som 

lyssnade på alla ljudguider i applikationen och därmed också såg alla klänningar.  

Myndigheten för kulturanalys (2013) fann att bland besökare i åldersgruppen 18 år eller yngre var det 

minst besökta muséet av de 28 museum vars besöksstatistik redovisats konstmuseet Prins Eugens 

Waldemarsudde där endast 2 % av besökarna var 18 år eller yngre. Sheng & Chen (2012) indikerar att 

förväntningarna på besöksupplevelsen är signifikanta i sammanhanget. Som observerats på 

utställningen var de flesta av besökarna medelålders och äldre kvinnor som eventuellt hade med sig 

partners eller barn som var mindre intresserade av utställningen. Besökarna svarade i allmänhet positivt 

på ljudguiderna och det uppgavs att de hade lärt sig mycket om utställningens innehåll. Det 

observerades i undersökningen endast ett fåtal besökare uppskattningsvis kring åldersgruppen 18 år 

eller yngre som gick dit på eget bevåg. Slutsatsen kan därmed dras att utställningens målgrupp är 

medelålders och äldre personer som tolkar och förstår utställningen i termer av föremålens historiska 

signifikans vilket är baserat på deras förväntningar om att under besöket lära sig något om föremålens 

och hovets historia.   

6.2.2 Hur mobilt VR kan medverka till att skapa intresse för en virtuell utställning i en 

bredare målgrupp inkluderande yngre personer 
Ett av projektets huvudsyften var att undersöka huruvida mobilt VR kan medverka till att skapa intresse 

för en virtuell utställning som kungliga brudklänningar i en bredare målgrupp inkluderande yngre 

personer. Med teoretisk förankring och baserat på tidigare intervju- och observationsresultat 

utvecklades en applikationsprototyp och därefter genomfördes en användarstudie med den för att 

undersöka huruvida yngre användare blev intresserade. Resultatet var överväldigande negativt, fyra av 

fem användare fullföljde inte ens hela den cirka 15 minuter långa VR-versionen av utställningen och i 

de efterföljande intervjuerna var det bland annat svårt att återkalla någon specifik information från 

ljudguiderna. Ljung (2009) ger en djupare förståelse för vad ungdomar erfar när de besöker ett museum. 

Bland annat menar Ljung (2009) att besökare får bättre behållning av besöket och bättre kan återge sina 

minnen av besöket om det får diskuteras och återupplevas i en social samvaro samtidigt som besökarens 

förväntningar har tillfredsställts och besökaren har blivit känslomässigt berörd. Om det istället finns 

brist på sammanhang riskerar osammanhängande tankevanor att uppstå. Det påvisas också i Ljung 

(2009) att om erfarandet är personligt förankrat blir det mer intressant och motiverande för besökaren. 

Utöver detta beskrivs det även att kommunikationen är kärnan i museiundervisningen. 

Ljung (2009) belyser därmed varför användarna av applikationen i hög grad hade svårt att återkalla 

specifik information från ljudguiden, och varför endast en av fem användare blev tillräckligt engagerade 

för att fullfölja det virtuella besöket. Det finns ingen social samvaro, användaren av denna applikation 

kan sägas vara isolerad i sin egen virtuella värld under besökets gång. Ingenting som erfars ges tillfälle 

att diskuteras eller återupplevas med andra besökare. Det finns redan när utvärderingssessionen 

påbörjas en brist på sammanhang eftersom testpersoner godtyckligt väljs ut och kastas in i det virtuella 

besöket vilket som Ljung (2009) beskriver kan leda till osammanhängande tankar. Detta uppbackas om 

teorierna kring social interaktion där Turner (1988) beskriver hur interaktionen mellan två eller fler 

individer leder till att mening skapas. Både Ljung (2009) och Turner (1988) beskriver hur den sociala 

aspekten av lärandet, att personer får diskutera vad de har upplevt, är centralt för lärandet och 

erfarandet vilket ger bättre behållning av besöket. Både Ljung (2009) och Sheng & Chen (2012) 

beskriver också vikten av att besökarens förväntningar tillfredsställs, men i denna studie kan 
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användarna inte haft fler förväntningar än att få uppleva VR för första gången, antagligen en förväntan 

om en underhållande upplevelse vilket faktarika ljudguider om bröllopsklänningar inte var för de flesta.  

Problematiken kring att användarna ej kunde återkalla mycket av det virtuella besöket kan fördjupas 

med begreppet erfarande och den pedagogiska processen. Ljung (2009) skriver ”erfarande är det man 

gör med det man upplever” (s.119). Detta frambringar kritik mot den ursprungliga museiutställningen, 

ljudguiden, och denna applikation. Det finns knappt någonting i dessa som uppmanar besökaren att 

göra någonting av det som upplevs, alltså finns det inget erfarande. Alla sinnesintryck, allt som sägs i 

ljudguiden, kan passera rakt igenom besökaren och det gör ingen skillnad, ljudguiden fortsätter framåt 

ändå. Ljung (2009) beskriver även primärt och sekundärt erfarande där primärt erfarande åsyftar 

sådant som direkt påverkar individen och sekundärt erfarande åsyftar hur individen reflekterar och 

utvidgar sitt perspektiv. I samband med detta ställer Ljung (2009) frågan ”vad är det som utmanar och 

ger besökare möjligheter till fördjupad och utvidgad förståelse och erfarande och hur kan besökare 

koppla erfarandet till sina egna livsvärldar?” (s.127). Svaret är i detta fall: knappast någonting. Att 

betrakta en brudklänning och höra om varför ett visst sorts tyg valdes av någon designer utmanar inte 

besökaren, fördjupar och utvidgar inte direkt förståelsen om någonting som är betydelsefullt för de flesta 

besökare, och skapar sannerligen inte kopplingar till besökarens egna livsvärldar. Den ursprungliga 

utställningen uppmanar inte till erfarande, och den virtuella utställningen utvecklar inte den 

ursprungliga utan avgränsar den istället. Därmed uppmanar inte heller applikationen till erfarande 

vilket medför bristande engagemang och intresse hos användaren. Moesgaard et al. (2015) beskriver att 

gott engagemang leder till bättre behållning och att mer information kan minnas. Bristande engagemang 

leder till tristess och dålig behållning av besöket. 

Applikationsprototypens nuvarande form når inte upp till målet om att skapa intresse för en virtuell 

version av utställningen i en bredare målgrupp inkluderande yngre personer. Den ursprungliga 

utställningen når inte ens upp till målet om att vara intresseväckande för en yngre målgrupp. Att 

kondensera samma utställning i VR överkommer inte detta problem. Applikationens tekniska 

interaktivitet tycks vara god, speciellt med de föreslagna rekommendationerna för att förbättra dess 

användbarhet. Men den sociala interaktionen brister och för att upplevelsen ska bli meningsfull måste 

det finnas integrering mellan teknisk och social interaktion.  

6.2.3 Hur utställningen kan utvecklas och få ett meningsfullt sammanhang med hjälp 

av mobiltelefoner och VR så användarna uppfattar att de lär sig något 
Studien indikerar att applikationsprototypens nuvarande form inte är intresseväckande för en yngre 

målgrupp. Bland annat införandet av ny teknik som VR med stereoskopiska 360°-bilder är inte nog för 

att överkomma denna barriär. Goth et al. (2006) påpekar att användandet av teknik i lärosituationer 

lätt riskerar att distrahera från lärandet snarare än att skapa mervärde. Som föreslaget i artikeln kanske 

en papperskarta är mer användbar än en avancerad och interaktiv digital mobilkarta som guidar 

användaren genom ett område. Som etablerat indikerar undersökningarna att den ursprungliga 

utställningen varken rolig eller utmanande för yngre besökare som förväntar sig detta vilket innebär att 

erfarande inte sker samt att besökare inte lär sig mycket om de inte sedan tidigare har blivit intresserade 

av ämnet. Hade en väl utformad pappersbroschyr i sin text kunnat utveckla utställningen och gett den 

ett meningsfullt sammanhang? Ljung (2009) antyder att svaret är nej, eller så är det i alla fall inte möjligt 

utan fler externa faktorer. Erfarande sker i en social samvaro, till fördel med en museipedagog. En VR-

applikation för en ensam användare, eller någon annan representationsform av utställningen kan inte 

direkt medverka till att erfarande sker om den sociala interaktionen inte också är på plats, något som 

understryks av teorin kring social interaktion. Det finns dock en tänkbar lösning på denna komplexa 

problembild: att införa aspekter av seriösa spel. 

Seriösa spel, det vill säga spel där underhållning och lärande är två huvudsyften studeras av Zyda (2005) 

som menar att underhållningsfaktorn måste vara i huvudfokus och Anderson et al. (2010) där ett 

specifikt fall kring historia och museiutställningar granskas. Anderson et al. (2010) menar att 

kommunikation och samarbete med andra spelare kan stärka lärandeprocessen. Därtill är även 

interaktivitet en av huvudstyrkorna med seriösa spel. Detta resultat ligger i linje med vad Ljung (2009) 

menar ligger bakom erfarandet hos museibesökaren. Det är tänkbart att applikationen kan 

vidareutvecklas för att på något sätt möjliggöra kommunikation och samarbete med andra användare 

av applikationen, alltså andra besökare i det virtuella museet. Ett projekt där detta genomförs och 

utvärderas vore mycket omfattande men det kan lösa problemet med att erfarande och därmed 
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meningsfullt lärande är mycket svåråtkomligt om utställningen endast tas del av ensamt och med en 

enkelriktad ljudguide. Anderson et al. (2010) nämner även möjligheten att låta en virtuell rollfigur agera 

som pedagogisk agent, eller som en museipedagog, i termer av Ljung (2009). Anderson et al. (2010) 

beskriver även att ett seriöst spel måste vara roligt att spela för att vara ändamålsenligt, annars fallerar 

dess didaktiska styrkor. Om spelet är uppslukande och interaktivt blir det roligt att spela vilket leder till 

fortsatt lärande. Moesgaard et al. (2015) understryker också att exempelvis införandet av 

vinstsituationer i spel kan uppmuntra till fortsatt lärande. Det är tänkbart att ett en vidareutveckling av 

denna applikation där dessa aspekter ligger i centrum för upplevelsen också kan väcka intresset för 

kungafamiljen och eventuellt de kungliga bröllopen vilket tillsammans med de interaktiva och 

kommunikativa aspekterna kan medföra att erfarande möjliggörs. Möjliggörandet av personligt 

erfarande är antagligen nyckeln till att utveckla utställningen så den kan få ett meningsfullt 

sammanhang vilket därmed leder till att användarna uppfattar att de lär sig något.  

6.3 Metodkritik 

6.3.1 Intervjuer och observationer 
I denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer och observationer. En möjlig kritik mot den valda 

metoden och dess analysmetod är huruvida indelningar och generaliseringar kan genomföras med ett 

smalt underlag, i detta fall fyra intervjuer på utställningen och fem i samband med 

applikationsutvärderingen. Johansson & Svedner (2010) hänvisar till mättnadskriteriet. När 

intervjuerna inte längre leder till att nya uppfattningar kartläggs, eller mer generellt att nya resultat inte 

längre fås, kan intervjuerna avbrytas. Det kan då antas att samtliga, eller i alla fall de vanligaste 

uppfattningarna då är funna. I detta fall intervjuades personer både positiva och negativa till 

utställningen och applikationen vilket leder till att de vanligaste uppfattningarna har klargjords. Dock 

genomfördes endast en intervju på utställningen där bland annat ljudguiden fick negativt kritik, och i 

samband med applikationsutvärderingen genomfördes endast en intervju där respondenten hade 

lyssnar på samtliga klipp. Detta påverkar kraftigt intervjuernas validitet, det är inte säkert att dessa 

respondenter är representativa för dessa åsikter. Fler intervjuer där respondenterna har en liknande 

uppfattning kring helheten hade behövts för att med större säkerhet kunna hänvisa till 

mättnadskriteriet.  

En vanlig fallgrop med kvalitativa intervjuer anmärks av Johansson & Svedner (2010): ”som man frågar 

får man svar” (s.35). Med detta åsyftas att intervjuaren omedvetet lägger sina värderingar i frågans 

formulering, och därmed påverkar svaren från personen som intervjuas. Johansson & Svedner (2010) 

presenterar ett illustrativt exempel där lärare intervjuats om deras syn på begreppet ”svaga elever”. Om 

frågan formuleras sådant att lärarens syn på ”svaga elever” efterfrågas innehållet svaret begrepp som 

”koncentrationssvårigheter” och ”bristande förkunskaper”. Om frågan istället formuleras som hur 

lärosvårigheter uppstår hos elever innehåller svaren istället begrepp som ”skolans organisation” och 

”undervisningens struktur”. Detta exempel belyser hur olika formuleringar av samma fråga kraftigt kan 

påverka resultatets utfall. 

Intervjufrågorna som ställdes var av en sådan karaktär att följdfrågor baserade på frågor som när, var, 

hur, hur ofta, och ge exempel användes vilket leder till mer uttömmande svar. Efter fyra intervjuer på 

utställningen och fem i samband med användbarhetsstudien tillämpades mättnadskriteriet eftersom ny 

information inte framkom. Men det kan inte uteslutas att grundfrågorna saknar någon viktig aspekt som 

hade lett till nya upptäckter, eller att fler intervjuer hade uppdagat intressanta utfall och kommentarer. 

Detsamma gäller för observationerna, där det i synnerhet finns en risk för att personliga tolkningar av 

det som observeras är värderande och inte ger en rättvis bild av det som observerats. Dessa faktorer 

kring intervjuerna och observationerna påverkar undersökningarnas reliabilitet.  

Johansson & Svedner (2010) redogör också för vikten av ett mångsidigt underlag där olika grupper 

betraktas med olika undersökningsmetoder för att bilda ett mer mångfacetterat underlag vilket ökar 

kvalitén på resultatet och analysen. Återigen uppkommer möjligheten att fler och mer detaljerade 

intervjuer och observationer hade lett till nya slutsatser och ökad reliabilitet samt även ökad validitet. 

Exempelvis hade besökare kunnat intervjuas innan och efter besöket för att se vilka uppfattningar som 

förändrats, och personer som valt att inte besöka utställningen hade också kunnat intervjuas för att få 

en mer mångfacetterad och empiriskt förankrad bild av problembilden. Därtill kan besökare på den 

verkliga undersökningen delta i användbarhetsstudien för att se vilka skillnader som uppstår i hur de 
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tolkar och förstår de två olika representationerna av samma utställning. Detta är särskilt relevant 

eftersom en idé från kungliga hovstaternas sida var att låna ut VR-headset i samband med framtida 

utställningar så besökare också kan ta del av de äldre.  

6.3.2 Applikationen och dess användbarhetsstudier 
Det finns ett antal brister i applikationens utformning samt hur den utvärderades vilket pekas ut av det 

fyrdimensionella ramverk som de Freitas & Oliver (2006) lägger fram. Detta ramverk tillsammans med 

övriga rekommendationer av de Freitas & Oliver (2006) används för att utvärdera seriösa spel i 

synnerhet och olika former av interaktivt e-lärande i allmänhet. För det första måste situationen där 

applikationen utvärderades betraktas. Fem godtyckligt utvalda studenter från KTH som där höll på med 

andra arbetsuppgifter bjöds in att under cirka 20 minuter testa en VR-applikation och svara på några 

intervjufrågor. Därefter utfördes användarstudierna i ett ledigt klassrum. Ramverket beskriver vikten 

av att betrakta lärandets sammanhang samt vilka personer som lär sig och vilken kunskapsbakgrund de 

har. Studenterna på KTH lär dock ha ett ovanligt kritiskt förhållningsätt till tekniken, speciellt de två 

studenter som studerade på datorvetenskapsprogrammet. Därtill lär dessa studenter också vara ovanligt 

öppna och villiga att testa ny teknik till att börja med. Samtidigt kommer dessa personer med all säkerhet 

från en helt annan bakgrund än museibesökarna, den egentliga målgruppen för utställningen. Även om 

idéen bakom projektet var att bredda målgruppen och försöka locka till sig fler unga besökare finns det 

säkerligen andra unga kandidater med helt andra förutsättningar än de som studerar något 

civilingenjörsprogram på KTH. Valet av deltagare i användbarhetsstudien kan ha kraftigt påverkat 

resultatets utfall i en kritisk riktning eftersom deltagarna, speciellt när de befinner sig på KTH, lär ha ett 

kritiskt förhållningssätt. Tänkbart är även att deltagarnas vilja att överhuvudtaget använda 

applikationen och pröva VR påverkas i positiv riktning av bakgrunden som studenter på KTH. Resultatet 

är giltigt för denna målgrupp, validitet finns, men det kan inte nödvändigtvis generaliseras till hur andra 

ungdomar, eller andra personer i allmänhet hade mottagit applikationen vilket påverkar resultatets 

reliabilitet. Därför är djupare studier med fler personer av olika bakgrund nödvändigt för att dra starkare 

slutsatser kring huruvida utställningen med hjälp av VR har utvecklats och fått ett meningsfullt 

sammanhang för att alla tänkbara användare ska uppfatta att de lärt sig något. Det vore också av intresse 

att testa applikationen med användare som självmant av eget intresse har valt att besöka slottet för att 

undersöka hur de mottar applikationen och vilka skillnader som finns jämfört med testpersonerna i 

denna studie.  

Det fyrdimensionella ramverket av de Freitas & Oliver (2006) tar även upp ytterligare två dimensioner: 

applikationens representation med avseende på bland annat grafisk kvalitet och vilka modeller och 

ramverk som använts för att strukturera lärandeprocessen i applikationen. Det kan noteras att samtliga 

deltagare i intervjuerna antingen anmärkte på att bildkvaliteten på 360°-bilderna var låg, eller på att det 

borde vara möjligt att gå omkring fritt i salen, eller på båda aspekter. Att det endast finns en 360°-bild 

på varje klänning och att kvaliteten på bilderna är låg är en teknisk begränsning för detta projekt men 

det är irrelevant ur användarens perspektiv (bättre kameror är väldigt dyra och svåra att låna, därtill 

tar det lång tid att fotografera eftersom fotografen måste lämna salen för att inte vara med på 360°-

bilderna). Som påpekat i ramverket är applikationens representation viktig för användarens inlevelse 

och lärande och denna applikation brister på dessa fronter. Detta är ytterligare en faktor som kan ha 

bidragit till att fyra av fem användare i studien var negativt inställda till applikationen efter att ha använt 

den, och under användandet inte lärt sig mycket om utställningen.  

Vidare frambringar ramverket hård kritik mot en central del av applikationen: vilka modeller och 

ramverk ligger bakom lärandeprocessen i applikationen? Svaret är att detta är delvis okänt vilket 

påverkar undersökningens reliabilitet. Ljudguiderna är en central del i informationsmedieringen i 

applikationen men dessa är tagna från utställningen och är inte framställda inom detta projekt. Det är 

okänt vilken didaktik som ligger bakom dem (om ens någon) men det framgår tydligt av 

användartesterna att de uppfattades som ointressanta och intetsägande. Frågan kan ställas hur stor 

inverkan den negativa uppfattningen av ljudguiderna har på applikationen i helhet. Det vore därmed av 

intresse att i en framtida studie betrakta innehållet, framställningen, och didaktiken bakom 

ljudguiderna närmare för att se vilken inverkan dessa har på användarens lärande. Kanske kan till och 

med en korrekt utformad ljudguide med hjälp av berättartekniska knep som retoriska frågor få lyssnaren 

att börja fundera över saker och ting, och därmed i alla fall uppmuntra till att erfarande börjar ske.  
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6.4 Rekommendationer  
Det finns ett antal specifika problem kring den nuvarande lösningen som kan betraktas på kort sikt. Den 

bristande inlevelsen som följer av att 360°-bilderna är av låg kvalitet och få till antalet kan lösas med 

hjälp av bättre kamerautrustning och tillgång till den tomma utställningen för mer fotograferingstid. 

Ljudguiderna är inte intresseväckande, och det är okänt varför de är utformade som de är. I 

konferensartikeln av Moesgaard et al. (2015) berör hur informationsmedieringen skulle kunna 

utformas. I konferensartikeln jämförs lärandet mellan en berättarröst (explicit informationsförmedling) 

och att rollfigurer i den virtuella världen talar med varandra (implicit informationsförmedling). 

Skillnaden är liten men det implicita alternativet medförde att användarna kom ihåg mer information. 

I denna applikation användes en explicit berättarröst men det är av intresse att ställa resultatet av 

Moesgaard et al. (2015) i relation till vad som tidigare sagt om att applikationen skulle kunna utvecklas 

som ett seriöst spel. Utöver tidigare nämnda faktorer såsom inkluderandet av kommunikation och 

interaktion med andra deltagare och en virtuell pedagogisk agent skulle även virtuella rollfigurer i detta 

seriösa spel kunna förmedla information implicit för att ytterligare stärka lärandet. Det är en möjlighet 

som kan utforskas i en framtida studie.  

Om ljudguider ska fortsättas inkluderas i applikationen måste de omformas för att vara mer 

intresseväckande och engagerande. Schoenau-Fog & Bjørner (2012) beskriver att berättande 

engagemang kan skapas med hjälp av skönlitterära knep såsom att skapa spänning och ge ledtrådar 

vilket uppmanar användaren att ta del av hela materialet och därmed få bättre behållning av det.  

Detta projekt har utgått från den mindre utställningen kungliga brudklänningar men resultatet kan 

generaliseras till andra utställningar av samma karaktär, och med framtida undersökningar och arbete 

även helt andra typer av museiutställningar. Ett ramverk för virtuella museum som efter tidigare 

föreslagna rekommendationer tycks ha god användbarhet har tagits fram. Detta kan möjligtvis 

vidareutvecklas för att lösa problemen kring bristande erfarande bland annat genom att införa aspekter 

av seriösa spel såsom diskuterat. Många museer har både permanenta utställningar och tillfälliga 

utställningar därutöver. När dessa lägger ned faller kunskapen däri med tiden i glömska vilket leder till 

problem kring historielöshet och brist på sammanhang. Om det framtagna ramverket och de 

diskuterade problemen arbetas med kanske detta på någon nivå kan bidra till att bevara tillfälliga 

museiutställningar, utöver att göra dem tillgängliga för människor utan möjlighet att besöka dem till att 

börja med.   

Avslutningsvis måste det föreslås att frågeställningen ses ur ett genusperspektiv. Detta område har 

tangerats i undersökningen när det nämnts att inga unga män besöker utställningen frivilligt, men att 

många medelålders och äldre kvinnor gör det. Genusperspektivet skulle lägga till omfattande 

komplexitet i denna problembild. Därtill ligger det utanför avgränsningen på ett mer strikt tekniskt och 

lärande-perspektiv, men inkluderandet av ett genusperspektiv borde rimligtvis förbättra studiens 

validitet och reliabilitet och producera många intressanta frågor utan enkla svar. 

  



51 
 

7. Slutsats 
Kungliga hovstaterna vill att fler yngre personer ska besöka utställningen, men som tidigare etablerat 

förväntar sig yngre besökare i hög grad att besöket är roligt och enkelt att ta till sig. Det indikeras också 

att dessa faktorer är mindre viktiga för besökare till konstmuseum, en klass av museum som kungliga 

brudklänningar med uppvisandet av historiska artefakter tycks passa in på. Det räcker därför inte med 

att kondensera kungliga brudklänningar till en begränsad VR-upplevelse. Även om tekniken i sig kanske 

är en intressefaktor och användarstudierna indikerar att den tekniska interaktionen är god blir 

applikationen inte mer intressant än dess innehåll. Applikationens innehåll uppfyller inte yngre 

besökares förväntningar samtidigt som det inte uppmanar till erfarande vilket ger dålig behållning av 

upplevelsen. Med hjälp av aspekter av seriösa spel och social interaktion samt framtida studier kring 

ämnet med fler respondenter och ett utökat perspektiv kanske dessa begränsningar kan övervinnas. Om 

teknisk interaktion och social interaktion kan integreras kan också upplevelsen utvecklas och få ett 

meningsfullt sammanhang vilket möjliggör erfarande och bättre behållning av det virtuella besöket.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor på utställningen 
Följande intervjufrågor är utgångspunkten för den kvalitativa intervjun. Notera att några av de punkter 

som föreslås i konferensartikeln av Moesgaard et al. (2015) ligger till grund för dessa.  

 Varför är du här på denna utställning?  

 Hur fick du reda på den här utställningen?  

 Vad fick du veta genom att använda den digitala ljudguiden? Berätta. Om du inte använde 

den, varför?  

 Vad berättade informationsskyltarna vid brudklänningarna och längs med väggen? Om du inte 

läste dem, varför?  

 Hur lång tid har du ägnat åt utställningen idag? 

 Skulle du rekommendera utställningen för någon annan? I så fall vem? Varför, eller varför 

inte?  

 Om du skulle kunna välja att se samma utställning digitaliserad via en virtual reality-app på 

mobilen, skulle det vara intressant för dig och i så fall varför/varför inte? 
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Bilaga 2. Uppgifter till användbarhetsstudien 
Följande uppgifter genomförs i användbarhetsstudien av applikationen. Till varje uppgift hör en 

förklaring som motiverar uppgiftens utformning. Dessa är baserade på rekommendationer av Rubin & 

Chisnell (2008). 

Uppgift 0: Lyssna på introduktionen. 

I denna uppgift behöver användaren inte göra någonting annat än att lyssna på ljudguiden. De kommer 

dock oundvikligen att se sig omkring och bekanta sig med VR-rummet och menybrickorna under tiden.  

Uppgift 1: Tryck på menybrickan för Rikssalen. 

Uppgiften testar användaren på att titta på brickan och hålla inne pekplattan i tre sekunder för att se 

aktiveringscirkelindikatorn fyllas på och menyvalet aktiveras.  

Uppgift 2: Lyssna på ljudguiden. 

Uppgiften testar användaren på att hitta och aktivera menybrickan som börjar uppspelningen av 

ljudguiden om silvertronen. På samma sätt som i uppgift 1 måste användaren hålla fingret nedtryckt på 

pekplattan under en sekund för att aktivera detta menyval.  

Uppgift 3: Titta på bilden när en bröllopsbankett hålls i Rikssalen. 

Uppgiften testar användaren på att aktivera bakåtknappen i gränssnittet. Först genom att återigen hålla 

fingret nedtryckt på pekplattan, och därefter att på samma sätt aktivera menybrickan för bilder, aktivera 

pilen till den andra sidan med bilder, och till slut att aktivera bilden så den kan ses i större storlek.  

Uppgift 4: Gå tillbaka till huvudmenyn och tryck på brickan för drottning Silvias brudklänning. 

Uppgiften testar användaren på att navigera bakåt tre nivåer genom menysystemet.  

Uppgift 5: Lyssna på ljudguiden. 

Denna uppgift har testar samma sak som uppgift 2. Därtill introduceras även användaren för den första 

brudklänningen vilket senare kommer ligga till underlag för den kvalitativa intervjun.  

Uppgift 6: Se den historiska videon från Silvias bröllop. 

Denna uppgift testar användaren på att navigera genom menyerna och aktivera videon vilket utgör ett 

underlag för den kvalitativa intervjun.  

Uppgift 7: Gå igenom resten av utställningen. Fortsätt med prinsessan Lilians klänning och gå vidare i 

kronologisk ordning. Du får sluta när du vill.  

Denna uppgift utgör huvudsakligen ett underlag för analysen av skärminspelningen och den kvalitativa 

intervjun.  
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Bilaga 3. Intervjufrågor till användbarhetsstudien 
Följande intervjufrågor berör applikationens användbarhet: 

1. Hur var det att aktivera de olika menyerna? Berätta om hur det gick första gången du gjorde 

det.  

2. Känner du att du kan kontrollerna? När kände du att du började behärska dem, eller vad är 

det som är oklart? 

3. Upplevdes användandet någon gång som frustrerade? När?  

4. Något som saknas i programmet? Någon som du vill kunna göra men inte kan? 

Nedanstående intervjufrågor är i grund och botten baserade på de som ställdes till besökarna på den 

verkliga utställningen, något omarbetade för att passa det virtuella besöket.  

5. Vad fick du veta genom att lyssna på ljudguiderna? Berätta. Om du slutade lyssna på dem, 

varför? 

6. Vad berättade bilderna och filmklippen vid brudklänningarna och i rikssalen? Om du inte 

tittade/lyssnade på dem, varför?  

7. Hur lång tid tror du att du spenderade i det virtuella besöket? Varför slutade du när du 

slutade?  

8. Skulle du rekommendera den virtuella utställningen för någon annan? I så fall vem? Varför, 

eller varför inte?  

9. Om du skulle kunna välja att besöka den verkliga utställningen på slottet, skulle det vara 

intressant för dig och i så fall varför eller varför inte? 
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Bilaga 4. Testdata för användbarhetsstudien  
I tabellen redogörs genomförandetider för de sju olika uppgifterna i användbarhetsstudien. Notera att 

person 3 gav upp uppgift 1 efter 49 sekunder. Notera även att uppgifterna 1 – 6 inte räknar in moment 

med konstant tid såsom att lyssna på en förinspelad ljudguide. Däremot räknas detta in i uppgift 7 då 

det är relevant att mäta hur länge materialet tas del av när applikationen får användas fritt.  

Tabell. Genomförandetider för varje deltagare för de sju olika uppgifterna samt medianvärde för varje uppgift. 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 Summa 
Person 1 0:09 0:04 1:02 0:14 0:03 0:06 05:21 06:59 
Person 2 0:05 0:06 0:19 0:11 0:02 0:05 06:38 07:26 
Person 3 0:49 0:05 0:53 0:23 0:04 0:06 05:55 08:15 
Person 4 0:14 0:04 0:20 0:15 0:03 0:04 04:06 05:16 
Person 5 0:10 0:04 0:27 0:22 0:04 0:04 13:09 14:20 
Medianvärde 0:10 0:04 0:27 0:15 0:03 0:05 05:55 07:26 
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Bilaga 5. Transkriptioner av ljudguider 
Nedan återges i textform samtliga ljudguider som används i applikationen. Dessa ljudguider, och fler 

som inte redogörs nedan, användes också på den verkliga utställningen. 

Introduktion 
Nu är du redo. Kungliga slottet hälsar dig välkommen till utställningen Kungliga Brudklänningar från 

1976 till 2015. Här i Rikssalen får du chansen att på nära håll se de kungliga brudklänningar som burits 

av drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine, prinsessan Sofia och prinsessan 

Lilian. Utställningens fokus ligger på brudklänningarna men även de vackra slöjorna är med, liksom 

information om smycken, brudbuketter och en hel del annat. Så ta en tur i utställningen och upplev - 

eller återupplev - de kungliga brudarnas stora dag. 

Rikssalen 
Se dig omkring, titta upp mot fönstren och taket. Rummet som du befinner dig i kallas Rikssalen och 

togs i bruk 1755. I 220 år ägde Riksdagens högtidliga öppnande rum i denna skulpterade sal.  Sedan 

1975 sker denna ceremoni i riksdagshuset som ligger alldeles intill slottet. Nuförtiden används Rikssalen 

för olika ceremonier och tillställningar såsom kronprinsessans myndighetsdag, hennes bröllopsbankett 

och kungens femtioårsfirande. I april 2016 firade Kungen sin 70-årsdag här. 

Arkitekten Carl Hårleman var bara 27 år när han skapade interiören till denna sal. Han utgick från 

Nicodemus Tessin den yngres ritningar från sent 1600-tal. Tessin var arkitekten som ritade det här 

slottet efter det att den gamla borgen Tre Kronor brann ner 1697. Tessin inspirerades av de många 

renässans- och barockbyggnader han sett under sina studieresor runtom i Europa. Man vet att han bland 

annat inspirerades av det kungliga slottet i Versailles utanför Paris. 

Silvertronen 
Framför den mörkblå tronhimmeln ser du den mer än 350 år gamla silvertronen från 1650! Detta var 

en gåva till drottning Kristina. Drottning Kristina var kung Gustav II Adolfs enda barn som uppnådde 

vuxen ålder. Statyn till höger om tronen avbildar Gustav II Adolf. Vid sex års ålder 1632 ärvde drottning 

Kristina tronen efter sin far eftersom han då hade stupat i slaget vid Lützen men det var först vid 18 år 

ålder som hon självständigt började regerade landet. Tronen var en gåva från greve Magnus Gabriel De 

La Gardie som stod högt i gunst hos drottningen. De La Gardie beställde denna dyrbara gåva från 

Augsburg i södra Tyskland. Augsburg var känt för sin silvertillverkning under 1600-talet. Man sa att det 

fanns fler silversmeder än bagare i Augsburg! Tronstolen har en trästomme som klätts med gjutet silver. 

Sitsen och kuddarna kläddes med silvertyg. De två kvinnofigurerna som du ser på krönet av tronen är 

Justitia – Rättvisan - som avbildas med svärd och vågskål och Prudentia – Klokheten - med sin spegel 

som symboliserar sanningen. 

Drottning Silvias brudklänning 
Det är den 19 juni 1976 och publiken jublar när de får se den tidigare fröken Sommerlath, nu drottning 

Silvia, kliva ut ur Storkyrkan i Stockholm. Hon är 32 år och har just gift sig med Carl XVI Gustaf. Han 

hade blivit kung tre år tidigare, bara 27 år gammal. Han efterträdde då sin farfar eftersom hans far 

omkom i en flygolycka 1947. Eftersom fröken Silvia Sommerlath gifte sig med en kung blev hon 

drottning direkt när Ärkebiskopen förklarade paret som äkta makar. 

Drottning Silvias brudklänning är ett sparsmakat mästerverk från huset Dior, skapat i deras ateljé i Paris 

av chefsdesignern monsieur Bohan och hans team. Trots att klänningen är tillsynes enkel kan du vid en 

närmare titt se de sofistikerade detaljerna: sömmarna, vecken vid axlarna och det exklusiva tyget, en 

slät elfenbensvit sidenduchesse med mjuk pärlskimrande yta. Fröken Sommerlath valde själv detta 

vackra tyg när hon träffade Monsieur Bohan i Paris några månader innan bröllopet. 

Senare har Monsieur Bohan förklarat att han inte ville skapa något för komplicerat, inte något trendigt 

utan snarare en klänning som skulle passa den blivande drottningens personlighet: charmig, lugn och 

trygg. 
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Kronprinsessan Victorias brudklänning 
Det är den 19 juni 2010 och äntligen är dagen kommen, dagen då kronprinsessan Victoria ska gifta sig 

med sin Herr Daniel Westling. Kronprinsessan Victoria är 32 år, precis lika gammal som sin mor, 

Drottning Silvia, var när hon gifte sig. 

Kronprinsessan gick upp för altargången i Storkyrkan i en pärlvit klänning, skapad och sydd av den 

svenska designern Pär Engsheden. Som du kan se har kronprinsessan Victorias klänning en hel del 

likheter med den som Drottningen bar. Titta till exempel på sömmarna vid bysten eller på tyget, 

dubbelsidig elfenbensvit sidenduchesse med samma mjuka pärlskimrande yta. Med den karakteristiska 

rundade kragen och de korta ärmarna har klänningen en modern form som lämnar kronprinsessans 

axlar och armar bara, något som är ganska ovanligt för kungliga brudklänningar.  

Om du går runt klänningen och tar en titt kan du se de raffinerade detaljerna på baksidan av klänningen, 

såsom ett brett markerande skärp med sju klädda knappar och V-ringning i ryggen. Släpet baktill är 

nästan fem meter långt.  

Att skapa kronprinsessans brudklänning var en väldigt stor ära men också ett stort ansvar, berättade 

Pär Engsheden efteråt. 

Prinsessan Madeleines brudklänning 
Det är en underbar sommardag den 8 juni 2013. Det är prinsessan Madeleines och hennes brittiske 

fästman Christopher O’Neills bröllopsdag. Brudgummen har svårt att hålla tillbaka tårarna när 

prinsessan Madeleine går emot honom i en romantisk böljande klänning, skapad av den italienske 

mästerdesignern Valentino Garavani. 

Som du kan se skapade Valentino klänningen genom att kombinera två typer av material: plisserad 

sidenorganza, som är ett tunt, slätt och lite stelt tyg och en elfenbensfärgad spets. Klänningen har en 

markerad midja ovanför den vida kjolen som avslutas med ett fyra meter långt släp. Tittar du närmare 

på släpet ser du de underbara handgjorda apelsinblommorna i spets. En annan iögonfallande detalj med 

prinsessan Madeleines brudutstyrsel är den fantastiska slöjan som du kan se i den stora montern längs 

med väggen. 

Trots att Valentino officiellt dragit sig tillbaka från modevärlden 2008, var han mycket entusiastisk över 

att få skapa prinsessan Madeleines klänning. “Det har varit så okomplicerat” berättar han i en intervju 

efteråt. “Prinsessan är en förtjusande ung kvinna. Hon är modern, humoristisk, full av energi, entusiasm 

och verkligen vacker. Det var ett nöje och en ära att arbete för henne”. 

Prinsessan Sofias brudklänning 
Klockan är halv fem på eftermiddagen den 13:e juni 2015 när fröken Sofia Hellqvist anländer till 

slottskyrkan för att säga ja till sin prins Carl Philip. Den blivande prinsessan bär en klassisk, men 

samtidigt modern klänning med rader av broderade spetsblommor på kjolen. 

Hennes klänning är gjord av helsidencrêpe i tre toner av vitt, dubblerad med italiensk sidenorganza - ett 

lite stelt sidentyg. Den vackra klänningen med sina genombrutna ärmar och spetsliv är ett verk av den 

svenska modedesignern Ida Sjöstedt. Det ligger många timmars arbete bakom klänningen med sina 

många handsydda och handbroderade detaljer. I sin ateljé i Stockholm har Ida Sjöstedt och hennes 

medarbetare handklippt och handbroderat klänningens långa släp och fullbordat fröken Sofia Hellqvists 

brudklänning med en lång handbroderad tyllslöja. Denna slöja ser du i den stora montern längs med 

väggen. 

Enligt designern Ida Sjöstedt var skapandet av Prinsessan Sofias brudklänning ett sånt uppdrag som du 

bara får en gång i livet. 

Prinsessan Lilians brudklänning 
Detta är brudklänningen som prinsessan Lilian bar när hon äntligen fick säga ja till prins Bertil den 7 

december 1976. Deras vigsel ägde rum några månader efter bröllopet mellan drottning Silvia och kung 

Carl XVI Gustaf samma år. Prinsessan Lillian kallades “Auntie Lilian” eftersom hennes man, prins 

Bertil, var farbror till kungen. 
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Det var prinsessan Lilians favoritdesigner Elizabeth Wondrak i London, som skapade klänningen av 

isblå sidentwill. Materialet är ett tjockt glänsande randvävt siden. Med en hög halsringning, långa ärmar 

och smal siluett bär klänningen 70-talets typiska kännetecken, du kan även se dessa återspeglas i 

drottning Silvias klänning.  

Klänningen var en gåva från designern till den 61-åriga bruden. I hennes tackbrev till Wondrak, skrev 

prinsessan Lilian att klänningen “verkligen var en dröm och beundrad av alla” och även prins Bertil 

uttryckte sin tacksamhet i brevet genom att skriva “jag kan inte annat än att hålla med om vad min kära 

hustru säger, hon såg verkligen ut som nånting från en annan värld”. 
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Bilaga 6. Medgivandeformulär för deltagande i 

användbarhetsstudien 

1. Medgivande om medverkan i en studie om virtual reality (VR) 

Denna undersökning ämnar studera upplevelsen på ett museibesök i VR. För att genomföra detta 

kommer ett antal mindre uppgifter att genomföras där gränssnittet testas och museiutställningen tas 

del av. Samtidigt kommer spelsessionen, det som syns på skärmen och det som sägs under tiden, att 

spelas in. I anslutning till studien genomförs även en muntlig intervju och även i samband med denna 

spelas allt som sägs in. Hela undersökningen, användandet av applikationen och intervjun, beräknas ta 

cirka 15 – 30 minuter.  

Jag medger att: 

min röst spelas in, 

och min spelsession spelas in, 

för analys och kommentering internt. Dessa data kommer inte att delas med någon annan part, och 

kommer inte att användas utanför studien. All data anonymiseras. När projektet är genomfört och 

avslutat kommer dessa data att raderas permanent.  

2. Avbryta genomförandet 

Undersökningen kan när som helst avbrytas och all insamlad data permanent raderas. Du får även välja 

att inte svara på alla intervjufrågor. 

3. Medgivande 

Ovanstående villkor har lästs igenom och jag avger härmed mitt medgivande att delta: 

 

Namnteckning: 

_____________________________________________________________________ 

 

Datum: __________ / __________ –  2017  

  



62 
 

 

 

 

 

http://www.kth.se/

