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VIRTUAL(REALITY1(SOM(HJÄLPMEDEL(VID(PLANERING(AV(UTSTÄLLNINGAR(PÅ(MUSEER((
SAMMANFATTNING(
Ofta sker planeringsarbete i en tvådimensionell miljö, där man går miste om både djup och 
närvarokänsla. Därför är det intressant att undersöka ifall möjligheten att själv effektivt navigera 
sig runt i en tredimensionell miljö med hjälp av virtual reality-teknik har något värde för 
planeringsprocessen, där utställningsansvariga på museer är målgruppen. För att undersöka detta 
modellerades virtuella rum, skript skapades för utplacering, borttagning samt val av objekt. 
Dessa integrerades med en spelmotor och Oculus Rift, varpå användaren själv kan “kliva in i” en 
virtuell miljö presenterad tredimensionellt och som reagerar på huvudrörelser, tangentbord och 
mus. Enkäter för att bedöma närvaronivå i modellerna och testdeltagarens immersiva tendenser 
användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes för att utvärdera vår modell. Resultaten 
visar att testdeltagarna är positivt inställda till att använda sig av konceptet i planeringsarbetet. 
Dock skulle hellre använda systemet för att navigera sig runt i en redan färdig miljö än att göra 
utplaceringen i realtid “inne i miljön”. Resultaten implicerar att virtual reality mycket väl skulle 
kunna implementeras i en arbetsprocess där planering är i centrum. Detta skulle kunna skapa en 
bättre dialog mellan de involverade i processen, speciellt då alla inblandade inte alltid har samma 
kunskaper och kan ha svårt att förklara sina visioner och önskan om ändringar.  
 
VIRTUAL(REALITY(AS(AN(AID(IN(THE(PLANNING(OF(EXHIBITIONS(IN(MUSEUMS(
ABSTRACT(
Often the process of planning takes place in a two-dimensional environment, where you lose 
both depth and sense of presence. It is therefore interesting to investigate whether the ability to 
effectively navigate in a three-dimensional environment using virtual reality technology has a 
value to the planning process, where the curators at museums are the target audience. To 
examine this virtual rooms were modeled, scripts created for deployment, removal and selection 
of objects, which was integrated with a game engine and Oculus Rift, so that the user could "step 
into" a virtual environment presented in three dimensions that responds to head movements, 
keyboard and mouse. Questionnaires were used to estimate the level of presence in the models 
and the test subjects’ immersive tendencies. Semi-structured interviews were implemented to 
evaluate the model. The results show that the test participants are positive to the use of virtual 
reality in their process of planning, though generally they would rather use it to navigate around 
in an already finished environment than arranging objects in real time “from within the 
environment”. The results show that virtual reality could very well be implemented in a work 
process where planning is at the center. This could also create a better dialogue between the 
people involved in the process, especially since everyone involved does not always have the 
same skill set and may find it difficult to explain their visions or voice their desires for change.  
 

                                                
1 Begreppet virtual reality förklaras i avsnitt 2 - Teorier och Begrepp 



 

FÖRORD(
Tack till Anders Friberg och Björn Thuresson för god handledning. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING(
1.#INLEDNING!............................................................................................................................................!1!

1.1(BAKGRUND!....................................................................................................................................................!1!
1.2(SYFTE!..............................................................................................................................................................!1!
1.3(PROBLEMFORMULERING!.............................................................................................................................!1!
1.4(AVGRÄNSNINGAR!.........................................................................................................................................!2!

2.#TEORIER#OCH#BEGREPP!......................................................................................................................!3!
2.1(TEORIER!..........................................................................................................................................................!3!

2.1.1(EMBODIED(PRESENCE((FÖRKROPPSLIGAD(NÄRVARO)!..............................................................................!3!
2.1.2(IMMERSION!..............................................................................................................................................................!3!
2.1.3(BEDÖMNING(AV(NÄRVARO(OCH(IMMERSIVA(TENDENSER!.....................................................................!4!
2.1.4(NÄRVAROFAKTORER!..............................................................................................................................................!4!
2.1.5(SIMULATORSJUKA!...................................................................................................................................................!5!

2.2(BEGREPP!.........................................................................................................................................................!6!
2.2.1(VIRTUAL(REALITY!.....................................................................................................................................................!6!
2.2.2(HUVUDBUREN(DISPLAY!........................................................................................................................................!6!
2.2.3(HUVUDDFÖLJNING!...................................................................................................................................................!6!
2.2.4(STEREOSKOPI!............................................................................................................................................................!6!
2.2.5(OCULUS(RIFT!.............................................................................................................................................................!6!
2.2.6(VIRTUELLT(KAMERASYSTEM!................................................................................................................................!7!

3.#METOD!..................................................................................................................................................!8!
3.1(INTERVJU(MED(PERSON(MED(YRKESERFARENHET(INOM(VIRTUAL(REALITY!........................................!8!
3.2(REKRYTERING(AV(TESTDELTAGARE!............................................................................................................!8!
3.3(UTFORMNING(AV(TESTMILJÖN!...................................................................................................................!8!

3.3.1(SKETCHUP!..................................................................................................................................................................!9!
3.3.2(JAVASCRIPT(OCH(UNITY!.....................................................................................................................................!10!
3.3.3(VIRTUAL(REALITYDTEST!.......................................................................................................................................!12!

3.4(PILOTSTUDIE!................................................................................................................................................!14!
3.5(ANVÄNDARTEST!..........................................................................................................................................!15!

3.5.1(ESTIMERING(AV(IMMERSIVA(TENDENSER((ITQDENKÄT)!.........................................................................!15!
3.5.2(NÄRVAROESTIMERING((IPQDENKÄT)!.............................................................................................................!15!
3.5.3(INTERVJU!.................................................................................................................................................................!15!

4.#RESULTAT!............................................................................................................................................!16!
4.1(PILOTSTUDIER!.............................................................................................................................................!16!
4.2(ANVÄNDARTEST!..........................................................................................................................................!16!

4.2.1(ESTIMERING(AV(IMMERSIVA(TENDENSER((ITQDENKÄT)!.........................................................................!16!
4.2.2(OBSERVATIONER!..................................................................................................................................................!16!
4.2.3(NÄRVAROESTIMERING((IPQDENKÄT)!.............................................................................................................!17!
4.2.4(INTERVJU!.................................................................................................................................................................!18!



 

5.#ANALYS#OCH#DISKUSSION!................................................................................................................!23!
5.1(VRDKONCEPTET!............................................................................................................................................!23!

5.1.1(TILLÄMPNING(AV(VIRTUAL(REALITY(I(ARBETSPROCESSEN!....................................................................!23!
5.1.2(VAD(ÄR(DET(SOM(GÖR(EN(VIRTUELL(VERKLIGHET(TILLFREDSSTÄLLANDE(OCH(VILKA(
TILLKORTAKOMMANDEN(HAR(DENNA(TEKNIK?!..................................................................................................!23!
5.1.3(VAD(DE(VILL(HA(UT(AV(ETT(SÅDANT(SYSTEM!.............................................................................................!24!
5.1.4(ENKÄTANALYS!.......................................................................................................................................................!24!

5.2(METODKRITIK!..............................................................................................................................................!24!
5.2.1(URVAL!......................................................................................................................................................................!24!
5.2.2(TEKNISKA(BEGRÄNSNINGAR!............................................................................................................................!25!
5.2.3(SOCIAL(ÖNSKVÄRDHET!......................................................................................................................................!25!

6.#SLUTSATS!............................................................................................................................................!26!
6.1(VIDARE(UTMANINGAR!...............................................................................................................................!26!

7.#REFERENSLISTA!..................................................................................................................................!27!
8.1(ENKÄTER!......................................................................................................................................................!29!

8.1.1(ITQDENKÄT!..............................................................................................................................................................!29!
8.1.2(IPQDENKÄT!..............................................................................................................................................................!31!

8.2(JAVASCRIPT!..................................................................................................................................................!33!



 

1  

1.(INLEDNING(

1.1(BAKGRUND(
En utställningsansvarig på ett museum ansvarar för att planera och organisera framställningen av 
dess utställningar. Planeringen av en lokals disposition kan ske via skisser på papper eller 
framför en datorskärm med hjälp av 3D-program. En tredimensionell representation i en 
tvådimensionell miljö saknar dock djup varför närvarokänslan försvinner. Att framställa en 
fysisk modell i miniatyr tar både lång tid och kostar mycket pengar.  
 
Med den nya generationen av stereoskopisk2 virtual reality-teknik så har olika tekniska framsteg 
gjort att prestandan ökat markant och samtidigt reducerat kostnaderna (Ames, Wolffsohn & 
Mcbrien 2005). Företaget Oculus VR arbetar för att utveckla en tekniskt avancerad produkt, 
Oculus Rift, en huvudburen display (HMD)3 till ett konsumentvänligt pris. Även om denna 
produkt främst är ämnad för att användas till spel syns redan andra användningsområden.  
Exempel på dessa är att virtuellt gå på bio eller för bilutvecklares designteam att få en immersiv 
upplevelse av deras prototyper och koncept, utan att faktiskt behöva bygga en fysisk prototyp. 
 
Med hjälp av Oculus Rifts stereoskopiska display och huvud-följande4-funktioner tillsammans 
med tredimensionella modeller och en spelmotor, kan man navigera sig fritt i en tredimensionell 
virtuell miljö och även se sig omkring genom att röra på huvudet. På så sätt kan man få en mer 
immersiv och verklighetstrogen upplevelse, som skulle kunna ge utställningsansvariga en bättre 
känsla för hur rummet och utställningen skulle kunna se ut i verkligheten. 

1.2(SYFTE(
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån den ökade närvarokänslan och 
interaktionen med miljön man får med Oculus Rift tillsammans med en spelmotor har någon 
betydelse för de utställningsansvarigas planeringsarbete, och i så fall om deras arbete kan 
underlättas med hjälp av denna teknik. 

1.3(PROBLEMFORMULERING(
Huvudproblemet som ämnas besvaras i uppsatsen är: 
  
Hur kan Oculus Rifts virtual reality-teknik bidra till en förbättrad planering av utställningar 
genom en ökad närvarokänsla? 
  

                                                
2 Begreppet stereoskopi förklaras i avsnitt 2.2 - Begrepp 
3 Begreppet huvudburen display förklaras i avsnitt 2.2 – Begrepp 
4 Begreppet huvud-följande förklaras i avsnitt 2.2 - Begrepp  
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Arbetsfrågor som kan hjälpa till att lösa/besvara huvudproblemet: 
  
● Hur ser de utställningsansvarigas arbetssituation ut just nu? 
● När och hur kan virtual reality tillämpas i deras nuvarande arbetsprocess?  
● Vad vill de ha ut av ett sådant system? 
● Vad är det som gör en virtuell verklighet tillfredsställande och vilka tillkortakommanden 

har denna teknik? 

1.4(AVGRÄNSNINGAR(
Den valda studiemålgruppen till undersökningen är de som är med under planeringsarbetet av 
nya utställningar på statliga museer i Stockholm. Målgruppen motiveras av att de 
utställningsansvariga ofta arbetar med planering i 2D-miljöer, alternativt 3D-miljöer på en 
datorskärm. Även om det finns flera andra yrkesgrupper som arbetar med invändig planering, så 
som butikskommunikatörer eller inredningsarkitekter, så faller dessa oftast inom den privata 
sektorn och utesluts därför ur målgruppen. Att de utställningsansvariga arbetar på statligt 
finansierade museer bidrar också enligt Thuresson5 till att ett deltagande i användartestet inte 
skulle hämmas av eventuellt icke debiterbar tid. Detta är också anledningen till att 
utställningsansvariga på privatägda museer inte kom att tillfrågas.  
 
Målet med modellerna är inte att helt efterlikna rummen. Modellerna kommer att vara av enklare 
karaktär, och kommer därför inte vara helt idealiska.  
 
I och med att Oculus Rift fortfarande är på utvecklingsstadiet (vi använder oss av Development 
Kit 1) så är upplösningen relativt låg. Upplösningen är endast 640x800 pixlar per öga, vilket 
medför att varje pixel är klart synlig. I en intervju med teknikrelaterade webbsidan Arstechnica 
säger Oculus Rifts skapare Palmer Luckey att “För att komma till den punkt då du inte kan se 
pixlar/.../behövs ungefär 8K per öga i vårt (för Oculus Rift) nuvarande synfält” (Orland 2013). 
Bristen på pixlar i dagens Oculus Rift kommer därför oundvikligen bidra till en viss avgränsning 
i närvarokänsla under användartesterna.  

                                                
5 Björn Thuresson ansvarig för Visualisation Studio (VIC) på KTH, intervju den 21 februari 2014. Se avsnitt 3.1.  
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2.(TEORIER(OCH(BEGREPP(
I detta avsnitt förklarar vi begrepp som är väsentliga för vidare läsning av studien. Söktermer 
som använts (i olika kombinationer) är: “virtual reality”, “immersion”, “stereoscopy/ic”, 
“head tracking”, “3D”. Resurser som använts är Google Scholar och KTHB Primo.  

2.1(TEORIER(

2.1.1(EMBODIED(PRESENCE((FÖRKROPPSLIGAD(NÄRVARO)(
Närvaro definierades av Slater (1994) som deltagarens känsla av att ‘vara där’ i den virtuella 
miljön, och det finns flera olika teorier om närvaro i immersiva virtuella miljöer.   
Teorin Embodied Presence utgår från Glenbergs (1997) ramverk för förkroppsligad kognition 
och introducerades av Schubert, Friedmann och Regenbrecht (1999). Teorin beskriver två 
komponenter som krävs för att närvaro ska uppstå. Först krävs en förståelse för den virtuella 
miljön. Denna förståelse kommer från ens perception och minne som tillsammans konstruerar 
känslan till möjliga kroppsliga interaktioner i miljön. På så sätt fångas relationen mellan sin egen 
kropp och objekten i omgivningen. Den andra komponenten som krävs är att yttre stimuli 
undertrycks. Uppnås inte detta kan en konflikt mellan den virtuella miljön och den riktiga 
verkligheten uppstå när ens fokus hamnar mitt emellan dem. Ljud från omgivningen, sladdar 
som stör eller det begränsade synfältet som en HMD erbjuder är några exempel på sådana 
stimuli. När känslan av att kunna förutse möjliga händelser och stimuli utifrån är undertryckt, 
infinner sig närvaro i den virtuella miljön. 

2.1.2(IMMERSION(
Begreppet immersion definierades av Witmer och Singer (1998) som ett psykologiskt tillstånd 
som karaktäriseras av upplevelsen att man är en del av, inkluderad i och kan interagera med en 
virtuell miljö som tillhandahåller en kontinuerlig ström av stimuli och upplevelser. Slater (1999) 
omdefinierade Witmer och Singers definition till vilken grad det faktiska systemet kan producera 
en inneslutande värld, där alla sinnesförnimmelser från den riktiga världen stängs ute. 
 
Ju större känsla av närvaro en virtuell miljö har, desto högre nivåer av immersion kommer den 
att ge. Förutom utestängande av den yttre omvärlden är påverkande faktorer känslan av den egna 
integrationen med den virtuella miljön, hur pass naturlig interaktionen och kontrollen med miljön 
är, samt känslan av att det är man själv som fysiskt rör sig i miljön. Negativt påverkande faktorer 
omfattar inkongruens som kan uppstå vid interaktionen med den virtuella miljön (att systemet 
inte beter sig som man har tänkt sig att det borde), yttre faktorer som ljud utifrån, samt eventuell 
illamående som kan uppstå på grund av tekniska tillkortakommanden. På samma sätt ökar 
immersionen om användaren kan interagera naturligt med den virtuella miljön, där man kan 
påverka och påverkas av miljön.  
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Upplever användaren att han/hon är utanför den simulerade miljön och endast ser in i den så är 
immersionen borta, även om man är involverad i presentationen av miljön.  
 
Immersion kan mätas på flera sätt. Vi ämnar göra det med hjälp av ett ITQ-frågeformulär 
bestående av 18 frågor utformat av Witmer och Singer (1998) som använts i tidigare forskning 
om närvaro i virtuella miljöer. 

2.1.3(BEDÖMNING(AV(NÄRVARO(OCH(IMMERSIVA(TENDENSER(
Det finns inga exakta mätverktyg för att bestämma graden av närvaro. Man förlitar sig oftast på 
subjektiva medel som enkäter och intervjuer. Immersive Tendencies Questionnaire (ITQ) och 
Presence Questionnaire (PQ) var två olika metoder som Witmer och Singer (1998) utvecklade. 
ITQ ger ett mått på den tillfrågades immersiva tendenser, alltså hur pass mottaglig individen är 
för den virtuella upplevelsen. Avsikten med PQ-enkäten var att ta reda på hur stark känslan av 
närvaro testdeltagaren kände i den virtuella miljön; dels för att subjektivt mäta en individs 
immersiva tendenser och dels för att mäta hur pass stark känsla av närvaro testdeltagarna kände i 
en virtuell miljö. Svarsalternativen för enkäterna angavs på en 7-stegs Likertskala.  
 
PQ fick en del kritik de nästföljande åren, bland annat ifrån Slater (1999) som i ett skriftligt svar 
till Witmer och Singer menade att formuläret inte mätte närvaro, utan endast de faktorer som 
påverkar närvaro. Baserat på kritiken mot enkäten och en omgjord enkät av Slater och Steed 
(2000) så utformade Schubert, Friedmann & Regenbrecht (2001) en ny enkät Igroup Presence 
Questionnaire (IPQ) där många frågor togs bort från originalet av PQ och en del egna frågor 
samt från annan forskning lades till. Den slutgiltiga versionen har 14 frågor. Värdet på Cronbach 
alfa, ett mått över “hur samtliga uppgifter i ett test fungerar i relation till varandra och till testet 
som helhet” (Egidius 2008), var för det nya formuläret 0.85 vid en första studie och 0.87 i det 
nästföljande vilket tyder på god inre konsistens. IPQ är enligt Schuemie, van der Straaten, Krijn 
och van der Mast (2001) att föredra i framtida forskning om närvaro. 
 
IPQ består av 14 frågor och ITQ består av 18 frågor. 

2.1.4(NÄRVAROFAKTORER((
Närvaron som bedöms med IPQ har tre underskalor och en ytterligare allmän skala för 
helhetsbedömningen. De tre underskalorna togs fram från en principalkomponentanalys (PCA) 
av en vid två tillfällen ställd enkät där de samlat 75 frågor från ett flertal olika närvaro- och 
immersionsskalor. Dessa underskalor kan anses som tre relativt oberoende faktorer. 
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Figur 1. Den allmänna skalan är enkätens första fråga och är angiven högst upp i 
figuren (sense of being there). Under följer de övriga 13 enkätfrågorna uppdelade  
efter vilken av de tre underskalorna de tillhör. Tillsammans utgör de en mätning 
av närvaro enligt IPQ. 

 
Rumslig närvaro 
Mäter relationen mellan den virtuella miljön och den egna kroppen.  
Frågorna 2-6 relaterar till rumslig närvaro-faktorn i IPQ. 
 
Engagemang 
Medvetenheten tillägnad den virtuella miljön. Ju bättre man är på att undertrycka stimuli som 
kommer från den riktiga världen desto bättre kan man ta in den virtuella miljön.  
Frågor 7-10 relaterar till engagemang-faktorn i IPQ. 
 
Upplevd realism 
Verklighetskänslan tillskriven den virtuella miljön jämfört med den riktiga världen. 
Frågor 11-14 relaterar till upplevd realism-faktorn i IPQ. 
 
Den ytterligare allmänna skalan (Fråga 1 i IPQ) utvärderar den generella “känslan av att vara 
där”, och har höga belastningar på alla poster, speciellt på rumslig närvaro.   

2.1.5(SIMULATORSJUKA(
Vid användningen av VR-teknik är det vanligt att användaren känner av symptom på 
simulatorsjuka. Några av dessa symptom, som ökad transpiration, huvudvärk, yrsel, illamående 
och allmänt obehag (Kennedy, Lane, Berbaum och Lilienthal 1993).  
 
Det är inte alltid lätt att peka på exakt vad som gav upphov till symptomen, men det existerar ett 
antal påverkande faktorer. Dessa faktorer är exponeringstiden, tekniska problem, skärmens 
fördröjning, storlek på synfältet, grad av immersion, navigering, komplexitet, kön, ålder och 
mottaglighet för åksjuka (Rebelo, Noriega, Duarte Soares 2012). 
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I vår studie användes en HMD, som i tidigare studier av Sharples, Cobb, Moody och Wilson 
(2008) och Moss och Muth (2011) påvisats ge upphov till fler symptom i högre grad än andra 
VR-system.  

2.2(BEGREPP(

2.2.1(VIRTUAL(REALITY(
Datorgenererad miljö som simulerar fysisk närvaro. 

2.2.2(HUVUDBUREN(DISPLAY(
Skärmanordning som fästs framför ögonen. Se figur 2 och 3.  

2.2.3(HUVUDDFÖLJNING(
Mekanism som tillåter ett spel att följa spelarens huvudrörelser och ändra vad som visas på 
skärmen, i enlighet med rörelserna. 

2.2.4(STEREOSKOPI(
Teknik som använder sig av parallax. Detta innebär att man presenterar två bilder av samma 
motiv, där ena bilden är lite förskjuten. Resultatet blir en illusion av djup. 

2.2.5(OCULUS(RIFT((
En huvudburen display (HMD) med huvud-följande funktioner som erbjuder stereoskopisk 3D. 

 
Figur 2. Schema över frihetsgrader (rotationer) för 
vilka Oculus Rift reagerar vid huvudrörelser. (Källa: 
Oculus VR. Bild av: Okänd)6 
 

Figur 3. Insidan av en Oculus Rift där de två linserna 
syns, och en virtuell miljö är projicerad på skärmen 
bakom. (Källa: Road to VR. Bild av: Ben Lang) 7 

                                                
6 Figur 2. http://www.oculusvr.com/blog/sensor-fusion-keeping-it-simple/ [Hämtad: 140417] 
7 Figur 3. http://www.roadtovr.com/what-does-it-look-like-in-the-oculus-rift/ [Hämtad: 140417] 
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2.2.6(VIRTUELLT(KAMERASYSTEM(
Styr den virtuella kameran utifrån användarens navigering. Den virtuella kameran representerar 
användaren i den virtuella världen, och dess bild är det som projiceras på skärmen. 
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3.(METOD(

3.1(INTERVJU(MED(PERSON(MED(YRKESERFARENHET(INOM(VIRTUAL(
REALITY(
En intervju med Björn Thuresson8 på KTH genomfördes för att få bättre insikt om vilka 
parametrar som är mer och mindre väsentliga vid utformningen av testet. Björn har 
yrkeserfarenhet inom virtual reality-teknik och är även ansvarig för Visualisation Studio VIC på 
KTH, som är en resurs för lärande och forskning för avancerad grafik, interaktion och 
visualisering.  

3.2(REKRYTERING(AV(TESTDELTAGARE(
En lista över alla museer i Stockholmsregionen samlades in från Wikipedia (“Lista över museer i 
Stockholmsregionen”)9. Alla museers hemsidor besöktes i syfte att ta reda på kontaktinformation 
till utställningsansvariga på museerna. I de fall vi hittade en sådan person skickade vi ut en 
intresseanmälan om att delta i vår studie. Till de museer vi inte hittade någon med rätt befattning 
kontaktade vi istället museichef eller annan ansvarig, för att hjälpa oss att hitta rätt person. Totalt 
så kontaktade vi 21 personer (vissa på samma museum). Tre stycken tackade ja till att medverka 
varav två var män och en var kvinna. Testdeltagare 1 (TD1) man, 52 år, har arbetat på Musik- 
och Teatermuseet i tretton år. TD2, man, 59 år, har arbetat på Naturhistoriska Riksmuseet i sex 
år. TD3, kvinna, 42 år, har arbetat på Världskulturmuseerna i tre år. Sju stycken tackade nej. De 
övriga som vi kontaktade fick vi inga svar ifrån.  
 
För att inte ta alltför mycket av testdeltagarnas arbetstid, beslöt vi oss för att utföra testerna på 
deras respektive arbetsplats.  

3.3(UTFORMNING(AV(TESTMILJÖN(
Vi har kopplat ihop ett antal moduler (systemet består av ett antal programmoduler, se figur 4). 
Ett JavaScript används för utplacering och borttagning av objekt. Ett virtuellt kamerasystem 
anpassat för Oculus Rift som använder sig av parallax, lades in i skriptet. Objekt (tavlor och 
statyer) för utplacering laddades sedan ned från ”The Free 3D Models” och lades in i skriptet. De 
virtuella spelmiljöerna (nivåerna) modellerades i SketchUp och fördes sedan in i Unity. Oculus 
Rift HMD kopplades sedan in i datorn och programmet kördes sedan i Unity. 
 

                                                
8 Björn Thuresson ansvarig för Visualisation Studio (VIC) på KTH, intervju den 21 februari 2014. 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_museer_i_Stockholmsregionen [Hämtad: 140228] 
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Figur 4. Blockschema över hur de olika programmodulerna är ihopkopplade.  
 
Ritningar över lokalerna på museerna erhölls av personerna vi kontaktat. Dessa ritningar 
fungerade som inspiration för att skapa enklare generiska modeller. Det finns existerande 
ramverk för hur man kan öka immersionsnivån vid modellering av virtuella miljöer, som till 
exempel att man får en bättre immersiv upplevelse om den baseras på designstrategier som 
kombinerar påverkan-, symbolik- och sinnesfaktorer (Dede 2009), men dessa är mer riktade till 
spelmiljöer och kommer därför inte att tillämpas. I denna undersökning riktar vi oss till mer 
verklighetstrogna och statiska miljöer, så istället skapades enklare modeller där endast väggar, 
fönster, tak, golv och ljuskällor togs med.  
 
Ett virtuellt kamerasystem anpassad för Oculus Rift, tillgänglig på Oculus VR:s hemsida, som 
gör det möjligt att få en stereoskopisk bild av miljön integrerades med Unity. Funktioner 
skapades med hjälp av JavaScript. Detta för att göra det möjligt att lägga till objekt i en lista, så 
att de kan användas för utplacering dit muspekaren pekar genom att klicka på vänster musknapp, 
samt att göra det möjligt att förstöra objekten genom att föra muspekaren över objektet och sedan 
högerklicka på musen.  

3.3.1(SKETCHUP(
Fyra olika spelmiljöer (se figur 5), nedan kallade ”nivåer”, modellerades för att användas i 
användartestet. Målet med de tre första nivåerna var att få testdeltagarna att bli bekväma med 
navigationssystemet samt att lära sig hur utplacering och borttagning av objekt fungerade. Dessa 
tre nivåer hade specifika uppgifter som testdeltagaren skulle utföra. Den fjärde och sista nivån 
användes för test av VR-konceptet vid planering av utställningar på museer. Denna nivå var 
frikopplad från specifika uppgifter och de fick navigera sig runt fritt, samt placera objekt efter 
eget tycke. 
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De tre första nivåerna modellerades på fri hand då själva utformningen inte hade någon speciell 
signifikans för uppgifterna. Då ingen av oss har någon egen erfarenhet av museiarbete så valde vi 
att använda oss av riktiga ritningar när sista nivån byggdes, för att förstå bättre hur ett rum på ett 
museum kan se ut och på så sätt i viss mån efterlikna en verklig museivärld. 3D-modellerna 
exporterades sedan till spelmotorn Unity.  
 

 
Figur 5. Överblicksbild över samtliga fyra nivåer som modellerats i SketchUp. 1. Navigationsövning.  
2. Navigeringsövning med utplacering av objekt på förbestämda platser. 3. Navigering och borttagning av objekt.  
4. Nivå där testdeltagaren får placera ut objekt efter eget tycke. 

3.3.2(JAVASCRIPT(OCH(UNITY(
Ett skript i JavaScript framställdes. Skriptet använder sig av RayCasts, en funktion som skickar 
en stråle mot alla Colliders (fysiska komponenter som känner av när två saker möts) i scenen. 
Funktionen RayCastHit användes sedan för att få tillbaka informationen från strålen, där 
informationen kommer tillbaka i quaternions som är flervärda tal för att representera rotationer 
(Unity Documentation 2014).  
 
Funktionen Transform användes sedan, som innehåller position, rotation och skala av ett objekt. 
Varje objekt i en scen har en Transform. Den används för att lagra och manipulera positionen, 
rotationen och skalningen av objekten som ska placeras ut.  
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Figur 6. Skriptet vi gjort i Unity för val,  

placering och borttagning av objekt. 
 
I skriptet finns egenskaperna: 
 
“Spawn Areas”, som är de platser man kan placera ut objekt på, om man exempelvis bara ska 
kunna placera ut objekt i ett visst rum.  
 
“Destroyable Objects” anger de objekt (tavlor och statyer) läggs in som man ska kunna förstöra 
genom att sikta på dem med muspekaren och sedan högerklicka.  
 
“Spawn Prefab” användes endast i början av utformningen när vi enbart hade ett objekt att 
placera ut. 
 
“Spawn Prefabs” där man först ställer in hur många objekt man vill använda sig av vid 
utplacering, och sedan för över dem i Element-listan. Tre tavlor och två statyer användes i vårt 
test. Då alla objekt vi använde oss av bestod av flera delar, lades de i en hierarki, och endast de 
överordnade objekten (parent objects) lades till i denna lista. På så sätt placeras alla 
underordnade objekt (exempelvis en bit av ramen av en tavla) ut i en gemensam grupp, och alla 
delar av objektet tas bort om man tar bort någon del. 
 
“Collider Size” med vilken man kan man ställa in ifall man vill ha en större eller mindre osynlig 
yta som objekten ska reagera fysiskt med. Skulle man minska collider size skulle alltså objekten 
gå igenom väggen en bit, en större collider size så skulle den sväva ovanför golvet eller hänga i 
luften en bit från väggen. Detta användes endast i början av utformningen av testet vid 
felsökning när objekt placerades inne i väggarna från vissa vinklar.  
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“Cam”, som anger vilken kamera man använder sig av i Unity, i vårt fall valdes vänster ögas 
kamera då det inte gick att använda två kameror samtidigt. 
 
Själva instansieringen av objekten hade tre variabler: vilket nummer man valt på tangentbordet 
som korrelerar till de fem olika objekten, storlek på rutnät och vinkelvärden man fått ut av 
RayCastHit. 
 
När JavaScriptet var klart så importerades nivåer som byggts i SketchUp, lades in i projektet och 
skalades upp till rätta proportioner. Rätta material på väggar och golv, samt ljuskällor lades 
sedan in. Objekten som skulle användas för placering (tavlor och statyer) erhölls från 3D-
modelleringssidan “The Free 3D Models” 10 och importerades till projektet. Material lades till 
och varje objekt ordnades i över- och underordnade grupper för enklare utplacering och 
borttagning. 

3.3.3(VIRTUAL(REALITYDTEST(
VR-testet bestod av fyra olika nivåer, där de tre första var till för att testdeltagaren skulle vänja 
sig vid kontrollerna och lära sig navigera i virtuella miljöer. Kontrollerna var utformade likt ett 
vanligt förstapersonsskjutare-spel, där tangenterna W, A, S och D användes för att förflytta sig 
samt musen för rotationer.  
 
Nivå ett var en enkel labyrint utan förgreningar, som designades för att ge testdeltagaren en 
känsla för hur man rör sig och hur det känns att vara i en virtuell miljö.  
 
På nivå två (se figur 7) fick testdeltagaren öva på att leta efter saker i den virtuella miljön, välja 
mellan objekt, samt att placera ut dem. Miljön var ett rum som möblerats med fem stycken låga 
innerväggar. Testdeltagaren skulle leta upp en grön respektive blå rektangel utmålad på två av 
väggarna, för att i ena rektangeln placera ut det första objektet (en bred tavla) och på den andra 
rektangeln placera det andra objektet (en smal tavla). Val av objekt gjordes genom att trycka på 
“1” respektive “2” på tangentbordet. Placeringen skedde genom att först sikta muspekaren där 
man ville att den skulle sättas upp, för att sedan trycka ner vänster musknapp. När deltagaren 
lyckats placera ut de två objekten så var övningen slut. 
 

                                                
10 www.tf3dm.com  
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Figur 7. 1. Översiktsvy över nivå 2 i Unity där den gröna och blåa rutan 
syns i bakgrunden. 2. Spelarperspektiv där varje halva av bilden (ena 
halvan har en liten förskjutning) motsvarar det ett öga ser i Oculus Rift. 
En tavla är utplacerad. 

 
Nivå tre (se figur 8) bestod av sju relativt små rum som var sammankopplade. Nivån var en 
övning i att söka genom miljön men också att träna på att ta bort objekt ur miljön, vilket gjordes 
genom att sikta med muspekaren (som är synlig på skärmen, dock ej synlig i figur 7) på objektet 
man ville ta bort och sedan högerklicka med musen. I ett av rummen fanns det en hög av vita 
kuber som testdeltagaren skulle rensa bort för att finna ett dolt objekt bakom lådorna. När 
deltagaren lyckats plocka bort alla vita kuber var övningen slut. 
 
I den fjärde och sista nivån (se figur 8) så var modellen vagt återskapad efter ritningar från ett 
rum i J.T. Wilson Museum of Human Anatomy i Sydney11, för att få en bra referens av hur ett 
utställningsrum skulle kunna se ut. Testdeltagaren fick i denna övning använda sig av samtliga 
fem objekt (tre tavlor och två statyer). Man skiftade objekt med siffertangenterna 1-5 på 
tangentbordet. Testdeltagaren fick fritt placera ut de olika objekten, med antal efter eget tycke 
var som helst i rummet tills de kände sig nöjda med sin utställning. 
 

                                                
11 http://sydney.edu.au/medicine/anatomy/images/content/museums/wilson/physical-layout.gif 
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Figur 8. 1. Översiktsvy över nivå ett i Unity. 2. Spelarperspektiv i början av nivå ett. 3. Spelarperspektiv under nivå 
tre där kuberna som ska plockas bort har hittats. 4. En del kuber har plockats bort med hjälp av höger musknapp.  
5. Alla kuber borttagna. 6. Sista nivån där testdeltagaren har placerat ut tre tavlor och en staty efter eget tycke.  
Bild 2-6 är beskurna för att spara plats. 

3.4(PILOTSTUDIE(
Informella tester utfördes först med oss själva som testdeltagare för att upptäcka eventuella 
brister med användartestet. Vi navigerade oss runt i miljön för att se till att flödet var bra 
(hastighet och känslighet), att alla funktioner fungerade, att miljön och spelaren kändes som att 
de hade naturlig storlek gentemot varandra, ifall ljussättningen var bra, samt att alla material såg 
ut som de skulle (väggar och golv).  
 
En pilotstudie utfördes sedan med en student från KTH. Han fick med hjälp av Oculus Rift 
navigera i den tredimensionella miljö som byggts upp, genomgå de fyra nivåerna i testet, samt 
svara på en ITQ- och en IPQ-enkät. Intervjun genomfördes inte, då personen i fråga inte har 
erfarenhet inom planeringsarbete på museer. Avsikten med testet var att upptäcka eventuella nya 
brister som vi själva kunde ha missat i första testet, brister i enkätfrågorna, så väl som för att vi 
skulle bli bekväma att handleda studien.  
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3.5(ANVÄNDARTEST((

3.5.1(ESTIMERING(AV(IMMERSIVA(TENDENSER((ITQDENKÄT)(
Innan de gick genom vårt test fick testdeltagarna först svara på de 18 frågorna i ITQ-enkäten 
(Witmer & Singer 1998), se bilaga 8.1.1 och avsnitt 2.1.3. ITQ-enkäten fungerade som en 
kontroll för att se så att testdeltagarna inte hade en väldigt avvikande inlevelseförmåga. Låg ITQ-
poäng skulle kunna medföra att de skulle sett speciellt negativt på konceptet, just på grund av sin 
då låga närvarokänsla i virtuella miljöer. En ovanligt hög poäng skulle även kunna visa på ett 
överdrivet intresse för vårt koncept, som inte skulle vara tillämpbart på planeringsarbetare i en 
större skala (förutsatt att de som yrkesgrupp inte har en generellt högre inlevelseförmåga än 
medel).  

3.5.2(NÄRVAROESTIMERING((IPQDENKÄT)(
Efter att de gått genom vårt test fick testdeltagarna svara på de 14 frågorna i IPQ-enkäten 
(Schubert et al. 2001), se bilaga 8.1.2 och avsnitt 2.1.3-2.1.4. Enkätens svar delades in i de tre 
underskalor rumslig närvaro, engagemang och upplevd realism samt den allmänna skalan. Detta 
gav svar på hur pass närvarande de kände sig i miljön. 

3.5.3(INTERVJU(
Intervjuerna var semistrukturerade både för att uppnå struktur och för att ge utrymme för att 
ställa eventuella följdfrågor på innehållet i deras uttalanden. Inför intervjuerna utformades en 
intervjuguide som bestod av både tematiska t.ex. ”Hur ser din arbetssituation ut idag?” och 
dynamiska frågor t.ex. ”Hur skulle detta virtual reality-koncept kunna tillämpas i din 
arbetsprocess?” och ”Vilka element av konceptet var mer eller mindre bra?” ställdes. Tematiska 
frågor bidrar med kunskapsproduktion och används för att rikta frågorna åt ett önskat håll, 
medan dynamiska frågor är öppna och möjliggör en mer levande intervjusituation (Kvale & 
Brinkmann 2009). Detta tillvägagångssätt användes eftersom vi innan intervjuerna inte visste hur 
deras arbetssituation såg ut, samt för att framkalla testdeltagarens åsikter mer ingående om vad 
som bidrog till, respektive minskade immersionen i miljön. Även själva gränssnittet behandlades 
där placeringsfunktionen, objektval och kontroll var i fokus. Kvalitetsaspekter såsom bildkvalitet 
behandlades.  
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt.  
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4.(RESULTAT(

4.1(PILOTSTUDIER(
I våra informella tester upptäcktes en del tekniska problem. Dessa var exempelvis 
rörelsehastighet, problem med placering av objekt från vissa vinklar, att objekten inte placerades 
direkt intill väggen utan kunde hamna en bit utanför eller delvis inuti väggen. Dessa problem 
kunde åtgärdas. Även visuella problem korrigerades såsom ljusstyrka från lamporna i scenen och 
storlek på miljön. 
 
Pilotstudien visade att testdeltagarens sammanlagda poäng på ITQ var 87 vilket tydde på goda 
immersiva tendenser. När han fick utföra uppgifterna i den virtuella miljön så upptäckte vi att det 
fanns en del buggar som vi var tvungna att korrigera. När uppgifterna var utförda fick 
testdeltagaren fylla i IPQ-enkäten där han skattade låga värden för samtliga närvarofaktorer. 
 

4.2(ANVÄNDARTEST(

4.2.1(ESTIMERING(AV(IMMERSIVA(TENDENSER((ITQDENKÄT)(
Alla tre testdeltagare erhöll ITQ-poäng som ligger nära medelvärdet 76,66 i Witmer och Singers 
enkät (1998), se tabell 1. Det innebär att testdeltagarna kan anses vara normalt påverkbara och 
resultatet är mer generaliserbart då de inte avviker från det normala. 
 

Testdeltagare: Poäng: 

TD1: 75 

TD2: 78 

TD3: 76 
Tabell 1. Alla testdeltagare fick en poäng som 
ligger väldigt nära medelvärdet, vilket gör deras 
åsikter om vårt koncept mer generaliserbara.  

4.2.2(OBSERVATIONER(
Under första nivån hade samtliga testdeltagare en del problem med navigeringen. Detta yttrade 
sig i att de gick in i väggar, tryckte på fel knappar, rörde sig i enbart en riktning åt gången, inte 
använde musen och tangentbordet samtidigt, samt behövde betänketid innan knapptryck. En viss 
förvirring uppstod under vissa delar av användartestet då testdeltagaren glömde bort vad 
uppgiften för den aktuella nivån var. Detta ledde till instruktionerna fick återupprepas. 
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Navigeringen förbättrades dock kontinuerligt. Vid nivå tre hade alla en mycket bättre teknik och 
flöde när de navigerade runt i miljön.  
 
Vid placering av en tavla mot en vägg var man tvungen att stå vinkelrätt mot väggen. Detta 
visade sig vara lite besvärligt under testet. Det ledde till att många av tavlorna placerades snett 
och delar av tavlorna försvann in i väggen. När detta hände tog de dock bort tavlan och ställde 
sig vinkelrätt och placerade ut en ny tavla. Vanan att placera ut objekten på detta sätt förbättrades 
också under testets gång. Det visade sig dock att de hellre skulle vilja kunna placera ut tavlorna 
så att de sitter i rätt position på väggen utan att man behövde stå vinkelrätt emot den.  
 
Samtliga testdeltagare upplevde någon gång under de fyra nivåerna ett visst illamående. För två 
av dem blev det relativt påtagligt i slutet av sista nivån, medan en av dem endast kände av en 
svag yrsel under första nivån som sedan gick över efter en kort paus.  

4.2.3(NÄRVAROESTIMERING((IPQDENKÄT)((
 

Testdeltagare: Rumslig närvaro- 
medelvärde: 

Engagemang- 
medelvärde: 

Upplevd realism- 
medelvärde: 

TD1: 5,4 3,75 3 

TD2: 5,2 3,0 2,25 

TD3: 2,4 0,5 1,75 

Medel för IPQ12: 3,227 2,915 2,101 
Tabell 2. Medelvärden från både testdeltagarna och från den öppna databasen för IPQ för de tre närvarofaktorerna 
rumslig närvaro, engagemang, och upplevd realism.  
 
Både TD1 och TD2 hamnade högt över medelvärdet för rumslig närvaro vilket tyder på att de 
kände sig mycket närvarande i den virtuella miljön. TD3 hamnade under medelvärdet och hennes 
kommentarer från enkäten och testet gjorde det tydligt att hon inte kände samma närvaro som de 
andra två. För engagemang-faktorn hade både TD1 och TD2 även här högre medelvärde än IPQ 
även om det bara var marginellt. Att TD3 medelvärde var mycket lägre än medelvärdet för de 
övriga deltagarna och för IPQ var väntat då hon vid genomförandet av enkäten berättade att hon 
skattade lågt på grund av de moment då vi talade med henne. 
Enkäten som använts finns bifogad i kapitel 8.1.2 
 

                                                
12 Beräknat på data från http://www.igroup.org/pq/ipq/ipq_data.sav där korrekt ifyllda enkätsvar med HMD:s endast 
har beaktats. 
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4.2.4(INTERVJU(

4.2.4.1(UTPLACERING(AV(OBJEKT(INUTI(EN(VIRTUELL(VÄRLD(
Utplaceringen av objekt ansågs vara lite för svårmanövrerat av alla testdeltagarna. Men om 
gränssnittet skulle förbättras anser inte TD2 att man skulle behöva växla in och ut hela tiden 
mellan den virtuella miljön och en översiktsvy, utan skulle kunna stanna kvar i den virtuella 
miljön för att samtidigt behålla rumskänslan, samt få bättre känsla för proportioner samt balans.  
 

“Då ser inte jag att man behöver växla [..] för att behålla rumskänslan.  
Man får lite bättre känsla för proportioner och balans, och sådant.” 
 – TD2 

 
TD1 och TD3 ställde sig dock skeptiska till placering av objekt inuti den virtuella världen även 
vid en potentiell förbättring av gränssnitt. TD1 ansåg att man inte var betjänt av att gå runt i en 
virtuell miljö för att placera ut museiföremålen. Han kände sig begränsad av att inte kunna 
hantera föremålen på det sätt han ville. Även om han hade haft en meny där han kunnat välja 
föremål för placering, för att sedan kunna flytta och rotera dem så tyckte han att själva konceptet 
att placera ut föremål i den virtuella miljön inte riktigt skulle fungera. Även TD3 ansåg att hon 
hellre skulle placera ut objekten i en mer översiktlig vy. 
 

“Man tar inte en sak i taget på det viset. Man vill ha ett större grepp 
liksom. Man vill sitta och bolla med saker på ett annat sätt och sen 
kanske sitta och känna hur det känns rumsligt, kände jag.” – TD1 
 
“Jag kände inte att det känns viktigt att man går runt för att placera på 
det sättet, utan då tror jag man tänker mer lite mer planmässigt. Sen 
när man har placerat ut det kan det vara spännande att gå runt i det. 
För att få rumskänslan. Där skulle det kunna tillföra en dimension 
tycker jag” – TD1 

 
“Jag tror om man dessutom kunnat gå runt själv och kunna liksom, ‘nä men jag vill ju titta, hur 
ser det ut när man kommer härifrån’, så tror jag att det skulle vara, och framför allt när man i 

diskussionen så här ’nämen vi tror inte alls att det där föremålet tror vi skulle vara mycket bättre 
där borta’, att kunna snabbt liksom flytta om, men om vi flyttar den modulen hit, vad händer då? 
Då kan man ju ha en diskussion med formgivaren, Ja, men vi har tänkt att vi kan göra så här eller 

så här, och om man flyttar den hit då händer det här.” – TD3 
 

“Kombinationen mellan 3D ritning och att gå in i den kan vara 
spännande tror jag. Då skulleman liksom få känslan, den rumsliga 
känslan nånstans.” – TD1 
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4.2.4.2(VIRTUAL(REALITY(I(PLANERINGSARBETET(
Samtliga tre testdeltagare visade sig vara positivt inställda till att använda sig av VR i sitt 
planeringsarbete. Ett gemensamt önskemål för dem var att kunna importera 3D-modeller av rum 
i en modell liknande vår och sedan placera ut färdiga objekt i en översiktsvy, för att sedan “gå in 
i” rummet med hjälp av VR.  
 
Samtliga tre testdeltagare nämnde att använda sig av VR vid planeringen av utställningar skulle 
vara praktiskt när man ska föra en dialog med andra människor som arbetar med utställningen. 
För att förklara för andra och få förklarat för sig, hur utställningen ska eller kan komma att se ut, 
samt ge förslag på eventuella ändringar.  
 

“Att bygga upp en sådan värld skulle ju öka realismen. Och så kanske  
man skulle berätta för någon annan ‘det är så här vi har tänkt oss’. 
Så om man får bort den där känslan av att bli alldeles knockad så kan  
det säkert vara ett jättebra verktyg för det. Det tror jag.“ – TD2 

 
TD3 och TD2 sade att VR-konceptet skulle vara användbart då man lätt kan sätta sig in i hur 
besökarna kommer att uppleva utställningen när de är på plats. Att man med hjälp av VR kan 
sätta sig in i rollen som besökare och se hur utställningen ser ut om man kommer från vissa håll 
och vinklar.   
 

“Jag tror att det är ett användbart verktyg om man använder det så att  
man överför en CAD-ritning, en rumslig gestaltning som en formgivare  
har gjort, en scenografi, och sen så placerar man ut montrarna och så  
kan man placera in föremål i montrarna. Då tror jag det är ett 
användbart verktyg som väl kan överensstämma med vilken upplevelse 
man kommer få på plats som besökare, det tror jag. I alla fall som ett 
arbetsverktyg.” – TD3 

 
Tiden det tar att bygga upp fysiska modeller togs även upp av samtliga testdeltagare som något 
negativt. Att kunna relativt snabbt kunna bygga upp en 3D-modell över ett rum som sedan kan 
delas mellan flera parter som är medverkande i planeringen ansågs som någonting väldigt 
positivt. Exempelvis tar en utställning på Världskulturmuseerna ungefär två år, och att kunna 
begränsa tiden för uppbyggnad av miljöer samt att kunna enkelt skicka modeller mellan parter 
elektroniskt, ansågs positivt.  
 

“Det skulle vara väldigt användbart. För många formgivare, eller alla 
arkitekter jobbar ju inte heller med 3D-modeller. Och att göra fysiska 
modeller kan ibland ta för lång tid. Det har vi inte riktigt råd med. Och 
då är det väldigt användbart om man kan överföra en ritning till en 



 

20  

sådan här. Inte sätta någon på att bygga en modell i fyra veckor. Det 
tror jag skulle vara jätteanvändbart.” – TD3 

 
Att använda sig av VR vid planeringen togs även upp som ett sätt att minska andra problem som 
finns i deras nuvarande arbetsmetoder, som exempelvis att alla som är med i arbetsprocessen inte 
har samma kunskaper som till exempel att inte kunna läsa ritningar.  
 

“För jag tycker ju att liksom för oss, när vi jobbar att snabbt kunna få 
en, för ritningar är svårt. Vi jobbar oftast med projektgrupper och folk 
med olika kompetenser och alla kan inte läsa ritningar.” – TD3 

 

4.2.4.3(NÄRVARO(UNDER(TESTET(
TD2 ansåg att känslan av att vara närvarande i den virtuella miljön var stor, där en bidragande 
faktor var att simuleringen reagerade på huvudrörelser. Däremot var han väldigt medveten om att 
det var en artificiell miljö han befann sig i. Han upplevde det även som att han agerade själv i det 
virtuella rummet, istället för att han skötte något från utsidan. Att han använde sig av knappar 
och mus ansåg han inte vara något problem. Han ansåg även att upplevelsen i den virtuella 
miljön var förenlig med sin upplevelse av den riktiga världen, mycket på grund av att sättet man 
navigerar med hjälp av Oculus Rift.  
 

“Känslan av att vara där var ju, den var ju stor. Sen märker man ju, det 
är en artificiell miljö.” – TD2 

 
TD3 hade svårare att få känslan av att befinna sig i den virtuella miljön. På påståendet från IPQ-
enkäten “På något sätt kände jag att den virtuella världen omslöt mig” svarade TD3:   

 
“Jag bara funderade på det är lite svårt, så som det här var” – TD3 

4.2.4.5(ARBETSSITUATION(I(DAGSLÄGET(
Arbetssituationen för de utställningsansvariga personerna som deltagit i studien varierar en hel 
del, både vad gäller själva processen och hur de presenterar och får material presenterat för sig. 
Gemensamt för dem är att de arbetat genom att gå runt i utställningsrummen och hängt upp och 
ställt ut objekt på prov, ibland genom att följa en ritning som gjorts innan och ibland bara genom 
att testa sig fram. Ingen av dem arbetar med enbart ett enda medium för presentation av idéer, 
utan har arbetat med flera olika såsom pappersritningar, 3D-ritningar presenterade på en 
datorskärm eller fysiska modeller gjorda av formgivare. På samtliga museer har man flera 
personer som arbetar med sammanställningen av utställningarna. Dock använder man sig av 
externa formgivare på Världskulturmuseerna (Östasiatiska), ibland även på Musik- och 
Teatermuseet. Som ett stort museum så gör man i princip allt internt på Naturhistoriska 
Riksmuseet, även om det sker mellan flera olika avdelningar på museet. Dock sker dialog mellan 
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flera olika avdelningar på museet vid framställningen. 
 
Vid arbete med externa formgivare formulerar de som arbetar på museet med utställningarna 
först en beställning där man ställer upp mål för utställningsprojekten, bakgrund och målgrupper; 
hur man har tänkt berätta historien som de vill berätta, och hur man tänkt nå målgruppen i fråga. 
Sedan tar museet in formgivare som gör ett skissförslag, och skriver ett synopsis som är en 
ramberättelse som skickas till formgivarna som sedan gör en skiss. När en grundstomme för 
manuset är klart kommer formgivarna till arbetsplatsen för att se hur de kan bidra till att gestalta 
verk så att människor förstår i vilket sammanhang det hör hemma, samt vilken betydelse det haft 
för människan som en gång ägde det. Formgivarna kommer till arbetsplatsen för att ha en 
diskussion om rummet, hur museet vill använda rummet och vilken upplevelse de vill skapa. 
TD3 och museets utställningsansvariga har oftast tankar om gestaltningen, vilka färger som skall 
användas och vilka miljöer som de vill gestalta. Sedan följer oftast ett samarbete där man för en 
dialog för att se om utställningen fungerar. Formgivarna får sedan komma med sin syn på hur de 
tror människorna kommer att röra sig, hur de ska förstå vad de tittar på, vad de ska få för 
upplevelse. När man sedan fått klartecken så arbetar man vidare med varje del i utställningen 
mer i detalj, med manus samt att leta upp bilder och ljud. Varje projekt tar ungefär två år att 
sammanställa.  

4.2.4.6(SIMULATORSJUKA(
Samtliga testdeltagare upplevde ett visst illamående någon gång under testet, vilket reducerade 
närvarokänslan en del. Illamåendet beror till mestadels på fördröjningen av bilduppdateringen 
vid huvudrörelserna som är ungefär 50 ms. Graden av illamående varierade dock från person till 
person. I mitten av testet upplevde TD2 ett illamående, som sedan gick över efter en paus. Detta 
kom tillbaka ännu mer påtagligt ett tag in på sista nivån.  
 

“Vad som känns nu, det är som om jag skulle ha druckit lite för  
mycket  vin.” – TD2 

 
I slutet av den andra nivån kände TD1 av en svag tendens till att må illa och uttryckte det som att 
han kände sig “lite lite sjösjuk”. Han kunde dock fortsätta efter en kort vilostund. Samma 
illamående återkom lite senare igen på fjärde nivån. 
 

“Shit, nu blev jag lite sjösjuk, känner jag.” – TD1 
 
TD3 fick blodtrycksfall precis innan hon skulle genomföra testet, vilket höll i sig lite under första 
nivån. Hon upplevde lite obehag i form av yrsel, när hon gick “för fort framåt”. Detta gick dock 
över efter första nivån, och återkom inte under senare nivåer.  
 

“Man blir lite yr om man går för fort framåt. Nu sa jag precis att jag var lite 
yr redan innan. Om man dessutom svänger på huvudet samtidigt.” – TD3 
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4.2.4.4(ÖVRIG(NEGATIV(INVERKAN(PÅ(NÄRVAROKÄNSLAN(
Under TD2:s användartest uppdagades ett visst flimmer i de ljusa partierna av ett att objekten, 
vilket medförde en viss reducerad närvarokänsla för honom. Även den låga upplösningen i 
Oculus Rift bidrog till detta. 
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5.(ANALYS(OCH(DISKUSSION(

5.1(VRDKONCEPTET(
I våra användartester har vi funnit att det finns en viss positiv inställning till att på ett eller annat 
sätt använda VR-teknik vid planeringen av utställningar. Huruvida den ökade närvaron man får 
vid placering av objekt inuti den virtuella miljön har någon betydelse kan dock diskuteras. 
Endast en av de tre testdeltagarna ställde sig positiv till detta koncept. Gränssnittet för 
utplaceringen var enligt samtliga deltagare inte idealiskt. Även om gränssnittet skulle bli bättre 
ansåg två av testdeltagarna att de antagligen inte skulle ha någon nytta av detta sätt att placera ut 
objekt. De skulle hellre arbeta med utplacering mer översiktligt, för att få en känsla för hur 
objekten förhåller sig till varandra. 
 

5.1.1(TILLÄMPNING(AV(VIRTUAL(REALITY(I(ARBETSPROCESSEN(
Samtliga tre testdeltagare var positivt inställda till att använda detta koncept i deras framtida 
arbete. Alla ansåg att VR-konceptet på något sätt kan användas, men vid frågan huruvida just 
detta sätt att arbeta på med placeringsfunktionen är lämpligt, så gick svaren isär. En testdeltagare 
menade att han såg en potential i detta sätt att arbeta, medan den andra tyckte att det var ett rätt 
så ineffektivt sätt att arbeta på. Enligt honom skulle det vara bättre att först placera ut objekten i 
en modelleringsmiljö, och att man sedan skulle kunna använda sig av den ökade närvarokänsla 
som Oculus Rift-integrationen bidrar med, och gå runt i den färdiga miljön för att se om 
utställningen är tillfredsställande.   
 
Testdeltagarna hade ett intresse för att tillämpa tekniken i sin arbetssituation. Det tar lång tid att 
skapa en utställning och det är många som är involverade i processen. Om systemet skulle kunna 
förmedla önskvärt resultat till alla medverkande under processen skulle det spara både tid och 
pengar.    

5.1.2(VAD(ÄR(DET(SOM(GÖR(EN(VIRTUELL(VERKLIGHET(TILLFREDSSTÄLLANDE(
OCH(VILKA(TILLKORTAKOMMANDEN(HAR(DENNA(TEKNIK?(
Även om tydliga instruktioner gavs om att testdeltagaren var tvungen att stå vinkelrätt mot en 
vägg för att framgångsrikt kunna placera objekten i rätt vinkel, så kunde ett mer avancerat skript 
ha implementerats så att man även skulle kunna ha stått snett och samtidigt få objekten att 
linjeras med väggarna vid placering. För detta skulle det dock krävts mycket mera tid till 
förarbetet, men är att rekommendera för eventuell vidare forskning inom området. 
 
Trots att vi enbart hade fem olika objekt, och förklarade vilka av siffrorna 1-5 som motsvarade 
varje objekt, så är växlingen mellan objekt med hjälp av knapptryck inte idealisk. Detta för att 
man inte ser tangentbordet, och att man inte får se vilket objekt man har valt innan man placerar 
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ut det. Eventuellt skulle detta kunna förbättras genom exempelvis en inventariemeny och genom 
att navigering och objektval gjordes med en kontroll utformad för just detta syfte. 
 
Då Oculus Rift är en relativt billigt virtual reality-system skulle detta koncept lätt kunna 
implementeras utan större ekonomiska investeringar. 

5.1.3(VAD(DE(VILL(HA(UT(AV(ETT(SÅDANT(SYSTEM(
Av intervjuerna framgick att det finns många steg där man behöver föra en dialog mellan olika 
avdelningar; detta oavsett om det sker med externa formgivare eller om man sköter hela arbetet 
internt. Att ha ett verktyg som kan förenkla denna process på ett sätt som alla kan förstå, och som 
dessutom tar mindre tid än att framställa fysiska modeller, har visat sig vara önskvärt. 
Testdeltagarna visade även intresse av att kunna se utställningen ur olika vinklar och avstånd, 
samt att kunna sätta sig in i rollen som besökare. 

5.1.4(ENKÄTANALYS(
För bedömning av immersiva tendenser användes ITQ som visade att samtliga testdeltagare låg 
inom gränsen för vad som anses normalt. Detta gjorde deras övriga resultat mer generaliserbart 
än om någon av dem hade haft en avvikande immersiv förmåga. 
 
IPQ användes för att bestämma deras närvaro i den virtuella miljön. En av de tre deltagarnas 
medelvärden för de underskalor enkäten delades in i, var generellt sätt låga. På faktorn 
engagemang skattade TD3 endast 0,5. Det är möjligt att denna testdeltagare hade svårare än 
övriga deltagare att bortse från de stimuli som kom från den verkliga miljön. Samtliga deltagare 
skattade medel och låga värden för frågor relaterade till upplevd realism och detta skulle kunna 
förklaras med att våra miljöer inte var tillräckligt övertygande. Att denna faktor skulle vara låg 
var dock väntad, eftersom nivåerna var av enklare karaktär. För faktorn rumslig närvaro skattade 
deltagarna medel till höga värden. Detta skulle kunna betyda att interaktionen med virtuella 
miljöerna var tillräckligt bra för studiens syfte. 

5.2(METODKRITIK(

5.2.1(URVAL(
I vår studie deltog endast tre testdeltagare vilket berodde på två saker. Vi utförde vårt test på 
testdeltagarens arbetsplats och bearbetade sedan den insamlade data vilket tog mycket tid. Vår 
målgrupp var specifik så mängden av möjliga testdeltagare var begränsad. 
 
I och med att vi fick förklara en del under testets gång, som till exempel var knapparna satt, så 
kan eventuellt närvarokänslan störts en del för testdeltagaren då han/hon fick mer kontakt med 
den yttre världen.  
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Då vi inte ville ta för mycket av de utställningsansvarigas tid så möttes vi på deras arbetsplats, 
vilket ledde till att vi själva inte kunde skapa en egen kontrollerad miljö vilket hade varit att 
föredra. 
 
Vad gäller närvarokänsla så har andra sinnen som lukt, hörsel och smak som bidrar till 
upplevelsen inte kunnat uppfyllas, även om detta heller inte har eftersträvats. De virtuella 
miljöerna är inte heller helt visuellt verklighetstrogna. 

5.2.2(TEKNISKA(BEGRÄNSNINGAR(
Som tidigare nämnt är versionen av Oculus Rift vi använt oss av, inte en färdig 
konsumentprodukt utan endast en modell för utvecklare. Skärmens relativt låga upplösning, 
640x800 pixlar per öga, begränsar möjligheten till att se detaljrika objekt i en virtuell miljö då 
varje pixel är klart synlig. Detta hämmar känslan av att vara i den virtuella miljön. 
 
Den fördröjning som uppstår mellan att huvudet rör sig tills dess att rörelsen visas i glasögonen 
kan orsaka en kognitiv dissonans då bilden inte hänger med i rörelsen. Enligt Oculus VR:s 
forskningsledare Michael Abrash (2012) egna erfarenheter är en fördröjning på över 20ms för 
stor, att forskning visar att 15ms eller kanske 7ms är tröskeln för vad som är acceptabelt. I den 
nuvarande modellen av Oculus Rift så varierar fördröjningen mellan 50-60ms vilket är för högt 
och är en orsak till att man blir illamående vilket alla våra deltagare i varierande grad blev. 
 
HMD:s med relativt stort synfält och som inte tillåter användaren att se något utanför den 
virtuella världen så som Oculus Rift är utformad, kommer enligt Moss och Muth (2011) öka 
risken för simulatorsjuka. 

5.2.3(SOCIAL(ÖNSKVÄRDHET(
Enkäterna utfördes muntligen tillsammans med en av oss. Detta kan ha påverkat validiteten av 
vårt resultat då många gärna svarar på ett sådant sätt som framhäver en själv eller som förväntas 
vara positivt för testledaren. Risken för denna snedvridning skulle kunnat minskas om de fick 
svara på enkäten enskilt utan vår närvaro. (Egidius 2008) 
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6.(SLUTSATS(
Vår problemformulering som har styrt vår studie är: 
 
Hur kan Oculus Rifts virtual reality-teknik bidra till en förbättrad planering av utställningar 
genom en ökad närvarokänsla? 
 
Vår studie visar att de tre museeianställda testdeltagarna var positivt inställda till att tillämpa 
virtual reality-teknik vid planeringen av utställningar. Detta motiverades delvis av att enklare 
kunna föra dialog mellan olika anställda på museet, eller de externa företag som anlitats (t.ex. 
formgivare). Då alla som är inblandade i planeringsprocessen inte har samma kompetens, som att 
exempelvis kunna tolka ritningar, är ett presentationsformat som alla kan förstå att föredra. 
 
Att själv kunna sätta sig in i rollen som besökare genom att “kliva in” i en virtuell miljö ansågs 
som något positivt för planeringsarbetet. Man kan då komma från olika håll och se utställningen 
från olika vinklar, som är svårare att bedöma i förtid när man använder sig tvådimensionella 
planeringsverktyg. Den ökade närvarokänslan man får genom virtual reality ansågs positiv av 
samtliga testdeltagare.  
 
Konceptet med att placera ut objekt från inuti den virtuella världen sågs dock med en viss 
skepsis. Detta kan förvisso bero på ett bristfälligt gränssnitt, men två av tre testdeltagare ställde 
sig fortfarande skeptiska även om gränssnittet skulle varit bättre. Som planeringsarbetare vill 
man ha en mer översiktlig vy för att få ett bättre perspektiv över rummet man arbetar med. Att 
placera ut objekt i en översiktsvy för att sedan kunna “kliva in” i miljön var dock eftertraktat. 
Man bör alltså skapa ett system med utplacering, borttagning och manipulation av objekt i en 
översiktsvy, som man sedan kan kliva in i med hjälp av virtual reality. 

6.1(VIDARE(UTMANINGAR(
Enligt de resultat vi erhållit anses virtual reality som någonting positivt i planeringssammanhang. 
Dock framgick det att utplaceringsgränssnittet inte var tillräckligt användarvänligt. Även om 
bara en av tre testdeltagare ansåg att utplacering inifrån den virtuella miljön skulle kunna vara 
bra, kan vidare utveckling av detta vara av intresse om gränssnittet förbättras och de tekniska 
tillkortakommandena löses.  
 
Under intervjuerna framkom att placering av objekt som sker i en översiktsvy för att sedan ”gå 
in” och testa miljön skulle vara av stort intresse. Därför vore det intressant med vidare forskning 
inom detta ämne. 
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