
Hur ger vi fler möjligheten till nya perspektiv? 
En studie om framtida utvecklingsområden inom VR-teknik 
 
 
Sammanfattning/Abstract 
 
I denna studie valde  jag att undersöka utvecklingsområden för VR-teknik, främst genom att 
utforska människors inställning till tekniken och försökt att hitta och gå djupare in på faktorer 
som kan bidra till att göra VR-tekniken mer lättillgänglig och öka spridningen av den till en 
bredare massa än i dagsläget.  
 
Detta genom en förstudie i form av online enkät och en intervjudel där jag lät fem stycken 
respondenter få testa en VR upplevelse för första gången och sedan svara på frågor före 
och efter upplevelsen.  
 
 
Inledning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan göra Virtual Reality-tekniken (VR), 
mer lättillgänglig och använd av en större mängd människor än i dagsläget.  
 
Utifrån mina egna erfarenheter har jag upptäckt att folk i stor utsträckning känner till att 
tekniken finns och att relativt många även anser att den verkar både intressant och 
användbar men att de flesta inte har en aning om att  de redan sitter på teknik (en 
smartphone) som gör det möjligt för dem att uppleva och använda VR bara genom att skaffa 
ett plast- kartong headset för 100-200 kr. 
 
Detta antagande styrktes också i 
en förstudie jag gjorde på detta 
område. Den visade att 72% av de 
80 tillfrågade hade hört talas om 
tekniken och att en klar majoritet 
även kunde se en stor nytta med 
den  
 
men att få hade ändå provat.  1

Detta kan indikera att brist på 
kunskap gällande tekniken gör att 
många missar chansen att få prova 
den. För att kunna dra några mer 
långtgående slutsatser krävs dock 
en något mer fördjupad studie. 
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Mot bakgrund av detta blir syftet med studien att försöka  identifiera 1-3 viktiga 
utvecklingsområden som man i framtiden skulle kunna jobba vidare emot i syfte att  öka 
spridningen av VR-teknik till fler människor.  
 
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Viritual reality/VR 
  
Viritual reality eller VR, som jag valt att referera det till i denna studie, är en hybrid mellan 
både strömmande ljud och bild och rörelse och postionsspårande teknik som oftast 
betraktas genom ett så kallat VR-headset. Exempel på sådana är Oculus Rift, Project 
morpheus och HTC Vive. Upplevelsen i VR är en ofta en datorgenererad upplevelse som 
med hjälp ett headset, två separata bildskärmar och ett rörelsetrackningsystem gör det 
möjligt för användaren att stiga in en 360-gradig 3D-miljö där användares huvudrörelser i 
realtid översatts till en likanande rörelser i den digitala välden framför användares ögon. 
Detta skapar en illusion av att användaren befinner sig i en annan värld: en "viritual reality".  
 

 
 
 
2.2  Bakgrund till metodval 
 
För att kunna ge några som aldrig använt sig av VR en bättre bild av vad det är så valde jag 
att i denna studie ut 3-kortare VR-demon med tre olika användningsområden. Detta för 
avgränsa mig och kunna ge respondenterna en en så bred upplevelse och nytto bas för 
VR-tekniken på så kort tid som möjligt. Detta för att kunna få ut data som jag sedan kan 
jobba vidare med för att försöka visa på problem runt användarupplevelsen och andra 
faktorer som kan tänkas påverka användarnas  inställning till tekniken.  
 
 
Jag valde dessa appar för att visa möjligheter inom olika områden, för att jag i förstudien 
upptäckte att det fortfarande finns en del (insert ref till studie )  som fortfarande har svårt att 
se nyttan och mångsidigheten med VR . Så genom att visa personerna i studien olika 
användningsområden, i detta fall genom Evolution of Verse ( film )  Inmind (spel) och 3d 
Cinema (verktyg/ny form av social medium/mötesplats) försöka ge dem ett annat perspektiv 
på VR och genom efterfrågorna undersöka om deras inställning ändrats; om de kan se mer 

http://www.htcvr.com/


nytta med VR efter att det testat och fått en förstahandsupplevelse och fått se på olika 
användningsområden.  

 
 
Jag har, i denna studie valt att samla in kvalitativ data, för att få ett mer, enligt, (Preece, J., 
Rogers, Y., & Sharp, H, 2002) .  övergripande beskrivning av fenomenet. Att få en mer 2

övergripande bild av fenomenet i denna detta fall blir då extra viktigt då det kan finnas så 
många olika orsaker till att VR inte slår hos den breda massan; exempelvis användbarheten, 
pris, kunskap, förutfattade meningar mm. Datainsamlingen har jag valt att göra genom mina 
semistrukturerade intervjuer där jag ville ta  reda på hur män och kvinnor i min egen ålder 
(20-26år) relaterar till och ser på VR efter att ha fått uppleva det.  
 
3. Metod 
 
De tre apparna/upplevelserna jag valt att använda mig av är: Evolution of Vrse , en 3D video 3

upplevelse på drygt 3 minuter. Inmind ;  ett interaktivt spel samt VROneCinema  ett verktyg 4 5

2 Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H.. (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer 
Interaction. 
3 http://vrse.works/evolution-of-verse-2/ 
4 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.inmind&hl=sv 
5 https://itunes.apple.com/us/app/vr-one-cinema/id945065060?mt=8 



som gör att du kan se dina och andras filmer i både 2-D och 3-D i en virtuell biosalong. I 
detta fallet så interagerar användarna och apparna via en utforskade interaktion, då apparna 
främst är filmer där användaren inte kan göra annat än att betrakta och titta sig omkring, 
men det förekom till viss del även ett instruerande element i spelappen Inmind där personen 
i fråga använder ett sikte i mitten av skärmen för att bestämma vad personen i fråga vill 
göra. I detta fall skjuta och navigera i menyer.  
 
Tillvägagångssättet jag valt är jag låtit 5 stycken respondenter som aldrig upplevt VR fått 
testa de tre tidigare nämnda apparna och sedan, både före och efter upplevelsen svara på 
ett antal frågor i relation till  deras inställningar och förväntningar på upplevelsen och sedan 
efter de fått testa. Där har jag dels frågat om själva upplevelsen och sedan undersökt om de 
ändrat sin uppfattning efter de fått testa.  
 
Jag valde även att göra en förstudie i form av en enkät som jag skickade ut via min 
facebooksida och via en facebooksida som min bror driver, för att se om jag skulle kunna 
bekräfta eller stärka några av mina tidigare iakttagelser och även för få lite mer allmän data 
att utgå ifrån när jag valde ut och formaterade frågorna till de jag senare intervjuade. Den 
förstudien resulterade i 80 stycken svar och kan hittas här   Jag valde att göra en avdelning 6

av enkäten där det bland annat sållades ut vilka som hade någon tidigare erfarenhet av VR 
för att på så sätt undersöka hur och om deras inställning och tankar kring VR ser annorlunda 
ut mot för gruppen som inte hade någon tidigare erfarenhet.  

VR verkar vara en teknik som är rätt svår att greppa . Att först och främst kunna förstå vad 
den innebär och sedan kunna se möjliga användningsområden för den. Hos de som testat 
någon form av VR så vad det en större procent av de som hade testat som kunde se mer 
nytta och användningsområden med tekniken än de som inte hade testat den. 
 
Så med intervjuerna ville jag gå djupare in på just den aspekten. Användarens syn före och 
sedan användares syn efter, och om och hur deras syn förändrades efter de fått prova 
på/uppleva tekniken. 
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I denna studie använde jag en IPhone 6 och ett plast headset .Den kontext de deltagande 
personerna fick var att jag först ställde några frågor före upplevelsen och sedan fick de testa 
tre stycken olika appar jag valt ut för att illustrera olika sätt man kan använda VR på. 
Därefter fick de också veta att jag skulle ställa några frågor angående upplevelsen och deras 
tankar efter de fått prova. Sedan fick de själva stoppa in mobiltelefonen och starta apparna 
utan några fler instruktioner. Detta för att se om det var något i användbarheten som gjorde 
tekniken svårförstådd.  
 
Prövandet av VR-headsetet och intervjuerna utfördes en och en i ett lite rum med så lite 
distraktioner som möjligt. Där träffade jag och satte mig en och en med de som skulle delta i 
studien. Detta för att undvika att testpersonerna skulle känna sig olustiga att sitta med en 
stor teknisk pryl  mitt i ansiktet bland folk. Detta är en aspekt som jag tror skulle kunna 
påverka personerna i studien negativt, om de känner sig ut-tittade under testet.  
Testet och intervjun tog mellan 15-25 minuter. Jag dokumenterade intervjuerna med 
ljudupptagning med hjälp av mobiltelefonen.  
 
4. Resultat:  
 
Eftersom  jag i denna studie inte var ute efter att analysera en viss app eller system utan 
mer efter att få insikter i om det är något i användarupplevelsen  eller om det finns några 
andra aspekter som gör VR krångligt och svårspridd bland den breda massan. Därför 
hanterar jag här enbart en väldigt smal, utvald del av den data jag fick in; den data jag anser 
vara av störst relevans till mitt syfte. I detta fall kan jag hitta ett par områden/teman jag valt 
att fokusera på och analysera vidare i min diskussion. 
 
(För intervjusvaren se bilaga 2 )  
 
1. Samtliga respondenter tyckte att upplevelsen var bättre än vad de trott efter att ha testat 
det. 5 av 5  svarade på fråga 2.1 att deras upplevelse var bättre än de hade förväntat sig. 
Detta fick jag också  indikationer på från enkäten, där folk som testat det överlag verkade 
vara mer positivt inställda till tekniken. Bland annat kunde en större del tänka sig köpa VR än 
den del av det tillfrågade som inte hade fått testa tekniken än.  
 
2. Alla testpersoner/respondenter kunde se fler användningsområden för VR efter de testat 
det. Fyra av fem, kom med konkreta förslag på vad detta kunde vara.  
 
3. Alla  testpersonerna ägde en smartphone men visste inte att det fanns tillgängligt så pass 
billigt. Att man i detta fall kunde få VR-upplevelsen genom sin mobil plus ett plast headset för 
under 200kr. I enkäten så uppgav 44 % att anledningen att det tyckte VR i dagsläget var för 
dyr för att köpa inom det närmaste året. 
  
4. Tre av fem ansåg att dom inte skulle köpa tekniken, där samtliga av dem uttryckte ett 
problem med användarupplevelsen. För att citera en av testpersonerna. "Det känns lite 
olustigt att typ sitta på en buss och kolla på film med den på huvudet.” En annan beskrev det 
som att "Det verkar för bökigt i dagsläget för mig". I enkäten så svarade (25%) av de 



tillfrågade att det var storleken på prylen som gjorde att de inte kunde tänka sig att köpa den 
inom det närmaste året.  
 
5. Av de som som såg mycket nytta med VR så var det 42% som angav Youtube som svar 
på frågan: Vart skulle du uppskatta att du tagit till dig av mest information om VR? 
 
 
5. Diskussion: 
  
Att samtliga respondenter(5 av 5) tyckte upplevelsen var bättre än de på förhand hade trott 
och att så stor del av de tillfrågade kunde se mer nytta med VR efter att de använt det tycker 
jag visar på att VR är en teknik som är svår att skaffa sig en supertydlig bild av innan man 
faktiskt fått testa det. Om man vill öka spridningen av VR blir det alltså extra viktigt att låta 
fler människor få testa det. I detta sammanhang kan prissättning vara en kritisk faktor. Därför 
tror jag extra mycket på de mobila VR-lösningarna med telefon och plastheadseten i det 
avseendet. Genom detta kan man med betydligt enklare metoder ge fler människor en 
försmak av tekniken och därigenom få fler människor att inse nyttan av  VR- tekniken..  
 
Att arbeta för att nå ut till människor med  mer information och ökad kunskap om området 
verkar också vara en en viktig aspekt att jobba med när det framgick att alla utom 1 av 80 i 
enkäten ägde en smartphone och därigenom bara är 100-200kr bort från att kunna utnyttja 
VR. Utifrån att ändå en majoritet av de tillfrågade angav priset vara det som hindrade dem 
från att köpa något VR- relaterat så tycks kunskap verkar vara en viktig aspekt i detta 
sammanhang. 
 
Hos de som såg mycket nytta med VR  var det en stor del av dem som tillförskaffat sig 
mestadels av sin kunskap på området via Youtube, att via bilder få se när andra interagerar 
med systemet verkar alltså vara en bra väg att gå för att tydliggöra olika eventuella nyttor 
med tekniken. 
 
Att få tekniken mindre och mindre bökig verkar också vara en nyckel till att få mer människor 
att börja och fortsätta använda tekniken. Jag själv har upplevt och känt hur olustigt det kan 
vara att tex sitta på en buss med en plastlåda i ansiktet, och sitta och behöva vrida på hela 
kroppen för att se vad som är bakom mig när jag kollar i en 360 - gradig VR-upplevelse.  
 
Problemet som framgick i studien och som styrktes under mina intervjuer om 
användarupplevelsen var att det fanns en relativt stor del som uppgav att att tekniken idag 
var för bökig; för stor och svår och ta med, för klumpig eller liknande. Ett förslag jag fick från 
en respondent på hur man skulle kunna tackla detta problem var att man skulle kunna 
använda sig av någon form av ögontracking när man ska vrida sig runt. Istället för att vara 
tvungen att vrida på hela huvudet menade han att man man skulle kunna få ökad vridning på 
bilden framför sig om man tittar åt ett visst håll. En annan respondent menade på att man 
skulle kunna använda sig av accelererade rörelser att när man gör en kraftigare sväng på 
huvudet skulle kameran i den digitala miljö göra en större rörelse än om man, lite mer 
försiktigt skulle vrida huvudet.  
 



Metoddiskussion:  
I denna studie valde jag att främst samla in kvalitativ data, för att få ett mer, enligt Preece 
övergripande beskrivning av fenomenet. Att få en mer övergripande bild av fenomenet i 
denna detta fall blir då extra viktigt då det kan finnas så många olika orsaker till att VR inte 
slår hos den breda massa; tex användbarheten, pris, kunskap, förutfattade meningar mm.  
 
Datainsamlingen jag valde var att göra genom var genom mina strukturerade  intervjuer med 7

fem personer som är i min egen ålder. Alltså person födda runt 90-talets början. Anledning 
jag avgränsade mig till personer i min egen ålder var dels för enkelheten skull och även för 
att jag vet att vi är en generation som både har växt upp och befinner oss mitt i den rådande 
tekniska utvecklingen som inte visar några tecken på stanna av.  Jag kan förstå hur den 
äldre generationen (+40) kan ha svårare att ta till sig all denna uppsjö av ny teknik. Alla 
Ipads, smarthomes, smartwatches, appar som nu finns gör det svårt att för dem att hinna 
med och ta till sig allt nytt. Medan min generation (90-talisterna) växte upp med det och 
därigenom skapat sig en starkare och mer djup grundad relation till ny digital teknik. Min 
förhoppning var alltså att de ska ha lätt till att de skapat sig mer och starkare referensramar 
att jämföra och på ett bättre sätt kunna förklara problem de ser med en ny teknik, bättre än 
vad den äldre generationen kan göra. Att man skulle kunna få ut en större mängd data från 
den målgruppen, och på så sätt göra det lättare att komma till en slutsatts i detta arbete. De 
kommer också vara den mest köpstarka samt den grupp människor som inom några år 
kommer vara de drivande i utveckling och användandet av VR i större utsträckning än den 
äldre generationen. 
 
En intressant studie att jobba vidare med skulle vara att göra en liknande studie och en 
observation på hur riktigt unga människor upplever och relaterar till VR och hur snabbt de tar 
tills sig tekniken och sen jämföra den studien med en studie mot olika generationer.  
Tillvägagångssättet med en semistrukturerad intervju funkade väldigt bra. Då jag på förhand 
visste att problemet jag sökte var mångbottnat fanns det fördelar med att kunna ha ett set 
basfrågor men sedan kunna spinna vidare på de delar som just respondenten i fråga tyckte 
var de viktigaste  faktorerna för och de största problemen för hen med VR. Detta gjorde mitt 
datainsamlande mer flexibelt då jag kunde fokusera på det område som respondenten 
verkade ha mest att resonera kring.  
 
Slutsats:  
 
Utifrån min studie har jag kunnat identifiera tre stycken framtida utvecklingsområden att 
jobba vidare med om man vill öka spridningen av VR i framtiden:  
 
1. Ökad information och mer kunskap.  
Att fokusera på att nå ut och framförallt sprida och även visa på de olika 
användningsområden som VR har. Exempelvis vid lärande och som ett verktyg etc. För att 
på så sätt motivera fler människor med olika intressen att få upp ögonen och se nyttan med 
VR.  För att uppnå bäst spridning kanske då framförallt satsa på information paketerade i ett 

7 Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H.. (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer 
Interaction.  



visuellt videoformat. Om jag konkret skulle göra nått i denna riktning tror jag att jag skulle 
satsa på en Youtube-kanal, där man skapar korta inspirerande videosnuttar där man visar 
och diskuterar kring olika användningsområden för VR.  
 
2. Göra VR mindre, rent storleksmässigt och/eller göra den snyggare och mindre 
iögonfallande.  
Att få folk att känna sig mer bekväma med tekniken verkar vara en av nyckel komponenterna 
för att få den att sprida sig mer. Därför välkomnar jag tillskott som Google glasses, Microsoft 
hololens och Sony's project Morpheus som just verkar vara framtagen med den estetiska 
aspekten i fokus under designprocessen.  
 
3. Göra det lättare att för en större mängd människor att få testa och få en försmak 
av upplevelsen  
När respondenterna både i enkäten och i intervjuerna visade sig kunna se mer nytta av och 
när respondenterna i intervjun samtliga också säger sig ha haft en mer positiv upplevelse än 
de på förhand hade trott, visar det återigen att VR är något som måste upplevas för att man 
verkligen ska kunna förstå och se alla möjligheter som VR faktiskt har/ kan ha inom en snar 
framtid. Därför anser  jag att industrin har svarat på ett utmärkt sätt genom att introducera 
och fokusera mer på billigare versioner av tekniken i form av användningen av teknik som de 
flesta i dagens samhälle redan har, dvs smartphones. Detta är exempel på en åtgärd som 
på ett relativt enkelt sätt främjar tillgängligheten för allmänheten. 
 
  
 
 


