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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning om vilka faktorer som påverkar användares 
närvarokänsla första gången de använder sig av en inneslutande virtuell miljö. De inneslutande 
VR tekniker vi har valt att fokusera på är Computer Automatic Virtual Environment (Cave) och 
Head Mounted Display (HMD). Forskaren Carrie Heeter beskriver tre typer av närvaro och 
forskarna Wallace Sadowski och Kay Stanney räknar upp faktorer som de påstår påverkar 
användarens närvarokänsla. Vår frågeställning är vilka likheter eller skillnader det finns mellan 
våra testpersoners svar och Sadowski och Stanneys faktorer. Vi intervjuade och genomförde ett 
test med tre testpersoner i en Computer Automatic Virtual Environment baserat på två program. 
Vi valde även att intervjua två experter om vilka faktorer de ansåg påverkade deras närvarokänsla 
första gången de använde sig av en HMD. Första programmet som testpersonerna fick pröva på 
var Cuevadefuego som bestod av tredimensionella bilder till skillnad från det andra programmet, 
Crayoland, som bestod av tvådimensionella bilder. Intervjufrågorna till testpersonerna och 
experterna baserades på frågor som handlade om experternas och testpersonernas reaktioner och 
intryck relaterat till deras närvarokänsla och vad de trodde det var som påverkade deras 
närvarokänsla. Resultatet av intervjuerna och testet är att det finns likheter mellan de faktorer 
som testpersonerna anser påverkar deras närvarokänsla och med Sadowskis och Stanney faktorer 
men inga direkta skillnader. 
 
 
Nyckelord: närvarokänsla, presence, virtual reality, VR, virtuell miljö, CAVE, HMD, innesluten. 
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Inledning        

Människan har under alla tider styrts av behovet att avbilda världen, både den existerande och 

den imaginära världen. Med hjälp en snabb IT-utveckling och fler möjligheter som den nya 

teknologin har medfört är Virtual Reality (VR) eller virtuell verklighet en av de mer intressanta.1 

Utvecklingen av virtuell verklighet blev ett nytt forskningsområde under 1980-talets senare del. 

Betydelsen av virtuell verklighet är fortfarande inte är helt preciserad men används för det mesta i 

samband med datorsimuleringar av en virtuell miljö som har till uppgift att ge användaren en 

fiktiv verklighetsuppfattning. En del av syftet med virtuell verklighet är att göra hela upplevelsen 

av en simulerad verklighet ”verklig” och omöjlig att särskilja från hur den fysiska verkligheten 

upplevs.2 Det som skiljer virtuell verklighet från traditionell media är att i en VR-tillämpning 

behöver verkligheten inte representeras eftersom den redan finns där, redo att levas. Jämfört med 

traditionell media som film, foton och målningar är virtuell verklighet ingen bild som det går att 

titta på utan är snarare en plats att besöka. I VR system är användaren totalt innesluten i eller 

omsluten av en annan verklighet. En virtuell värld är en interaktiv datorsimulering med 

datorgenererade bilder som låter deltagarna se, höra använda och till och med ändra på 

konstgjorda objekt. De som deltar i en sådan värld kan varsebli en känsla av närvaro.3  

 

Teknik som användas för att innesluta användaren helt kan vara Computer Automatic Virtual 

Environment (CAVE), där bilderna projiceras på tre till fyra ytor i ett rum där användaren 

befinner sig med en kontroll och ett par specialglasögon som ger en tredimensionell syn. En 

annan avancerad teknik som är helt inneslutande är Head Mounted Display (HMD), som går ut 

på att användaren använder en kontroll och bär en heltäckande hjälm, där bilderna projiceras på 

skärmen precis framför användarens ögon. 

 

Anledning till att vi intresserat oss för att skriva om virtuell verklighet och varför vi har valt att 

koncentrera oss på närvarokänsla i en virtuell miljö är för att vi blev nyfikna på om VR-tekniken, 

                                            

1 Saddek, Rehal, Chalmers, Innovative design, (2004), [ 2005-04-06] 
2 Designia IT-konsult, (2002), [2005-04-06] 
3 ibid. 
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precis som i filmens värld, kan få användaren att känna närvaro på samma sätt som i 

verkligheten.  

 

Definition 

Närvarokänsla är ett centralt begrepp i vår uppsats. Vi tror att den inneslutande virtuella miljön 

har möjlighet att framkalla en känsla hos användaren som gör användaren ”närvarande”, en 

känsla som kallas för närvarokänsla. Det finns ingen enhetlig definition på vad närvarokänsla är 

inom VR-forskningen utan det finns olika tolkningar. I vår uppsats tar vi hjälp av forskarna Bob 

G. Witmer och Michel J. Singer, som tolkat närvarokänsla som en subjektiv upplevelse av att 

vara på en plats eller i en miljö, även om man är fysiskt placerad i en annan.4 För att användaren 

ska kunna känna att användaren verkligen befinner sig i den virtuella miljön tror vi att 

närvarokänsla är mycket viktigt.  

 

Syfte och frågeställning 

Under vår studie av tidigare forskning som handlat om närvarokänsla, i det breda fältet virtuell 

verklighet, har vi funnit forskare som menar att de mentala konstruktioner som människor bygger 

från stimuli är viktigare än själva stimuleringarna och att närvarokänsla inte är en kontrollerad 

process utan en automatisk som inte har med medvetandet att göra och att det inte går att förstå 

de närvaro- och känsloreaktioner som uppstår i användningen av en virtuell värld. 5 Vi vill med 

denna uppsats göra ett försök att förstå vilka faktorer som kan påverka närvarokänsla baserat på 

Carrie Heeters tre typer av närvaro samt Wallace Sadowski och Kay M. Stanney faktorer.6  

                                                                                                                                             

 
4 Witmer, Bob G. och. Singer,  Michael J. 
5 Presence-research, (2005), [2005-04-20] 
6 Sadowski, Wallace & Stanney, Kay, (2002), s.793-795 
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Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning om vilka faktorer som två experter och tre 

testpersoner anser påverkade/påverkar deras närvarokänsla första gången de använde/använder 

sig av en inneslutande virtuell miljö.  

 

Frågeställningarna är vilka av Heeters tre närvarotyper och Sadowski och Stanneys faktorer 

som experterna och testpersonerna kommer att påverkas av? Vilka eventuella likheter och 

skillnader finns det mellan faktorerna och de faktorer experterna och testpersonerna anser sig bli 

påverkade av?  

                                                                                                                                                  3



Metod 

Undersökningen som skedde under hösten 2004 har haft målet att följa en kvalitativ metod 

eftersom att den typen av metod är mer förståelseinriktade och tar hänsyn till experternas och 

testpersonernas olika erfarenheter, åsikter och känslor. Vi har använt oss av ett aktörsperspektiv i 

vår undersökning.7 Då det varit omöjligt för oss att mäta experternas och testpersonernas 

närvarokänsla dels då närvaro upplevs individuellt och dels då det ännu idag inte finns någon fullt 

fungerande teknik har vi använt oss av en subjektiv metod.8  Vi har genom intervjuer och 

observationer försökt analysera testpersonernas reaktioner och experternas beskrivningar av sina 

förstagångsintryck av virtuell verklighet i förhållande till teorier vi valt att använda. Deras 

reaktioner och svar på våra frågor anser vi är ett slags ”mått” på om närvaro har uppnåtts. 

Intervjufrågorna har handlat om experternas och testpersonernas reaktioner och intryck relaterat 

till deras närvarokänsla.  

 

2.1 Datainsamlingsteknik 

Vi började med att leta fram litteratur som handlade om virtuell verklighet. Genom att studera 

vad virtuell verklighet innebar kom vi fram till att vi ville fokusera oss på den inneslutande 

virtuella verkligheten eller immersive-VR. Eftersom vår undersökning går ut på att undersöka 

människors närvarokänsla första gången de använder sig av en inneslutande virtuell miljö 

behövde vi testa några människor i någon form av immersive-VR för att fånga upp deras 

reaktioner.  

 

Avgränsning  

Undersökningen utgår från två experters beskrivningar av deras närvarokänsla i immersive-VR i 

tekniken HMD och tre testpersoners beskrivningar av deras närvarokänsla i immersive-VR i 

tekniken CAVE.  

                                            

7 Dovelius, Johan, (2000), s.10 
8 Sadowski, Wallace & Stanney, Kay, (2002), s.810 
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Experterna 

Vi fick fram experterna genom ett snöbollsurval. Det vill säga att vi dels genom intervjuer, dels 

via kortare informationssamtal via telefon, personligt möte och e-post, har följt upp nämnda 

namn för att på så vis hitta nya personer att intervjua. Vi blev tipsade om en person som i sin tur 

tipsade oss om sin lärare som han ansåg var mer insatt och läraren i sin tur tipsade oss om en 

annan som dessutom visade sig vara ansvarig för en CAVE på Kungliga Tekniska högskolan.  

Vi använde oss av snöbollsförfarande eftersom vi tror att det är lättare att komma åt ”rätt” 

personer på det viset. Endast experterna valdes ut genom snöbollsurval. Anledningen till att vi 

valt två experter och avsiktligen hållit oss till Stockholm är för att undersökningen ifråga om 

hantering, plats och tidsaspekt ska vara hanterbar. Det ska även tilläggas att det varit svårt att få 

tag på villiga informanter som ansett sig ha tid över. Nedan beskrivna experter har arbetat med 

virtuell verklighet under flera år varför de fått epitetet ”experter”. 

 

Den första experten var Kai-Mikael Jää-Aro som arbetade som gästlärare på Nada, (institutionen 

för numerisk analys och datalogi) vid Kungliga Tekniska högskolan. Han har i sitt arbete kommit 

i kontakt med både HMD och CAVE men han har uteslutande, de senaste fem åren, arbetat med 

CAVE. Han har jobbat i ungefär 15 år med virtuell verklighet och sist han arbetade med HMD 

var för fem år sedan och sedan dess har han arbetat med CAVE.  

 

Den andra experten som vi intervjuade var Gert Svensson, som arbetar på Parallelldatorcentrum 

(Pdc) vid Kungliga Tekniska högskolan. Han har arbetat med VR-kuben (CAVE) sedan den 

byggdes 1998 och han har en ganska bred erfarenhet av olika projekt. Han har jobbat i ungefär i 

åtta år med virtuell verklighet och arbetar uteslutande med CAVE. Då och då, i olika projekt, har 

han kommit i kontakt med HMD.  

 

Då vi hade svårt att få tag i en HMD, eftersom de flesta institutioner och skolor vi varit i kontakt 

med har slutat att arbeta med HMD, valde vi istället att låta experterna berätta mer om hur de 

minns sina intryck av känsla av närvaro första gången de använde sig av HMD-tekniken. 

Intervjuerna utfördes av en av författarna på respektive experts arbetsplats under en timma var. 

Den andra författaren skötte minidisken och ställde kompletterande frågor. 
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Testpersonerna  

Vi valde att göra ett test i Kungliga Tekniska högskolans CAVE, eftersom det bästa sättet för oss 

att se människors reaktioner var att se dem i ”direktsändning” när de testade de virtuella miljöer i 

CAVE: n. Vi fick tag på två av tre testpersoner via kursen Medieteknik C vid Södertörns 

högskola och den tredje testpersonen, som kunde ställa upp, var en kompis till testpersonerna. 

Dessa val gjordes med tidsaspekten i åtanke samt för att vi med stor sannolikhet skulle få 

informanter som hade möjlighet att ställa upp. Anledningen till att vi valde att observera endast 

tre personer var att vi ville ha hanterbara intervjuer men det berodde även på grund av platsbrist i 

CAVE: n där testet utfördes. Vi ville nämligen observera och intervjua alla samtidigt, i grupp och 

tre personer inklusive oss själva ansåg vi var maxgräns. Testpersonerna hade inte använt sig av 

en CAVE tidigare eller hört uttrycket men de hade hört talas om VR, HMD och VR-kuben 

genom tidningar, tv-program och vänner. Testpersonerna bestod av tre kvinnor mellan 22 och 26 

år. I uppsatsen kommer vi att kalla dem för ”Karin”, ”Lisa” och ”Susanne”. Dessa namn är 

fingerade med hänsyn till att testpersonerna ville vara anonyma.  

 

Tillvägagångssätt  

Vi hade en minidisk med mikrofon med oss, eftersom det är svårt att hinna skriva ned en intervju 

samtidigt som den utförs. Testpersonerna har intervjuats i form av en gruppintervju. Innan testet 

intervjuade ena författaren dem i tjugo minuter på Kungliga Tekniska högskolans cafeteria. Den 

andra författaren förberedde CAVE: n inför testet. Direkt efter testet intervjuade båda författarna 

gruppen i en timma i ett rum invid CAVE: n om deras närvarokänslor. Vi använde oss av öppna 

frågor för att ta reda på testpersonernas intryck relaterat till deras närvarokänsla. Intervjuerna har 

sedan transkriberats och svaren som testpersonerna gav kommer att analyseras och 

förhoppningsvis svara på våra frågeställningar. Anledning till att vi valt att intervjua dem två 

gånger var att vi ville vara säkra på att testpersonerna aldrig hade varit med om immersive-VR i 

teknikerna HMD och CAVE tidigare men vi ville även veta vilka förväntningar testpersonerna 

hade på vad som skulle hända i den virtuella världen. Programmen som testgruppen fick pröva 

under testet var Cuevadefuego och Crayoland. Dessa program var de som erbjöds och det fanns 

heller inte några nyare versioner. Under testet var även vi författare med i CAVE: n för att 
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observera deras reaktioner och skriva ned deras kommentarer under testet. Då det endast fanns ett 

par glasögon som var kopplade till datorn, bar vi, liksom två av de andra testpersonerna, 

okopplade tredimensionella glasögon för att samtidigt med dem kunna se vad de såg. En i taget 

fick testpersonerna manövrera kontrollen.  

 

Forskningsetik 

I vår uppsats har vi tagit hänsyn till de fyra grundläggande individskyddskraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.9 Vi har 

informerat om vårt syfte med projektet till alla deltagande och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan om de inte vill vara med. Det har framgått att deltagandet är frivilligt och att de 

uppgifter som samlats in inte kommer att användas för något annat syfte. Alla deltagande har rätt 

till anonymitet. 

 

Metodkritik  

Att testpersonerna intervjuades i grupp och bestod av tre studenter som var kvinnor, mellan 20-25 

år som dessutom kände varandra kan påverka resultatet. Att endast använda oss av tre 

testpersoner är inte tillräckligt för att dra ett allomfattande utslag. Det vi kunde ha gjort var att ha 

utöka vår målgrupp med fler, vilket gör att vi ser denna uppsats som en del i en större process. 

Dessa fem är likväl värdefulla på så sätt att alla fem var förstagångsanvändare i en virtuell miljö.  

Både testet och intervjuerna genomfördes i grupp. Skälet till att vi intervjuade dem i grupp var för 

att testpersonerna skulle stimulera varandra att komma ihåg saker de glömt och för att motivera 

varandra Att intervjua testpersonerna i grupp kan hindra en del av dem från att säga saker de 

annars velat säga. Dock bör det sägas att även om testpersonerna intervjuats enskilt skulle de 

likaväl kunnat hålla inne med saker då de exempelvis kunnat tro att intervjuaren förväntade sig 

vissa svar från dem (vilket även kunnat ske under en gruppintervju). Vissa intervjupersoner blir 

mer tysta i grupp medan andra har lättare att prata. Då personerna i testet var bekanta med 

                                            

9 Vetenskapsrådet, (1990), [2004-11-22] 
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varandra kan det vara så att de redan kände sig trygga med varandra men det är något vi 

omöjligtvis kan veta helt säkert. Vi ville även samla testpersonernas tankar på en gång för att inte 

låta dem blekna medan de väntade på sin tur, vilket fallet skulle ha varit om vi valt att genomföra 

enskilda intervjuer. Därför är det mycket möjligt att testpersonerna färgat av sig på varandra 

vilket vi i och för sig inte ser som något dåligt utan snarare som något intressant. Ett färgande 

som vi tror kan ha påverkat dem både i en positiv och i en negativ riktning. Positiv på så vis att vi 

tror att de kan ha upplevt en högre känsla av närvaro i CAVE: n än om de varit ensamma, att de 

kan ha påverkat varandra att känna mer, att försvinna in i stunden. Att de under intervjuerna har 

uppmuntrat varandra att diskutera frågorna. Negativt eftersom att det har varit trångt i den fysiska 

CAVE: n och eftersom de haft lite svårt att hänga med i framfarten och eftersom svaren ibland 

gått in i varandra under intervjuerna. 
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Historik  
Tredimensionella bilder skapades redan år 1425 när Filippo Brunelleschi använde sig av speglar 

och passare för att mäta omfattningen av den bild som skulle representeras på en tvådimensionell 

duk. Tekniken visade på en känsla av djup och perspektiv som vi i dag tar för givet men som var 

uppseendeväckande vid denna tidpunkt eftersom målningarna upplevdes mer verklighetstrogna. 

Renässansmålarna tog tekniken till sig och därmed spreds den i Europa. Tvåhundra år efter 

Brunelleschi utvecklade den franske filosofen René Descartes en abstrakt geometri, genom att 

använda sig av algebra och ett koordinatsystem. Med Descartes geometri behövdes varken 

verktyg eller ens verkligheten som hjälpmedel. Descartes metod representerar objekt och deras 

inbördes relationer i den tredimensionella världen och utgör fundamentet för grafisk 

representation med datorer. Precis som för Brunelleschi och hans efterföljare så är målet för 

många datorgenererade bilder idag realism. Matematiska formler och algoritmer används för att 

beskriva fysikens och optikens lagar. Teknik som hanterar perspektiv, rörelse, ljuskällors 

positioner, ljusreflektion och skuggor samt transparens utvecklas. Dessa tekniker har sedan 

kunnat användas i skapandet av nya datorgenererade världar eller virtuella världar.10  

 

Dataspelsprogrammeraren Jaron Lanier räknas som en betydelsefull person för virtuell verklighet 

eftersom han år 1985 startade ett företag kallat VPL (Visual Programming Languages) för att 

ideellt förverkliga sin idé - ett lättare programmeringsspråk (Mandala) för folket. 

Programmeringsspråk är det språk som människor använder i kommunikationen med datorer för 

att beskriva vad de vill att datorerna ska göra. Lanier menade att om inte människan kunde 

anpassa sig till datorn så fick datorn anpassas till människan. Idén var att göra datormiljön så 

verklig som möjligt; om platta symboler var för svåra för att förstå så skulle tangentbordet och 

den tvådimensionella skärmen tas bort. Lanier ville skapa en hel verklighet kring användaren så 

att denne kunde känna sig som hemma. Redan 1965 skissade Ivan Sutherland vid Utah 

University på hur en virtuell verklighet skulle kunna se ut men det var Lanier som var först att 

fullt ut försöka genomföra idéerna och tjäna pengar på dem. Laniers plan var att VR skulle vara 

en form av programmeringsspråk, avsett främst för att skapa modeller för att underlätta 

forskning, undervisning och för att göra datorns funktioner lättåtkomliga. Sedan VPL grundades 

                                            

10 Datorföreningen vid LU och LTH, 2005, [2005-04-06]. 
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har ingenting varit sig likt.1991 lanserade W Industries sitt dataspelsystem Virtuality på bred 

front. Tidningar, radio och TV berättade om detta nya och fantastiska fenomen och i och med det 

fick även vanliga människor en inblick i virtuell verklighet. Istället för den platta skärmen och 

tangentbordet registrerades rörelser med hjälp av sensorer på kroppen så att datorn kunde ”känna 

av” hur användaren rörde sig och därefter genererades ljud och bildintryck så att de stämde 

överens med hur vi är vana att uppfatta verkligheten. Genom att datorn ritade en bild för varje 

öga kunde föremål uppfattas som tredimensionella. De kunde dessutom avge ljud, genom ett 

kvadrofoniskt ljudsystem, så att ljudet uppfattandes som att det kom från föremålet i fråga. 

Egentligen är det inget konstigt utan det handlar om vanlig manipulation av våra sinnesintryck, 

precis som en dataskärm och en högtalare, fast lite mer sofistikerat och förfinat.11  

 

Som medium ger VR fantastiska möjligheter. Allt efter den virtuella verklighetens inträde har 

emellertid sciencefictionförfattare varnat för riskerna med virtuell verklighet genom filmer som 

Videodrome (1983), Total Recall (1990), The Matrix (1999) och Vanilla Sky (2001) med flera. 

Samtliga bygger på ett skräckscenario över att inte kunna veta vad som är verklighet och vad som 

är inbillning, en slags verklighetsbaserad paranoia. 

                                            

11 ibid. 
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Användningsområden 
VR finns inom flera områden till exempel försvars-, tillverknings- och spelindustrin. Från början 

utvecklades virtuella verkligheter främst för simuleringar inom försvarsindustrin men allt 

eftersom den civila datorindustrin fick tillgång till mer avancerade datorer till överkomligt pris 

har även annan industri följt efter.12 Ett exempel på detta är bilindustrins produktutveckling, med 

simulerade krocktester i utprovningar av en ny bilmodell. Ett annat exempel är spelindustrin som 

satsar stora resurser i utvecklingen av tredimension och VR-tillämpningar. Spelindustrins mål är 

att göra allt ”häftigare” spel, med större realism och interaktivitet, för att nå en större 

upplevelse.13 Virtuella världar är skapade både för att användas av enskilda användare, så som 

flygsimulering och övningskörning, och för flera användare samtidigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

12 VERG, (1997), [2005-01-25] 
13 ibid.
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Utrustningar och Program 
Eftersom vi i vår uppsats har fokuserat på immersive-VR och utrustningarna HMD som 

experterna använde sig av och CAVE som testpersonerna fick testa två program i, har vi valt att 

beskriva dem nedan. 

 

Immersive Virtual Reality 

Virtuell verklighet kan delas in i två klasser. Den första klassen kallas inneslutande-VR eller 

immersive-VR.14 Användaren kan, exempelvis uppleva immersive-VR i systemet CAVE med 

glasögon kopplade till en dator som genererar tredimensionella bilder, vilka ger användaren en 

känsla av att vara fullständigt omsluten av den konstgjorda värld användaren ser. Med hjälp av 

HMD, eller glasögonen blir användaren i hög grad utesluten från den yttre verkligheten.  

Nonimmersive Virtual Reality 

Den andra klassen av virtuell verklighet kallas för icke-inneslutande VR, nonimmersive-VR.15  

Ett exempel på detta är att användaren inte får en fullständig upplevelse av att vara i en 

konstgjord värld vilket kan bero på att grafiken presenteras för användaren på skärmen till en 

vanlig skrivbordsdator, så kallad Desktop-VR. Exempelvis så visar Desktop-VR endast den 

omgivande virtuella miljön på en tvådimensionell skärm, och ger därmed inte heller känslan som 

immersive-VR ger.  

Head Mounted Display 

HMD är en slags hjälm som användaren har på huvudet och när användaren vrider på huvudet 

eller rör sig används tracking (spårning) och positionering för att känna av var HMD: n befinner 

sig.16 Därefter uppdateras informationen i displayerna på HMD: n som presenterar bilden i 

tredimensionell grafik.17 Till HMD används olika typer av kontroller. 
 

 

                                            

14 Vince, John, (2004), s.5 
15 ibid. 
16 Vince, John, (2004), s.2 
17 Vince, John, (2004), s.59
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Figur 1. HMD     Figur 2. HMD 

                     
Källa: ©Philippe Codognet [2004-11-23]  Källa: © I-glasses [2005-11-10] 

 

Kontroll 

För att användaren ska kunna interagera och röra sig i en virtuell värld finns olika varianter av 

kontroller som kan hållas i handen. De kan se lite olika ut, till exempel som en spelkontroll, en 

joystick, ett vapen eller en ratt. Det finns även så kallade VR-handskar som har små elektroder 

kopplade ovanpå handsken vilka läser av om användaren greppar något och skickar vidare 

informationen till datorn.18 I experimentet användes en spelkontroll och ovanpå den fanns 

knappar som hade funktionerna; gå framåt, bakåt, åt sidorna, hoppa eller ducka samt plocka upp.  
 

Figur 3.VR-handske                                                           Figur 4. Spelkontroll 

                

                     
 Källa: © Cyberhaven [2005-11-30]                             Källa: © Mercadolibre [2005-11-30] 

 

                                            

18 Växjö Universitet, (2003), [2004-11-22] 
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Computer Automatic Virtual Environment 

CAVE: n består ofta av ett fyrkantigt rum om 3x3x2.5 meter.19 Bilderna som projiceras på tre till 

sex ytor (golv och tak inräknade) är vanligen bilder av datormodeller som upplevs ligga i en 

tredimensionell rymd. Hittills har teknikutvecklingen i takt med att datorer med större kapacitet 

finns tillgängliga gått mot allt större realism. Användaren ser tredimensionella bilderna med hjälp 

av speciella glasögon som är kopplade genom en sladd till datorn som kör programmet. 

Interaktionen med miljön kan ske med fysiska rörelser som datorn spårar med hjälp av 

magnetfältet inne i en CAVE.20 Interaktionen kan även styras med hjälp av en spelkontroll, som 

även den är kopplad genom en sladd till datorn. När grafiken sedan synkroniseras med en 

simulerad ljudmiljö kan besökaren uppleva en nästintill verklig närvaro. För att skydda glasgolvet 

i CAVE: n måste även stora filttofflor bäras. 

 
Figur 5. CAVE 

 
Källa: © Arita Statovci [2004-11-25] 

 

Glasögon  

I CAVE: n används glasögon som skapar en stereoskopisk bild genom att vänster respektive 

höger glasöga tänds och släcks omväxlande i snabb takt med hjälp av flytande kristallglas. 

                                            

19 Parallelldatorcentrum, (u.å.), [2004-11-22] 
20 Vince, John, (2004), s.87-88
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Stereoskopi innebär att två lite olika bilder går in i hjärnan från våra ögon. När hjärnan sedan 

behandlar dessa två bilder får vi en stark uppfattning av djupseende i bilden.21 Glasögonen 

samspelar med datorbilderna och på så sätt känner datorn av vilken höjd över golvet som 

användaren befinner sig på. Systemet följer den person, som har glasögonen kopplade till datorn 

på sig, alltså den som styr. Andra personer som inte har kopplade glasögon kan titta med, med 

hjälp av okopplade glasögon som ger en stereoupplevelse.22  
 

Figur 6. Stereoskopiska VR-glasögon     

 
Källa: © Martijn Kragtwijk [2004-11-25]     

Cuevadefuego 

Det första programmet, som användes i testet, var Cuevadefuego. Cuevadefuego programmerades 

1996 av Dr. Carolina Cruz-Neira, Terry Welsh, Jeremy Eccles och Uli Lechner från VRAC (ett 

forskningscentrum som fokuserar på human computer interaction) i samarbete med the German 

National Research Center for Information Technology, Sankt Augustin, i Tyskland.23

 

Cuevadefuego saknade ljud, men grafiken var fotorealistisk. Det fanns broar och vägar till olika 

platser inne i grottan, som användaren kunde undersöka. Inne i grottan fanns även lava, eld och 

skelett från urtidsdjur 

 

 

 

 

                                            

21 Vince, John, (2004), s.57 
22 Vince, John, (2004), s.88 
23 Iowa State University, (1998-2004), [2004-11-25]
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Figur 7. Cuevadefuego 

 
Källa: © Iowa State University [2004-11-25] 

 

Crayoland 
Det andra programmet, Crayoland, skapades 1995 av Dave Pape, vid Media Study vid University 

of Buffalo.24 Världen bestod av tvådimensionella kritteckningar av tredimensionella objekt. Det 

fanns en äng med träd, blommor, en sjö och ett hus omgivet av berg. Blommor och stenar kunde 

plockas upp och flyttas med hjälp av spelkontrollen och det gick att stoppa in huvudet genom 

husets fönster och titta in. Ljudet bestod av kvackande ankor, sjungande fåglar och surrande bin, 

som ändrades i förhållande till var användaren befann sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

24 Pape, Dave, (2002), [2004-11-25] 
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Figur 8. Crayoland 

 
Källa: © Dave Pape [2004-11-25] 
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Teori  
Vi har valt att titta på några forskares teorier om närvarokänsla eftersom syftet till uppsatsen är 

att undersöka användarens närvarokänsla i en inneslutande virtuell miljö. Då forskare oftast 

skriver på engelska har texten nedan översatts efter bästa förmåga. Istället för det engelska 

uttrycket feeling of presence kommer vi att använda uttrycket ”närvarokänsla” och istället för 

presence använder vi oss av ”närvaro”. 

 

Relationerna mellan närvaro och känslor 

The International Society for Presence Research (ISPR) har sammanställt en diskussion som 

skedde via nätet med medlemmar i ett akademiskt nätverk, vilka våren 2000 diskuterade 

betydelsen av närvaro i en virtuell värld. Närvaro är, enligt ISPR, ett psykologiskt tillstånd eller 

en subjektiv uppfattning. En känsla av närvaro uppfattas individuellt och varierar i tid och nivåer. 

Närvaro inträffar under ett möte med teknologi men varken före eller efter. Effekter av närvaro 

kan inträffa senare. Känslan av närvaro kan bland annat avbrytas genom händelser utanför den 

virtuella världen eller på grund av inre mentala processer som gör att personen uppmärksammar 

var hon befinner sig, vilket i sin tur minskar hennes känsla av närvaro. Den exakta processen som 

resulterar i närvaro är ännu inte känd. Det är troligt att vårt inledande och omedelbara gensvar på 

extern stimuli är identiskt med det som skapas genom teknologin.25

 

Clive Fencott, forskare vid University of Teesside i England menar att en känsla av närvaro inte 

är begränsad till att uppleva virtuella miljöer utan även associeras med sagoberättande, läsning, 

bio och tv-tittande. Skillnaden mellan traditionellt kommunicerande media och virtuell verklighet 

är att virtuell verklighet går längre i försöken att stimulera uppfattningsförmågan artificiellt 

istället för att delegera tolkningen till hjärnan. Fencott menar närvaro är ett mentalt tillstånd och 

är därför snarare ett direkt resultat av uppfattningen än av känslan. Det vill säga att de mentala 

konstruktioner som människor bygger från stimuli är viktigare än själva stimuleringarna. 

Uppfattningen handlar om detaljer som både avsiktligt och oavsiktligt naturligt uppstår i den 

                                            

25 ISPR, (2004), [2005-04-15] 
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rumsbegränsade världen och som involverar besökaren. Omedvetet engagemang är mycket 

eftersträvansvärt eftersom det är något grundläggande med att acceptera en plats eller en händelse 

utan att tänka.26  

 

Forskarna Cristina Botella Arbona vid Department of Basic and Clinical Psychology and 

Psychobiology vid University Jaume I, Rosa Mª Baños Rivera vid Psychology vid Valencia 

University och Mariano Alcañiz Raya vid MedicLab Group vid Polytechnic University of 

Valencia menar att det inte finns någon exakt definition på vad närvaro skulle innebära och att 

det beror på att närvaro har flera olika ingångar. Vidare är känslor en viktig del i hur närvaro 

uppfattas men det betonas även att känslor har flera aspekter som att emotionella gensvar förhöjer 

hjärtrytm och andning. Omedvetet och medvetet influerar känslorna vår inlärning, hur vi förstår, 

beskriver och reagerar på världen. De flesta människor tänker inte på sin nivå av närvaro i 

världen utan de ”känner” närvaron. I verkligheten kan känslan av närvaro variera och det är inte 

alltid så att vi upplever en högre känsla av närvaro i verkligheten än i en virtuell värld.27  

Botella, Baños och Alcañiz menar vidare att uppdelningen mellan verklig och virtuell miljö borde 

överges och istället borde det talas om different experiences in different worlds. Poängen är att 

närvarokänslan inte är en kontrollerad process utan en automatisk som inte har att göra med 

medvetandet. Närvaro är vanligtvis inte en tillbakasyftande handling som människor är medvetna 

om, därför kommer känslan av närvaro att skilja sig mellan individer men även hos samma 

individ under olika moment.28  

 

Närvaro och känslan av att “vara där” har även diskuterats av Dr. Milton P. Huang och  

Dr. Norman E. Alessi vid University of Michigan Department of Psychiatry, som en 

grundläggande och avgränsande aspekt på virtuell verklighet som är viktig i litteraturen. 

Litteraturen omfattar definitioner rotade i gensvar på beteenden, signal detection theory och 

filosofi men har generellt nonchalerat upplevelsens emotionella aspekter. Känslor är en 

grundläggande del i hur människor upplever världen. När en person upplever känslor och 

interaktion erhållna från en datagenererad värld så existerar “virtuell närvaro”. Ändå så har det 

                                            

26 University of Leeds (2005), [2005-04-03] 
27 Presence-research, (2005), [2005-04-20]  
28 ibid.
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ofta definierats som att vara närvarande i en virtuell miljö men det finns många olika variationer 

på detta tema.29  

 

Enligt Interaktiva Institutets projekt Engaging Media for Mental Health Applications (EMMA), 

vars huvudsakliga mål är att studera relationerna mellan närvaro och känslor, påverkar känslor 

beteenden och beteenden i sin tur har en viktig inverkan på känslor. Användaren ”känner” 

närvaro och eftersom närvaro är ostabilt ändras även känslor fortlöpande. EMMA menar att om 

det gick att förstå de närvaro- och känsloreaktioner som uppstår i användningen av en virtuell 

värld så skulle nog designen bestå av mer effektiva och virtuella upplevelser.30  

Olika typer av närvaro 

Det finns olika uppdelningar av närvaro beroende på vilken forskare som studeras. Vi har valt att 

följa Carrie Heeter, forskare vid Comm Tech Lab vid Michigan State University i San Francisco, 

tre typer av närvaro; subjective personal presence, social presence och environmental presence i 

sin studie Being There: The Subjective Experience of Presence. I vår uppsats kallar vi dem för 

”subjektiv personlig närvaro”, ”social närvaro” och ”miljömässig närvaro”. 

 

Subjektiv personlig närvaro handlar om omfattningen av och anledningen till känslan av att 

befinna sig i en virtuell värld. Forskningen inom virtuell verklighet har i stor utsträckning 

fokuserat på att skapa en känsla av subjektiv personlig närvaro genom att, så långt som det varit 

möjligt, simulera omfattningen och styrkan i intrycket som de mänskliga sinnena förmår att 

känna av och tolka då de uppfattar den naturliga världen. Önskan att skapa levande, konstgjorda 

och förnimbara intryck leder till försök att skapa tredimensionella bilder och ljud, fotorealism, 

taktila och force feedback (virtuella saker ger motstånd) och så vidare. Känslan av att inkluderas i 

en virtuell värld, som denna teknik skapar, har en kraftfull personlig effekt. I immersive-VR 

baseras känslan av subjektiv personlig närvaro delvis på simulerade uppfattningar av den verkliga 

världen. Användaren vet att han/hon är ”där” eftersom ljud och bilder i den virtuella världen 

svarar som i den verkliga världen när användaren rör på huvudet. När den virtuella handen rör sig 

                                            

29 Dr. Huang M., dr. Alessi N, (2003-5), [2005-04-03] 
30 Interactive Institute, (u. å), [2005-04-20]  

                                                                                                                                                  20



precis som den verkliga ökar illusionen. Även igenkänning av en virtuell värld, deja vu, ”att ha 

varit där förut” kan medverka till subjektiv personlig närvaro. Användarnas förväntningar 

baserade på tidigare erfarenheter och övning kan även de öka känslan av närvaro. Allt eftersom 

designen av virtuella världar som framkallar en stark känsla av närvaro utvecklas, desto mer 

kommer förväntningarna att stiga och erfarenheter som först har verkat tillräckliga kommer att bli 

lidande i en jämförelse.  

 
Social närvaro handlar om i vilken omfattning andra varelser existerar och reagerar på 

användaren. Förutsättningen för social närvaro är helt enkelt den att om andra människor befinner 

sig i den virtuella världen så ger det mer bevis för att den världen existerar. Men om de andra 

inser att användaren är i den virtuella världen tillsammans med dem och interagerar med 

användaren så är det ytterligare bevis för att användaren existerar. Om användaren var den enda 

människan som levde i den naturliga världen skulle användaren haft mer misstro mot sin egen 

existens än vad användaren har nu.  

 

Miljömässig närvaro är omfattningen av hur miljön själv verkar veta att användaren finns där 

och som reagerar på användaren. Många prototyper på virtuella världar är, från närvarons 

perspektiv, oemottagliga miljöer designade att låta användaren ”upptäcka”. Många miljöer i den 

verkliga världen är inte speciellt mottagliga för den mänskliga närvaron. Om det finns massiva 

objekt i rummet är det troligt att användaren kan flytta på dem eller måla dem. Tredimensionella 

virtuella miljöer tenderar att vara helt ouppmärksammade på åskådarens närvaro, att om 

användaren inte är försiktig nog, kan användaren gå vilse inuti en soffa eller inuti ett berg genom 

att korsa ologiska gränser. Många virtuella världar kan modifieras och några mottagliga miljöer 

håller på att utvecklas. Virtuella världar kan designas att vara mer mottagliga än verkliga världar. 

När användaren går in i ett rum i den verkliga världen så möter det honom/henne inte muntligen 

eller med musik eller genom att börja regna. Virtuella rum kanske gör det. Det är alldeles möjligt 

att en virtuell värld, som är mer representativ än den verkliga världen, skulle kunna framkalla en 

större känsla av närvaro än en virtuell värld där miljön svarar precis som i den verkliga världen.31

                                            

31 Michigan State University, (1992), [2005-10-22]
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Faktorer som påverkar närvaro 
Wallace Sadowski och Kay M. Stanney vid Department of Industrial Engineering and 

Management Systems vid University of Central Florida, menar att närvarokänsla i en virtuell 

miljö är känslan av att vara i, eller existera i denna miljö. Närvarokänsla anses i första hand vara 

en följd av hur inneslutande (immersive) upplevelsen är och hur involverad användaren är i den 

virtuella miljön.32  

Enligt Sadowski och Stanney är nedan beskrivna faktorer de viktigaste som kan påverka en 

användares känsla av närvaro. Dessa faktorer har förkortats textmässigt men utan att dess 

innehåll förlorats. 

 

Interaktion - Hur lätt det är att interagera med den virtuella miljön. För användare som upplever 

svårigheter i navigeringen eller i sin interaktion med miljön exempelvis när de ska utföra en 

uppgift är det troligt att de tycker att miljön inte är trovärdig och därför har de svårt att känna 

närvarokänsla. 

 

Kontroll - Graden av kontroll över de egna handlingarna i den virtuella miljön - ju mer kontroll, 

desto högre närvarokänsla. 

 

Grafikens realism - Realistiskt visuellt djup påverkar närvaro positivt liksom exponerad stimuli 

som är meningsfull, har kontinuitet, stadga och är kontaktbar.  

 

Exponeringstid - Effekterna av närvaro är för närvarande okända men längre tid i en virtuell 

miljö bör öka närvaron eftersom tiden förhöjer andra faktorer som övning och igenkänning som 

anses ha en effekt. Dock kan en längre tid i en virtuell miljö medverka till cybersjuka. 

 

Social - Om virtuella människor finns i miljön och om de kan interagera med användaren 

antingen verbalt eller genom gester, stärks känslan av att den miljön existerar. 

                                            

32 Sadowski, Wallace & Stanney, Kay, (2002), s.810 

                                                                                                                                                  22



 

Interna - Det visuella påverkar närvaron mer än hörseln. Det kan dock skilja sig individuellt. 

 

System (externa)  

Hård- och mjukvara - Hur bra systemet försöker likna den riktiga världen och hur informationen 

presenteras för användaren. Detta hänger ihop med hur bra hård- och mjukvaran som styr 

bildskärmen är.  

 

Grafisk representation - Närvaro påverkas även positivt om det skulle finnas en grafisk 

representation av användarens kropp i den virtuella miljön, under förutsättning att 

representationen är likartad med den egna kroppen. Det allra bästa vore om den virtuella kroppen 

bestod av de delar av kroppen som människan kan se i det verkliga livet, så att det gick att se dem 

ändra läge i enlighet med den egna kroppens rörelser. 

  

Ljud - Framför allt tredimensionellt ljud, det vill säga där användaren upplever det som om ljudet 

kommer ifrån olika riktningar, påverkar närvaro positivt.  

  

Lukter - Påverkar humör, vaksamhet, minskar stress och ökar minnet. 

 

Ergonomi - Hur väl utrustningen är utformad i ergonomiskt hänseende, exempelvis bildskärm 

och kvalité och om det är obekvämt eller att användaren måste fokusera, stör känslan av 

närvaro.33

 

Sammanfattning av teorin  

Teoridelen består av forskning om närvarokänsla som menar på att känslor är en grundläggande 

del i hur användaren medvetet eller omedvetet upplever miljön. Forskare menar att användaren 

helst inte ska tänka på om användaren befinner sig i den virtuella miljön utan att det framför allt 

                                            

33 Sadowski, Wallace & Stanney, Kay, (2002), s.793-795 

                                                                                                                                                  23



ska gå automatiskt och omedvetet till. Närvaro är ett mentalt tillstånd och därför ett direkt resultat 

av uppfattningen än av känslan. Känslor är en viktig del i hur närvaro uppfattas. Känslan av 

närvaro är dock inte en kontrollerad process utan en automatisk som inte har att göra med 

medvetandet. I dagens läge går inte att förstå närvaro- och känsloreaktionerna. Carrie Heeter 

menar att det finns tre typer av närvaro som kan påverka graden av användarens närvarokänsla. 

Den första typen, Personlig närvaro, handlar om att omfattningen av och anledningen till känslan 

av att befinna sig i en virtuell värld, påverkas av igenkänning baserat på tidigare erfarenheter. 

Den andra typen, Social närvaro, tar upp betydelsen av att ha andra människor närvarande som 

det går att kommunicera med, som en faktor. Slutligen tar Heeter upp Miljömässig närvaro, som 

handlar om att användaren, under förutsättning att miljön är mottaglig, känner av närvaro när 

miljön reagerar på användaren. Wallace Sadowski och Kay M. Stanney står för de mer 

detaljerade faktorer som påverkar närvarokänslan. 

 

Vi kommer att se om Heeters typer av närvaro samt Sadowski och Stanneys faktorer påverkar 

våra testpersoner och experter och om de resultat som vi får fram genom intervjuer med 

experterna och testpersonerna skiljer sig från eller liknar faktorerna. 
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Påverkande faktorer  

Kapitlet består av testpersonernas och experternas svar på de faktorer de anser påverkat deras 

närvarokänsla. Innan testpersonerna fick testa programmen i CAVE: n, valde vi att intervjua dem 

om vad de förväntade sig av experimentet. Testpersonerna valde att kalla det första programmet, 

Cuevadefuego, för Grottan under intervjun. För att testpersonerna skulle kunna se programmet 

med tredimensionella bilder behövde testpersonerna ha på sig VR-glasögon. Karin förväntade sig 

att det skulle vara som ett spel, medan Lisa däremot inte riktigt visste vad hon skulle förvänta sig. 

Susanne trodde, bland annat, att de skulle uppleva en ny miljö och ha utrustning på sig eftersom 

hon hade sett sådant i filmer.  

 

”Alltså, man tar på sig hjälmen och handskar, sedan kommer man in i den här nya miljön, i den här 

kuben.”34  

 

Experten Gert Svensson gav instruktioner till testpersonerna hur de skulle hantera spelkontrollen 

för att kunna interagera med objekten i programmet. I programmet Cuevadefuego fick 

testpersonerna, enligt dem själva, närvarkänsla till skillnad från det andra programmet Crayoland, 

där testpersonerna inte kunde få samma känsla, vilket enligt dem, berodde på att programmet var 

tvådimensionellt.  

 

Interaktion och Kontroll 

Eftersom interaktion och kontroll ligger nära varandra har vi valt att slå ihop dem. 

Interaktion handlar om hur lätt det är att interagera med den virtuella miljön. För användare som 

upplever svårigheter i navigeringen eller i sin interaktion med miljön, exempelvis när de ska 

utföra en uppgift är det troligt att de tycker att miljön inte är trovärdig och därför har de svårt att 

                                            

34 Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
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känna närvaro. Graden av kontroll över de egna handlingarna i den virtuella miljön är en viktig 

del i att kunna känna sig närvarande - ju mer kontroll, desto högre närvarokänsla.35  

 

Under observationen tyckte vi det såg ut som att testpersonerna inte hade någon koll över var de 

befann sig, eftersom de inte visste vart de kunde gå i Cuevadefuego. 

 

”Det var verkligen som att gå in i någon grotta och man vet inte vart man ska. Man ser inte, man bara: 

Ah! Jag tittar dit och: Oj! Där kan jag gå!”36

  

Däremot tycker vi att det verkade som att testpersonerna hade mer koll i Crayoland. 

 

”Men i den andra såg man allting; där är huset, där skogen, där är sjön.”37

 

Detta kan bero på att Cuevadefuego och Crayoland består av olika miljöer. I Cuevadefuego var 

det så mörkt att det var svårt att se all miljö och det gick att hoppa från ett plan till ett annat.  

Däremot gick det att se hela miljön i det ljusa Crayoland som bara bestod av ett plan.  

 

”Det som jag märkte var att bergen var platta och brunnen var platt! Jag bara kan man titta i 

den? Nehej!”38

 

Testpersonerna tyckte att Crayoland var bra på så sätt att det gick att interagera med objekten. 

 

”Men den här effekten, stoppa in huvudet genom fönstret, den var jättehäftig! Den borde man ha haft i 

den andra på något sätt. Men det var verkligen så här: Woop!”39

  

                                            

35  Sadowski, Wallace & Stanney, Kay, (2002), s.793-795
36  Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
37  Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
38  Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
39  ibid. 
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Men trots Crayolands effekter kände testpersonerna inte på samma sätt som i Cuevadefuego. I 

Cuevadefuego kände Susanne som att hon har kommit in i en annan värld. 

 

”Det är ju sådär att man kommer in i världen, i den här nya miljön och så kan man röra sig och gå lite 

snabbare och så lite saktare och så gå upp och ner. Man får den där känslan ju när man till exempel 

dyker. Man får den där känslan i magen. Ooooh!”40

 

Testpersonerna hade svårigheter med styrningen av spelkontrollen, då de i början ofta frågade hur 

kontrollen fungerade.  

 

”Alltså, grejen som jag tycker… man inte vet hur man ska styra det. Hade man vetat det hade man liksom 

tagit det lugnt och bara gått sansat. Nu var det liksom bara så här: Waaa! Kaos liksom.”41

 

”Eftersom nu kunde vi inte styra, man blir trött i huvudet liksom. Men efter några gånger så tror jag att 

man förstår vad det handlar om och då kanske man kan se möjligheterna med Virtual Reality.”42

 

Figur 9. Interaktion  i en CAVE 

 
Källa: © Dave Pape  [2004-11-25] 

                                            

40 Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
41 ibid. 
42 Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
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Svårigheter med navigationen både gällande kontrollen och i själva integrationen med objekten 

stämmer med Sadowski och Stanneys faktor om vad som påverkar integrationen. Det är möjligt 

att testpersonernas närvarokänsla påverkats negativt. 

 

Grafikens realism 

Av observationerna och intervjuerna med testpersonerna fann vi att testpersonerna tyckte att 

grafikens realism var en tungt vägande faktor för att de skulle uppleva att objekten var verkliga. 

Grafiken i Cuevadefuego bestod av tredimensionella bilder som fick Susanne att känna att hon 

verkligen var i en grotta. 

 

”Man kände sig att man är där, närvarande i den miljön! Grottan hade himmel och mark, man såg ju hela 

grottan och det var ju mörkt. Man var inne i något.”43

 

Då Cuevadefuegos grafik, enligt testpersonerna, liknade en grottmiljö berättade de att eftersom 

grafiken fanns runtomkring dem på CAVE: ns skärmar så kände de sig mer inneslutna.  

Vi observerade att testpersonerna flyttade på sig och duckade när de var nära tak och skärmar. 

När de valde att hoppa ned i ett stup, tyckte testpersonerna att det var otäckt. Karin berättade att 

hon fick en känsla i magen och hon sa att hon upplevde det som att hon hoppade nedför ett stup 

på riktigt. Både Lisa och Susanne upplevde samma sak som Karin beskrev. Av observationen vi 

gjorde, hörde vi att de skrek när de hoppade ner i stupet.  

 

Lisa menade att den tvådimensionella grafiken i Crayoland inte alls kändes trovärdig. När 

grafiken bestod av tvådimensionella bilder blev det platt, utan djup och skugga.  

 

”För mig var det miljön, grafiken. För den första var ju mer trovärdigt men den andra var ju 

barnteckningar och då blev man så här: Äääh! ”44

                                            

43  Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
44 Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
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”Det som jag märkte var att bergen var platta och brunnen var platt!”45

 

I jämförelse med verkligheten blir tredimensionella bilder bättre än tvådimensionella. En känsla 

av djup kan ge testpersonerna en uppfattning om vilket avstånd stupet ligger på. Stupet förhöll sig 

relativt till testpersonerna, vilket ledde till att tespersonerna trodde att stupet var mycket djupt. 

Detta menar vi beror på att grafikens skuggor och ljus hjälper testpersonerna att känna närvaro i 

miljön. Med detta håller vi med Sadowski och Stanney om att realistiskt visuellt djup påverkar 

våra testpersoners närvaro positivt  

 

Social 

Ett annat exempel är att Mikael Jää-Aro tycker att det är svårt att kommunicera med andra 

människor när det inte går att se varandras ansikten. Jää-Aro och Gert Svensson framhöll att det 

är positivt om det går att kommunicera med andra människor och om det går att se sig själv i den 

virtuella världen, precis som i verkligheten utan anordningar. Kommunikation mellan människor 

och möjlighet att se varandra stärker alltså känslan av att miljön verkligen existerar.  

 

Under intervjun berättade testpersonerna att de varken ville se spelkontrollen eller varandra i  

CAVE: n. Vi fick även veta att testpersonerna tyckte att det var för trångt med flera människor i 

den fysiska CAVE: n samtidigt. 

 

”Nu såg man, liksom, vi stötte på varandra, flytta på dig jag ser inte”.46

 

Denna obekvämlikhet menade testpersonerna minskade deras närvarokänsla. Eftersom 

testpersonerna endast interagerade verbalt och genom gester med de andra testpersonerna och 

observatörerna i Caven och inte med virtuella människor, som Sadowski och Stanney påstår höjer 

                                            

45 ibid. 
46 Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
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känslan av närvaro, kan vi endast uttyda att flera fysiska människor i en Cave förmodligen inte är 

bra för nivån av närvaro.  

 

System: Hård- och mjukvara 

Så här beskriver Gert Svenssons sitt minne av första gången han upplevde en HMD i en virtuell 

miljö.  

 

”Det var komplett värdelöst! Datorns rendering hann ju inte med riktigt utan det blev ryckigt och det 

upplevs mycket värre där. Sedan såg man ungefär som om man hade simglasögon på sig, man såg bara 

rakt fram, man såg ingenting åt sidorna. Jag tyckte inte att jag fick den upplevelsen.”47

 

Svensson berättade han blev lite snurrig och att det kunde bero på den dåvarande HMD: ns 

upplösning och synfält och dess dåliga kvalité på bilder gjorde att han inte fick närvarokänsla i 

den virtuella världen. 

 

”Det är ju svårt att över huvudtaget, första gången när jag gjorde det, uppfatta världen. Det var ju en 

ganska dålig kvalité på den tiden. Sedan var det ju mer flimrigt och hoppigt och svårare att orientera 

sig.”48

 

Mikael Jää-Aro nämnde olika nackdelar som finns under inneslutning till den virtuella världen. 

Ett exempel är att det är svårt att se om det finns några kablar i vägen som man kan snubbla på. 

Även testpersonerna snubblade på sladdar under experimentet i Caven och blev lite besvikna 

eftersom programmen inte var så avancerade och för att de kunde se sladdarna och 

spelkontrollen.  

 

                                            

47 Intervju med Gert Svensson, (2004). 
48 ibid. 
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”Man kunde se den här joysticken ju. Jag trodde att man inte skulle kunna göra det, det kanske var en 

någorlunda besvikelse då.”49  

 

Dessutom tyckte Susanne att det skulle ha varit bättre om det gått att plocka blommorna med en 

handske istället för en spelkontroll.  

 

”När man har handskar till exempel, att man kan ta upp en blomma och slänga den, det kan vara 

någonting annat. Det är annorlunda när vi körde den här Crayon spelet, när man skulle ta upp en 

blomma, då var man tvungen att trycka på två knappar för att göra det och då kändes det inte så 

häftigt.”50

 

Susanne önskade även att de skulle ha kunnat känna kyla i Cuevadefuego och värme när de var 

nära lava. Detta ledde till att testpersonerna menade att de inte riktigt kunde känna samma känsla 

av närvaro som i verkligheten.  

 

”När man till exempel gick ner för stupet, att när man kom fram till den här lavan, att man skulle få den 

här känslan av att det var varmt. Att det blir varmt inne i kuben, förstår du vad jag menar? Så att man 

verkligen kände någorlunda att man var nära.”51

 
Så till dags dato kan man säga att det ännu inte finns någon tillräckligt bra hård- och mjukvara för 

att till viss del kunna lura människan att tro att hon befinner sig i verkligheten och inte en virtuell 

värld. Så även denna faktor, att närvaron hänger på hård- och mjukvarans utveckling gäller för 

våra testpersoner. 

 

                                            

 
49 Intervju med Kai-Mikael Jää-Aro, (2004). 
50  Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
51 ibid. 
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System: Grafisk representation 

Jää-Aro och Svensson menade att när en HMD används så går det inte att se sig själv på samma 

sätt som det går att göra i verkligheten utan man vet om att här är ”mina” händer och här är 

”mina” fötter. Därför kan man här säga att Sadowski och Stanneys påstående är giltigt här. I 

HMD går det inte att se sig själv och därför borde känslan av närvaro minska. Närvaron bör öka 

då CAVE: n fungerar nästan som i verkligheten eftersom det går att se hela sig själv, vilket beror 

på att glasögonen inte täcker hela huvudet.  

 

Kai-Mikael Jää-Aros minne av sin första upplevelse av HMD var att han kände att han fick en 

total inneslutenhet. Den inneslutenhet som han fick skulle kunna bero på att HMD: en täckte hela 

hans huvud. Detta borde ha gjort så att han fick en total uteslutning av omvärlden. 

  

”Det är ju en väldigt spännande upplevelse med en helt omslutande miljö i alla riktningar. Nu är hela den 

vanliga världen utestängd, som är någon annanstans.”52  

 

System: Ljud 

Testpersonerna tyckte att Crayoland var bra på så sätt att det bestod av tredimensionellt ljud.  

 

”Och musiken var ju bra på den andra (Crayoland). Den första borde ju haft lite ljud… så här: Schööö, 

eller något skumt ljud.”53

 

Det visade sig dock att det inte betydde så stor roll för testpersonerna menade att de ändå inte fick 

samma upplevelser av att vara närvarande, som de fick när de var i Cuevadefuego.  

System: Lukter 

Lukter påverkar humöret, vaksamhet, ökar minnet och minskar stress enligt Sadowski och 

Stanney. Susanne önskade att de skulle ha kunnat lukta på blommorna i Crayoland.  

                                            

 
52  Intervju med Kai-Mikael Jää-Aro, (2004). 
53  Karin, intervju efter experimentet, (2004). 
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”För att känna mig närvarande, för att känna att jag är där, i den miljön! Jag måste liksom få alla de här 

lukten, luktsinnet måste också fungera här, till exempel lukten av blommor, det skulle också hjälpa.”54

 

System: Ergonomi  

Enligt Sadowski och Stanney, är bekvämlighet viktigt för att kunna uppleva närvaro. 

 

”Första gången blev jag fruktansvärt sjösjuk! Det var det här som är problemet, att bilden inte hann med 

när jag rörde på huvudet.”55  

 

Ytterligare en anledning till obehag var att bilderna i HMD: n uppdaterades sent vilket gjorde att 

bilderna inte hann med expertens ögonrörelser, berättade Jää-Aro.  

 

”… och att hjälmen ofta var obekväm. Då bilden uppdateras sent ledde det ofta till rörelsesjuka.”56  

 

Testpersonerna ansåg att tofflorna de var tvungna att ha på sig inne i Caven, var för stora och obekväma. 

 

”Man kunde inte röra sig i dem! Man fick ta stora steg!”57

 

Karin och Lisa berättade för oss att de fick huvudvärk och blev illamående, vilket resulterade i att 

Karin blundade nästan hela tiden.  

 

”Jag mår ju dåligt! Jag stod och blundade för det mesta.”58  

 

Både Karin och Lisa sa de trodde att illamåendet berodde på att deras ögon inte hann med 

uppdateringen av bilderna.  

                                            

54  Susanne, intervju efter experimentet, (2004). 
55 Intervju med Kai-Mikael Jää-Aro, (2004). 
56 ibid. 
57 Lisa, intervju efter experimentet, (2004). 
58 Karin, intervju efter experimentet, (2004). 
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”Jag trodde att det berodde på att ögonen hade svårt att fånga upp allt. Jag tror det är rörelserna, att det 

är snabba rörelser! Ögonen hänger inte med. Det är för snabbt!” 59  

 

Under tiden som testpersonerna testade programmen avbröt Karin temporärt och gick ut från 

CAVE: n. Hon berättade för oss att hon gått ut på grund av illamående, trots att hon försökt att 

blunda.  

 

”Jag klarade inte av det. Jag måste ut!”60

 

Det illamående som hon kände, kan bero på att glasögonen som testpersonerna fick ta på sig, var 

för stora för henne, vilket kan ha lett till obekvämlighet. Lisa trodde att glasögonen påverkade 

obehagen, eftersom de var obekväma. 

 

Resultaten som vi har kommit fram till är att tespersonerna kände mer närvarokänsla i 

Cuevadefuego, eftersom att de ansåg att grafiken var mer trovärdig, än i Crayoland.  

 

Mikael Jää-Aro fick närvarokänsla första gången när han testade en HMD, vilket han menade 

berodde på att HMD: n täckte hans huvud vilket gjorde att han kände att han var utestängd från 

världen och därför upplevde han det som att han befann sig i en annan värld. Däremot tyckte Gert 

Svensson att han inte kunde känna närvaro på grund av grafikens kvalité.  

 

Testpersonerna och experterna har tagit upp de faktorer som de tyckte påverkade deras känsla av 

närvaro vilka stämmer med Sawdoskis och Stannys faktorer.  Det som stämmer bra är grafikens 

realism. Då Cuevadefuego bestod av tredimensionella bilder som såg ut som en verklig grotta gav 

detta testpersonerna en uppfattning av att de befann sig i en grotta, vilket gav dem en starkare 

närvarokänsla än i Crayoland. I Crayoland, som bestod av tvådimensionella bilder, uppfattade 

testpersonerna miljön som tecknande figurer. Sadowski har tagit upp en intern faktorn vilken 

                                            

59 ibid. 
60 ibid. 
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menar att det visuella påverkar närvaron mer än hörseln. Detta tycker vi stämmer bra med vårt 

resultat eftersom när testpersonerna var i Cuevadefuego utan ljud sa de att de kände mer närvaro 

där än i Crayoland. Ljudet i Crayoland påverkade alltså inte testpersonernas närvarokänsla..  

 

Den sociala faktorn handlar om att det är viktigt att kunna interagera med virtuella människor för 

att öka känslan av närvaro. I vårt experiment har inte testpersonerna fått interagera med virtuella 

människor utan endast med varandra. Resultatet blev att de var negativa till andra användare som 

befann sig i CAVE: n samtidigt som dem, vilket enligt testpersonerna gjorde att de kände mindre 

närvaro. 

 

Vi har funnit att inte bara exponeringstid leder till rörelsesjuka utan att även suddig och sen 

uppdatering av grafiken leder till illamående och huvudvärk. Men detta motsäger inte Sadowski 

och Stanneys faktorer. 
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Analys och Diskussion 

Det behövs ändå fler faktorer för att människan ska kunna få likartad närvarokänsla som hon 

känner i verkligheten. Testpersonerna anser att det ska gå att känna, höra och lukta för att känna 

inneslutenhet på samma sätt som i verkligheten. Detta i sin tur menar de skulle ge en bättre 

upplevelse av närvaro. Som till exempel när våra testpersoner, efter testet, sa att de ville känna att 

det var varmt när de var nära lavan i Cuevadefuego och att de ville kunna lukta på blommorna i 

Crayoland. För att användaren ska kunna uppleva det som att hon befinner sig i en ”verklighet” 

tror vi att tekniken behöver utvecklas så att människans alla sinneorgan kan involveras men även 

så att det blir mer bekvämt för användaren att bära utrustningen.  

 

I både CAVE: n och HMD: n kände testpersonerna och experterna en slags begränsning eftersom 

de inte hade fri rörlighet utan satt fast i olika anordningar. Drömmen är en teknik utan klumpiga 

utrustningar. De upplevelser av inneslutenhet som testpersonerna kände var tillfälliga. Vetskapen 

att det inte är på riktigt är svår att eliminera. En viktig faktor som vi kommit fram till är att ju mer 

trovärdig den tredimensionella grafiken var, desto mer närvarande ansåg sig testpersonerna vara.  

 

Bekvämlighet, möjlighet att interagera, lukt, att kunna känna och möjlighet att se sig delar av sig 

själv samtidigt som det går att se och interagera med andra objekt och människor och 

kommunicera med dem är viktiga faktorer för att användarna ska kunna känna närvaro i en 

virtuell miljö.  

 

I Carrie Heeters teori om subjektiv personlig närvaro menar hon att om användaren kan se bilder 

och höra ljud precis som i verkligheten så påverkar det användarens närvarokänsla.  

I Cuevadefuego saknades ljudet men trots det kunde testpersonerna känna närvaro, vilket berodde 

på att grafiken var tredimensionell och av bra kvalité.  

 

Även fast testpersonerna saknade interaktion med objekten, utom att det gick att gå till olika rum 

i Cuevadefuego, menade testpersonerna att de ändå kände närvaro som om de befann sig i en 

riktig grotta. Att testpersonerna verkade få en verklig känsla av närvaro när de var i 

Cuevadefuego, kunde vi se eftersom att de flyttade på sig och duckade när de var nära tak och 
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bergväggar men även när de skrek då de hoppade ned i stupet. Att testpersonerna sa att det var 

spännande och läskigt i grottan kan vara en orsak till att de fick uppfattningen att de var i 

Cuevadefuego på riktigt, vilket betyder att dessa känslor troligen påverkade dem. Vi förmodar att 

en känsla av djup kan ge testpersonerna en uppfattning om vilket avstånd stupet ligger på. Stupet 

förhöll sig relativt till testpersonerna, vilket ledde till att tespersonerna trodde att stupet var 

mycket djupt. Vi tror att grafikens skuggor och ljus hjälpte testpersonerna att känna närvaro i 

miljön.  

 

Spelkontrollen var ett problem för testpersonerna då det tog ett tag innan testpersonerna förstått 

hur de skulle hantera den. Carrie Heeter och Mikael Jää-Aro anser att om det går att se sina 

händer och interagera med dem och röra sin kropp som normalt förstärks närvarokänslan. Efter 

experimentet tyckte vi att det skulle ha varit bättre om tespersonerna fått tillgång till en VR-

handske eftersom de troligen skulle ha fått en högre känsla av närvaro med hjälp av den. Av 

observationen fann vi att anledningen till att testpersonerna inte ville se spelkontrollen berodde på 

att de fokuserade mer på hur de skulle hantera spelkontrollen än på vad som hände i den virtuella 

världen. Om det gått att interagera i den virtuella världen utan att testpersonerna tittat på spel-

kontrollen så mycket anser vi att testpersonerna troligen skulle ha fått högre känsla av närvaro. Vi 

menar att eftersom att människan är van att använda sina händer, så skulle användaren få en 

högre nivå av närvaro om användaren kunde göra på samma sätt som användaren brukar göra i 

verkligheten fast i den virtuella miljön.  

 

Ljudet verkar inte vara en faktor som påverkar känslan av närvaro speciellt mycket. 

Cuevadefuego saknade ljud men det påverkades inte testpersonernas känsla av närvaro av. 

Däremot kände inte testpersonerna närvaro i Crayoland trots dess omgivande tredimensionella 

ljud. 

 

Eftersom hela miljön i Crayoland bestod av tvådimensionella bilder, var alla objekten platta och 

såg inte realistiska ut. Heeter beskriver i Miljömässig närvaro att det går att få en känsla av 

närvaro, om miljön i den virtuella miljön ser ut som verkliga världen.  
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Testpersonerna önskade att de skulle ha kunnat känna värme och kyla när de var i Cuevadefuego 

men även att de skulle ha kunnat känna lukten på blommorna i Crayoland. Detta var omöjligt i de 

två programmen vi fick tag på och vi håller med testpersonerna om att de troligen skulle ha fått 

mer närvarokänsla om de kunnat använda både känsel och luktsinnet.  

 

Under testet var vi fem personer i CAVE: n, vilket vi trodde kunde vara ytterligare en anledning 

till att testpersonerna kunde känna närvaro. Experten Mikael Jää-Aro berättade att om han kunde 

se och kommunicera med andra människor skulle hans känsla av närvaro öka. Detta var dock en 

omöjlighet eftersom HMD: n täckte hela hans huvud så att han inte kunde se andra människor. 

Däremot fungerar CAVE: n nästan som i verkligheten eftersom det går att se sig själv, vilket 

beror på att glasögonen inte täcker hela huvudet.  För testpersonerna i CAVE: n var det möjligt 

att se och kommunicera med andra människor. Under observationen såg vi att testpersonerna 

tittade på och kommunicerade med varandra när en av dem interagerade med objekten. Heeter tar 

i sin teori upp Social närvaro, som handlar om att användaren tillsammans med andra människor i 

en virtuell miljö kan öka känslan av närvaro eftersom de andra människorna i den virtuella miljön 

ger mer bevis för användaren att den miljön existerar. Men testpersonerna ville inte ha med andra 

människor när de var i den virtuella miljön, eftersom de ansåg att de bara var i vägen. De stötte in 

i varandra och snubblade över varandras kablar. Jää-Aro nämnde tidigare några olika nackdelar 

under inneslutning till den virtuella världen. Ett exempel var att det var svårt att se om det fanns 

några kablar i vägen som det gick att snubbla på. Med tanke på att det finns tangentbord och 

möss utan sladdar till dagens datorer så borde kabelproblemet bli enklare att lösa framöver.  

 

En annan faktor som vi har kommit fram till var bekvämlighet. Då glasögonen var för stora och 

spelkontrollen i början lite svår att hantera gav detta testpersonerna en negativ känsla. Vi tror att 

om det går att se tredimensionella objekt utan att ha kopplade glasögon eller ens glasögon, 

kanske linser på borde användaren kunna känna närvaro. En av testpersoner tyckte att glasögonen 

gjorde så att hon fick huvudvärk och illamående eftersom hon tyckte att det var obekvämt att har 

dem på sig. Illamåendet och huvudvärken, som en del av testpersonerna kände av, kan bero på att 

de upplevde det som att det blev för intensivt. Det är som när man på tv ser en berg- och dalbana 

åka upp och ned, och du sitter längst fram och ser vad kameran ser. Rätt snart upplever du att det 

är du som åker upp och ned inte tv-kameran.   
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För att användaren ska kunna få högre närvarokänsla anser vi att tekniken behöver utvecklas så 

att människans alla sinneorgan kan involveras. I vår undersökning kunde inte testpersonernas alla 

sinnesorgan involveras i miljön, utan de hade bara lite kontroll över sin handling och kunde 

endast ibland interagera med objekten. Alla testpersonerna och experterna anser att det som var 

viktigaste för dem för att känna närvaro är grafiken.   

 

Resultatet blir att de faktorerna som Sadowski och Stanney samt Heeter tar upp i sina teorier 

gäller fortfarande med vår undersökning. Testpersonerna har påverkats av alla faktorer som 

forskarna har tagit upp.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vår undersökning kan utvecklas genom att testa fler människor med olika bakgrunder i en CAVE 

för att få ett bredare genomslag. I framtiden kanske det har tillkommit mer fullständiga 

mätmetoder så det går att undersöka om användaren kan få närvarokänsla utan att bli medveten 

om det.  
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Bilagor  

Intervjufrågor till experterna 
1. Berätta om dig själv! 
2. Hur många år har du jobbat med just virtuell verklighet? 
3. Har du använt någon slags fördjupad virtuell verklighet? 
4. Kände du att du verkligen var inne i den miljön? Varför? 
5. Vad tyckte när du hade HMD på dig? Var det bekvämt? 
6. Vilka känslor fick du när du använde den? 
7.         Vad tycker du är intressant med HMD? 
8.         Hur kommunicerar man med varandra?  
9. Har du använt den på senare tid? 
10. Blev du åksjuk då? 

Intervjufrågor till testpersonerna 

Innan experimentet 
1. Har ni hört talas om VR-kuben?  
2. Har ni hört talas om CAVE förut?  
3. Har ni hört talas om virtuell verklighet? Vad tror ni det är? 
4. Vad tror ni att man kan göra där inne, i kuben? 
5. Vilka förväntningar har ni? Vad tror ni kommer att hända? 
6. Vad tror ni att ni kommer att göra för någonting? Varför tror ni det? 
7. Vilka upplevelser tror ni att ni kommer att få? 

Efter experimentet 
1. Vad tyckte ni? 
2. Liknade det något som ni gjort förut? 
3. Var det så som ni har tänkt?  
4. Fick ni total inneslutenhet? Varför? 
5. Fick ni känslan av närvaro? På vilket sätt kände ni det? Varför? 
6. Vad tycker ni om utrustningen; kontrollen, glasögonen och tofflorna? 
7. Vad var bra och dåligt? Varför? 
8. Fick ni huvudvärk och illamående? Varför? 
9. Kände ni er mer närvaro i Cuevadefuego än i Crayoland? 
10. Hur tycker ni att navigeringen i de olika programmen fungerade? 
11. Vad tyckte ni om grafiken? 
12. Vad saknar ni i programmen? 
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