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Sammanfattning: Kandidatarbetet undersöker virtuell verklighet som ett spatialt och 
interaktivt realtids-medium för den arkitekturella domänen. Media används vanligtvis inom 
mäklar-, visualiserings-, och designindustrin för att representera föremål på ett förståeligt och 
övertygande vis genom bilder eller animerade filmer. Utgångsproblemet har varit 
användbarheten av högdetaljerad arkitekturell visualisering som representeras i 2D. Studier 
visar att 2D passar för viss abstrakt information som kronologisk sekvens eller data trender, 
men för komplicerad information som lokalisering och spatiala relationer är 2D för abstrakt. 
Målet är att skapa en prototyp i form av ett virtuellt rum vars syfte tjänar 
kommunikationsverktyg mot intressenter eller inom organisationen för tydligare 
beslutsförmåga. Fokus låg på användbarhet för att evaluera prototypens design-aspekter 
navigation, selektion/manipulation och indirekta kontroller. Utgångspunkten var en 
pragmatisk filosofi med användningen av mixade metoder för att nå djupare insikter i 
prototypen. Med hjälp av texturerings-  och 3D modelleringsprogram samt spelmotorn Unreal 
Engine 4 har en virtuell nybyggnation skapats. Därefter har tre användbarhetstester formats 
som evalueras med hjälp av system usability scale. Detta expanderas på med en kvalitativ 
intervju där resonemang om användbarhet, kostnadseffektivitet och lämplighet framkommer. 
Utvärderingen indikerar att användarna är nöjda, men riktad evaluering av interaktions-
teknikerna var för sig hade skapat insikter i specifika fallgropar av systemets designområden. 
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sida 4 

Abstract: The bachelor thesis investigates virtual reality as a spatial and interactive real-time 
medium for the architectural domain. Media is usually used in the brokerage, visualization 
and design industry to represent objects in an understandable and compelling manner through 
images or animated films. The starting problem has been the usability of high-detailed 
architectural visualization represented in 2D. Studies show that 2D fits for some abstract 
information like chronological sequence or data trends, but for complex information such as 
location and spatial relationships, 2D is too abstract. The goal is to create a prototype in the 
form of a virtual space whose purpose serves as communication tools with stakeholders or 
within the organization for patent decision-making. The focus was on usability to evaluate the 
prototypes design aspects navigation, selection / manipulation, and indirect controls. A 
pragmatic philosophy was employed with the use of mixed methods to reach deeper insights 
into the prototype. With the help of texturing and 3D modeling programs and the Unreal 
Engine 4 game engine, a virtual room has been constructed. Thereafter, three usability tests 
were formatted and evaluated using system usability scale. This is expanded with a qualitative 
interview where reasoning about usability, cost-effectiveness and appropriateness emerges. 
The evaluation indicates that the users are satisfied, but targeted evaluation of the interaction 
techniques had created insights into specific pitfalls of the system's design areas. 

 

 

 

 

 

Keywords: Virtual reality, Immersion, Interaction techniques, Feedback, Mixed methods, 
System usability scale, Unreal Engine 4, Communication, Persona, Virtual room. 
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Begreppsdefinitioner 

 

Virtual reality En artificiell miljö som förmedlas genom sensorisk stimulans 
(T.ex. ljud och perception), vilket förmedlas genom en dator. 

Immersion Immersion i virtuell verklighet är en uppfattning om att vara 
fysiskt närvarande i en icke-fysisk värld (Skapas via stimulans 

till sinnena). 

 

Persona En metod och strategi för att samla in och “humanisera” data. 
Metoden specificerar produkten till en bestämd användare. 

System Usability Scale En metod för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera en 
produkt eller prototyp. 

Mixade Metoder Mixade metoder innebär att en kombinerar kvalitativ- och 
kvantitativ forskningsmetodik. 

Interaktionsmodeller Interaktionsmodeller är generella interaktionskoncept som 
designers kan använda på system för att uppnå användarens 

slutmål. Modellerna är klassiska koncept, exempelvis fysiska 
grundlagar, navigation m.m. 

Interaktionstekniker Interaktionstekniker är specifika och grupperade under 
interaktionsmodeller, exempelvis kan navigationssystemet ta 

olika former: gå, styra en handkontroll, teleportation m.m. 

Feedback Feedback är existensen av en handling, med andra ord ett 
element som signalerar möjlighet till interaktion. 

Användarna Arkitekten Jensen, L., & Konstruktören Nilsson, T. 
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1. Inledning 

Första kapitlet avser ge läsaren en insikt till studieområdet och syftet. Detta följs upp av 
studiens frågeställning och avgränsningar, slutligen en genomgång av studiens 
epistemologiska utgångspunkt. 

 

When anything new comes along, everyone, like a child discovering the world, 
thinks that they've invented it, but you scratch a little and you find a 

caveman scratching on a wall is creating virtual reality in a sense. What is 
new here is that more sophisticated instruments give you the power to do it 

more easily. Virtual reality is dreams (Hamit 1993, s.57). 

Under den senaste tiden har media uppmärksammat allmänheten om virtuell verklighet och 
skapat ökad entusiasm för dess potential på marknaden. Primära fokuset har förekommit inom 
underhållningsindustrin och specifikt spelindustrin. VR-tekniken placerar sig numera 
successivt inom andra områden som: 

• Inlärning. 

• Övningssimulationer. 

• Terapi. 

• Visualiseringar 

(Jerald, 2015) 

Den digitala visualiseringstekniken börjar uppnå ett fotorealistiskt slutresultat, vilket även kan 
bryta mot verklighetens fysiska ramverk (ibid). Virtuell verklighet stödjer enligt Jennifer 
Whyte (2002) användningen av interaktiva, spatiala realtids-medier. Kortfattat percipierar 
mediet en känsla för avståndsbedömning och volym-relationer, där användaren kan 
manipulera förutbestämda aspekter av systemet i realtid. 

En av VR-teknikens pågående marknader är arkitekturbranschens domän, men 
användningsområdet på en pragmatisk basis är inte lika etablerat (Portman et al.,2015; Su & 
Wang, 2012). Den traditionella planritningen är fortfarande ett standardiserat verktyg för 
arkitekter. Planritningen är ett 2D-ritat papper vilket erhåller skalan på de befintliga 
modellerna, vilket ger upphov att distansmätning och former tolkas in via mentala bilder hos 
användaren (Bodin et al.,2013). Planritningar är förenklade, vilket bidrar till att abstrakta 
tolkningar kan ge upphov till problemområden (Al-Kodmany, 2002; Jerald, 2015) (Figur 1 – 
The Cone of Experience). För att tolka in komplex visuell information behöver användaren 
vara en tränad praktiker, för att ha möjligheten att skapa en överensstämmande mental 
prototyp från planritningen (Al-Kodmany, 2002; Portman et al., 2015).  Genom att underlätta 
kommunikation mellan parterna i ett projekt kan i senare stadie 3D visualiseringar skapas, 
vilket ger en konkret bild till intressenten. I utfall där det handlar om nybyggnationer får 
intressenten ett svårare val framför sig. Intressenten får möjligheten att välja inredning, men 
problemet kvarstår att det kan uppstå spekulationer (Jensen, L & Nilsson, T. Personlig 
kommunikation, 3 Maj 2017). Problematiken ligger i snedvridningen då förväntningarna 
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möjligen överstiger perceptionen av bostaden. Detta är ett känt fenomen som Francis Buttle & 
Stan Maklan (2015, s.91) framför och kan resultera i att kundens mentala bild inte 
överensstämmer med lägenheten. Buttle & Maklan (ibid) nämner att fenomenet är något som 
oftast uppstår i kommersiella kontexter, då kundernas förväntningar överstiger produkten och 
resulterar i missnöje, där VR-tekniken kan vara ett underlättande verktyg.    

Mark Schnabel och hans kollegor (2008) nämner att immersiv VR tillåter designers att jobba 
interaktivt och tredimensionellt, där skapelser blir en plats vilket erfars direkt genom rörelse 
och interaktion parallellt med verklig familjaritet. Ett utmärkande exempel är det Schnabel 
(2009) kallar osedda eller icke-förnimmelsebara utrymmen (ex ventilationssystem) vilket med 
hjälp av olika visualiseringsmetoder som transparens kan beskådas och tillåta designers 
evaluera design-kontextet holistiskt. Dace Campbell & Maxwell Well (1994) lyfter upp att det 
fortfarande behövs större förståelse för hur VR-system bör utformas, vilket förstärks av 
Porterman et al. att gapet mellan de inblandade aktörerna behöver en starkare sammanhållning 
och bättre synkronisering (2015). Komplexiteten i systemet behöver tillgodose andra 
parter/intressenter som tar del av den iterativa detaljplaneprocessen (Bodin, 2013). 
Examensarbetet undersöker hur VR-teknik passar som visualiseringsverktyg för att presentera 
byggnationer, specifikt som ett kommunikativt verktyg för inblandade aktörer. 
Underkategorierna är följande: interaktions-teknikerna och användarvänligheten. 

1.2 Syfte 

Denna studie syftade bygga en VR-prototyp med interaktiva möjligheter för kommunikation 
inom byggnadsprojekt. Prototypen skulle möjliggöra ett dynamiskt rum vilket anpassades i 
realtid för att uppnå högre mervärde till användarnas preferens eller förbättrar 
beslutsförmågan. Studien använde VR och spelmotorn Unreal Engine 4 för att skapa en 
virtuell nybyggnation. Prototypen erhöll interaktiva funktioner för att ge verklig familjaritet 
samtidigt som nya verktyg presenterades. Studien evaluerar tre variabler för att se hur 
deltagarna ställer sig till navigation, selektion & manipulation samt indirekta kontroller, för 
att generalisera funktionernas användbarhet. Betoningen ligger på i vilken utsträckning VR 
lämpar sig inom byggnadsprojekt. 

1.3 Frågeställning 

Hur användbart är interaktiv VR som kommunikativt verktyg inom arkitektur? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens fokusering avgränsas till ett virtuellt rum med fem interaktionstekniker bundna till 
VR-prototypen. Forskningsområdet begränsas till den arkitekturella domänen och 
kommunikations-aspekter som VR-system möjliggör. Intressenterna är avgränsade till 
byggnads-domänen och tar formen brukare/kund. Estetikens avgränsades till två kategorier.  

1.5. Epistemologisk utgångspunkt 

Undersökningar grundas i en kunskapsförståelse och har en viktig påverkan angående 
forskningens metodologiska antågande. Enligt John Creswell (2013, s.35) innehåller filosofin 
en adopterar antaganden om sättet att se på världen: det påverkar vad en gör, undersöker och 
hur en ser på den. Mark Saunders, Philip Lewis och Adrian Thornhill (2009) nämner att det är 
viktigt att kunna reflektera över filosofiska val och skydda dem i relation till alternativ en 
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kunnat adoptera. Eftersom forskningsfrågan inte tillämpar sig till en singulär filosofi tog 
studien en pragmatisk ståndpunkt. Pragmatismen argumenterar att den viktigaste faktorn för 
epistemologiska, ontologiska och axiologiska ansatser är frågeställningen. Frågeställningen 
bekräftade pragmatismens argument att det är möjligt att arbeta med variationer i studiens 
utgångspunkt. Studien påbörjades med bredare kvantitativ utvärdering av VR-systemet, vilket 
gav specifikt resultat av användarnas åsikter om applikationens mervärde. Studiens andra fas 
fokuserar på den kvalitativa delen, användarna intervjuas för synpunkter som förklarar 
relationen till den kvantitativa data (Creswell, 2013, ss.48,263-288). 

 

1.6 Disposition 

Dispositionen i kandidatarbetet består av sex huvuddelar:  

 

Figur 1: Disposition 

Kapitel 1: Inledning redovisar tidigare forskning inom VR, arbetets avgränsningar och syfte. 

Kapitel 2: Teoretiskt ramverk sammanfattar teori som grundar prototypens utformning. 

Kapitel 3: Metoder genomgår forsknings-, design- och evaluerings-metodologi. 

Kapitel 4: Genomförande presenterar händelseförloppet av användbarhetstesterna. 

Kapitel 5: Empiri redovisar resultatet av SUS-evaluering och intervju. 

Kapitel 6: Analys och diskussion inleds med att spegla resultat mot det teoretiska ramverket 
och härleder till diskussion samt infallsvinklar för framtida studier.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Kapitlet presenterar tidigare och aktuell forskning inom virtuell verklighet, vilket avslutas i en 
sammanfattning. 

 

2.1 Virtuell verklighet 

Media definierar ofta virtuell verklighet som påhittade världar i datorn. Tydligare definierat 
bryter William Sherman och Alan Craig ner ordet (2003, s.31; citerat ur Webster, 1989). 

Virtuell: 

“being in essence or effect, but not in fact.” (ibid) 

Verklighet: 

“the state or quality of being real. Something that exists independently of ideas 
concerning it. Something that constitutes a real or actual thing as 

distinguished from something that is merely apparent.” (ibid) 

Detta ger en oxymoron, ett begrepp vilket säger emot sig själv. För att diskutera begreppet 
tydligare har en ny definition grundats: en artificiell miljö som förmedlas genom sensorisk 
stimulans (som ljud och syn), vilket tillförs genom dator där ens handlingar delvis bestäms av 
vad som händer i den virtuella miljön (Merriam-Webster, 2017, rev.). 

Jason Jerald (2015) nämner att VR handlar om det psykologiska blivandet i en annan miljö än 
där en fysiskt befinner sig. Platsen kan vara fiktionell eller replika av den existerande världen. 
Det centrala målet med VR är således att användaren ska känna sig högt närvarande i den nya 
“världen”. För att åstadkomma detta behöver forskaren en grundläggande förståelse av 
begreppen immersion och närvarande. Gestaltningen av en behaglig VR-upplevelse kräver att 
forskaren förstår hur en jobbar med begreppen innan interaktionsmodeller och 
interaktionstekniker kan implementeras (Jerald, 2015; Sherman & Craig, 2013). 

2.2 Immersion 

Immersion är känslan och tillblivelsen av att vara i en miljö. Enligt Victor Penichet, Antonio 
Peñalver och José Gallud (2013, s.58) har konceptet två förgreningar att överväga: den 
mentala och den fysiska immersionen. Mentala konceptet innebär att användaren har en 
känsla av att vara inblandad i en upplevelse, exempelvis en bok som framkallar känslan eller 
affekten. Fysiska konceptet kommer från VR, när fysisk/sensorisk immersion exponeras från 
ett system och stimulerar användarens sinnen (Sherman & Craig, 2003, s.34; Penichet et 
al.,2013). Designers har ansvaret med hjälp av teknologin att framställa de faktorer som får 
användaren att känna sig på ett visst sätt. Studien använder en head mounted display (HMD), 
vilket ger en omslutande syntetisk stimulans till användarens sinnen och ger en grad av 
närvaro i VR-miljön. Immersionen har potential att engagera användaren till närvaron, men är 
endast en komponent av den virtuella erfarenheten. Immersion kan leda användaren, men inte 
kontrollera tankarna, hur användaren subjektivt upplever immersion är känt som närvaro. 
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2.2.1 Närvaro 

Närvaro är en intern psykologisk sinnesstämning och en form av en visceral kommunikation. 
Närvarandet är ett svårt ord att definiera, något som en måste uppleva i verkligheten 
(Jerald;2015; Penichet et al., 2013; Sherman & Craig, 2003). VR societeten har krävt en 
definition för närvarandet, för att enklare navigera och designa upplevelsen: 

“Presence is a psychological state or subjective perception in which even 
though part or all of an individual´s current experience is generated by 

and/or filtered through human-made technology, part or all of the 
individual´s perception fails to accurately acknowledge the role of the 

technology in the experience.”  
(International Society for Presence Research, 2000) 

Användarens närvarande preciseras genom objekt, event och karaktärer som teknologin 
stimulerar. En faktor som kan förstöra närvaron i den virtuella miljön är ”break-in-presence”, 
som resulterar i att illusionen bryts. 

2.2.2 Fördröjning 

Den största faktorn för fenomenet break-in-presence är känt som fördröjning, vilket kräver att 
designers tar hänsyn till hårdvaruförutsättningar och systemets logistikoptimering. 

“Latency in most VR systems causes more error than all other errors combined 
and is often the greatest cause of VR sickness.”  

(Holloway, 1997; citerat i Jerald, 2015, s. 198) 

 

Studien belyser renderings fördröjning, vilket innefattar tiden när nya data förs in i den 
grafiska behandlingen, tills den tid en ny bild är helt renderad. En bild är en fullt-upplöst 
renderad bild som är skannad till bildskärmens hårdvara.  Bildhastigheten är antalet bilder 
som är skannade per sekund (Hertz). Renderings fördröjningen beror på komplexiteten av den 
virtuella världen, grafiken, numret på antal renderingar som passerar och genomförandet av 
grafik hårdvara. För att kunna uppnå en nollgradig skala av fördröjning, ska VR-systemet inte 
ha mer än 3 millisekunder av fördröjning (Jerald, 2010, s. 197). Kommersiella bildskärmar 
har en uppdateringsfrekvens mellan 60 till 120 Hz (16.7 ms - 8.3ms). En bildskärm med en 
uppdateringsfrekvens på 60 Hz har en uppdateringstid på 16.7 ms (Jerald, 2010, s. 52). 
Studien använder HTC Vive vilket har en maximal uppdateringsfrekvens på 90 Hz, vilket 
enligt Mitch McCaffrey (2017) är målet en ska sikta på för nuvarande teknologi. 

 
2.3 Interaktivitet 

Weidong Huang (2014, s.720) nämner att interaktivitet betecknar en ömsesidig aktiv relation, 
alltså en handling och reaktion. Inom VR finns det väsentliga interaktionsmodeller och 
interaktionstekniker som ger designern konceptuella exempel att experimentera med, där 
förslag och varningar från tidigare studier ger en startposition (Jerald, 2015, Craig & 
Sherman, 2003). Jerald (2015) nämner att designers övergripliga förståelse för modeller och 
tekniker ger ett bibliotek av förslag att välja mellan, vilket appliceras beroende på systemets 
kontext. Interaktionsmodeller är generella interaktions-koncept som designers använder på 
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system för att uppnå användarens behov. Modellerna är klassiska koncept, exempelvis fysiska 
grundlagar, navigation m.m.  Interaktionstekniker är mer specifika och grupperade under 
interaktionsmodeller, exempelvis kan navigationssystemet ta olika former: gå, styra en 
handkontroll, teleportation m.m. 

En multiplicitet av interaktioner tillåter användaren göra olika typer av uppgifter, studier visar 
att det kan ha en positiv effekt på resonemangsförmåga då det uppmanar till autonomi (Wijk, 
2006; citerad i Huang, 2014., s.737).  Det är en kostnad associerad med numret av 
interaktioner, för många leder till att användaren behöver spendera stor mängd tid på att förstå 
alla möjliga interaktioner och fördelar, samt att komma ihåg när och hur de ska användas. Vid 
designen av interaktioner är feedback existensen av en handling, med andra ord ett element 
som signalerar möjlighet till interaktion. Feedback av interaktioner är indelade i två former: 
explicit och implicit (Huang, 2014 s.727). Närvaron av en explicit interaktion kan 
marknadsföra sin existens genom framkommande information när en ser eller tar på den. En 
implicit interaktion är inte enkelt synbar för användaren. Användaren måste veta om 
interaktionen i förväg, annars ser det ut som interaktionen inte existerar (ibid). Studiens 
viktigaste funktioner är explicita, men mindre viktiga interaktioner är både implicit-explicita, 
då användarens tidigare erfarenheter härleder att vissa funktioner är möjliga i denna typ av 
rum. Implicit interaktion uppnås när systemet uppnår en hög funktionell kvalitet och resulterar 
i att användaren får en omedelbar intuitiv mental modell att följa. Detta minimerar den 
kognitiva ansträngningen och tillåter användaren att vara kreativ (Huang, 2014, ss.119–120; 
Kahneman, 2013, s.89–105). Inom VR finns ett antal fundamentala former av 
interaktionsmodeller, Jerald nämner ett antal som figurerar i VR.  

2.3.1 Selektion 

Selektion riktar in sig på objekten i det virtuella rummet, där användaren har möjlighet att 
markera objekt via ett kommando för ytterligare åtgärder. Detta tillåter användaren att 
manipulera objekt och är en viktig funktion för att utöka komplexiteten i VR-upplevelsen. I 
studien blev selektionen uppdelad i två delar; virtuella händer och pekandet, vilket fyller 
unika egenskaper och svagheter vid specifika tillfällen. När användaren vill känna en högre 
grad av realism är interaktionsmodellen virtuella händer att föredra. 

 

Figur 2. Virtuella händer. 

Virtuella händer utgår från att användaren direkt ska kunna interagera med objekt och 
efterliknar verklighetens interaktionsmönster (greppa). Nackdelen med tekniken är att 
användaren är begränsad till sitt personliga utrymme (armens räckvidd) och behöver 
ytterligare navigera sig till sin önskade position. VR upplevelser behöver inte utgå från att 
händerna ser äkta ut, att skapa händer och armar som är realistiska kan begränsa interaktionen 
i det virtuella lederna. Tekniken ickerealistiska händer efterliknar inte verkligheten utan 
fokuserar istället på att underlätta interaktions möjligheterna, där endast abstrakta “händer” 
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implementeras. Nackdelarna är att användaren kan känna obehag i början då den saknar 
armar, men accepterar det snabbt (Jerald, 2015). För att underlätta selektionen kan feedback 
implementeras. Sherman och Craig (2013) nämner att visuell feedback kan konfirmera 
selektionen, exempelvis när ett objekt markeras och informerar användaren att en selektion 
har påbörjats/genomförts. 

Den andra selektionen som implementerats är “pekande-modellen”. När användaren trycker 
på given knapp aktiveras strålande grafik till en destination och det objekt som grafiken 
korsar kan bli selekterad. Enligt Jerald (2015) är pekandet bättre på att selektera än virtuella 
händer om inte en realistisk interaktion efterfrågas. Pekandet lämpar sig bra när interaktioner 
ska göras utanför användarens personliga utrymme. Den explicita feedbacken för spårade 
kontroller är oftast en stråle som sträcker sig från handen eller fingret, vilket använts i studien. 
Användaren ger signal för att aktivera området av intresse med en knapptryckning eller 
rörelse (ibid).  Nackdelarna med pekandet är att det inte uppskattas under realistiska 
interaktions-sammanhang. För att lösa problemet kan designers modellera en laserpekare eller 
kontroll i det virtuella rummet som aktiverar diverse funktioner. 

2.3.2 Manipulering  

En av de största fördelarna av att vara i en virtuell miljö är förmågan att interagera med, eller 
manipulera objekten i det digitala rummet. Möjligheten att experimentera i en ny miljö 
(verklig som virtuell) hjälper användaren att förstå hur platsen fungerar. I verkligheten är 
manipulation en handling på ett objekt, men i det virtuella utrymmet sätter designern ramarna 
(Jerald, 2015, ss.332–335; Sherman & Craig, 2003, ss.303–310). 

I VR opererar manipulationen i två faser, först en selektion och sedan sker en handling. 
Manipulationen är det naturliga steget efter selektionen. Manipulationen tillåter användaren 
att rotera, ändra skala, färger, texturer, förflytta objekt och manipulera former. Användaren får 
en större kontroll över att hitta nya vinklar och vyer i det befintliga rummet. Om designers vill 
uppnå en högre tillfredsställelse från användare i VR-miljön, är direkt hand manipulering att 
föredra. Direkt hand manipulering korresponderar till det sätt som människor manipulerar 
objekt i verkligheten. Efter att användaren selekterar ett objekt hålls det i handen tills 
användaren avaktiverar den. I studien användes direkt hand manipulering för att utnyttja de 
befintliga interaktions metaforerna från verkligheten, vilket Sherman & Craig (ibid) nämner 
ger snabb inlärningsförmåga och är enligt Jerald (2015) att föredra om målet är att simulera 
verklighetens ramar. Likt hand selektionen är implementationen begränsad till användarens 
fysiska räckvidd.  

2.3.3 Navigation 

Navigation är en form av interaktion i VR-rummet vilket manipulerar användarens perspektiv. 
Studien tillämpade den automatiska modellen med fri kamerarörelse och tekniken är 
teleportering, vilket omlokaliserar användaren till den angivna destinationen utan rörelse. 
Fördelar med att teleportera sig är att konstant rörelsehastighet bibehålls och reducerar 
åksjukan då användaren snabbt kan ta sig till given destination. Jerald (ibid) nämner att en ska 
tona ner scenen till svart och sedan tillbaka snabbt för att användaren inte ska bli förvånad av 
ögonblicklig förändring. Gåband hade varit en teknik att föredra framför teleportation i 
studien för starkare immersion. 
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Figur 3. Gåband. 

Jerald (ibid) nämner att gåbandet ger upphov till att simulera den fysiska akten av att gå och 
springa. Fördelen är att de återspeglar verkligheten, att användaren har känsla för sin rörelse 
och vy. Teleportationstekniken tydliggjordes med riktnings-hjälpmedel som visar vart målet 
är lokaliserat vilket förbereder användaren för att ta sig dit (Huang, 2014). Mitch 
McCaffrey(2017) har använt ett explicit landmärke som utplaceras strategiskt. Ett 
framkommande mönster i form av rutnät implementerades för att påvisa 
transportmöjligheternas gränser. 

2.3.4 Indirekta kontroller 

Indirekta kontroller ger reglering genom att förmedla modifikationer av objekt, miljön eller 
systemet.  Användningsområden för indirekta kontroller är när användaren vill kontrollera 
övergripande system. Indirekta kontroller är mer abstrakta än selektion, manipulering och 
navigerings-modellerna. Indirekta kontroller är idealt när en uppenbar spatial kartläggning 
inte existerar eller är svår att manipulera direkt i den virtuella miljön, exempelvis ändra 
texturer eller geometrisk volym i ett rum. Eftersom indirekta kontroller är implicit kopplade 
till vad som aktiverar vad, är igenkänningsbara tecken som form, storlek, den visuella 
representationen och layout av systemets struktur viktig. Studien använde panel modellen och 
widgets1, vilket är en av de vanligaste formerna av indirekta kontroller och utnyttjar tidigare 
metaforer som är bunden till datorns skrivbords-layout (2D).  Detta ger användaren en intuitiv 
förståelse för gränssnittet vilket ämnar ge samma känsla som en surfplatta. Panelen placeras i 
världen i form av en extern kontroll och lokaliseras vid dess funktionsmodeller. Detta är att 
föredra framför rendering direkt på skärm-utrymmet, då det får gränssnittet att upplevas 
oändligt långt bort, det blir både förvirrande och dåligt integrerat i systemet (McCaffrey, 
2017). Widgets och paneler är användbara när komplexa uppgifter ska genomföras som är 
svårt att direkt manipulera på ett objekt. Det vanligaste sättet en aktiverar widgets är via 
pekande modellen, men tekniken kan också kombineras med andra selektions alternativ som 
att selektera egenskaper för objekt inom en definierad volym.  Widgets kan ge bättre 
träffsäkerhet än direkt manipulation av objekt. 

 
2.4 Sammanfattning 

Studien har hittills genomgått syftet att skapa en prototyp för att evaluera användbarhet 
avgränsat till den arkitekturella domänen. Teoriernas grund för prototypens utformning har 
presenterats och leder till den metodologiska utgångspunkten i arbetets fortsättning. 

 

                                                 
1 En widget är ett geometriskt användargränssnitt, vilket ger information till användaren. 
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3. Metoder 

Tredje kapitlet redovisar processen och metodval som implementerats för utformning och 
genomförandet av studien. Kapitlet inleds med en lätt sammanfattning av studiens 
forskningsmetodologi. Därefter lyfts metoder in för datainsamling och urval.  

 

3.1 Forskningsmetodologi 

Frågeställningen tillåter oss arbeta med en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Mixade metoder har använts för att uppnå en djupgående och väl inriktad analys. 
Mixade metoder innebär att en kombinerar eller interagerar både kvalitativ och kvantitativ 
forskningsmetodik, som oftast kännetecknar pragmatismen (Cresswell, 2013; Curran & 
Blackburn 2001, citerad i Saunders et al., 2009, s.151). Den kvantitativa delen utvärderar 
prototypen med hjälp utav “System Usability Scale”. Den kvalitativa delen genomför en 
semistrukturerad intervju kompletterad med öppna frågor. Metoderna erhåller både 
begränsningar och styrkor, vilket tillsammans kombinerar och ger starkare förståelse av 
forskningens frågeställning (Cresswell, 2013, s.39). Den kvantitativa delen ger oss således en 
övergripande förståelse för prototypens värde och användbarhet, den kvalitativa öppnar upp 
för djupgående förståelse från fler perspektiv. Målet med studien är att evaluera och analysera 
prototypen för att skapa förståelse, generalisera och dra slutsatser. De separata formerna ger 
varierade data i studien, Lars Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul (2014) nämner att 
kvantitativa data består av siffror och bestämda egenskaper, medan den kvalitativa data bär 
djupgående erfarenheter från deltagarna.  

För att ge en överskådlig bild över hur forskningsprocessen realiserats har processen 
formulerats enligt Figur 4. Den redogör i sekventiell ordning den process studien bygger på 
och syftar ge övergripande insikt till mottagaren för att kunna realisera en liknande studie. 
Forskningsprocessen inleds med litteraturstudier, vilket gav en uppfattning inom 
ämnesområdet. Litteraturstudien formade iterativt problemområdet, vilket genererade 
delproblem som initierade ett primärt problem för djupgående undersökning (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014. s.41). Initieringen ledde till en förstudie som tar in persona och 
definierade mål, syfte och funktionskrav. Den tekniska undersökningen härledde alternativ av 
mjukvara och struktur av VR-systemet, som preciseras av funktionskravet. 
Designutvecklandet realiserade systemet och den tekniska kravspecifikationen2 för prototypen 
och var en iterativ process. När konstruktionen av prototypen var presentabel utvärderades 
den av användarna & testgruppen och dokumenterades för senare evaluering. 
Forskningsstrategin har modifierats från Bo Tonnquist (2014) systemutvecklingsmodellen och 
anpassats till strategin. 

                                                 
2 Ett styrande dokument med tydliga projektmålet, underlättar bedömning av resultatet (Tonnquist, 2014, s. 84,448)   
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Figur 4: Forskningsstrategi 

(Creswell,2013, s.264; Tonnquist, 2014, s.92, 397) 

3.1 “Elaka” problem 

Användares perception är i dess natur subjektiva data vilket gör det svårt att evaluera 
systemets användbarhet. Enligt Löwgren & Stolterman (2004) finns det ingen ”rätt” lösning i 
informationssystem, utan bara ett antal mer eller mindre goda lösningar stödda av mer eller 
mindre goda argument. Designvetenskap adresserar dessa ”elaka problem” karaktäriserade av; 

1.       Ostabila krav baserat på dåligt-definierade kontext 

2.       Komplicerade interaktioner bland underkomponenter av problem och dess lösningar. 

3.       Inneboende flexibilitet att förändra designprocessen såväl som designartefakten. 

4.       Kritisk beroende av mänsklig kognitiv förmåga för att producera effektiva lösningar. 

5.       Kritiskt beroende av mänsklig social förmåga/lagarbete för effektiva lösningar. 
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(Brooks, 1987; Rittel & Webber, 1984; Jerald, 2015; Löwgren & Stolterman, 2004; Wingrave 
& LaViola, 2010). 

Prototypen erhåller alla karaktärsdrag av ett elakt problem, med specifik fokus på punkterna 
2, 3 och 4 vilka gör det utmanande att evaluera systemet. Lösning av problemet kan ge ökad 
kunskap om hur VR-system kan användas i detaljplaneprocessen med de befintliga aktörerna 
som samverkar. Det önskvärda resultatet är att systemet ska kunna förgylla 
aktörernas/intressenternas förväntan, ett dynamiskt system med varierande instanser. 

3.2 Persona 

Virtuella världar ger designern en helt slät grund att bygga utifrån. Det är viktigt för 
designers/utvecklare att definiera grunderna och riktlinjerna en ska följa. Att designa till hela 
befolkningen är svårt, då användare är varierade i sina preferenser och VR-systemets 
funktioner är tillämpade till specifika ändamål, vilket gör generaliseringar ineffektiva (Jerald, 
2015, s. 391; Wingrave & LaViola, 2010). Alan Cooper, Robert Reimann och David Cronin 
(2007) nämner att implementationen av metoden persona specificerar produkten till en 
bestämd användare som underlättar designprocessen. Profileringen främjar att förhöja VR-
upplevelsen genom att designa mot den faktiska användarens generella värden, attityder, tro 
och erfarenheter (Jerald, 2015, s.83). projektdeltagare kan dela med sig av sina egna 
tolkningar om den tänkta användaren och ge persona en ”humanisering” på den abstrakta 
data. Philip Kotler och Kevin Keller (2012) nämner att karaktäriseringen tar i form av 
empirisk datainsamling från termer av demografiska, psykografiska, geografiska och 
deskriptiv attityd- och beteende information. Tharon Howard (2015) nämner att relationen till 
persona inte ska karaktäriseras av att det är en fiktionell användare, utan att persona är en bild 
som skapas av projektgruppens designval. 

Datainsamlingen kom från sekundära empiriska studier för att producera en explicit 
arketypisk bild (Cooper et al.,2007; Howard, 2015; Kotler & Keller, 2012, s.112). Sekundära 
källor finns i två former; rådata och kompilerade data (Saunders et al., 2009, s.258). Pierre 
Bourdieu’s (1984) klassramverk är rådata om ekonomiskt- kulturellt kapital, samt smak och 
sociala preferenser. Mirsini Trigoni (2016), samt Anthony Giddens & Philip Sutton (2013) är 
kompilerad data om medel- och överklassen, som är mest differentierade från varandra. 
Tidningarna “Wallpaper” kontra “Ideala hem” är parametriska motsatser enligt Trigoni’s 
(ibid) resonemang och är grundpelare för designen av personas. I projektet har personas 
modellerats för att synliggöra de tänka VR-användarna och forma applikationens tekniska 
funktioner utifrån användarens perspektiv. Persona-kategorierna kommer ligga till grund för 
de designval som applikationen erhåller.  Prototypen försöker uppnå närmare koppling till den 
tänkta användaren, som utspelar sig mellan Företag-till-kund då arkitekten lägger fram 
alternativa teman för intressenten/brukaren i den virtuella lägenheten. 
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Figur 5:  Personas med teknisk kravspecifikationen i VR. 

 

3.1 Prototyp 

För att kunna utvärdera applikationen gentemot det teoretiska ramverket skapades en 
prototyp. Detta en förenklad implementation av vad en försöker åstadkomma 
produktionsmässigt och där perfektionen inte är den huvudsakliga prioriteringen 
(Jerald,2015). Alan Hevner, Salvatore March, Jinsoo Park och Sudha Ram (2004) nämner att 
en prototyp bedöms utefter designvetenskapens principer om värde eller användbarhet, en 
central del av ämnen som arkitektur, ingenjörskonst, och samhällsplanering som inte är rena 
vetenskaper. Fördelar med prototypen är att den informerar projektgruppen genom att de kan 
observera och mäta vad användaren gör, vilket bidrar med att utvärderingen inte endast 
förlitar sig på spekulationer. Fördelarna med att producera en prototyp är att iterativt testa 
specifika delfrågor som berör produkten, för att senare ta in feedback i slutstadiet där 
användarens önskade modifikationer implementeras (Jerald, 2015, ss.421–428). 

3.1.1 Utgående effekter 

Salvatore March och Gerald Smith (1995) nämner att designvetenskapen skapar modeller, 
metoder och implementationer som är innovativa och värdefulla. De innefattar två grundliga 
aktiviteter, bygga och evaluera. informationssystem har fyra utgående effekter: konstruktioner 
(språk & kod), modeller, metoder och instans. Fokus låg på modeller, metoder och instans, då 
konstruktioner som kod är underliggande faktorer av produkt-upplevelsen. Nedan följer en 
beskrivning av tre utgående effekter: 

Modell: en uppsättning påståenden som uttrycker relationen mellan konstruktioner. En modell 
kan ses som en enkel förklaring, en representation av hur saker är (ibid). Exempel i 
prototypen är en virtuell dörr där konstruktionerna är koden som tillåter spelaren öppna och 
interagera med den, representationen än den verkliga dörr som modellen ska föreställa. 
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Figur 6. (representativ)Modell 

Metod: är en uppsättning steg eller riktlinjer som används för att göra ett uppdrag (ibid). 
Metoder är baserade på underliggande konstruktioner (kod) och en representation (modell) av 
lösnings-utrymmet. Prototypexempel är en virtuell byrå, ett uppdrag är att öppna byrån varav 
konstruktion och modell behöver designas för att tillåta användaren manipulera detta. I 
studien är metoden uppdelade i två kategorier interaktionsmodeller och interaktionstekniker 
(Jerald, 2015). Metod ser till operationaliteten (möjlighet att utföra angivet uppdrag och 
förmågan av människor att effektivt använda metoden) och användningsbarhet. 

 

Figur 7. (interaktions)Metod 

Instans: är insikten av en artefakt i dess miljö (March & Smith, 1995). Instanser 
operationaliserar konstruktioner, modeller och metoder. I studien är de två design-
kategorierna, två instanser av produkten riktad till olika specifika persona. Instanser 
demonstrerar trovärdigheten av de modeller och metoder de innehåller. Instanser evalueras 
genom att avge effektiviteten av artefakten och dess påverkan på miljön och dess användare. 
En svårighet med att evaluera instanser är att separera dem från konstruktioner, modeller och 
metoder inbäddat i den. 

 

Figur 8. Två instanser 
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3.3 Intervju 

Urvalet avgränsades till deltagare med anknytning till bygg- och arkitektur-domänen. 
Deltagarna som uppfyllde dessa kriterier fick delta på den kvalitativa delen och grundar sig på 
deras expertis i det valda studieområdet för djupare resonemang som ger stöd till forskningen 
(Jerald, 2015, ss.439–443). För att samla in den kvalitativa delen från deltagarna har en 
semistrukturerad intervju ägt rum som tillåter deltagarna gå in med egna erfarenheter. Genom 
att tillåta öppnare frågor användarens perspektiv av VR-systemet där data fyller i tomrummen 
gentemot den kvalitativa delen. Under intervjun har deltagarna frågats om lov att spela in för 
att lättare transkribera och inte riskera att relevant data försvinner. En skicklig intervjuare kan 
strategiskt placera sig för att komma djupare ner i området och ömsesidigt hitta oväntade 
aspekter (Merriam, 2009). En svaghet med metoden är att det lika gärna kan leda samtalet ut 
på sidospår och ge intrycket av att intervjuaren saknar kunskap om området. Då data från 
intervjun blir ostrukturerad ställs det även större krav på forskarens analysförmåga att hitta 
relevant information, i jämförelse med stängda svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, ss. 
97–98; Creswell, 2013, ss. 240–250). 

3.4 System Usability Scale (SUS) 

SUS mäter attityder till systemet och skapades av John Brooke (1996). SUS är en Likertskala, 
skapad av den amerikanska social-vetenskapsmannen Rensis Likert år 1932. Likertskalan 
används av forskare när de mäter attityder eller perceptioner hos människor (Encyclopædia 
Britannica, 2017). Skalan har traditionellt fem steg med följande betydelser: 

[1 (starkt emot)] [2 (emot)] [3 (neutral)] [4 (med)] [5 (starkt med)] 

SUS utgår från tio frågor, fem positiva och fem negativa som följer varandra, först ett positivt 
påstående följt av ett motsatt negativt påstående (Brooke, 1996). En stark positiv attityd till ett 
negativt påstående behöver inverteras (5 blir 1). Värdet 1 tas bort helt från mätningen och 
kvar är en skala från 1–4 vilket ger en total möjlig skala mellan 0–40 från de tio frågorna. 
Detta multipliceras med 2,5 för att ge ett värde mellan 0–100 av pedagogiska skäl (Bangor, 
A., Kortum, P., Miller, J., 2009). 

 

Figur 9. SUS-skalan (anpassad från Journal of Usability Studies) 
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Stickprovet för utvärderingen är en bekvämlighetsinsamling, vilket är precis som det låter en 
insamling som baserats på tid, pengar, plats och tillgänglighet av respondenter (Merriam, 
2009, s.97). Bekvämlighetsinsamling är mer eller mindre prevalent i nästan alla studier och 
kan ge informationsfattiga resultat om det blir en överrepresenterad del av studien. Individer 
på skolan används som testsubjekt för SUS-testerna. SUS används ofta vid små stickprov som 
ofta är fallet i mindre kvalitativa studier (ibid). Fem personer ger en reliabilitet på 50% i 
relation till ett stickprov på trehundrafemton. Femton personer ger 95% reliabilitet. Fem 
personer ger god idé om systemet är bra eller inte, men vid behov av exakthet är det viktigt att 
utföra större stickprov. Fördelen med SUS är enligt Jeff Sauro (2011) dess enkelhet att 
administrera, SUS kan användas på små stickprov med pålitliga resultat som effektivt 
differentierar mellan oanvändbara och användbara system. 

3.5 Forskningsetiska riktlinjer 

När forskningsstudier ska bedrivas ligger det ett flertal etiska krav som studenterna måste läsa 
och ta ställning till. Den svenska myndigheten Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat 
strikta forskningsetiska förhållningsregler som en måste förfoga sig till inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Förhållningsreglerna är uppdelade i fyra kategorier: 

“Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om studiens syfte och upplägg. Samtyckeskravet betyder att forskaren 
ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagarna. Undersökningens karaktär och struktur 
reglerar reglerna, om det är ett aktivt deltagande ska alltid samtycke erhållas. Deltagarna har 
rätt att avbryta undersökningen när de vill på sina egna villkorliga grunder. 
Konfidentialitetskravet innebär att datainsamlingen kommer att hanteras säkert och att 
deltagarnas information inte kan identifieras till dem vidare forskarna får en tillåtelse 
beroende på informationens kontext. Nyttjandekravet består av att den insamlade data endast 
används till studiens underlag. Deltagarna blev i början förfrågade om tillåtelse att spela in 
samtalet för att enklare transkribera och uppnå högre kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Genomförande 

Kapitlet presenterar genomförandet av SUS-testerna, vilka utformats för evaluering av 
användarens perception av systemets tre interaktionsdelar: navigation, selektion & 
manipulering, samt indirekta kontroller.  

 

4.1 Navigation 

Uppgiften testade teleportationsfunktionen med hjälp av VR-kontroller. Användaren inledde 
testet med att lokalisera vardagsrummet. Sedan riktar användaren VR-kontrollen mot en 
flygande pil, vars användning är explicit riktnings-hjälpmedel. Användaren trycker på den 
stora runda knappen på VR-kontrollen. 

 

Figur 10. HTC Vive kontroll, tumme. 

När knappen är intryckt renderas visuell feedback i form av grafik som följer en parabolisk 
linje3. Användaren får feedback genom cirkulär grafik som definierar vart den kommer landa. 
Målet är att ta sig till pilen. Därefter får användaren utforska rummet i cirka en-två minuter. 

 Figur 11. Teleportations-funktion i UE4. 

Fransson, A. [Axel Fransson]. (2017; 05 11). SUS Test #1 [Videofil]. Hämtad från 
https://vimeo.com/216896904 

                                                 
3Parabola är en tvådimensionell spegelsymmetrisk kurva, som är ungefär U-formad när den är orienterad på bestämd axis, 
men som kan vara i vilken orientering som helst i sitt plan. 

 

https://vimeo.com/216896904
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4.2 Selektion och manipulering 

Uppgiften prövades i vardagsrummet där användaren teleporterar sig till byrålådan i ena 
hörnet. På lådknopparna finns implicit feedback som blir explicit när användaren korsar VR-
kontrollen med lådknoppen varpå användaren uppges hålla in tryckknappen vid pekfingret. 

 

Figur 12. HTC Vive kontroll, pekfinger. 

Knappen tillåter användaren att interagera med funktionen och dra ut lådorna inom 
konstruktionernas avgränsning vilket imiterar hur en verklig byrålåda fungerar. Användaren 
uppges sedan hitta lådan som innehåller en bok och tas upp med tryckknappen. Boken erhåller 
implicit feedback då det går att manipulera dess position och rotation, vilket lär användaren 
att det går att ta upp objekt i nivån. Slutligen placerar användaren boken på kaffebordet och 
prövar multitask-förmågan att hålla i boken och teleportera sig samtidigt för att se hur 
systemets funktioner fungerar för användaren när de aktiveras samtidigt. 

 

Figur 13. Interaktions-funktion i UE4. 

Fransson, A. [Axel Fransson]. (2017; 05 11). SUS Test #2 [Videofil]. Hämtad från 
https://vimeo.com/216901471 

https://vimeo.com/216901471
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4.3 Indirekta kontroller 

Indirekta kontroller är i form av en panel och widgets. Användaren uppges lokalisera soffan i 
vardagsrummet och hitta den tillhörande panelen. När användaren riktar en VR-kontroll mot 
användargränssnittet framkommer pekningsmodellen, en rak laser till en destination. Panelens 
konstruktion avgränsar laserpekaren att framkomma då användaren riktar kontrollen på 
panelen. Additionell feedback ges med explicit färg-ändring på lasern när användaren trycker 
ner den stora runda knappen med tummen och visar användaren att något aktiveras. 
Användaren uppges välja bland de olika alternativen från panelen som innefattar modell, 
textur, miljö, nyans, ljusstyrka och mättnad för att producera en instans. 

 

Figur 14. Användargränssnitt och pek-modellen i UE4. 

Fransson, A. [Axel Fransson]. (2017; 05 16). SUS Test #3 [Videofil]. Hämtad från  

https://vimeo.com/217737645 

 

  

https://vimeo.com/217737645
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5. Empiri 

Detta kapitel presenterar resultatet av insamlade data. Kapitlet inleds med genomgång av 
stickprovets demografiska förutsättningar och leder till uppgifterna som SUS-testerna består 
av. Dessa härleder resultatet av SUS-evalueringen och ställdes i relation till intervjun med 
användarna där infallsvinklar operationaliseras med SUS-evaluationen. 

 
5.1 Stickprov 

Sju individer genomgick SUS-uppgifter i studien, vilket ger reliabilitet på cirka 65% i relation 
till stickprov på trehundrafemton individer (Bangor, A., Kortum, P., Miller, J., 2009). 
Stickprovet är tillräckligt för att generalisera om användbarheten av systemets funktioner. 
Studiens demografiska segmentering visade att testpersonerna hade hög användning av 
datorer, majoriteten använder dator 41+ timmar per vecka. Testpersoner klassar även sina 
kunskaper om populära programvaror som lägre: CAD, Sketchup, 3Ds Max och Maya. 

5.2 SUS-resultat 

Testpersonerna presenterade bred spridning i resultatet, från 57,5 poäng till 95 poäng med 
standardavvikelsen ≈ 14.1 poäng. Det aritmetiska medelvärdet för testpersonerna resulterade i 
77,5 poäng, över normala medelvärdet 68 poäng (Bangor et al., 2009). 

 

Figur 15. Deskriptiv Statistik av SUS-resultat (SPSS). 

Maxvärdet per fråga för 7 respondenter är 28 poäng då 7*4 = 28. Tidigare nämnt i sektion 3.4 
inverteras negativa svar enligt figur 9. Totalvärdet räknas ut genom att addera resultaten från 
respondenternas respektive svar. Totalvärdet delas med maxvärdet enligt följande, vilket visas 
i ordningen högst till lägst resultat. 

• Jag tror jag skulle vilja använda detta system ofta. (25p) ≈89,3% 

• Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig system väldigt snabbt. (25p) ≈89,3% 

• Jag fann systemet besvärligt att använda. (24p) ≈85,7% 

• Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde använda systemet själv. (23p) 
≈82,1% 

• Jag tycker det fanns för mycket inkonsekvens i systemet. (22p) ≈78,6% 

• Jag tycker systemet var enkelt att använda. (21p) =75% 

• Jag tror jag skulle behöva stöd av en teknisk person för att kunna använda detta 
system. (21p) =75% 

• Jag tycker systemet vad onödigt komplicerat. (20p) ≈71,4% 
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• Jag kände mig väldigt tillitsfull när jag använde systemet. (20p) ≈71,4% 

• Jag fann de varierade funktionerna i systemet bra integrerat. (19p) ≈67,9% 

Enkäterna visar konsistens angående systemets integrerade funktioner och drar ner SUS 
resultatet mest. I den kvalitativa delen framkommer anledningar till korrelationen mellan hög 
datoranvändning, humör och högre SUS-resultat. 

 

Figur 16. Chartresultat av Datoranvändning, Medel SUS & Humör (SPSS). 

 
5.3 Intervju 

SUS-testets evaluation visade insikter angående styrkor och svagheter inom systemets 
användbarhet. Den kvalitativa intervjun bidrog med djupgående insikter och en förtydligande 
dimension inom studieområdet. Följande avsnitt använder akronymen användarna och 
innefattar Ted N., (Konstruktör) & Lina J (Arkitekt). 

5.3.1 Navigation 

Den allmänna responsen till teleportations-funktionen var att navigationstekniken var enkel 
vilket härleder snabb inlärningsförmåga. 

“Ted: Ja skulle man testa det nu igen så hade man ju liksom haft koll, så då har 
ni ju ändå lyckats få en enkelhet som man lätt kan förstå.”  

(Nilsson,T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

De grundläggande problem som framkom med teleportationen var den visuella feedbacken 
och den naturliga instinkten att gå. Visuell feedback som renderades på golvet var ett störande 
moment, användarna kände break-in-presence och ersattes med en spel-liknande miljö som 
inte passade in med den affektiva påverkan av byggnaden. Cirkeln som renderades gav 
däremot positiv inverkan då den tydligt visar vart användaren omlokaliseras. 

“Lina: Man var i en mysig lägenhet och så tryckte jag på kontrollen och så 
blev det neon-ränder. Man kanske hade kunnat tona ner det lite, så det inte 
är så främmande i den miljön, [...] det kändes väldigt hi-tech för att man 
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riktigt ska leva sig in i vardagsrummet.[...]. Ted: Grafiken var ju tydlig med 
ringen. Lina: Ja, den gillade jag också. Ted: Men gridsen hade nog inte 
behövts för min del. Lina: Det kunde mer vara att tona upp ytorna, att de 

lyser eller så, men det behöver inte vara så tydligt.”  
(Jensen, L & Nilsson,T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

Användarna betonade att de ville ha kombination av möjligheten att gå och teleportera sig i 
den virtuella lägenheten. Gå för att transportera sig vid kortare sträckor, men vid längre 
distanser föredrogs teleportations- funktionen. 

 “Ted: man vill ju ta ett kliv men det är nog en vanesak.[...] Lina: Speciellt när 
man nästan var framme, så hade man velat gå resten av vägen. Man nästan 

kände att man kunde ta i handtaget, då ville man kunna ta ett steg.” 
(Jensen, L & Nilsson,T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017)   

5.3.2 Selektion och manipulering 

Virtuella händer i samverkan med direkt hand manipulering gav användarna naturligt flöde att 
greppa och manipulera omgivningen och efterliknar verklighetens interaktionsmönster. 
Reaktionen att händer och armar saknades var chockerande, men accepterades snabbt. 

SUS-testet bekräftade möjligheten att plocka upp objekt, vilket formade ett antagande att hela 
miljön var interaktiv. I systemets testfas var antalet objekt begränsade till utförandets behov, 
vilket ledde till frustration då användarna ville manipulera och flytta alla befintliga föremål 
(ex. säng, bord & stolar).  

“Ted: Det kan nog vara intressant som brukare om man har lite förutbestämda 
objekt och har möjligheten att flytta runt dem, testa olika idéer hur man vill 

ha det.” (Nilsson, T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017)   

Användarna upptäckte vid flera tillfällen att deras icke-realistiska händer gick igenom 
lådknopparna och skapade break-in-presence. Pekande tekniken med panelen gav delade 
meningar, då den direkta manipuleringen med panelens funktioner erhöll 
programmeringsbuggar och skapade frustration. Funderingar av att binda funktionen i 
kontextet lyftes upp, bland annat att en tv dosa kunde styra funktionen. (Jensen, L & 
Nilsson,T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

5.3.3 Indirekta kontroller 

Den grundläggande attityden gentemot widgets och paneler var kritiskt anlagd, en mångfald 
av synpunkter lyftes fram av användarna. Panelens utformning behövde kontextbaserad 
förankring i lägenheten. 

“Lina: Det kändes som en tavelram typ, ni hade kunnat göra det som en 
surfplatta eller något istället[...].för min del hade det lika gärna kunnat 

vara en liten toolbar vid sidan av synfältet.”  
(Jensen, L. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017)  

Panelen tog stort fokus vid utförande av uppgifter och begränsade det naturliga flödet att 
manipulera miljön. Den traditionella utformningen att placera menyn vid synfältet kom 
således upp, vilket även ledde till att placera menyn på valfri kontroll. 
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Lina:”så om den bara dök upp i sidan av synfältet så man inte varit så fokuserad på 
hur man ska röra den så kan man koncentrera sig på att trycka på den 

istället.[...].eller  att man vrider upp handen och har en panel som en klocka.” (ibid)  

Övriga synpunkter från användarna var möjligheten att ta in objekt från separat bibliotek för 
att testa variationer av modeller. Exempelvis dra ut ikoner från 2D gränssnitt till det virtuella 
3D-rummet. Användarna ville ha fler kategorier att manipulera, exempelvis tid på dygnet, 
temperatur och ljusstyrka på armaturer och texturer på fler objekt. (Jensen, L & Nilsson,T. 
Personlig kommunikation, 3 Maj 2017). 

5.3.4 Användarvänlighet 

Instanserna är som tidigare nämnt baserade på två personas. Användarna fann intresse i att 
utforska valmöjligheterna, men ville ha mer mångfald bland interaktionerna i systemet. 
Grundidén att utgå från fördefinierade teman uppskattades och möjligheten att flexibelt skapa 
ändringar på mikronivå kan underlätta beslutsprocessen. 

“Lina: Med projektet jag håller på med så ska beställaren bestämma hur köket 
ska vara. Om det ska vara en köksö med häll, eller om det ska vara en häll 
invid en vägg och vart kylskåpet ska stå i förhållande till vasken.[...]. Då 
kanske man bygger upp tre olika miljöer och så går man bara in i VR.” 

(ibid) 

Skapandet av en gemensam representation och samlingsplats där fördefinierade alternativ 
presenteras och diskuteras kan tänkas öka engagemanget mot intressenter. Bud-plattform kan 
skapas och möjliggöra fler att intressenter enkelt går in i VR, visar intresse och får upp priset. 

“Ted: om man har en färdig produkt som man vill marknadsföra.[...] kunder 
kan gå in, titta och lämna ett bud. Det kan vara ett sätt att få upp priset och 

aktiviteten.” (Nilsson, T., Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

Arbetet mot intressenter kan ge ökat engagemang med hjälp av tydliga kommunikativa 
tankebilder i VR där instanser presenteras. VR kan således möjliggöra tydligare förståelse för 
det arkitektoniska projektet där negativa uppfattningar framkommer tidigt i processen. 

“Lina: nu har ni ju valen; vill ni sitta många i ett kontorslandskap eller vill ni 
ha egna cellkontor, eller vill ni ha skärmväggar mellan er eller vill ni ha 
helt öppet, eller kanske glasväggar, fasta väggar? [...] Som arkitekt söker 

man svar på vad som är bäst för just den man ritar till.”  
(Jensen, L., Personlig kommunikation, 3 Maj 2017)  

Diskussionen om kostnadsfördelar för pelare eller placeringen av dem kan underlättas med en 
gemensam och verklighetstrogen representation. 

“Ted: Det kan vara så att en enda pelare kan spara en miljon, så det är viktigt 
att se vilken merkostnad det får med sig.”  

(Nilsson, T., Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

En abstrakt nivå utan material och detaljering kan användas för att snabbt få en spatial 
uppfattning av logistiken. Planeringen av brandmännens utrymningsväg är ett viktigt 
exempel, där siktlinjer snabbt avkodas för att reducera tids-förhinder. 
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“Lina: Där skulle man kunna testa vilken väg som är lättast att ta.[...].välja att 
göra allt utan material eller belysning för att bara testa byggnadselementen 

och siktlinjerna.” (Jensen, L., Personlig kommunikation, 3 Maj 2017) 

Vidare förs resonemanget om planering. 

“Lina: om man ritar en hotell lobby.[...]. då ska de snabbt hitta till 
receptionsdisken. Går de rätt håll, eller flackar blicken?” (ibid) 

Spelmotorn möjliggör utrymmen vilket inte annars kan beskådas (icke-förnimmelsebara 
utrymmen), där intresse för hur installations-kollisioner kan behandlas. 

“Lina: Det är en stor grej i byggprojekt med installations-kollisioner, att man 
har ventilationskanaler som är jättestora. Ritar man allt riktigt i 3d kan 

man gå runt och titta, rätta till sådana problem innan man bygger.” (ibid) 

5.3.5 Arbetsprocess och representation 

Att få in VR-tekniken i detaljplaneprocessen i samverkan med intressenter skapar 
spekulationer angående kostnader och mervärde. Användarna hade delade resonemang 
angående implementering av VR och ändamål. Implementeringen av VR i idéstadiet hade till 
en början positiva attityder, men avslutades i tankar om teknikens verkliga inverkan och hur 
kostnadseffektivt det egentligen är. 

“Ted: Här skulle det nog ta väldigt lång tid och jag tror nästan det är enklare 
på så sätt att sitta vid en ritning i det skedet.[...].Lina: man får inte förlita 

sig för mycket på ett sånt verktyg i processen, utan det ska finnas i 
ryggmärgen.[...].även om man ritar så ska man ha ett hum om hur det blir i 

verkligheten.”  
 (Jensen, L & Nilsson,T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017). 

Försköning genom VR av verkligheten är problematiska punkter då intressenterna får en 
presentation i VR vilket ökar förväntningarna och ger en besvikelse när bostaden står färdig. 
Kulörerna eller ljussättningen i spelmotorn överensstämmer exempelvis inte med 
verkligheten. Utvecklingskostnaden för VR produkten ställs i relation till en provlägenhet, där 
beslut redogörs om för- och nackdelar.  

“Ted: Man får sig en bild av hur det ska se ut, men det blir inte exakt så. Lina: 
är det fortfarande billigare att bygga en provlägenhet så tror jag det 

kommer vara det som gäller.”  
 (Jensen, L & Nilsson, T., Personlig kommunikation, 3 Maj 2017). 
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6. Slutsatser och diskussion 

Avslutande kapitlet för resonemang om studiens resultat. Inledande är analys och diskussion 
om interaktionsteknikerna med stöd av det teoretiska ramverket. Sedan analyseras 
användarvänligheten och diskussion om framtida utvecklingar. Kapitlet avslutas med 
metodkritik, slutsats och fortsatt forskning i studieområdet. 

 

6.1 Navigering 

Ted Nilsson och Lina Jensens attityder till navigerings-tekniken teleportation var positiv men 
erhåller önskade modifikationer. Inlärningsförmågan för funktionaliteten erhöll positiv effekt 
då visuell feedback renderades, den cirkulära plattan och explicita grafiken möjliggjorde att 
förflyttningen underlättades och inga förvirringar framkom. Användarna hade minimal 
erfarenhet av VR och nämnde att de snabbt och enkelt skulle kunna använda det igen, vilket 
uppfyller studiens kravmål om den tänkta användarens förkunskaper. Uppgifterna bekräftas i 
SUS evalueringen där användarnas resultat för frågan “Jag kan tänka mig att de flesta skulle 
lära sig system väldigt snabbt.” gav hela 89,14%.  Jerald (2015), Kahneman (2013) och 
Huang’s (2014) resonemang uppfylls om enkelhet som frigör ansträngningen att koncentrera 
sig på tekniken. Användarnas SUS-evalueringen i frågan om enkelhet nådde 75%.  

Jerald (2015) och Sherman & Craig (2013) nämner att kontexten påverkar projektets 
interaktionstekniker av vad den tänkta simuleringen ämnar gestalta. Kontexten vilket 
visualiserar ett bostadsobjekt sätter därmed tänkta förväntningar. Grundläggande metaforer i 
en realistisk bostadsvisning medger att användaren ska kunna gå fritt som i verkligheten vilket 
empirin indikerar. Huvudproblemet ligger i att det finns en underliggande vana i att gå, vilket 
är en naturlig metafor att följa i gestaltningens kontext. Resultatet skapade break-in-presence 
då närvarandet minimeras och användaren kände att den bar en HMD. Problemet tydliggörs 
av Jeralds resonemang till interaktionstekniken “gåband”, då designers strävar efter att följa 
verklighetens natur och hade löst närvaro-problemet i studien. 

Bostadsvisningen ämnar designa en verklighetstrogen bild, men valet att implementera 
teleportationsrutnätet gav negativ affekt i den virtuella byggnaden. Interaktionernas feedback 
bör anpassas efter systemets ändamål vilket hade gynnats av minimalistiskt antågande för att 
inte distrahera från platsens trovärdighet. 

6.2 Selektering och manipulation 

Virtuella händer och direkt hand manipulering bidrog med ett naturligt flöde för användarna 
och stickprovets interaktion. Styrkan låg i att implementera naturliga interaktions-metaforer 
för implicit flöde medan användare anpassade sig till den virtuella miljön. Explicit feedback 
tydliggjorde interaktions-möjligheterna, Sherman & Craig (2013, s.533; Jerald, 2015) nämner 
att explicit feedback ger en underlättning till systemets flöde.  

Underliggande problem i studien är att användarna vid ett antal tillfällen kunde “gå igenom” 
modellen (Byrålådan) de skulle interagera med, vilket försatte dem i break-in-presence. I den 
verklighetsbaserade kontexten genereras en brytpunkt som frångår de tänkta normerna som 
sätts i prototypens kravspecifikation. För att lösa problemet kan kollisioner användas på 
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kontrollerna, men nackdelen blir istället att diskrepans uppstår vid den fysiska simulationen4.  

Pekande tekniken som interagerade med panelen fick delade kommentarer då de icke-
realistiska händerna som aktiverade pekandetekniken innehöll programmeringsfel. 
Selekteringen av widgets låste sig på det aktiverad reglaget, men för att aktivera 
nästkommande reglage var förekommande fortsatt aktiverat och skapade irritation. Pekandets 
utformning kunde tagit kontextuell form, Jeralds resonemang framlyfter en tv-dosa. 

 

6.3 Indirekta kontroller 

Utefter den empiriska studien framkom blandade åsikter om att panelen var den enda 
modellen i miljön som bröt mot fysikens grundlagar och svävade. Konsekvenserna var att 
användarna tog för givet att de behövde hålla i den för att inte falla till marken. Fokuseringen 
låg således på att hålla i panelen vilket reducerade interaktiviteten till miljön och dess vyer. 
Resultatet är ett lägre kognitivt flyt (Kahneman, 2013; Huang, 2014).  Användare ville därför 
ha alternativa representations-medel av den indirekta kontrollen, där förslag innefattar en 
sidopanel vilket finns i familjära programvaror. Problemet med denna typ av gränssnitt i VR 
är som McCaffrey (2017) nämner break-in-presence, då gränssnittet kan uppfattas dåligt 
integrerat och “oändligt långt bort” i systemet. Alternativa lösningar är att ha gränssnittet 
sittande på ena kontrollen för att specialisera kontrollerna för olika funktioner. 

Användarna ville ha större mångfald av interaktioner. Ett kontext-anpassat gränssnitt hade 
erbjudit flera interaktionsmöjligheter som anpassar sig beroende på vart spelaren befinner sig 
(vardagsrummet erbjuder ett differentierat utbud av interaktionsmöjligheter från köket o.s.v.). 
Utformandet finns i olika variationer, en möjlighet är att scrolla menyn med hjälp av den 
runda tum-knappen, vilket ger olika parametrar instanser att ändra mellan. Intervjun påvisar 
att miljön behöver bättre anpassningsbarhet och erbjuda flera perspektiv samt affekter.  

Detta fordrar fullständigt dynamisk ljussättning i spelmotorn, betydande att ljuset inte kan 
bakas in utan kalkyleras för varje frame. Frågan blir därmed logistisk om CPU- och GPU 
kapacitet/allokering samt lösningsutrymmets storlek och detaljeringsnivå. Jason Jerald (2010) 
nämner att en för låg uppdateringsfrekvens leder till break-in-presence samt åksjuka. 
Systemet har därför optimerats för att nå mellan 11 och 12 ms, vilket motsvarar 90 frames per 
sekund (Hz), det maximala för VR-utrustningen HTC Vive som använts i studien. Om all 
ljussättning är fullständigt dynamisk ligger systemets uppdateringsfrekvens på cirka fyrtiofem 
i de mest detaljerade delarna av vardagsrummet, som kan reduceras med större fokus på VR-
optimering (reduktion av antalet polygoner och textur-storlekar). 

6.4 Användarvänlighet 

Användarnas och stickprovets attityd från SUS-evalueringen är i grunden positiv till systemet. 
De svagaste punkterna som framkommit från SUS-evaluering är systemets integrerade 
funktioner. I den kvalitativa delen anser användarna att den indirekta kontrollen (panelen) 
kunde implementeras bättre, vilket kan vara en bidragande faktor till systemets låga 
integrations-resultat. Användare tror sig däremot ha en generellt positiv attityd till systemet, 

                                                 
4 På grund av objektens linjära estimationer och kontrollernas icke-linjära beteenden skapas jitter. (Jerald, 2015. s.414) 
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då de skulle vilja använda systemet ofta, samt att andra borde kunna lära sig systemet väldigt 
snabbt. Betydelsen är att navigation, selektering och manipulation fungerade bra för 
användarna och att panelen därmed ansågs som ett mindre problem för systemets helhet. 

2D planritningen är som tidigare nämnt fortfarande ett standardiserat verktyg och erhåller 
skalan på befintliga modeller (Bodin et al., 2013). VR kan skapa en alternativ arbetsprocess 
om behov är mer koncentrerade till spatiala logistikproblem, exempelvis materialfrågor (glas 
eller annat), placering av pelare och utsikten. Icke-förnimmelsebara utrymmen kan ge nya 
infallsvinklar av design-kontextet, där en aspekt som lyfts upp i intervjun är installations-
kollisioner vilka kan synliggöras i det virtuella utrymmet. Andra möjligheter innefattar hur 
elektricitet och ventilation går genom väggarna. Användarna redogör att det abstrakta och 
konceptuella stadiet i arbetsprocessen drar fördel från 2D planritningar, då arbetet på denna 
nivå drar nytta av den abstrakta naturen utan att begränsas av för hög detaljeringsnivå. Att 
implementera VR i idéstadiet gör det närmast kostsamt, då det blir svårare att ändra sig och gå 
tillbaka några steg. Arkitekternas expertis innefattar att uppfatta hur saker kommer bli redan i 
det konceptuella stadiet innan detaljerings-arbetet påbörjats. 

Det finns flera möjligheter till ökat engagemang med hjälp av virtuella rum, där argumenten 
för inkluderar mindre transportsträckor, spännande interaktionsmöjligheter och dynamisk 
kundanpassning med hjälp av personas. Det framkom att beställare, intressenter och kunder 
kan vara intressanta målgrupper eftersom de föredrar en immersiv miljö framför abstrakta 
ritningar. Det är svårt att vara fullständigt representativ för den slutgiltiga produkten vilket 
betyder att tydlighet angående rummets är anpassnings-orientering är viktigt.  

Spelmotorn Unreal Engine 4 användar forward-rendering, vilket anpassar informations-
behandlingen för VR. Fördelen blir att högre uppdateringsfrekvens nås på bekostnad av 
mindre verklighetstrogna texturer. Spelmotorn blir därmed inte en optimal plats för 
representativa illustrationer av den färdiga byggnaden, utan tjänar som interaktivt verktyg för 
bättre kommunikation av valmöjligheter och konceptuellt utforskande från kundens sida. En 
bestämmande faktor blir utgifter i relation till produktens trovärdighet där det finns motiv för 
att hålla VR på en abstrakt nivå för att reducera arbetskraft och kostnad. Om en tidseffektiv 
lösning framkommer finns intresse, men uppnår prototypen samma kostnad som en 
provlägenhet blir produkten mindre intressant. 

6.5 Önskebilder 

Representationsproblemet framkommer när designers presenterar material vilket inte 
överensstämmer med den slutgiltiga produkten. Målar designers upp lägenheten med skinande 
sol och skrattande barn kan en anta att bilden är fejkad, eftersom detta blivit en 
industristandard som inte nödvändigtvis är representativ för verkligheten (Jensen, L & 
Nilsson, T. Personlig kommunikation, 3 Maj 2017). Framkommer andra typer av miljöer är 
sannolikheten större att representationen är verklig. Detta leder till att förväntningarna 
överstiger perceptionen (Figur 2 - CD = P <E) (Buttle & Maklan, 2015, s.91). Lösningar 
innefattar att använda dynamisk ljussättning för att få flera miljömässiga instanser av 
byggnationen. Önskebild-problemet kan även förhindras med hjälp av 360-bilder tagna från 
den faktiska byggnaden eller dess motsvarighet vilket kan synas från vissa vinklar i det 
virtuella systemet. Detta reducerar representationsproblem, risker med klagomål i efterhand 
samtidigt som systemets användbarhet bevaras. 
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6.6 Metodkritik 

Alan Cooper et al. (2007) nämner att personas grundar sig på verkliga observationer, att den 
primära data ska vara synkroniserade med de potentiella användarna. Oftast sker det en 
kvantitativ förundersökning med etnografiska tekniker som bidrar till en segmentering av 
användare. Kritiken som lyfts in är att studiens personas grundar sig på sekundära empiriska 
källor, vilket brukar vara ett supplement till den primära datainsamlingen. Validiteten är inte 
akribi för att utvärdera persona och det är svårt att spåra om relevant data har använts. 
Christopher Chapman och Russell Milham (2006; citerat i Howard,2015, s.3) menar att det 
kan leda till att projektteamet målar upp stereotypiska representationer som blir snedvridna 
mot den faktiska användaren, samt att de snabbt kan bli föråldrade (Buttle & Maklan,2015; 
Cooper et al., 2007, s.81). 

Stickprovet är relativt litet, det är därför inte nödvändigtvis representativt för hela 
befolkningen. För att reducera inverkan av anomalier som hög datoranvändning och humör 
samt bakgrund hade ett större stickprov behövt göras som utgick från en bredare strategi än en 
bekvämlighets-insamling. Korrelationen mellan humör, datoranvändning och högt resultat 
kan bero på att datorvana leder till snabbare teknisk adaption av nya system, samt att gott 
humör leder till positiv attityd av den subjektiva upplevelsen i systemet som påverkar 
slutresultatet. Hög datorvana ger användarna bra förutsättningar för att sätta sig in i systemet 
och är en påverkande faktor i resultatet (Bangor et al., 2009; Jerald, 2015). Den generella 
attityden respondenter kom in med är Mycket bra eller Bra och påverkar den subjektiva 
upplevelsen av systemets användbarhet i positiv riktning. 

6.7 Slutsats  

För att kunna svara på frågeställningen har två delområden undersökts: SUS-evalueringen av 
interaktionsteknikerna bundna till prototypen och intervjun bidrog med djupgående samtal om 
användbarheten för arkitektur-domänen. 

Frågeställningen som undersökningen belyser råder som följande; 

• Hur användbart är interaktiv VR som ett kommunikativt verktyg inom arkitektur?  

Genom insamlade data kan frågeställningen besvaras. Utvärderingen som SUS lägger grund 
för erhåller ett värde på 77.5/100 poäng som indikerar att användarna är nöjda, men som sätts 
i relation till metodkritiken. Kvalitativa delen lyfte in djupare insikter angående panelens- och 
widgetens utformning och interaktionstekniker. SUS-evalueringen behövdes specificeras för 
varje interaktions-moment var för sig och ställas i relation till nuvarande tekniska lösningar 
som 2D renderingar. Mer genomförlig evaluering hade skapat djupare och mer riktade insikter 
i specifika fallgropar av systemets olika designområden. 

Genom analysen kan interaktionsteknikerna sammanfattas som följande;  

• Navigering: Teleportationstekniken lämpar sig bra. Den explicita grafiken behöver 
kontext-anpassas eftersom användarna nämnde dataspelsgrafik, vilket påvisar lägre 
närvarande enligt Jeralds (2015) resonemang. Gåbandstekniken önskades för kortare 
sträckor och antas ge förhöjd immersion. 

• Selektering & manipulering: Selektionen och manipuleringen erhöll naturligt 
interaktions-flöde. Nackdelen riktas till rummets objektmanipulering när kontrollen 
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går igenom modellerna och resulterar i break-in-presence. Konsistens av miljöns 
funktioner såsom möjlighet att ta upp objekt ger bättre immersion. 

• Indirekta kontroller: Panelen och widgetens reglage var systemets svagaste punkt. 
Fokuseringen låg på att hålla i panelen vilket reducerade användbarheten. Widgets 
hade dragit nytta av större träffyta för att underlätta pekfunktionen. Gränssnittet hade 
fördelaktigt integrerats i kontrollen. En mångfald av interaktions-funktioner angående 
miljö, modeller och instanser skulle resultera i bättre kognitivt flyt. 

Att implementera VR i syftet att utforma en central mötesplats för kommunikation och 
engagemang ses som en förutsättning för användarna. VR-systemet kan underlätta inverkan 
på beslutssammanhang och ge ökat engagemang via alternativa instanser som presenteras till 
intressenten. Prototypens nuvarande stadie uppnådde inte en tillräckligt hög användbarhet för 
att uppfylla användarnas preferenser i form av kreativitet och varierande teman. Positiv 
inställning framkom att arbetare vidare på tre instanser av ett rum som brukaren/intressenten 
eller arkitekten kan välja mellan.  

Önskebilder och kostnadseffektivitet 

Önskebilder som skapas i VR-system kan ge grund för att perceptionen av lägenheten inte 
överensstämmer med förväntningar som formats. Enligt Buttle & Maklan’s (2015) 
resonemang angående kundglädje (CD = P> E) finns det en orolig punkt som måste 
undersökas djupare och sättas i praktik. 

Användbarheten av ett VR-system ur ett kostnadsperspektiv är en komplex fråga där en 
mångfald av faktorer bör uppmärksammas och kalkyleras. Frågor om hur pass 
kostnadseffektivt systemet är i relation till en provlägenhet och vilka mervärden (kundglädje, 
lojalitet…) det ger. Utifrån studien kan inga definitiva svar angående prototypens 
marknadsvärde skapas. Undersökningen indikerar däremot genom intervjun på att visualisera 
instanser som dynamiskt kan förändras och interageras med har positiva anknytningar till sig. 

6.8 Fortsatta studier  

Under utvecklandet av prototypen och utvärderingen med användarna har nya idéer 
ackumulerats som kan stimulera arkitektur-branschens domän. Studien indikerar att det finns 
ett antal problem som behöver lösas för att uppnå en naturlig och kostnadseffektiv 
arbetsprocess. För att studiens koncept ska bli ett kommunikativt verktyg mot intressenten, 
behövs mer användardata av större segment och flera modifieringar av prototypen. Nedan 
redovisas delområden som kan bli intressanta att undersöka i framtida studier: 

• Testa produkten i en naturlig kontext: Prototypen ställs i spekulativ kontext, det 
hade varit intressant att evaluera jämförelsen mellan en provlägenhet och VR för att se 
om dagens VR-teknik överskrider provlägenheten. Vilket mervärde (t.ex. kundglädje) 
har flera instanser för systemet och i vilken utsträckning är det kostnadseffektivt? 
Effekten systemet har på andra områden, som i organisationen mellan kontor och 
hantverkare? Hur ser det kommunikativa samspelet ut? 

• Individuell kundanpassning: I tidigare skede av studien reflekteras det över 
Customer Relationship Management, vilket är ett centralt ämne att belysa eftersom 
VR-tekniken sammankopplar realtidsmarknadsföring och kommunikation. Ett område 
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av intresse var att bygga en server som är synkad till en spelmotor, där klienterna 
effektivt kan komma in i sitt förutbestämda tema (instans). Idéer och tankar var att 
databasen kan ge information om totalkostnad, trender inom inredning, 
materialinformation m.m. som ställs i relation till vilken inverkan den har 
(Kostnadseffektivitet, förhöjd kundglädje och kommunikation). 

• Användargränssnittet: I framtida projekt hade interaktionstekniker av indirekta 
kontroller varit intressant att ställa mot varandra och se vilken utformning uppnår 
högst användbarhet. 

• Logistik och placering: Framtida idéer som lyftes upp under intervjun var 
implementationen av ögonspårning och forskning inom logistik och informationsflöde. 
Ett praktiskt exempel var att sätta det i utrymnings-kontext, vart blickarna drar sig 
(skyltplacering) och ögonspårningen som läggs till grund för utvärdering. 
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8. Bilagor 

8.1 Figurer 

Figur A – The Cone of Experience (Jerald, 2015; Citerat i Dale, 1969) 

  

(Jerald, 2015, s.13) 

Figur B – CD = P > E 

CD = Kundglädje (Customer Delight), P = Perceptionen av framförandet/produkt (Perception 
of performance), och E = Förväntningen (Expectation) 

(Buttle & Maklan, 2015, s. 91 ) 

Figur C -  Detaljplaneprocessen 
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(Bodin et al., 2013, ss. 58-59) 

 
8.2 Frågeformulär & Intervju 

Figur 4 - System Usability Scale 

System Usability Scale

 
Välkommen till detta väldigt viktiga frågeformulär med vilket vi  får en djupare förståelse 

av användarupplevelsen av produkten. Vi är noggranna med att all din personliga 
information hålls i strikt konfidalitet. 

 
Om dig 

1. Ditt namn __________________________________________ 

2. Hur gammal är du?  

[16-25]  [26-30]  [31-35]  [36-45]  [45-60]  

3. Vad är ditt kön?   

[Man]  [Kvinna]  

4. Är du på gott humör just nu? 1 = mycket dåligt, 5 = mycket bra. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

5. Vad är din utbildningsnivå, inkluderande pågående studier?  

[Gymnasium]  [Kandidat]   [Master]  [Ingenjör]  

6.Vilken industri jobbar du i?  

[Visualisering]  [Student]   [Arkitekt]  [Annat____________________] 

7. Hur ofta använder du en dator en vanlig vecka? (timmar) 

[1-3]  [4-10]  [11-20]  [21-40]  [41+]  

8. Var snäll och evaluera din kännedom om följande programvaror. 
1 = mycket dåligt, 5 = mycket bra. 
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CAD  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  
 

3ds Max  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  
 

Maya  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  
 

Revit  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  
 

Sketchup  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  
 
 
Likert Formulär 
 
1 = Starkt emot, 5= Starkt med. 
 
1: Jag tror att jag skulle vilja använda detta system ofta. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

2: Jag tycker systemet var onödigt komplicerat. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

3: Jag tycker systemet var enkelt att använda. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

4: Jag tror att jag skulle behöva stöd av en teknisk person för att kunna använda detta 
system. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

5: Jag fann de varierade funktionerna i systemet bra integrerat. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

6: Jag tyckte att det fanns för mycket inkonsekvens i systemet. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

7: Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda systemet väldigt snabbt. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

8: Jag fann systemet besvärligt att använda. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

9: Jag kände mig väldigt tillitsfull när jag använde systemet. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

10: Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde använda systemet själv. 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  
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Figur 6. SUS-användartester 

System Usability Scale (SUS) 

Det virtuella rummet behöver utvärderas på plats. Som ramverk för evalueringen använder vi 
SUS som ger ett resultat mellan 0–100, där ett högre värde betyder positiv attityd till 
systemet. Vi fokuserar på olika delar av det virtuella rummet med hjälp av specifika uppdrag 
som testar systemets delar; interaktions-funktionalitet, användarcentrering och gränssnitts-
uppfattning. 

Vi har gjort följande uppgifter som utförs på plats i Campus Karlshamn: 

 

Uppgift 1 

 Introduktion:  

Den första övningen ämnar att testa interaktions-funktionen av navigationen med hjälp av 
VR-kontroller. 

 Uppgifts-steg 1 

• Lokalisera vardagsrummet i din omgivning. 

• Rikta en av VR-kontrollerna mot den flygande pilen vid vardagsrummet. 

• Håll in den runda knappen med tummen och rikta den strålande grafiken mot 
vardagsrummet. 

• Släpp knappen för att dig teleportera dig fritt. Utforska lägenheten i cirka 3 minuter 
med teleportations-funktionen. Öppna dörrar med tryck-knappen vid pekfingret. 

Uppgift 2 

 Introduktion: 

Nästa övning prövar användarvänligheten av modellernas interaktionsdesign. 

Uppgifts-steg 2 

• Förflytta dig tillbaka till vardagsrummet. 

• Teleportera dig till byrålådan i hörnet av vardagsrummet. 

• Korsa en av VR-kontrollerna med byråns lådknopp. 

• Håll in tryckknappen vid pekfingret och dra ut lådan. Dra ut lådorna tills du hittar en 
bok. 

• Korsa VR-kontrollen med boken och använd tryck-knappen igen för att ta upp boken.  

• Placera boken på kaffebordet. 

 

Uppgift 3 
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 Introduktion: 

 Nästa övning prövar användargränssnittets funktionalitet. 

 Uppgifts-steg 3 

• Lokalisera soffan i vardagsrummet 

• Hitta den tillhörande flygande panelen och titta på användargränssnittet. 

• Rikta VR-kontrollen mot användargränssnittet och välj valfri modell genom att trycka 
på den stora runda knappen vid tummen. 

• Välj bland de olika alternativen tills du hittar något du gillar. 

 
 

8.3 Teknisk bilaga 

8.3.1 Hårdvara 

Under studiens gång har tre datorer använts för att genomföra gestaltningen, samt HTC Vive.  
Hårdvaran redovisas nedanför: 

Skolan: 

Operativsystem  Windows 10 Home 

Processor  Intel(r) Core(™) i5-6600k @3,5Ghz 

RAM-minne  32 GB 

Grafikkort  Nvidia Geforce GTX 1080 

Christoffer:  

Operativsystem Windows 10 Pro 

Processor 2 st: Intel Xeon E5-2630 V3 2,4 GHz 20MB. 

RAM-minne 8 st: Samsung 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz CL15 ECC Reg. 

Grafikkort PNY Quadro K2200 4GB 
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Axel: 

Operativsystem  Windows 7 

Processor  AMD Ryzen 5 1600 

RAM-minne  2 st: Kingston Value DDR4 2400MHz 8GB 

Grafikkort  MSI GeForce GTX 1050 

HTC Vive:  

Bildskärmsupplösning 2160x1200, (1080x1200 per öga) 

Uppdateringsfrekvens 90 Hz 

Maximalt synfält 110° 

Tracking 2st SteamVR Lighthouse IR trackers 

Medföljande tillbehör Två handkontroller, Två rörelsesensorer 

  

8.3.2 Mjukvara 

• Statistical Package for the Social Sciences: SPSS är en programvara som används för 
statistiska analyser. Programvaran används ofta inom beteende vetenskap, 
marknadsanalyser, data management, för att lägga grund för datautvinning . Valet av 
programvaran grundar sig på tidigare erfarenheter och en väletablerad programvara 
inom marknaden. (Buttle & Maklan, 2015. s. 137)  

• Revit: Revit är en programvara som ägs av företaget Autodesk. Revit är programvara 
för BIM (Byggnadsinformationsmodeller) vilket stödjer en  tvärvetenskaplig 
designprocess. BIM samlar all information från byggnaden; Energi, VVS, 
infrastruktur, konstruktion,  material  m.m. där Revit omvandlar informationen till 
insikt till övriga Projektägare- teammedlemmar. Programvaran valdes dels av tidigare 
erfarenheter för att disponera tiden väl under den givna tidsramen, samt för att snabbt 
kunna använda Revits standardiserade komponent familjer (t.ex. Tak, golv, väggar, 
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fönster, dörrar m.m.), som även tillåter användaren att anpassa dem efter sina behov. 
Sedan exporteras Revit-projektet till 3Ds max där metadata bevaras (t.ex. material, 
ljussättning, geometri m.m.) och de sista detaljerna kan läggas in. 

https://www.autodesk.se/products/revit-family/overview 

• 3Ds max 2017: Programvaran 3Ds max utvecklades av samma företag som Revit, 
Autodesk. Programvaran används för 3D modellering, animering, rendering, 
simulationer och visuella effekter. Programvaran används ofta i spelutveckling, 
reklam- och visualisering. Liknande 3D program är Maya, som vi båda tycker 
tillämpar sig bättre åt animering av egen erfarenhet och där 3Ds max får stå för 
modellering. 

https://www.autodesk.se/products/3ds-max/overview 

• Zbrush 4R7: Zbrush är ett digitalt skulpterings-program som ägs av pixologic. 
Användaren har möjlighet att skulptera modeller i ett högt antal polygoner för att nå 
en hög detaljnivå, upp mot 40 miljoner polygoner som kan optimeras och ge fina 
texturer (som senare kan läggas på lägre polygon-modeller). En programvara som är 
standardiserad i branschen och som vi är erfarna med. 

http://pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R7/ 

• Unreal Engine 4: Unreal Engine 4 är en spelmotor som ägs av Epic games och är en 
av de största plattformarna inom spelindustrin (med b.la. Unity & CryEngine). En 
kraftfull spelmotor som ger en solid grund att börja skapa VR-system. Främsta 
anledningen att vi använde UE4 är att de använder “blueprint”, som är visuell kod. För 
nybörjare så lämpar det sig väldigt bra för oss att kunna navigera och diskutera vad 
varje funktion gör, där användaren även har möjlighet att programmera i C++. 
Tidigare erfarenhet av programvaran gjorde också valet enklare, att ha en övergriplig 
förståelse till dess funktioner och gränssnitt. 

https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4 

• Substance designer 6: Substance designer 6 är ett standardiserat material-verktyg som 
ägs av företaget Allegorithmic. Programvaran producerar material som ger designern 
full kontroll på oändliga variationer. Hög texturkvalité där alla relevanta mappar kan 
skapas och implementeras snabbt i projektet. Varför vi valde Substance designer 6 är 
att det är en standardiserad programvara och tidigare erfarenhet. 

https://www.allegorithmic.com/ 

Figur 17. Programvaruprocess. 
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