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Abstrakt - Svenska 
Centralt inom Virtual Reality är upplevelsen att det digitala uppfattas som verkligt. Men varför känns just 

den här upplevelsen verklig? Genom att undersöka flera olika perspektiv på Virtual Reality, verklighet 

och nedbrytningar av begrepp inom tidigare Virtual Reality-forskning sökte vi att se hur denna 

verklighetskänsla uppstod, och kunde användas, inom Virtual Reality-spel. Genom ett gestaltningsarbete 

som fokuserade på olika typer av scener och kontrollsystem strävade vi mot att föra en diskussion om de 

olika teoriernas praktiska applikation. 

Nyckelord: Virtual Reality, presence, immersion, HMD 

 

Abstract – English 

Central to Virtual Reality is the experience of the digital as the real. But from where does this experience 

stem? By investigating several different perspectives on Virtual Reality, reality and deconstructions of 

concepts in previous Virtual Reality-science we’ve looked into the creation of this sensation of reality in 

Virtual Reality-games. Through a practical project, focusing on different types of scenes and control 

schemes, we then sought to create a discussion focusing on the practical application of the differing 

theories. 
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Bakgrund 
The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of 

matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a 

room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate 

programming such a display could literally be the Wonderland into which Alice walked. (Sutherland, The 

ultimate display, 1965) 

 

Med de orden avslutar Ivan Sutherland föredraget ”The Ultimate Display” för 50 år sedan. I detta 

teoretiserade Sutherland om teknologi som skulle låta oss besöka – både se på, höra och känna – en 

digital värld kontrollerad av en dator. Det teoretiska slutmålet skulle vara den så kallade ”Ultimata 

displayen”, teknologi som replikerar verkligheten till den gräns att det blir verkligt – en digital stol blir 

sittbar, en kula dödlig. Tre år senare tog Sutherland de första stegen mot detta med Damokles svärd, ett 

headset som tillät användare att använda sin egen syn för att se det digitala. (Sutherland, A head-mounted 

three dimensional display, 1968)  

 

Att drömma om teknologi som kunde skapa sin egna verklighet var inte Sutherland ensam om. 1962 hade 

Morton Heiligs skapat Sensorama, en enpersonsbiograf som med hjälp av bland annat luft, lukt och 3D-

film hade målet att “develop realism in a simulated situation.” (United States of America Patentnr 

3,050,870, 1962) Och redan 30 år tidigare hade Stanley Grauman Weinbaum i sin fiktion beskrivit 

Pygmalion’s Spectacles - en mask som med avancerad sinnesmanipulation sände personer till Paracosmas 

utopia. (Grauman Weinbaum, 1949) Dessa visioner och skapelser kom att lägga grunden för det som idag 

kallas för Virtual Reality (VR). 

 

30 år efter Damokles svärd hade VR sett sina första steg in i den kommersiella marknaden med Virtual 

Boy (Nintendo, 1995) för hemmabruk och Virtualitys arkadmaskiner (Virtuality, 1991 & 1994) som 

kanske de mest minnesvärda exemplaren. Framåt slutet på milleniumet hade däremot bubblan brustit och 

i en genomgång av utvecklingen av teknologin bakom VR konstaterade Frederick P. Brooks “VR almost 

worked in 1994 […] VR now barely works.” (Brooks, 1999, s. 1).  

 

2012 började VR göra en kommersiell återkomst. Genom crowdfunding finansieras Oculus Rift (Oculus 

VR, 2012 & 2014) och de kommande åren utannonserar bland annat Valve, Sony & Samsung sina egna 

VR-headsets. “VR is moving to the home.” skriver Mel Slater, professor i virtuella miljöer och ledare 

för  EVENT-labbet på University of Barcelona, som fortsätter “If people in their millions will be using 
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these systems for hours a week, we really need to understand the impact of this on their lives and the 

resulting social impact”. (Slater M. , 2014) 

 

Virtual Reality har kommit långt sedan Sutherlands vision för 50 år sedan. Samtidigt har spelindustrin 

kommit långt sedan den senaste “vågen” av kommersiell Virtual Reality för 20 år sedan. Att vi valde att 

inleda med just dessa korta historieglimtar är dels för att visa hur VR inte är något som uppkom över natt. 

Snarare är det ett område som för både kommersiella och vetenskapliga intressen varit intressant i ett 

halvt sekel. I och med detta finns det en guldgruva av information och kunskap som väntar på att 

användas i skapandet med den VR-teknologi som är under utveckling idag. Vi som är författare till det 

här dokumentet representerar en generation av både spelkreatörer och människor som växt upp mellan 

den kommersiella VR:en i 90-talets början samt den nya vågen av VR som vi ser på horisonten idag. 

Genom att undersöka VR-forskningen som kom före oss vill vi därför dels utveckla vår egen kunskap 

samt se vad för roll den här kunskapen har i ett samtida perspektiv.  

 

Centralt inom marknadsföringen och diskussionen kring Virtual Reality har vi uppfattat ideen om VR 

som verklighetsersättande. När man spänner på sig ett HMD kan upplevelsen av det virtuella överskrida 

det verkliga och övertyga om att det vi ser framför oss faktiskt är verkligt. Men det här väcker ju 

självklart frågor - vad menar vi när vi säger att “Virtual Reality känns verkligt” och vilken roll spelar 

denna “verklighetskänsla” i Virtual Reality-spel? Som följd av detta ser vi det också som intressant att 

fråga “Kan virtual reality kännas verkligt?” och vad dikterar i så fall denna verklighet? 

 

Frågeställning 
Varför känns Virtual Reality verkligt? 

 

Syfte 
Syftet med det här arbetet att undersöka känslan av att det vi upplever i Virtual Reality som verkligt. Vi 

ser i egenskapen av spelkreatörer ett branschintresse i detta – ju mer förståelse som finns för hur Virtual 

Reality fungerar och påverkar dess användare desto mer utrymme finns det för skapande inom det. 

Genom att undersöka hur det här verklighetsfenomenet uppstår och själva skapa med det i åtanke hoppas 

vi kunna diskutera just hur och var dessa gränser formas. 
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Arbetsfördelning 
Arbetet har skett främst i två perioder – en under våren och en under hösten 2015. Under vårperioden 

skedde ett starkt gemensamt arbete – där både Björn och Johan läste separata texter, diskuterade sedan 

deras värde och läste de gemensamt om de sågs som intressanta för texten som helhet. I detta skedde 

också ett start gemensamt skrivande där turer togs om sitta vid skrivbordet med den andra häckandes över 

axeln, redo att ge feedback och diskutera det som skrevs. På grund av detta kan vi inte lägga ett 

individuellt ägande på stora delar av arbetet som skedde under denna tid – och som i rubriksväg går från 

inledningen till metodstexten.  

 

Under höstperioden befann vi oss på olika platser och kunde därför inte tillämpa samma arbetsmetod. 

Istället tog Björn ansvar för skrivandet med avrapportering till Johan. Denna period bestod först av ett 

omskrivande av tidigare delar – där Steuer fick en större roll vilket ledde till ändringar i främst ”Vad är 

Virtual Reality?” – inom vilket feedback på språk och innehåll gavs av Johan efter att större stycken 

skrivits. Diskussion & Resultat skrevs via en diskussion som fördes genom chattprogram samt 

internetsamtal, något som i metodik låg nära hur vårens arbete såg ut. 

 

Tidigare & aktuell Forskning 

Vad är Virtual Reality? 

Brooks Teknologi 
För att kunna diskutera Virtual Realitys användningsområden måste vi först diskutera vad vi menar när vi 

säger Virtual Reality. Frederick P. Brooks definierar VR-upplevelsen som en upplevelse där en användare 

är försjunken i en responsiv virtuell värld. (Brooks, 1999) Teknologi som kan skapa denna upplevelse är 

VR-teknologi. I denna definition utesluter Brooks bland annat traditionella bildskärmar då de inte isolerar 

användaren från den omgivande miljön: Eftersom de sinnesintryck användaren tar till sig samtidigt 

kommer både från den virtuella och fysiska världen kan användaren inte försjunka sig totalt i den 

virtuella. Snarare definierar Brooks VR specifikt som användandet av t.ex. huvudmonterade displays 

(HMDs) då de blockerar motstridiga sinnesintryck från den verkliga icke-virtuella världen. (Brooks, 

1999) 

 

Brooks definition av VR som teknologi som avskärmar yttre stimuli och samtidigt simulerar sinnesintryck 

virtuellt är antagligen likt den popkulturella bild som många ser framför sig när de hör orden Virtual 

Reality: det är hjälmar som täcker personers huvuden och datahandskar, eller motsvarande 
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inmatningssystem, som tillåter dem att interagera direkt med den virtuella miljön. Detta är däremot 

knappast den enda definitionen av VR utan andra har uppstått med andra fokus och andra mål, bland 

annat i ett försök att bättre förklara själva upplevelsen av Virtual Reality. 

 

Steuers Upplevelse 
Enligt Jonathan Steuer leder en sådan definition av Virtual Reality, baserat på teknologin som skapar VR-

upplevelser, till flera problem. Dessa manifesteras bland annat i en dikotomi där saker antingen är ”VR” 

eller ”icke-VR”. I denna dikotomi försvinner möjligheten att prata om dimensionerna inom VR och hur 

olika system relaterar till varandra. (Steuer, 1992) Steuer skriver om detta att ”It fails to provide any 

insight into the processes or effects of using these systems, fails to provide a conceptual framework from 

which to make regulatory decisions, fails to provide an aesthetic from which to create media products, 

and fails to provide a method for consumers to rely on their experiences with other media in 

understanding the nature of virtual reality.” (Steuer, 1992, s. 4)  

 

För att undvika denna teknologibaserade fallgrop föreslår Steuer istället en definition av Virtual Reality 

som “A “virtual reality” is defined as a real or simulated environment in which a perceiver experiences 

telepresence.” (Steuer, 1992, s. 7) Presence, skriver Steuer, kan förstås som känslan av att vara i en miljö. 

Detta varande uppstår bland annat ur vår uppfattning om sinnesintrycken vi tar in och är enligt Steuer 

något som vi i det dagliga livet tar för givet. När vi upplever media tar vi däremot till oss två miljöer på 

samma gång – den naturliga vi befinner oss i och den miljö som förmedlas av mediet. När det förmedlade 

mediets upplevelse tar överhand upplever vi Telepresence, upplevelsen av att vara i en förmedlad - en 

medierad - miljö. Som exempel på detta ges både hur vi upplever en känsla av varande i icke-verkliga 

virtuella världar, som de som är skapade av datorer i moderna spel, men även hur användandet av en 

säkerhetskamera som befinner sig på en annan plats i den verkliga världen skapar en känsla av att vi 

befinner oss på platsen snarare än i kamerans kontrollrum. (Steuer, 1992) 

 

Genom denna definition hävdar Steuer att allt från telefonsamtal, till bokläsande, och till datorspelande 

kan ses som VR då de alla ger upphov till telepresence. Dessa ger därmed referenspunkter när vi 

diskuterar den teknologi som Brooks kallar VR – med HMDs och liknande. Genom att fokusera på just 

upplevelsen som teknologin framkallar skriver Steuer ”[…] this definition specifies the unit of analysis of 

VR — the individual — since VR consists of an individual experience of presence. Thus, dependent 

measures of VR must all be measures of individual experience, providing an obvious means of applying 

knowledge about perceptual processes and individual differences in determining the nature of VR.” 
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(Steuer, 1992, s. 10). Genom detta får vi chanson att diskutera VR-upplevelsens dimensioner och hur den 

kan variera snarare än att fastna i att försöka bestämma dikotomin om när något är, eller inte är VR. 

 

Slaters mellangrund 

Just dessa dimensioner av VR har länge varit fokuset för Mel Slaters forskning. Slater själv definierar VR 

– likt Brooks – som en typ av teknologi. Den definieras däremot som “a technological system that can 

precisely substitute a person’s sensory input and transform the meaning of their motor outputs with 

reference to an exactly knowable alternate reality (“knowable” to distinguish from dreams or 

hallucinogenic experiences).” (Slater M. , 2014)  

VR-teknologi enligt Slater är alltså teknologi som både kan tolka våra motoriska uttryck samt 

sända och manipulera våra sinnesintryck. Slaters definition kan vid en första anblick verka 

främmande men den bygger i själva verket på en vidareutveckling av bland annat det presence-

begrepp som Steuer diskuterat och definierat VR-upplevelsen efter. (Slater M. , 2009) Till 

skillnad från Steuer gör dock Slater ingen skillnad på begreppen presence eller telepresence utan 

beskriver presence som ”the ‘sense of being there’ in the environment depicted by the virtual 

reality system”. (Slater M. , 2009, s. 3551)  För Slater uppstår alltså VR-upplevelsen som ett led 

av teknologin, snarare än att vara det som definierar den. I stycket “Mel Slaters nedbrytning av 

Närvaro” går vi in i närmare detalj på den vidareutveckling av upplevelsen som Slater bygger sin 

VR-definition på. 

 

Slater gör däremot en poäng i att använda separata definitioner inom VR mellan exocentriska 

system, där användaren interagerar med en digital värld på en separat skärm, och egocentriska 

system, där användaren genom teknologi – som t.ex. HMDs - sätts in i den digitala världen. 

Dessa egocentriska system kallar Slater istället IVE eller IVR, Immersive Virtual Environments / 

Reality. (Usoh & Slater, 1995)  

 

För att diskutera hur olika VR-system relaterar till varandra föreslår Slater ett hierarkiskt system 

där olika typer av teknologi värderas efter hur immersiva de är. För att förklara detta skriver 

Slater att “Immersion is a description of a technology, and describes the extent to which the 

computer displays are capable of delivering an inclusive, extensive, surrounding and vivid 

illusion of reality to the senses of a human participant.” (Slater & Wilbur, 1997, s. 3)  Immersion 

kan alltså beskrivas som ett systems objektiva förmåga - baserat på dess tekniska kvalitet - att 
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skapa en illusion av verklighet hos användaren. Dessa system kan i sin tur rangordnas baserat på 

denna kvalitet. T.ex. traditionella bildskärmar kan inom detta system ses som en lägre grad av 

VR än de HMDs som Brooks tidigare beskrev. Logiken bakom hierarkin av VR är enligt Slater 

denna: Ett lägre system kan simuleras av ett högre, men inte tvärtom. Vi kan ta på oss en HMD 

för att i en simulation sätta oss vid en vanlig bildskärm, med alla de sinnesintryck som denna 

situation skulle ge i verkligheten simulerade, men vi kan inte på en vanlig bildskärm återskapa 

det motsatta. (Slater M. , 2009) 

 

För både Slater och Steuer används ordet närvaro, för Slater presence och Steuer specifikt som 

en viss typ av presence: telepresence, som en beskrivning av “känslan av att man faktiskt är 

där”. Bådas definitioner av virtual reality ( (Steuer, 1992) (Slater M. , 2009)), som en upplevelse 

eller miljö inom vilken en användare känner sig “som om man är där”, delar många likheter. 

Slater återgår däremot till hur olika teknologier relaterar till varandra för att dels kunna bryta ned 

närvaro-begreppet ytterligare men också för att kunna definiera olika typer av VR.  

 

Avslutande tankar 
Vi har i det här avsnittet diskuterat tre definitioner av Virtual Reality. På ena sidan har vi Brooks som 

definierar VR efter teknologi – huvudmonterade hjälmar som visar oss virtuella miljöer och datahandskar 

som låter oss interagera med dessa – och som nästan motsatt till dessa har vi Steuer som definierar VR 

som en upplevelse – genom att känna oss som vi är närmare en medierad miljö än den fysiska kring oss 

uppnår vi VR-upplevelsen. Som en mittpunkt mellan dessa står Slater – som dels bryter ned VR-

upplevelsen men även teknologin som framkallar den i sina grunddelar.  

 

Genom att inte enbart fokusera sin definition på VR-teknologi utan även på en typ av upplevelse som är 

VR slipper Brooks undan en del av den kritik som Steuer riktar mot just teknologibaserade definitioner. 

Denna upplevelse uppfyller säkert kravet för konceptuell analys mellan olika system: genom att 

undersöka den subjektiva upplevelsen som uppstår i systemen får vi ett mått, eller i alla fall en grund, för 

att diskutera hur de relaterar till varandra. Problematiken i Brooks definition ligger snarare i teknologin – 

den definieras efter kvalité inom områden som uppdateringsfrekvens och upplösning. Den standard som 

Brooks definierar 1999 är förlegad ett par år senare. I kontrast med dagens teknologi ser den närmast 

uråldrig ut. I det här kan man se den osäkerhet som Steuer pekar ut i dikotomin mellan VR och icke-VR: 
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När teknologin för VR definieras efter dess kvalité riskerar den samt de arbeten som bygger på den att bli 

daterade. 

 

Brooks definition av VR-teknologi är i grunden pragmatisk. Den tillåter honom att identifiera en typ av 

teknologi som VR och sedan arbeta med att förbättra den. När man sätter upp Steuers och Brooks 

definitioner mot varandra är det lätt att föreställa sig att de existerar som motpoler. Däremot delar de 

likheter – främst i det som inom båda kan kallas för VR-upplevelsen. Där Brooks behandlar den som 

periferi - någonting som uppstår ur en typ av teknologi som är VR - sätter Steuer den istället centralt och 

definierar VR helt efter den: VR är VR-upplevelsen, inte teknologin som framkallar den. Steuer själv 

poängterar att detta är en konceptuell definition men att detta tillåter oss att ställa frågor om hur VR 

relaterar till annan media: på vilket sätt är en bok, ett telefonsamtal eller ett spel VR? Boken får oss att 

känna oss som vi befinner oss i en historisk berättelse, telefonsamtalet i samma rum som den vi pratar 

med, spelet i en annan värld. Genom detta bryts dikotomin om VR och Icke-VR, istället kan allt ge olika 

subjektiva VR-upplevelser. I samband med detta får man även en bild av vad VR-teknologi är. Det är helt 

enkelt teknologi som har en extra stark förmåga att framkalla den här upplevelsen. Genom att inte 

fokusera på dess kvalité utan enbart resultatet den för med sig får vi även chansen att jämföra både dåtida, 

nutida och framtida system. 

 

Likt Brooks definierade Slater VR efter teknologin, dock genom att fokusera på dess förmåga att 

manipulera våra sensoriska system och tolka våra motoriska handlingar. Därmed tar Slater ett steg bort 

från idén om kvalitet som definierande faktum. Snarare går VR-teknologin mot ett perfekt system som 

kan replikera och besvara alla de handlingar som vi utför för att uppfatta världen omkring oss. Genom 

detta kan system definieras och diskuteras inom VR-termer baserat på hur många, och hur väl, av dessa 

handlingar de stödjer. Konceptet av VR och icke-VR existerar fortfarande men den kritik Steuer riktar 

mot en sådan dikotomi - bland annat att den skulle förhindra oss att diskutera dimensioner inom VR - 

försvinner i fokuserandet på handlingar.  

 

Eftersom flera av de olika definitioner vi har diskuterat ofta delar på uttryck - och ofta även använder dem 

på olika sätt - känner vi ett behov av att klarifiera språket som vi kommer använda framöver i den här 

uppsatsen. Vi ställer därför upp följande uttryck: VR-upplevelsen berör det som Steuer beskriver som VR 

– en upplevelse som definieras efter närvaron av telepresence - och VR-teknologin berör det som Slater 

kallar IVR – teknologi som avskärmar oss från verkligheten för att skapa upplevelser. Dessa två uttryck 

existerar inte i vakuum utan är beroende av varandra – upplevelsen skapas genom användandet av 

teknologin och teknologin definieras efter dess förmåga att skapa upplevelsen. Genom detta vill vi behålla 
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möjligheten att senare diskutera VR både som teknologi samt som en upplevelse och hur dessa två 

infallsvinklar kan användas eller påverkar spelskapandet. 

 

Begreppen Presence & Telepresence delar många likheter – speciellt Slaters definition av Presence är mer 

eller mindre identisk med Steuers av Telepresence. För att undvika förvirring mellan de båda uttrycken 

översätter vi därför detta till Närvaro. För att beskriva detta uttryck följer vi Steuers definition men 

samtidigt är vi främst intresserade av att diskutera detta i det teknologiska sammanhang som presenterats 

av Slater. Vi behåller uttrycket Immersion för att beskriva ett systems objektiva förmåga för att skapa 

verklighetsliknande sinnesintryck. 

Vad är verklighet? 
I boken ‘Infinite Reality: Avatars, Eternal Life, New Worlds and the Dawn of the Virtual Revolution’ 

(Blascovich & Bailenson, 2011) hävdar Jim Blascovich och Jeremy Bailenson att alla böcker eller 

diskussioner om Virtual Reality måste börja med en definition av vad verkligheten, dvs Reality-delen av 

Virtual Reality, faktiskt är.  

 

I både Slaters och Brooks definitioner av VR berörde vi hur manipuleringen av sinnesintryck har en 

central roll när det kommer till att definiera vad exakt VR är. Det här liknar Blascovich och Bailensons 

definition av verklighet: Verkligheten är en subjektiv konstruktion, där våra hjärnor tar in och tolkar 

extern stimuli för att skapa en personlig uppfattning av verkligheten. “Ours is not a passive relationsship, 

where reality is and we simply experience it; reality is, in fact, a product of our minds - an ever-changing 

program consisting of a constant stream of perceptions.”, sammanfattar de. (Blascovich & Bailenson, 

2011, s. 14) 

 

Det kan verka som ett enkelt svar på en komplex fråga att definiera verkligheten efter våra sinnesintryck. 

Samtidigt är det en definition som är relevant för Virtual Reality: Om vi definierar verkligheten efter vad 

våra sinnen upplever och vi definierar VR efter en manipulering av våra sinnen så skapar vi en förståelse 

för vad vi menar när vi t.ex. säger att en VR-upplevelse känns verklig. Det här tänket kan ses i både 

Steuers definition av VR-upplevelsen – en upplevelse som uppstår när de virtuella intrycken tar företräde 

över de fysiska - och Brooks fokus på teknologins förmåga för sinnesmanipulation. När vi kontrollerar 

både verkligheten, genom den digitalt skapade världen, och sättet som en användare tar till sig den, 

genom teknologins sinnesmanipuleringar, kan man lätt föreställa sig just hur kraftfullt användandet av 

VR är. 
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Låt oss ta ett personligt exempel: Under ett tidigare arbete spände vi på oss ett Oculus Rift-headset och ett 

par hörlurar, båda kopplade till en dator där en virtuell slänggunga stod redo att startas. I programmet 

spelades musik, vindsus, passagerarskrik och andra ljudeffekter som man associerade med en 

nöjesfältsupplevelse. Under våra virtuella fötter, hängandes i luften när vi kollade ner, såg vi marken rusa 

förbi. Framför oss sträckte en stad ut sig och bredvid oss susade träden.  

 

Under åkturen upplevde vi känslan av att marken närmade sig och reagerade på detta på samma sätt som 

vi hade gjort i verkligheten: Vi kände vertigo, knöt våra händer och svettades. Samtidigt varierade det här 

mellan oss: En kände knappt av det samtidigt som en tyckte att det hade känts extremt verkligt, trots att 

vare sig slänggunga, vind eller mark faktiskt varit där. Poängen med den här anekdoten är att likt verkliga 

omständigheter hade vi reagerat subjektivt enligt våra egna tolkningar av sinnesintryck. 

 

Genom att förstå verkligheten som en subjektiv upplevelse får vi också en referenspunkt för att diskutera 

även VR som en subjektiv upplevelse. 

Mel Slaters nedbrytning av närvaro 
Hur kommer det sig att det t.ex. “känns som att vi är där” i upplevelser med en hög närvaro? Varför, och 

kanske framförallt när, tar det virtuella företräde över det fysiska? När vi tidigare besökte Slaters VR-

definition kunde den läsas som “Teknologi som tillåter en manipulation av det vi sensoriskt uppfattar och 

hur vi motoriskt reagerar.” Dessa sensoriska intryck och motoriska uttryck existerar inte separat, skriver 

Slater, utan ”In order to perceive it is necessary to act”. (Slater M. , 2014, s. 1). Detta kallas för 

sensorimotorik: hur vi upplever världen – fysisk eller virtuell – är subjektivt men det sker efter 

gemensamma regler. (Slater M. , 2009) Genom att studera dessa får vi en större förståelse för hur vi 

förnimmer världen, och i sin tur också VR-upplevelsen.  

 

I ”Vad är Virtual Reality” diskuterade vi tre definitioner av begreppet VR. En av dessa kom från Mel 

Slater, professor i Virtuella Miljöer samt ledare för The Experimental Virtual Environments (EVENT) 

Lab for Neuroscience and Technology på University of Barcelona. Slater har under en längre tid utfört 

experiment med VR-utrustning där han jämför virtuella och verkliga händelser. I illusion and plausibility 

can lead to realistic behaviour in immersive virtual enviroments (2009) vill Slater genom att införa nya 

begrepp samt underbygga dessa förklara och gå på djupet om varför virtual reality kan uppfattas som 

verkligt. 
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Baserat på en serie virtuella experiment presenterar Slater tre begrepp för att förklara varför en virtuell 

upplevelse kan kännas verklig. Dessa begrepp är immersion, Place Illusion (PI) och plausibility Illusion 

(PSI).  

 

I samband med Slaters definition diskuterade vi hur ett VR-teknologiskt system kan ses som en högre 

grad av VR än ett annat om det har en högre immersion. Detta är ett systems objektiva förmåga att skapa 

en VR-upplevelse – genom användandet av t.ex. en HMD kan ett system ha en högre immersiv förmåga 

än ett system som använder sig av en vanlig plattskärm.  

 

Slaters definition av immersion sker efter de Sensorimotor Contingencies (SCs) som ett system tillåter. 

SCs är de handlingar vi som människor utför för att uppfatta vår omgivning, t.ex. att rotera på huvudet 

och röra på blicken för att se något till sidan av oss. Teknologin bakom och strukturen på ett system bidrar 

därför till definitionen av dess immersivitet: För att skapa en SC som motsvarar att röra på huvudet måste 

vi använda oss av en HMD eller ett liknande instrument som tillåter oss att mäta hur användaren rör på 

huvudet och sedan översätta denna handling till den virtuella världen.  

 

Som en partner till immersionen definierar Slater begreppet Place Illusion (PI). PI är en vidareutveckling 

på begreppet närvaro och definieras som “Det är den övertygande illusionen av att vara på en plats trots 

vetskapen av att man inte är där”. (Slater M. , 2009, s. 3551) Behovet av att definiera ett nytt begrepp för 

att beskriva detta är enligt Slater för att begreppet närvaro har utvecklat flera betydelser, varav enbart 

vissa är relevanta att diskutera på samma sätt som PI.  

 

Enligt Slater är PI en subjektiv upplevelse och kan därför inte direkt mätas men indirekta metoder, så som 

jämförelser mellan reaktioner på virtuella och fysiska situationer, har använts. En sådan mätning berättar 

däremot snarare enbart om man upplever PI. Det går däremot inte att säga “hur mycket” man upplever det 

– det är som upplevelse inte kvantifierbart. (Slater M. , 2009) 

 

För att beskriva skillnaden mellan Immersion och PI presenterar Slater ett exempel. Två användare har 

båda testat ett system där skärmar bildar en kammare som omringar dem. Användare A rapporterar under 

tester en svag känsla av PI och användare B en stark. För att förstå detta måste vi se närmare på de båda 

användarnas beteenden. Användare A har genom att röra sig runt i kammaren under testet nått gränserna 

för simulationen och både sett pixlar på skärmarna samt objekt från utanför kammaren. I kontrast till detta 

har användare B stått kvar i mitten av kammaren. Genom att söka efter och hitta gränserna för 
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simulationen har användare A skapat möjligheter för PI att brytas till en högre grad än användare B. 

“Immersion bestämmer gränserna inom vilka PI kan uppstå” poängterar Slater. (Slater M. , 2009, s. 3552) 

 

Det tredje begreppet för att beskriva upplevelser i VR är Plausibility Illusion (PSI). Om PI är en illusion 

som säger att strukturen för en upplevd värld är riktig är PSI en illusion som säger att denna världs 

innehåll är riktigt. För att förklara skillnaden mellan PI och PSI tas ett experiment upp. I en virtuell miljö 

möter du en kvinna. Du kan se henne och även röra ditt huvud för att se saker bakom och runt henne på 

ett realistiskt sätt. Detta leder till PI. Plötsligt ler hon och ställer dig en fråga. Du reagerar på leendet, 

genom att t.ex. le tillbaka, och svarar på frågan trots vetskapen om att hon inte är verklig. Denna reaktion 

på en interaktion med världens innehåll är Psi. (Slater M. , 2009) 

 

Om PI är “att man är där” är snarare PSI “det som händer händer verkligen”. Förutom vid händelser som 

är direkt riktade mot användaren kan även PSI uppstå när användaren enbart är en åskådare. Enligt Slater 

är scenens trovärdighet det viktiga, om scenen inte verkar trovärdig kommer PSI att brytas. Och till 

skillnad från PI är det svårare att återställa PSI. För när man är medveten om att en virtuell miljö är 

ologisk snarare än inkorrekt så är det svårare att återigen börja tro på den. (Slater M. , 2009) 

 

Det här kan relateras till vår tidigare anekdot om den virtuella slänggungan - flera personer testade samma 

VR-spel under samma förutsättningar. Immersionen för systemet, kombinationen av mjukvara och 

verktyg, var därmed detsamma för alla deltagare. Samtidigt rapporterade en att det inte alls kändes 

verkligt och en annan att det kändes extremt verkligt. Uppenbarligen hade en person känt av en stark 

känsla av PI och PSI och den andra inte. Skillnaden här kom inte ur hur de betedde sig utan snarare i 

deras inre tolkning av det de upplevde. Den med starka reaktioner hade höjdskräck vilket i sin tur gjorde 

att scenen, med höga höjder och mark som snabbt for förbi, kändes mer trovärdig. Det här skapade i sin 

tur en starkare känsla av att de faktiskt var där vilket ledde till verklighetsliknande reaktioner. 

 

Det här är Slaters huvudhypotes: Om man upplever att man är där (PI) och om man upplever det som att 

det verkligen händer (PSI) så reagerar man på samma sätt som om det vore verkligt. Slater kallar detta för 

RAIR, Response-as-if-Real. (Slater M. , 2009, s. 3554) 

 

Slater går även kort in på vad han kallar för den virtuella kroppen, spelarens avatar. Om användaren har 

en virtuell kropp så beskrivs denna som en fokalpunkt för PI och PSI. Genom att böja huvudet nedåt och 

se kroppen skapar man en stark PI. Om man sedan rör på t.ex. en arm i verkligheten och motsvarande arm 
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rörs på den virtuella kroppen skapas även en stark PSI. Tillsammans bildar dessa en typ av ägande av den 

virtuella kroppen, trots att man är medveten om att det inte är ens egen. (Slater M. , 2009) 

 

Vi ser däremot en viss problematik i den jämförelse mellan klasser av VR-teknologi som Slater gör. 

Slater hävdar att högre stående system, som t.ex. HMDs, rör sig mot att tillåta så många typer av SCs som 

möjligt med målet att en dag motsvara verkligheten. Slater beskriver dessa SCs som ett system stödjer 

som ”the set of valid actions”. (Slater M. , 2009, s. 3550) Ett system kan då ses som högre stående än ett 

annat om dess set av handlingar innehåller alla de handlingar som finns i ett lägre system. För oss väcker 

det frågan “Om det ultimata systemet på alla nivåer – bland annat i både haptik, bild och ljud – motsvarar 

verkligheten hur jämför vi då system vars styrkor ligger inom olika områden?” Ett system som ger oss 

perfekt visuell feedback och ett system som ger oss perfekt haptisk feedback bör skapa olika former av PI 

och PSI, eller i alla fall olika upplevelser kring dem. Slater själv skriver om den kvalitativa skillnaden av 

PI från en HMD och en vanlig datorskärm men frågan är om det också finns en sådan kvalitativ skillnad 

mellan ett stark ljudbaserat system och ett stark visuellt system. Om en sådan skillnad existerar skulle det 

kunna betyda att det finns ett intresse för utvecklare av både teknologi och mjukvara inom VR att 

fokusera på de sinnesintryck som har en större påverkan på användarna – men vilka är dessa? 

 

Koncepten av immersion, PI, PSI och spelarens avatar som en fokalpunkt för dessa skapar för oss 

utrymme för vidare diskussion. Slaters beskrivning av vår upplevelse av verklighet i VR kan 

sammanfattas som “Att man reagerar som om det vore verkligt.” Slater berör kort även realism i VR: 

Måste det vara realistiskt för att uppfattas som verkligt? Frågan handlar om form kontra innehåll: är sättet 

som vi tar till oss en upplevelse i Virtual Reality viktigare än upplevelsens faktiska innehåll. Samtidigt 

som reaktionerna på det virtuella inte verkade påverkas av hur realistiskt det var utformat föreslog Slater 

att PSI krävde en trovärdighet i scenerna. Vad exakt som gör en scen trovärdig gick Slater däremot inte in 

på. 
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Metod 

Introduktion 
Under arbetets första del diskuterade vi “Kan Virtual Reality kännas verkligt” med hjälp av infallsvinklar 

som vi tog från Virtual Reality-forskning. Inom detta fokuserade vår läsning främst på vad virtual reality 

är samt olika perspektiv på varför det upplevs som verkligt. Inom detta diskuterade vi bland annat idéen 

om att verkligheten byggs subjektivt efter våra egna sinnesintryck och varför detta är relevant att 

diskutera inom Virtual Reality - då VR-teknologi ofta fokuserar på att manipulera våra sinnen kan en 

sådan infallsvinkel ge en förklaring till varför den kan användas för att bygga om vår uppfattning av 

verkligheten i sig. 

 

Ett centralt begrepp var “närvaro” som definierades som “Känslan av att man var där” när det kom till en 

medierad miljö - I VR-sammanhang var “Det känns verkligt” därför synonymt med att något hade en hög 

närvaro. I sin tur så bröt sedan Mel Slater ned det här begreppet i främst tre nya begrepp som han kallade 

Platsillusion (Place Illusion, förkortat av Slater som PI), att strukturen känns verklig. Förklarat som “Det 

är den övertygande illusionen av att vara på en plats trots vetskapen av att man inte är där”.  

Rimlighetsillusionen (Plausibility Illusion, förkortat som PSI), att innehållet känns rimligt. Förklarat som 

“Det är illusionen av att det som händer verkligen händer”.  

Immersionen som är de gränser som systemets hårdvara och mjukvara tillåter de två första att skapas 

inom. 

Av dessa tre beskrivs de två första som subjektiva upplevelser och därmed svåra att mäta och kvantifiera. 

Slaters huvudhypotes är att om de två illusionerna upplevs så reagerar man som man skulle gjort i 

verkligheten - det så kallade Response-as-if-Real. (Slater M. , 2009) 

 

Läsdiskussion 
Med detta bakom oss bör vi återgå och diskutera hur frågeställningen har utvecklats baserat på den lästa 

forskningen. Vi började med frågan “Varför känns Virtual Reality verkligt”. Inom detta var vi 

intresserade av varför vissa spel kändes mer eller mindre “verkliga” än andra och hur man kunde designa 

för att skapa en känsla av en sådan “verklighet”. När vi startade arbetet var vi medvetna om att det var ett 

väldigt abstrakt och tolkningsbart begrepp - en persons idé av verklighet inom VR motsvarade säkert inte 

en annan persons uppfattning av det - och vi hoppades därför kunna hitta både uttryck och svar inom VR-

forskning.  
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Läsningsfokuset inom den tidigare forskningen har legat på just definitioner av VR och sidospår som 

användes för att hjälpa oss förstå den. Detta fokus följde en antagelse om att just någon form av 

verklighetsbildning borde stå centralt nog inom Virtual Reality för att behöva tas upp när teknologin 

definieras. Genom att därför undersöka olika definitioner och hur de relaterar till varandra ville vi 

synliggöra olika perspektiv på upplevelsen av verklighet i VR. Dessutom var vi intresserade av 

gränslandet mellan VR / Icke-VR och vad som särskiljer VR-spel mot ‘vanliga’ spel. 

 

Detta intresse uppstår självklart inte i ett vakuum utan kommer från våra bakgrunder inom design och 

grafik. Om det finns en första fråga i “Varför känns Virtual Reality verkligt?” som kan diskuteras genom 

ett undersökande av uttryckets definitioner finns det en följdfråga som lyder “Hur kan vi då designa för 

denna verklighet?” Vi anser frågan angelägen att ställa, undersöka och diskutera eftersom den berör vad 

som ligger på teknologins sida och vad som ligger på skaparens sida inom VR. Finns det ett utrymme för 

kreativitet inom och kontroll av VR-upplevelsen eller är den dikterad av hårdvaran som används? Det här 

berör i sin tur skillnaden på en skapandeprocess inom VR kontra andra spel.  

 

Gestaltning 
Under produktionsarbetet ville vi graduellt undersöka känslan av närvaro, och då främst platsillusionen, 

genom skapandet av 2D och 3D-upplevelser som under olika steg närmade sig närvarobegreppet. Under 

planeringen av dessa steg satte vi upp två principiella krav: Dels skulle varje steg vara anknutet till en 

egen frågeställning eller undersöka de begrepp som vi tidigare hade introducerats till, och dels skulle 

stegen vara designade för att jämföras med varandra för att kunna tillsammans föra en diskussion om 

skapandet av närvaro. Med detta i åtanke skapade vi en gestaltningsmetodik i fyra steg. Senare under 

arbetet öppnade vi upp teststegen ytterligare då vi ansåg att det bättre skulle bidra till 

diskussionsmaterialet. 

 

I det första steget behandlar vi HMD:n som en 2D-skärm där kropp och huvudrörelser styr varken 

kamera eller påverkar spelet. I det här steget avlägsnar vi de handlingar som Slater hävdar stödjer 

platsillusionen, något som lämnar oss enbart med en skärm som blockerar yttre stimuli. Snarare än att 

börja med att fråga “Kan vi designa för närvaro” frågar det här steget “Kan vi designa bort närvaro?” Vi 

ser detta som viktigt för att det ifrågasätter om känslan av närvaro är implicit inom en HMD. Slater själv 

hävdar att den uppstår som en reaktion mellan vad vi upplever, vad vi gör och hur systemet reagerar på 

detta samtidigt. Genom att försöka skära bort denna reaktion vill vi se om närvaron fortfarande finns där. 
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I det andra steget ser spelaren samma 2D-

spel som i det första steget framför sig men det 

sitter nu förankrat till en arkadkabinett i den 

digitala världen. I sin tur befinner sig både 

spelaren och kabinetten i ett mindre spelrum - 

fyllt med andra kabinetter, stolar m.m. I detta 

återinför vi också den översättning av 

spelarens handlingar som HMDn möjliggör, att 

t.ex. luta sig framåt för att urskilja detaljer är 

nu möjligt. Dels ville vi testa att simulera just 

den fysiska akten av att stå och spela vid en 

arkadkabinett genom att replikera detta i den 

digitala världen. Genom detta ville vi 

undersöka vad exakt som Slater menade med 

en scens trovärdighet, något som skulle leda till 

rimlighetsillusionen. 

 

Under det tredje steget undersöker vi hur man 

reagerar på ett spel som styrs av spelarens 

rörelser. Vi gör detta genom att modifiera 

kontrollsystemet från steg två så att istället för 

en handkontroller används spelarens 

huvudrörelser för att kontrollera karaktären. 

Blir upplevelsen av närvaro tydligare, eller 

synligare, när våra fysiska rörelser direkt 

kontrollerar spelet? 

 

I det fjärde och sista steget för vi in spelaren 

inuti en förstapersonsvy i det spel som tidigare 

visades på arkadkabinettens 2D-skärm, dock 

med samma kontrollsystem som det tredje 

steget. Även det här fokuserar vi på spelarens 

rörelser - hur skiljer sig upplevelsen om man 

direkt kontrollerar en virtuell kropp? 

Figure 1 - Scen 1, i förgrunden syns den arkaddosa som 
används för att styra med ibland annat steg 2 

Figure 2 - Scen 2, spelaren ser ned på arkadkabinetten. Till 
höger står ett av de föremål som användes för att bygga 

scenen, i det här fallet en stol. 
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För de här fyra stegen byggde vi tre scener och 

tre separata kontrollsystem. Den första scenen 

var den som användes i det första steget, som 

helt enkelt var en 2D-skärm som satt framför 

spelarens ögon. Den andra scenen användes i det 

andra och tredje steget och var en arkadhall där 

spelaren stod framför en kabinett. Förutom 

kabinetten byggde vi även ytterligare rekvisita 

som vi kände kunde användas för att skapa en 

mer trovärdig scen. Den tredje scenen var ett 

labyrintspel - det spel som tidigare visades från 

ovan på kabinetternas skärmar.  För det fjärde 

steget spelades det istället i ett 

förstapersonsperspektiv. De tre kontrollsystem 

som byggdes var ett tangentbordsbaserat, ett 

baserat på en specialbyggd arkaddosa som även 

fanns återskapad i spelet, och ett baserat på den 

HMD som vi använde för att tolka spelarens 

huvudrörelser. 

 

Som vi nämnde tidigare öppnade vi senare under arbetet upp de olika stegen. Genom detta gjorde vi så att 

alla tre kontrollsystem kunde användas i alla tre scener.  I detta kunde vi fortfarande testa de fyra 

ursprungliga stegen men även göra jämförelser mellan olika kontrollsystem och scener som inte täcktes 

av dessa. Vi gjorde detta då stegen ursprungligen planerades som mer rigida test av aspekter inom Slaters 

fördjupning men under gestaltningsarbetets gång breddades vårt fokus. Vi såg möjligheten att öppna upp 

stegen som ett kostnadseffektivt sätt att dels ha kvar grunden till testandet - att iscensätta och diskutera 

Slaters illusioner - men samtidigt öka möjligheterna för diskussion om dessa. 

 

Testandet i sig bestod av två sessioner där vi gick igenom de tidigare satta stegen, samt gjorde jämförelser 

med relaterade variationer - t.ex. tangentbordsstyrning i den andra scenen, en kontroll samt 

scenkombination som ursprungligen inte fanns med i de planerade stegen - och diskuterade dessa dels 

utifrån uppsatta frågor men även i friare termer. Ett stort fokus låg på undersökandet av de koncept som vi 

Figure 3 - Scen 3, spelaren befinner sig nu i ett 
förstapersonsperspektiv inuti labyrinten.  
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hade med oss från den tidigare forskningen, om vi kunde koppla dessa till det vi upplevde, samt 

relationen mellan denna upplevelse och arbetets frågeställning. 

Diskussion  

Introduktion – Var är vi nu? 
Som en utgångspunkt för det här arbetet ställde vi oss frågan ”Varför känns Virtual Reality verkligt?” 

Som ett avslut på arbetet bör vi först diskutera var den tog oss. 

 

På ett praktiskt plan började vi med att vända oss till dem som kommit före oss – olika forskare som hade 

från olika infallsvinklar behandlat VR-teknologi – och ställa oss frågande till dem om vad exakt VR är. I 

dessa definitioner såg vi verklighetskänslan ta plats – dels för Steuer, där VR-upplevelsen definierades 

efter denna känsla, samt Slater, där verklighetskänslan uppstod som ett led av VR-teknologin – och som 

ett led av detta kom just diskussionen om definitioner att bli centralt i vårt arbete.  

 

Vi såg även ett behov av att ställa oss frågande till vad vi ens menade med ”verklighet”. En för VR 

praktisk förklaring fann vi i Blascovich och Bailensons  beskrivningar om hur verkligheten kan definieras 

efter de sinnesintryck som vi subjektivt tar in. Detta flörtar med en viss typ av verklighetsskepticism men 

för VR där manipulering av dessa intryck är, som Brooks visade, något man kan definiera teknologin efter 

finner en sådan subjektiv definition värde. 

 

Vidare gick vi in på djupet med Slaters nedbrytning av begreppet närvaro – ett begrepp som för både 

Slater och Steuer används för att beskriva det vi valde att kalla verklighetskänslan. I denna nedbrytning 

uppkom två viktiga självillusioner – PI och PSI, platsillusionen och rimlighetsillusionen – som användes 

för att beskriva användarens tro på en VR-upplevelses struktur samt innehåll. Att försöka applicera och 

reflektera kring dessa två illusioner kom även att definiera den gestaltning som var knuten till artikeln - en 

gestaltning som undersökte olika rörelsesystem i olika scener och miljöer. 

 

När vi återvänder till frågan om ”Varför känns Virtual Reality verkligt?” ser vi därför hur olika 

infallsvinklar gett olika, men liknande svar. Men vad för roller kan vi se för oss som skapare genom dessa 

definitioner - och vad för roll får teknologin vi använder?  

Tre linser 
De tre definitioner - Brooks, Steuer, Slater - som arbetet utforskar kan även ses som tre linser för att 

utforska förhållandet mellan skapare, teknologi, och konsument i Virtual Reality. 
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Skaparen väljer teknologin och formar olika digitala världar som kan upplevas genom den. Som 

mottagare för denna upplevelse står konsumenten tar till sig upplevelsen. Mellan dessa står teknologin, i 

vårt fall exemplifierat i den HMD som vi använt, som förmedlar det digitala till konsumenten och 

reagerar på dennes handlingar.  

 

Men vilken form får förhållandena mellan dessa när vi ser dem genom de tre definitioner – eller linser – 

som vi diskuterat än så länge? 

 

Inom Brooks synsätt sätts teknologin i centrum: Inte bara manipulerar den konsumentens sinnesintryck 

utan även så försänker den denne i den digitala världen. Men hur ser skaparens relation till konsument och 

teknologi ut? Som en buffert mellan de båda existerar den digitala världen. Skaparen står för dess existens 

men efter att den har släppts lös agerar den tillsammans med teknologin mot konsumenten. Genom detta 

agerande, när konsumenten blir försjunken i den digitala världen, uppstår VR-upplevelsen – denna 

försjunkning ser vi även som det vi ursprungligen sökte, det vi kallade för verklighetsupplevelsen. I 

Brooks regi uppstår alltså denna som ett led av val av teknik och val av digital värld. Brooks själv 

definierar just denna teknologi efter dess kvalitet men går inte in närmare på de kvalitativa aspekterna av 

den digitala världen i sig. Brooks bild ger heller ingen klarhet i styrkan av dessa band. Baserat på kvalité 

immerseras man men när kan denna immersion brytas? Som skapare däremot kan vi kanske i denna vy 

välja teknologi och system med så hög kvalitet som möjligt för att skapa en starkare 

verklighetsupplevelse. 

 

I Steuers synsätt upplever konsumenten istället den medierade världen. I rak motsats till Brooks blir här 

teknologin närmast osynlig. Snarare knyter Steuer VR-upplevelsen till alla gånger som ett subjekt 

drömmer sig bort, oavsett om det är via en bok, brev eller VR-spel. Det här drömmandet börjar och slutar 

i subjeketet - i konsumenten: dess erfarenheter och förväntningar bygger, tillsammans med det som 

förmedlas, upplevelsen. I detta knyts metod och innehåll – t.ex. en digital värld och teknologin som 

används för att förmedla den – ihop under den medierade upplevelsen. Även skaparens kraft över detta 

försvinner delvis: som skapare kan vi säkert välja så bra teknologi och göra en så livsriktig värld som 

möjligt men i slutändan är det subjektet som har makten över hur det upplevs. 

 

Var står då Slater i relation till detta? Likt Brooks fokuserar han på teknologin för att förmedla en digital 

värld. Som ett led av den teknologi som valts skapas platsillusionen och som ett led av den digitala värld 

som presenteras skapas rimlighetsillusionen. När dessa två agerar tillsammans upplever vi det på samma 
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sätt som om det vore verkligt. Samtidigt har konsumenten en viss kraft här som saknas i Brooks lins. 

Genom att testa gränserna för simuleringen – att t.ex. utföra handlingar en HMD inte tillåter eller röra sig 

bortom en sensor som läser av ens rörelser – kan denne med vilja bryta illusionerna, och därmed även 

verklighetskänslan. Om något framstår detta som det mer balanserade av synsätten: Skaparen har en makt 

i valet av teknologi – genom de handlingar som stöds, snarare än Brooks teknologiska kvalitét – och värld 

men samtidigt har konsumenten förmågan att när som helst välja att bryta detta, så länge som simulerings 

gränser är kända.  

 

Genom dessa linser, och definitionsdiskussionerna som kom före dem, kan vi se var vår makt som 

skapare av verklighet ligger. Kanske föga förvånande ligger det just i valet av teknologi, i valet av miljö 

och i kvaliteten på båda dessa. Samtidigt kan vi se konsumentens makt i detta: Hur de antingen när som 

helst kan välja att bryta simulationens gränser - så länge de vet var dessa ligger - eller rent av själva 

genom sin erfarenhet och tidigare upplevelser tar till sig det skapade på ett sätt som ligger utanför 

skaparens kontroll. 

 

Gestaltningsresultat 
Inom frågeställningen “Varför känns Virtual Reality verkligt?” har vi än så länge främst fokuserat på 

olika teoretiska perspektiv. I gestaltningsarbetet ville vi däremot fokusera på att själva skapa VR-

upplevelser baserade på dessa svar och förklaringar för att på så sätt föra en diskussion om hur vi kan 

designa för verklighet i VR. Genom att undersöka och diskutera våra egna subjektiva upplevelser av VR i 

relation till terminologin Brooks, Slater och Steuer presenterar vill vi utvärdera våra egna möjligheter att 

designa för en medierad verklighet. Detta har skett i två steg: Ett första steg under framtagandet av både 

gestaltningen och testandet som formats av förväntningar baserat på teorin, och ett andra steg där 

testandet har skett genom vårt eget observerande och diskuterande av den subjektiva upplevelsen och en 

återkoppling om var, och varför, dessa observationer har brutit mot de etablerade förväntningarna. 

Upplevelser i olika scener 
Den undersökning av närvaro som låg som grund för gestaltningen hade som syfte att låta oss undersöka 

hur de teoretiska infallsvinklar vi läst syntes i praktiken. Grunden låg framförallt i Slaters 

fördjupningsarbete - med flera av de ursprungliga teststegen menade som försök att synliggöra de olika 

begrepp som Slater definierade - men även i Brooks och Steuers arbeten. Vad för upplevelser 

synliggjordes i så fall i gestaltningens tre scener? 
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Den första scenen baserades på frågeställningen i steg 1 - Kan vi designa bort närvaro? Genom att möta 

användaren enbart med en 2D-skärm istället för en 3D-rymd ansåg vi att vi skar bort de handlingar - att 

t.ex. röra på huvudet framåt och då också röra sitt huvud framåt i det digitala - som enligt Slater var 

nödvändiga för att skapa den mest grundläggande platsillusionen. Med detta ville vi undersöka huruvida 

upplevelsen av närvaro var en del av teknologin i sig snarare än de handlingar som teknologin tillåter. 

 

Det vi snarare upplevde var att man fortfarande var väldigt medveten om de rörelser som man utförde, 

trots avsaknaden av både referenspunkter och feedback. Även om det inte visades att man rörde på 

huvudet upplevde man en känsla av kontroll över den 2D-bild man såg framför sig, vilket i sin tur 

skapade en kraftfull upplevelse. Detta testades först i jämförelse med att spela samma 2D-spel fast utan 

HMDn på sig. Samma simpla labyrintspel som då sågs som något oengagerande blev genom HMDns 

kraftupplevelse intressantare att ta till sig.  

 

Jämfört med den första scenen stod den andra då som dess motsats. Genom att bygga en mer identifierbar 

miljö - nämligen ett spelrum med bland annat stolar, lampor och andra, ickefunktionella kabinetter i - 

ville vi inte bara tydliggöra den feedback som första steget skar bort utan även skapa en scen som siktade 

på att vara trovärdig. Denna trovärdighet är inte samma sak som realism utan är snarare att en scens 

innehåll ska vara igenkännbart på ett sådant sätt att scenen i sig upplevs som trovärdig - något som Slater 

angav som ett krav för att den andra illusionen, rimlighetsillusionen, skulle kunna uppstå. Förutom en 

trovärdig scen beskrev han även en trovärdighet i hur världen reagerar på ens närvaro. Denna ville vi 

skapa genom att koppla in ytterligare visuell feedback när spelaren använde arkaddosan, något som 

gjordes genom att spelarens rörelser på den fysiska dosan även reflekterades på dess digitala version. 

Genom att dels koppla in denna feedback samt genom att bygga en trovärdig miljö var vi intressade av att 

undersöka mer om hur Slaters två illusioner uppstod. Skulle VR-upplevelsen osynliggöra dessa två 

byggstenar eller kunde vi med en större förståelse för hur de uppstår själva identifiera dem som separata 

ting? 

 

Det första man lägger märke till är den känsla av kontroll som uppstår när man kan röra på huvudet och få 

en motsvarande rörelse som svar. Denna motsvarade i form till stor del upplevelsen från det första steget 

förutom det att den aldrig nådde samma känsla av kraft. Där den i den tidigare scenen bäst beskrevs som 

intensiv eller närgången blev den här snarare en mer passiv kontrollupplevelse. Denna komplementeras 

också av en andra upplevelse - en av igenkännande. Detta var dels ett igenkännande av de stolar, 

kabinetter och lampor som fanns i scenen. Men det var även ett igenkännande av sin egen skala relativ till 

rummet. När man rörde på huvudet och tog in sin omgivning skapade man inte bara en bekantskap med 
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de objekt som fyllde rummet utan även en förståelse för sin egen kropps storlek i relation till alla dessa. 

Detta skapade en känsla av att man inte bara hade kontroll över en kamera utan snarare en kropp som 

helhet. 

 

I de första två scenerna användes HMDn för att ge kontroll över en avatar som i sin tur styrde en annan 

karaktär i 2D-spelet. I den tredje scenen ändrades detta då man istället gavs kontrollen över denna 

karaktär i ett förstapersonsperspektiv. Samtidigt ändrades också kontrollsystemet så att samma handlingar 

som man använde för att se sig omkring - att vrida och vända på huvudet - nu även roterade karaktären 

samt accelererade denne bakåt och framåt. Det fanns för oss en förväntan att HMD-styrningen skulle 

antingen förminska eller osynliggöra de upplevelser som hade synts i de tidigare scenerna, då detta var 

just det som hänt när styrningen kopplades på i dessa.  

 

Snarare hände motsatsen. Istället för att förminskas eller osynliggöras syntes både liknande upplevelser av 

kontroll och igenkännande, och i båda fallen också tydligare än i den andra scenen. Om dessa i den andra 

scenen samarbetade för att skapa en helhetsupplevlse, som gjorde att det kändes som om det borde finnas 

en digital motsvarighet till ens egna kropp, skapade de nu snarare ett ägande över den avatar man 

kontrollerade.  Det uppstod i detta en märkbar punkt då man började använda HMDn för att röra sig runt, 

noterade den avatar man styrde och började  reagera på världen omkring sig som om den vore riktig. 

 

Diskussion 
I den första scenen såg vi en stark upplevelse av kontroll som uppstod ur ens uppfattning av att man 

styrde 2D-plattan framför sig. Denna motsvarades av en liknande men svagare upplevelse i den andra 

scenen. I sin tur kompletterades detta av den känsla för ens egna skala i relation till rummet som scenen 

förde med sig. Båda dessa upplevelser återkommer i den tredje scenen där de tillsammans skapar en 

övergång i vilken man börjar bete sig som om den digitala kropp man kontrollerar var riktig. Hur relaterar 

då dessa olika upplevelser till den etablerade teorin? Dels har vi ett set av olika upplevelser av kontroll 

som uppkommer när vi utför handlingar. Dels har vi också ett andra set av upplevelser som i den andra 

och tredje scenen kommer från en typ av igenkännande av den digitala omgivningen.  

 

Vad för paralleller kan vi då dra mellan dessa upplevelser och de illusioner Slater bygger upp? 

Platsillusionen beskrevs som “den övertygande illusionen av att vara på en plats trots vetskapen av att 

man inte är där”. Det är strukturen som vi skapar genom valet av teknologi och designen av den digitala 

upplevelsen. Dess partner, rimlighetsillusionen, appliceras när innehållet som spelaren upplever uppfattas 
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som trovärdigt, “man övertyger spelaren om att "det som händer verkligen händer.” När dessa två uppstår 

tillsammans var det som man skulle börja uppleva verklighetsliknande reaktioner. 

 

Inget av de två set av upplevelser vi såg står som en direkt motsvarighet till Slaters två illusioner. Snarare 

kan de ses som två beståndsdelar som bygger upp strukturen av varande i det digitala - platsillusionen. 

Den första upplevelsen av kontroll uppstår ur de handlingar som vi utför för att ta till oss den digitala 

scenen. I alla tre scenerna skapade detta en typ av självbild: I den första scenen skapade dessa handlingar 

en stark känsla av att man hade på sig en hjälm, i den andra en upplevelse av att man själv befann sig i det 

digitala spelrummet och i den tredje scenen ett förkroppsligande av den avatar man styrde genom 

labyrinten. Samma handlingar gav olika resultat, men om dessa handlingar var vad som utlöste olika 

självbilder var det snarare scenerna som byggde upp dem. 

  

Den första scenens uppbyggnad skapade vad vi då kallade för en stark känsla av kontroll i handlingarna. 

Spelplattan framför användarens ansikte och avsaknaden av andra referenspunkter omkring användaren 

ledde till en väldigt intim upplevelse, en av att man hade på sig en hjälm som spelet visades i.  Den andra 

scenens igenkännbara miljö - spelrummet med stolar, maskiner och skyltar - ledde istället till att man 

drogs in i scenen till den grad att det kändes som att ens kropp befann sig i den. Samma 

helkroppsupplevelse applicerades istället på en annan kropp i den tredje scenen, både genom den mer 

abstrakta miljön men också genom den direkta kontroll man hade när man med hjälp av HMDn styrde 

avataren. 

 

I kombinationen av kontroll och igenkännande, genom att ens handlingar motsvaras korrekt och att man 

tar in scenen omkring sig, byggs ett närvarande. Det här är dels “den övertygande illusionen av att vara på 

en plats trots vetskapen av att man inte är där” - platsillusionen - men samtidigt bygger det vem man är på 

den platsen. Genom scenbyggandet skapades också spelarens självbild. 

 

Kontrollsystem och feedback 
Om vi i scenskapandet kunde se ett synliggörande av platsillusionens dimensioner, fanns det då också en 

motsvarighet för rimlighetsillusionen i gestaltningen? De tre kontrollsystem som testades genom scenerna 

förde alla med sig sina egna förväntningar, men hade som gemensamt att de hade just detta synliggörande 

som mål. Fokuset på just kontrollsystem kom i sin tur från den tvådelade tolkning vi gjort av 

rimlighetsillusionen. Dels skulle den uppstå ur en scens trovärdighet, men också genom den feedback 

som kom som ett svar på spelarens utförda handlingar. 
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Mellan tangentbordet och arkaddosan fanns det en skillnad i visuell representation. I 2D-spelet gjordes 

ingen skillnad på deras inmatning - att trycka på högerpil på tangentbordet och dra dosans joystick till 

höger flyttar båda karaktären på samma sätt - men arkaddosan hade också en digitalt modellerad 

motsvarighet där dess inmatning visades. Det fanns en förväntan att detta skulle hjälp till att stärka 

upplevelsen av igenkännande genom att visualisera spelarens inmatningar och därmed erbjuda extra 

visuell feedback. Mellan HMDn och de andra två kontrollsystemen fanns det istället en skillnad i de 

handlingar som gav respons. Genom att basera kontrollsystemet i samma handlingar som gav upphov till 

platsillusionen ville vi se hur detta påverkade uppkomsten av rimlighetsillusionen. 

 

Om det fanns en skillnad i hur arkaddosan upplevdes så var detta en kortvarig sensation. Trots en första 

känsla av bekräftelse i att ens inmatning gav en visuell reaktion glömdes detta snart bort och upplevelsen 

skilde inte nämnvärt från när man använde tangentbordet. Snarare uppfattades dosan mer som 

distraherande om man valde att fokusera på 2D-spelet. Att styra med HMDn hade inte heller någon 

stärkande effekt på scenen som helhet. Snarare spelade den en omvänd roll. I den första scenen gav den 

ett större fokus på det man kontrollerade i spelet snarare än den kontroll man hade över plattan det 

spelades på. Även i den andra scenen uppstod samma fokus, något som reducerade den känsla av relation 

mellan kropp och rum som man tidigare kände.  

 

Intressantare var effekterna av de olika kontrollsystemen i den tredje scenen, när man istället för att styra 

ett 2D-spel nu styrde en karaktär i förstaperson. Både tangentbordet och arkaddosan ledde till en obekväm 

upplevelse av illamående, något som är ett vanligt problem som uppstår när man accelererar och roterar 

på den karaktär spelaren kontrollerar. När man däremot fick styra samma rotation och rörelse med HMDn 

försvann detta illamående och ersattes istället med en stark känsla av kontroll av karaktären som i sin tur 

ledde till att man upplevde världen som om den var verklig. 

 

Diskussion 
Om scenbyggandet nådde sitt syfte med att synliggöra platsillusionens dimensioner så kan inte samma 

sak sägas om kontrollsystemens motsvarande syfte. Snarare än att synliggöra rimlighetsillusionen ledde 

visualiseringen av de olika kontrollsystemen enbart till distraktion. 

 

För att förstå var dessa förväntningar kom ifrån återvänder vi till den tolkningsprocess som gjordes av 

rimlighetsillusionen. Dels gjorde vi den tolkning att för en verklighetsliknande reaktion skulle det krävas 

att en scen hade en trovärdighet till sig, dels också att spelets interaktion med spelaren skedde på ett 

trovärdigt sätt. Denna interaktion var det som vi sökte i kontrollsystemen. Slaters beskrivning av 
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interaktionen är däremot hur man i en scen möter någon som tilltalar en och då reagerar på detta som man 

skulle reagerat på motsvarande person i det fysiska rummet. Jämför man detta med kontrollsystemen kan 

man se en viktig skillnad. I dem startar spelaren interaktionen och får feedback, i Slaters beskrivning 

startar scenen interaktionen istället. För honom var det viktiga att spelaren adresseras, istället för att 

spelarens beteende besvaras. Ett synliggörande borde därför fokuserat på att just försöka adressera 

spelaren istället. Detta hade kunnat göras genom att t.ex. aktivera en lampa eller spela ett ljud på ett sätt 

som var skiljt från det spelaren gjorde i 2D-spelet. 

 

Att HMD-styrningen i den tredje scenen till stor del eliminerade obehaget som de andra styrsystemen 

förde med sig fann vi intressant. En lärdom som skulle kunna tas från det är att vi är beredda på att 

acceptera saker som annars skulle varit obehagliga om vi har en mer direkt kontroll över dem. I samband 

med att VR-teknologi då blir bättre, och framförallt tillåter att en större mängd handlingar kontrolleras 

direkt av våra kroppar, elimineras då behovet av att designa runt och hitta alternativa lösningar för saker 

som idag kan ses som orörliga hinder. 

 

Slutord 
Om vi nu återvänder till vår frågeställning en sista gång: Varför känns Virtual Reality verkligt? I strävan 

efter att besvara detta har vi sett flera olika infallsvinklar som fört med sig sina perspektiv. Brooks skriver 

om en typ av teknologi som utför sinnesmanipulationer, och i kontexten av hur våra sinnen upplever 

verkligheten kan man lätt se hur teknologin då bygger sin egna verklighet. Steuer skriver snarare om hur 

all media skapar verkligheter inom oss, och hur dessa kan vara starka nog för att skriva över vår fysiska 

verklighet. I sin tur beskriver Slater hur VR-teknologi väver illusioner som sedan säljer oss på plats och 

rum som verkliga, och i sin tur får oss att reagera likadant som om det vore verkligt. Strängt taget är vår 

frågeställning redan här besvarad, för att därför förstå vägen framåt från den punkten återkopplar vi därför 

också till arbetets syfte. Meningen med det här arbetet var, sammanfattat, att undersöka hur tidigare VR-

forskning kunde användas för att identifiera och diskutera var gränserna för VR låg idag. Genom 

gestaltningsarbetet hoppades vi därför kunna närma oss detta både ur en skapares och konsuments ögon. 

Men vad ser vi för värde i de lärdomar vi kan dra från denna teori och praktik? 

 

 

På ett personligt plan har vi fått en ökad förståelse för VR som teknologi och vad för upplevelser denna 

kan skapa och hur båda dessa relaterar till annat. Framförallt Slaters nedbrytning av VR-teknologi som 

något som möjliggör olika typer av handlingar, snarare än att fokusera på tekniska specifikationer, låter 
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oss bättre förstå hur olika VR-system relaterar till varandra. En insikt är att om man vill designa VR-spel 

för olika teknologiska system, så som Oculus eller Vive, bör man först undersöka just vilka handlingar de 

tillåter eftersom detta kommer till stor del informera alla aspekter av spelets design. I sin tur informerar 

Steuer om hur all media har en viss typ av påverkan på oss, en påverkan där de skapar verkligheter som i 

sin tur kan komma att skriva över våra egna. Samtidigt som VR-teknologi är väldigt bra på just detta 

skapandearbete får vi inte glömma denna relation det har till annan media och se skapande av VR-spel 

som för annorlunda från skapandet av “vanliga” spel. Lärdomar från spel bör inte glömmas i ett VR-

skapande, även om de ibland måste arbetas om för att passa mediets begränsningar och möjligheter. 

 

Framförallt gestaltningsarbetet har kommit att utforma det designtänkande vi har när det kommer till 

utveckling av VR-spel. Samtidigt som en förståelse för Slaters olika illusioner är intressant upplevde vi i 

gestaltningsarbetet att de ofta var för öppna för tolkning och diskussion. Det fanns ett väldigt tydligt 

resultat i när man började reagera verkligt - det som Slater kallar React-as-if-real och Steuer för medierad 

verklighet - men bristen på samma tydlighet i upplevelsens byggstenar gjorde det svårare att förutse exakt 

vad för effekt individuella designval kunde ha i skapandet av denna verklighet. Snarare rekommenderar vi 

att fokusera just på denna helhetsupplevelse och iterativt testa och diskutera vilka strukturer teknologin 

och scenen tillsammans bygger upp. I detta såg vi spelarens självbild som ett starkt verktyg. Oavsett om 

spelaren upplever att de har på sig en hjälm, har fått sin egen kropp transporterad in i den digitala världen, 

eller kontrollerar en främmande kropp så är detta resultatet av de val som tagits i utformande av scenen 

och användandet av teknologi. Just denna möjlighet att fokusera på och skapa en självbild inom spelare 

ser vi som något av det intressantaste med VR-teknologi. Med en förståelse för detta kan vi som 

utvecklare närma oss VR som ett verktyg för att bygga olika strukturer, något som sedan speglas i 

spelarens självuppfattning. 
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Ordlista 
HMD – Head-mounted Display (HuvudMonterad Display). En skärm som fästs på användarens huvud 

och som tillåter huvudrörelser att översättas till den digitala världen. 

 

VR - Virtual Reality. Kan delas upp i VR-upplevelse och VR-teknologi. Se slutstycket i ”Vad är virtual 

reality?” för en diskussion om hur dessa kan definieras. 

 

IVE/R - Immersive Virtual Environments / Reality. Av Slater föreslaget som egocentrisk teknologi. Med 

detta menas teknologi som, likt en HMD, sätter in användaren i den digitala världen. 

 

Närvaro – Presence / Telepresence. Av Steuer och Slater föreslaget i olika variationer på ”Känslan av att 

vara i en medierad miljö”. 

 

SCs - Sensorimotor Contingencies. De handlingar som kombinerar våra sensoriska och motoriska system 

när det kommer till att uppfatta världen omkring oss. T.ex. att vända på huvudet eller böja sig framåt för 

att kunna se något närmare. 

 

PI - Place Illusion / Platsillusionen. Att strukturen på en VR-upplevelse känns verklig. Förklarat som “Det 

är den övertygande illusionen av att vara på en plats trots vetskapen av att man inte är 

där”.  Vidarebyggnad på Närvaro. 

 

PSI - Plausibility Illusion / Rimlighetsillusionen. Att innehållet i en VR-upplevelse känns verkligt. 

Förklarat som “Det är illusionen av att det som händer verkligen händer”. 

 

Immersion – Av Slater förklarat som de gränser inom vilket ett system kan skapa Pi. Bygger på de 

möjliga SCs som ett system tillåter. Av Brooks använt snarare för att beskriva känslan av att vara försänkt 

i en digital värld. Av oss använt som Slaters simplare beskrivning av det – ett systems objektiva förmåga 

för att skapa verklighetsliknande sinnesintryck. 
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