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Abstract
Virtual Reality for communicating a company’s products - A sur-
vey of customers’ decicion-making in the process of choosing kitchen
modules made from a learning perspective.

This work aims to investigate customers’ decision-making in a virtual reality ap-
plication where customers can evaluate a company’s products. In recent years
VR-technology has come so far that ordinary people can experience it. Thus,
virtual reality is relatively new in a context targeting the masses. It is therefore
of great interest to investigate how a company can use such an application to
communicate their products and how the application can be designed to fa-
cilitate the decision-making. This work examined the factors that influenced
costumers’ decision-making by looking at the customer’s interaction with the
virtual environment from a learning perspective. To do this, a case-study was
examined where the kitchen refurbishment company Modexa wanted to convey
their products in a VR-application to their customers. Within the overall ap-
proach of action research, methods were used for data gathering such as focus
groups, audio recording and semi-structured interviews. A steering group and
a test group of Modexa-employees were used in the collection of data. In three
iterations data was collected to continuously change the VR-application proto-
type that was tested on the participants. A result of this work was that more
studies are needed in this area. The hardware that was used resulted in some
limitations that could have been avoided by using another hardware. The com-
promises that must be made cause of these limitations are discussed as well as
future applications based on this research.
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Sammanfattning
Detta arbete ämnar undersöka kunders beslutsprocess när de i en virtuell verk-
lighet (ofta används förkortningen av det engelska begreppet virtual reality, VR)
tar del av ett företags produkter. Först de senaste åren har tekniken blivit så
pass bra att gemene man kan ta del av den. Virtuell verklighet är alltså förhål-
landevis nytt inom sammanhang som riktar sig till den stora massan. Därför
är det av stort intresse att undersöka hur ett företag kan använda sig av en
sådan applikation för att förmedla sina produkter och hur applikationen då kan
utformas för att underlätta beslutsprocessen. I arbetet undersöktes vilka fakto-
rer som påverkade denna beslutsprocess genom att se på kundernas interaktion
med den virtuella miljön ur ett lärandeperspektiv. För att göra detta under-
söktes i arbetet ett fall där köksrenoveringsföretaget Modexa ville förmedla sina
produkter i en VR-applikation till sina kunder. Inom det övergripande arbets-
sättet aktionsforskning användes i arbetet metoder som fokusgrupper, ljudin-
spelning och semi-strukturerade intervjuer för att samla in datan som behövs.
En styrgrupp och en testgrupp bestående av anställda på Modexa användes i
datainsamlingen. Under tre iterationer samlades data in som kontinuerligt för-
ändrade prototypen av VR-applikationen som deltagarna fick uppleva. I stort
resulterade arbetet i att mer forskning behövs inom området. Den hårdvara som
valdes till denna undersökning innebar vissa begränsningar som möjligtvis hade
kunnat förhindrats med annan val av hårdvara. De kompromisser som begräns-
ningen av hårdvaran medförde diskuteras samt framtida tillämpningsområden
av forskningen som bedrivits.
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1 Introduktion
Virtuell verklighet (VR) förklaras idag av många som det största som hänt in-
om IT-världen sedan internet slog igenom. Att genombrottet för VR kommer
just nu har mycket att göra med att tekniken har kommit ikapp de visioner
som funnits om att skapa VR-upplevelser. Idag kan en virtuell miljö upplevas
i en VR-applikation utan att användaren drabbas av illamående [1], vilket har
varit väldigt vanligt förekommande i tidigare VR-applikationer. Känslan av il-
lamående i dessa sammanhang brukar gå under namnet cybersickness och är ett
resultat av den konflikt som sker mellan användarens intryck från den virtuella
världen och de från den verkliga världen [1, 2]. Idag finns hårdvara så pass bra
att denna konflikt kan minimeras och användaren kan uppleva en virtuell miljö
utan att må illa [1, s.30]

Ytterligare en faktor som har gjort det möjligt för VR:s genombrott är till-
gängligheten. Det är idag ingen större utgift för en privatperson att införskaffa
en mobil enhet som Samsungs GearVR. När internet blev tillgängligt för all-
mänheten tog det inte lång tid innan utvecklare tog tillvara på möjligheterna
som internet medförde. Det samma kan förväntas ske med VR och inom en
snar framtid kommer vi kunna se resultatet av detta. De möjligheter som vir-
tuell verklighet öppnar upp för är många och nya styrkor med VR upptäcks
hela tiden. Områden där VR förväntas kunna underlätta är bland annat inom
sjukvård/rehabilitering samt till industriell och kommersiell träning [3, 4, 5].
Då möjligheterna att tillämpa VR-teknik är så pass nya är det viktigt att i ett
arbete inom området använda sig av en metodik som aktivt använder uppkom-
na resultat för att forma utvecklingsprocessen. Aktionsforskning är en vanlig
metod i sådana sammanhang [6, 7]. I situationer där en känsla av närvaro och
äkthet är av stor vikt för att förmedla information har VR stora möjligheter
att tillföra något som tidigare inte varit möjligt [8, 9, 10, 11, 12]. De första VR-
applikationerna som kom ut på marknaden har tagit tillvara på just detta. Till
exempel kan användaren uppleva känslan av att befinna sig i en bur nedsänkt
bland vithajar i applikationen The Deep till Playstation VR, se figur 1. Känslan
att befinna sig i hajburen uppfattas av många som väldigt verklig i och med den
höga nivå av närvaro som den virtuella miljön får användaren att uppleva [13].

Inom VR används ofta förutom begreppen närvaro och äkthet begreppet im-
mersion [10, 14, s.333]. Dessa begrepp kommer att förklaras i detalj senare.
Möjligheten att förstå och konkretisera abstrakta företeelser är en följd av den
höga känsla av närvaro som VR kan medföra [15]. Ikea har utnyttjat detta i
en applikation där deras kunder kan få uppleva ett virtuellt kök och utvärdera
Ikeas produkter. Undersökningar har gjorts kring hur användarens känsla av
närvaro i en virtuell miljö kan underlätta för lärande hos individen [16, 17]. Ti-
digare forskning som bedrivits kring hur människor förstår idéer och abstrakta
företeelser förklarar den inlärning som sker med en typ av transformation av
individens medvetande [18]. Det finns en stor fördel med att låta kunder ”prö-
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Figur 1: En haj som försöker bryta sig in i hajburen i VR-applikationen The
Deep till Playstation VR.

va” produkterna på en webbplats eller liknande för att underlätta kundernas
förståelse av produkterna [19]. En applikation som försöker förmedla ett före-
tags produkter till dess kunder kan således med fördel implementeras som en
VR-applikation. Dessutom finns stora fördelar med en sådan VR-applikation ur
ett hållbarhetsperspektiv. Att förmedla produkterna i en virtuell miljö minskar
transporter i samband med demonstration av produkter på mässor och liknan-
de. Det innebär även en större tillgänglighet för kunder som vill ta del av pro-
dukterna. Handikappade människor som kanske har svårt att ta sig till affärer
har möjlighet att utvärdera ett företags produkter i en immersiv miljö hemifrån.

Idag finns olika typer av VR-hårdvara som ger användaren olika möjligheter till
interaktion med en virtuell miljö. De mest avancerade ger användaren möjlighet
att förflytta sig i tre dimensioner i den virtuella miljön. HTC Vive, Oculus Rift
och Playstation VR använder sig av kameror i rummet för att läsa av använ-
darens position och uppnå detta. Produkterna är alla stationära till skillnad
från Samsung GearVR och Google Daydream. GearVR och Daydream är båda
mobila enheter som bygger på att användarens telefon projicerar den virtuella
världen framför användarens ögon. Dessa mobila enheter ger inte användaren
samma möjlighet att spegla användarens förflyttning i den verkliga världen till
den virtuella som de stationära. Användarens möjlighet till att ge input till den
virtuella miljön har i tidigare forskning undersökts utifrån ett lärandeperspektiv
[17, 15]. I tidigare forskning har användarens lärandeprocess i en virtuell miljö
analyserats med hjälp utav Blooms nivåer för lärande [20, 21]. Blooms nivåer
består av sex stycken steg som var och en är kopplade till olika nivåer av lärande
hos individen. I den virtuella miljön är det inte längre säkert att samma förhål-

8



lande gäller mellan den input användaren ger och den respons som denne får av
miljön som gäller i världen utanför. I och med detta måste användaren genomgå
en lärandeprocess för att få förståelse kring hur den virtuella miljön fungerar.
Att se på användarens upplevelse i den virtuella miljön som en lärandeprocess
skapar möjligheter att analysera och undersöka denna upplevelse.

1.1 Uppdragsgivare
Köksrenoveringsföretaget Modexa har haft en tanke att låta sina kunder under-
söka tillval i renoveringsprocessen i en virtuell miljö. Denna idé har legat som
grund till det här arbetet. Detta arbete utfördes med företaget Axakon Consul-
ting som uppdragsgivare då Modexa är en av Axakons kunder. Interaktionen
med en virtuell miljö har tidigare visats underlätta för förståelsen av miljön och
föremålen i den [15]. Dock är denna förståelse beroende av att interaktionen med
miljön är intuitiv [22]. Det ställs vissa krav på interaktionen med miljön för att
användaren skall kunna ta till sig av den information som applikationen kan
förmedla. Med denna bakgrund inleddes det här arbetet som avser att identifie-
ra de faktorer som upplevs ha inverkan på den lärandeprocess som användarna
står inför i valet av köksmoduler samt ge indikationer på hur lärandeprocessen
kan utvecklas.
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2 Bakgrund till arbetet
Undersökningar har tidigare gjorts kring hur virtuella miljöer kan influera män-
niskors medvetande kopplat till specifika företeelser. Till exempel har virtuella
miljöers förmåga att påverka användares inställning till att köra bil alkoholpå-
verkad undersökts [23]. I den virtuella miljön implementerades subtila medde-
landen som tog ställning mot rattfylleri för att på så vis påverka användarna.
En sådan undersökning har vissa likheter med det här arbetet då de båda rör en
påverkan av användarens medvetande kopplat till den virtuella miljön. I annan
forskning kopplat till detta område har kunders förståelse av ett företags pro-
dukter i en virtuell miljö undersökts [15]. Möjligheterna för ett företags kunder
att utvärdera företagets produkter har visat sig underlätta för kundernas för-
ståelse kring produkternas funktion och utseende. [19].

Det här arbetet ämnar undersöka den beslutsprocess som Modexas kunder står
inför vid valet av köksmoduler och även att ge indikationer på hur denna be-
slutsprocess kan utvecklas. Beslutsprocessen är starkt kopplad till ett lärande
rörande den virtuella miljön och föremålen i den [15]. Därför är det viktigt att
definiera begrepp som underlättar diskussionen kring användarnas uppfattning
av den virtuella miljön. Det är även av stor vikt att redogöra för den lärande-
process som sker när en användare interagerar med en virtuell miljö. För att
kunna genomföra undersökningen krävs även att användarna har tillgång till
den virtuella miljö där användarens beslutsprocess utspelar sig. Först ut defi-
nierar projektledaren begreppen, detta följs av en redogörelse för lärandet i en
virtuell miljö samt ett avsnitt om saker som utvecklaren av en VR-applikation
bör tänka på i samband med utvecklingen.

2.1 Centrala begrepp rörande en individs upplevelser i en
virtuell miljö

Här följer en definition av centrala begrepp som är användbara verktyg i diskus-
sionen kring användarnas upplevelser kopplad till virtuella miljöer. Som nämnts
i introduktionen så är en uppenbar styrka med VR känslan av närvaro som an-
vändarna kan uppleva i en sådan applikation. Definitionen av centrala begrepp
inleds med en redogörelse kring detta.

2.1.1 Känslan av äkthet och närvaro

Vanliga begrepp i diskussioner kring VR och användarnas upplevelser av den
virtuella miljön är begreppen äkthet och närvaro [10, 14]. Båda dessa termer
används flitigt i andra sammanhang så det är därför av stor vikt att i detta
arbete definiera vad som här menas med begreppen. I denna rapport används
begreppet äkthet som ett mått på hur pass bra användaren upplever att den vir-
tuella världen speglar den verkliga världen. Användaren träder in i den virtuella
världen med erfarenheter av världen utanför och ställer dessa erfarenheter mot
den värld som presenteras. Det gap som bildas mellan dessa två verkligheter

10



används i denna rapport som ett mått på hur pass äkta den virtuella miljön
upplevs vara. När användaren i en virtuell miljö upplever att tvivlet på att den
virtuella miljön är verklig kullkastas skapas alltså en känsla av äkthet. Genom
att skapa objekt som på ett trovärdigt och övertygande vis kan representeras
i den virtuella miljön kan detta gap minskas och därför leda till att den upp-
levda äktheten ökar. Begreppet virtualy high experiental (VHE) har tidigare
förekommit i diskussioner kring virtuella miljöer [15, 14]. Begreppet används
som är en benämning på den typen av objekt som med fördel kan gestaltas i
en virtuell miljö. Gemensamt för denna typ av föremål är att dess attribut bäst
beskrivs genom syn eller hörsel. I kontrast till VHE används begreppet virtualy
low experiential (VLE), som syftar på föremål som bäst beskrivs med hjälp av
andra sinnen, så som känsel, lukt osv [15, 14]. För att få användaren att överge
sin misstro kring äktheten av den virtuella miljön bör föremål som gestaltas i
miljön inge en känsla av att vara permanenta [14, s.386]. Med det menas att
användaren skall uppleva att objekt som hamnar utanför bild fortfarande existe-
rar i den virtuella miljön. Om användare upplever att vissa objekt känns väldigt
verkliga är chansen stor att även andra objekt i den virtuella miljön upplevs
vara äkta. Känslan av närvaro kan underlätta för användarna i en virtuell miljö
att genomföra de uppgifter som de ställs inför i den virtuella milön [14]. Genom
att användaren inte aktivt behöver fokusera på precis hur man navigerar i miljön
är det lättare att utföra uppgiften. Begreppet närvaro har i tidigare forskning
beskrivits som känslan av att upphäva tvivlet på att omvärlden är verklig [8].
Det brukar syfta på den subjektivt upplevda närvaro i den virtuella miljön som
en användare har, som i vissa fall beskrivs som mental immersion [14, s.9]. Det
går alltså ofta i linje med den definition av äkthet som används i detta arbete.
Således kommer dessa två begrepp att användas synonymt i fortsättningen. I
flera fall har det uppstått förvirring angående skillnaden mellan begreppet när-
varo och begreppet immersion. Därför behöver distinktionen mellan dessa redas
ut.

2.1.2 Immersion

Immersion definieras i det här arbetet som hårdvarans förmåga att få använ-
darna att uppleva en känsla av äkthet. Immersion är alltså något som är direkt
mätbart till skillnad från graden av upplevd äkthet som behöver analyseras och
diskuteras. Detta är en definition av begreppet som tidigare använts inom dis-
kussioner kring virtuell verklighet [14, 10]. I vissa fall har skillnad gjorts på
fysisk och mental immersion. Fysisk immersion kan förklaras som en hårdva-
ras förutsättningar att låta användaren fysiskt äntra en virtuell värld medan
den mentala immersionen är kopplad till ett mentalt plan [14, s.9]. Med mental
immersion menas det som i denna rapport definierats som äkthet eller närvaro.
Tvärt emot vad de vanligt förekommande begreppen immersiv och icke-immersiv
föreslår så finns en gråzon däremellan, en virtuell miljö kan ha olika grad av im-
mersion. En hög grad av immersion underlättar användarens känsla av närvaro
i en virtuell miljö. En immersiv VR-applikation har visat sig ha många fördelar
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[24]. Ett exempel är användarens förmåga att bedöma avstånd som kommer i
och med VR:s förmåga att skapa ett djup i den virtuella världen. Detta har
en tydlig koppling till användares förmåga att förstå tredimensionella objekt.
Hårdvarans eventuella begränsningar i grad av immersion kan skapa en konflikt
i användarens medvetande [1]. Vi människor förväntar oss en viss respons från
vår omvärld och när den inte ges kan obehag uppstå. Det här är något som är
viktigt att ta hänsyn till i utvecklingen av en VR-applikation. Således behövs i
detta arbete en redogörelse kring denna obehagskänsla.

2.1.3 Cybersickness

Cybersickness används som en benämning på den känsla av illamående eller
huvudvärk som kan uppstå i konflikten mellan vårt balanssinne och de visu-
ella intrycken vi får i en virtuell värld [1, s.30]. När antalet bilder som visas
per sekund (fps) i den virtuella världen blir lägre än vad vi är vana vid skapas
en sådan konflikt mellan våra sinnen. Idag medför det ingen teknisk svårighet
att utveckla applikationer med 60 fps som säges vara tillräckligt för att undvi-
ka cybersickness [2, 25]. En liknande sinneskonflikt är den då användaren rör
sig i det fysiska rummet men står still i den virtuella världen. En lösning på
detta problem är att låta användarens rörelser reflekteras i den virtuella värl-
den. Detta kan idag göras med ett 360-rullband (t.ex Omni, kan läsas om på
företaget Virtuix’s hemsida http://www.virtuix.com/), eller annan typ av rö-
relsedetektering (ofta benämt som motion tracking) som den på Occulus Rift,
HTC Vive eller Playstation VR. Dessa tre typer av VR-glasögon (ofta benämnt
HMD:er) är alla beroende av kameror i rummet som ständigt håller koll på hu-
vudets position. Applikationer som använder sig av sådan rörelsedetektering ger
användaren möjlighet att förflytta sig i tre dimensioner i den virtuella världen.

2.2 Lärande i en virtuell miljö
När ett företag vill förmedla sina produkter med hjälp av en VR-applikation är
användarnas lärande kring produkterna som förmedlas central. I tidigare diskus-
sioner kring individers lärandeprocesser i en virtuell miljö har Jack Mezirows
syn på lärande använts [18, 17]. Andra forskare vars teorier ofta dyker upp i
dessa sammanhang är Thomas Kuhn och Jean Piaget [26, 27]. Kuhn’s begrepp
paradigm innebär en kollektiv uppfattning som är uppbyggt av en mängd olika
beståndsdelar som alla styrker samma koncept. När någonting nytt som inte
längre styrker konceptet dyker upp kan ett paradigm-skifte ske, det vill säga
ett byte från ett paradigm till ett annat. I Mezirows transformationsteori ap-
plicerar han Kuhns begrepp paradigm-skifte på individnivå och talar då om
transformationer hos individen [18]. Mezirow använder sig i sin lärandeteori av
det engelska begreppet meaning perspective. Med begreppet menas den struktur
av antaganden inom individers tidigare erfarenheter som assimileras med nya
intryck och bildar ny kunskap. Ju mindre gapet är mellan individers tidigare
erfarenheter och den verklighet som de ställs inför i en virtuell miljö ju lättare
sker denna assimilation. Detta gap för tankarna till vår tidigare definition av
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begreppet äkthet som just är ett mått på skillnaden mellan dessa två verklig-
hetsuppfattningar. Således bör en känsla av äkthet i en virtuell miljö underlätta
för förståelsen av de produkter som förmedlas i miljön. Mezirows lärandeteori
hämtar även mycket från Piagéts, som förklarar lärande som något som sker
via en kognitiv process i varje individ [27]. När användaren i en virtuell mil-
jö tvingas omkasta sin uppfattning av miljön baserat på den respons som ges
av miljön skapas lärande. Lärandet i virtuella miljöer har i tidigare forskning
förklarats - ”Factors that influence the interaction and learning experience are
realism factors, the degree of realism of the objects or scenarios portrayed in the
virtual environment; and control factors, the amount of control the user had on
activities and events in the virtual environment.” [28]. En hög nivå av äkthet
bör alltså underlätta lärandeprocessen i en virtuell miljö [28, 18, 15, 16]. Ur
citatet framgår även att interaktionen med den virtuella miljön är viktig för att
lärande skall kunna ske hos användaren. I en individs beslutsprocess kopplad till
ett företags produkter är det viktigt att individen upplever att den information
som kunden tagit till sig är sann [19, 15]. Det är även intressant för arbetet att
undersöka hur vi människor går tillväga när vi för oss själva utvärderar huruvi-
da kunskap vi tagit till oss är sann. När kunskapen är kopplad till känslor och
upplevelser menar tidigare forskning att kunskapen endast valideras med kon-
sensus [18]. - ”The consensus involved implies that any fully informed, objective
and rational person, by critically examining the evidence and arguments, would
agree, much like the assumption that any juror can be replaced without changing
the verdict in a court trial.” - [18, s.157]. Begreppet diskurs används i Mezirows
forskning som en benämning på den typ av dialog som används för att validera
lärandet. När människor har anledning att ifrågasätta trovärdigheten av en viss
företeelse faller vi tillbaka på diskursen. För att generalisera en individs upple-
velser till en större grupp människor är det alltså lämpligt att undersöka den
diskurs som individen medverkar i [29]. Precis som det uttrycks i citatet ovan
ligger valideringen kring att något upplevs vara en sanning i att de flesta delta-
gare i samma diskurs förväntas ha liknande upplevelser vid samma situationer.
Byts en deltagare som har en viss upplevelse ut mot en annan deltagare från
samma diskurs kan den nya deltagaren förväntas ha liknande upplevelser vid
samma situation, eftersom att lärandet är kopplat till diskursen [18]. Det som
krävs för att en individs beslutsprocess kopplat till ett företags produkter i en
virtuell miljö skall underlättas är alltså förutom lärandet av produkterna i sig en
känsla av att informationen är sann. Det vill säga en känsla av att upplevelsen
i den virtuella miljön motsvarar upplevelsen av produkterna i verkligheten.

2.3 Design av VR-applikationer
Tidigare undersökningar har gjorts på skillnaden mellan designen av en VR-
applikation och designen av en annan typ av virtuell miljö [22]. Implementation
av menyer i VR-applikationer har visat sig innebära stora svårigheter. Det är
enligt forskning viktigt att låta menyn vara en del av miljön snarare än att vara
”påklistrad” framför användarens ögon [22]. I detta arbete är användarens in-
teraktion med den virtuella världen central för att ett beslut skall kunna göras,
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Figur 2: I en virtuell miljö ställs användaren inför en helt ny verklighet, vilket
kan resultera i en lärandeprocess hos användaren.

således är menyns utformning avgörande i utvecklingen av applikationen. And-
ra saker att tänka på i utvecklingen av VR-applikationer är storleken på ikoner
som finns i menyn. För att användaren lätt skall kunna interagera menyn krävs
det att ikonerna är stora [22]. När det kommer till användarens upplevelser av
äkthet i den virtuella miljön är en hög grad av immersion viktig. En hög grad av
immersion förebygger även en känsla av cybersickness. Genom rätt val av hård-
vara samt rätt inställningar i mjukvaran kan en hög grad av immersion skapas.
Som nämnts i redogörelsen för cybersickness så bör 60 fps vara tillräckligt för
att användarens skall slippa uppleva en känsla av illamående [2, s.67]. En av
de mest använda grafikmotorerna för utveckling av VR-applikationer är idag
mjukvaran Unity [30].
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3 Problemformulering
Syftet med arbetet är att granska den beslutsprocess som köksrenoveringsföre-
taget Modexas slutkunder står vid inför val av köksmoduler i en virtuell miljö
samt att ge indikationer på utvecklingen av denna beslutsprocess. Två fråge-
ställningar har tagits fram för att precisera syftet.

Hur skall menyn i det virtuella köket utformas för att mi-
nimera trösklarna för användarnas inlärningsprocess i den
virtuella miljön?

Hur speglas användarnas känsla av hög upplevd äkthet i an-
vändandet av applikationen?

I framtagandet av frågeställningarna har syftet operationaliserats och avgräns-
ningar gjorts på vissa av begreppen i syftet. De avgränsningar som gjorts behö-
ver därför redogöras för.

3.1 Avgränsningar
Granskningen av beslutsprocessen sker genom att granska det lärande som är
förknippat med processen. Detta lärande kan ses bestå av två huvudsakliga fak-
torer. Användarens förståelse kring interaktionen med den virtuella miljön och
förståelsen av de objekt som miljön innehåller [28]. Det sistnämnda förklaras
som användarens känsla av äkthet. Syftet innehåller även begreppet köksmodu-
ler. Denna undersökning avser att undersöka beslutsprocessen i samband med
val av skåpfärg, skåphandtag och spårfräsning på köksskåpen.
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4 Metod
För att kunna besvara frågeställningarna som tagits fram behövs en metod för
insamlingen av data. Det centrala i frågeställningarna är användarens uppfatt-
ning av den virtuella miljön vilket formar den typ av data som behöver samlas
in. Således motiveras nedan först valet att fokusera på kvalitativ data. Detta
följs av en redogörelse för det övergripande arbetssättet som skall användas,
aktionsforskning. Inom ramen för aktionsforskning kan en mängd olika metoder
användas för uppsamlandet av data, således måste de metoder som valts för
detta redogöras för.

4.1 Kvalitativ data
Först och främst är det viktigt att fastställa vilken typ av data som behövs
för att kunna svara på frågeställningarna. Detta eftersom att typen av data
styr de metoder som kan användas i insamlingen. Frågeställningarna är starkt
kopplade till användarens upplevelser av den virtuella miljön. För att undersöka
människors upplevelser och uppfattningar är ofta kvalitativa metoder att föredra
[29]. Således är det mer relevant att i undersökningen fokusera på kvalitativ
data än kvantitativ sådan. Kvalitativ data ger svar på individers uppfattning
och tankar kring en viss situation, vilket är den typ av data som behövs för att
undersöka såväl användarnas upplevelser av interaktionen med menyn som deras
känsla av äkthet. Forskning med en kvalitativ ansats har ofta kritiserats för att
ge resultat som är svåra att generalisera eftersom att datan alltid är knuten
till ett visst sammanhang [29]. Denna svårighet kommer att angripas med hjälp
av en diskursanalys som är en vanlig metod för generalisering av kvalitativ
data. I arbetets bakgrund framgick att individers uppfattningar kring huruvida
ny information upplevs vara sann har en stark koppling till den diskurs som
individerna deltar i [18]. Datan som skall samlas in skall alltså vara kvalitativ,
men frågan kvarstår kring vilka metoder som skall användas för insamlingen av
datan.

4.2 Metoder för insamling av data
Till en början redogörs för det övergripande arbetssätt som skall användas i
undersökningen. Inom den valda metoden att bedriva forskningen på redogörs
sedan för de metoder inom arbetssättet som används för uppsamlingen av datan.

4.2.1 Aktionsforskning

Som nämndes i inledningen till arbetet så är det i och med VR:s relativt nya
genomslag viktigt med en metod som iterativt låter forskningen påverkas av
den data som samlas in i undersökningen. Det finns ännu inget ”bästa” sätt
att utveckla en VR-applikation eftersom att området är så pass nytt. Därför
är det viktigt att låta utvecklingen av applikationen formas utifrån den data
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som samlas in under processens gång. En vanlig metod för att göra just det-
ta är aktionsforskning [6, 7]. Genom att kontinuerligt bedriva forskning på en
testgrupp och hela tiden forma nästa steg i undersökningen på de utsagor som
deltagarna gjort uttryck för kan resultatet formas på ett sådant sätt att delta-
garnas upplevelser står i fokus. En stor fördel med aktionsforskning gentemot
andra typer av forskningsmetoder är forskarens möjlighet att i undersökningen
ställa sig frågor som - Går min undersökning som förväntat? Hur kan vi förbätt-
ra den om nödvändigt? [7, s.8]. Om forskaren redan anser att arbetet uppfyller
målet, evalueras resultatet och bevis produceras för att styrka detta. Om så
inte är fallet dokumenteras vad som behöver göras till nästa varv i iterationen
[7]. Aktionsforskaren är i högsta grad delaktig i den situation som forskningen
undersöker, vilket ger forskaren större möjligheter att ändra arbetssättet mellan
varje iteration. Aktionsforskning är valt som övergripande forskningsmetod i det
här arbetet därför att det ger forskaren stora möjligheter att ändra parametrar i
forskningen under undersökningens gång. På så vis kan användarnas utsagor vid
varje iteration analyseras och slutligen diskuteras utifrån parametrarnas värden.
Styrkorna som en VR-applikation medför är ännu inte helt utforskade vilket gör
att användandet av aktionsforskning kan leda till att ny kunskap inom detta. En
av aktionsforskningens fördelar är just möjligheten att bidra till ny forskning
genom att kontinuerligt förbättra sitt arbete i undersökningen. För att driva
aktionsforskning i det här arbetet behövs en VR-applikation där användarna
kan uppleva ett virtuellt kök, ett sätt att samla in data kring upplevelserna av
applikationen samt metoder för att analysera datan. Således följer härnäst en
redogörelse för de val som gjorts i samband med utvecklingen av applikationen.

4.2.2 Hård- och mjukvara för utveckling av en VR-applikation

För att kunna undersöka upplevelser som individer har kopplat till en virtuell
miljö behövs en metod för att skapa en sådan miljö. Idag finns olika typer av
hårdvaror som möjliggör utvecklingen av sådana miljöer. De mest avancerade
produkterna för detta är idag Oculus Rift, HTC Vive och Playstation VR. Al-
la dessa HMD:er är stationära och ger användaren möjlighet att röra sig i tre
dimensioner. Dock finns nackdelar med dessa produkter i och med bristen av
tillgänglighet som utveckling av en applikation till dessa plattformar medför.
Att hyresgästerna har tillgång till någon av de tre mest avancerade HMD:erna
är mindre troligt än att de skulle ha tillgång till någon av de största mobila
HMD:erna som idag finns på marknaden. Samsung GearVR och Google Dayd-
ream är idag störst inom mobila lösningar för VR-applikationer. Valet faller
på Samsung GearVR eftersom att Daydream ännu inte lanserats i samband
med att arbetet påbörjades. Se figur 3. Mjukvarumässigt så används grafikmo-
torn Unity samt 3D-modelleringsprogrammet Blender. I bakgrunden till arbetet
nämndes mjukvaran Unity som ett av de vanligaste grafikmotorerna inom VR-
programmering [30]. Således föll valet av grafikmotor naturligt på Unity. Blender
väljs då det är ett kostnadsfritt men kraftigt modelleringsprogram som funkar
smidigt tillsammans med Unity. Givet en virtuell miljö som användaren kan
interagera med behövs metoder för att samla in användarnas upplevelser för att
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fortsätta driva aktionsforskningen. Semistrukturerade intervjuer är en lämplig
metod för detta.

Figur 3: Samsung GearVR är den hårdvara som valts för undersökningen.

4.2.3 Semistrukturerade intervjuer

En vanlig metod för att samla in data är semistrukturerade intervjuer [31, 32,
29]. Genom att forskaren förbereder frågor som deltagarna i en testgrupp får
svara på kan data samlas in utifrån deltagarnas svar. Med semistrukturerad me-
nas att frågorna på förhand är framtagna av forskaren men att intervjun lämnar
utrymme för följdfrågor i samband med deltagarnas svar på frågorna. En styrka
med semistrukturerade intervjuer är just denna flexibilitet [32]. Forskaren kan
i en sådan intervjusituation genom att ställa följdfrågor få mer utvecklade svar
från deltagarna. En kritik mot semistrukturerade intervjuer är att de till skill-
nad från strukturerade intervjuer kan upplevas inte ge alla deltagare samma
chans att svara på frågorna. I och med detta kan viss variation finnas mellan
deltagarnas möjlighet att uttrycka det som undersöks. Användarnas uttryck i
testningen av en virtuell applikation skulle i vissa fall kunna tyda på en större
bakomliggande upplevelse som användarna inte sätter ord på. Av denna anled-
ning används semistrukturerade intervjuer i det här arbetet för att följdfrågor
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skall kunna ställas i intervjun. Semistrukturerade intervjuer är väl lämpade för
att samla in data kring en individs uppfattningar och tankar kring en viss situ-
ation. Dock visar forskning på att det finns stora fördelar med att låta individer
tillsammans diskutera en gemensamt upplevd situation i en fokusgrupp.

4.2.4 Fokusgrupper

En metod för att undersöka hur en grupp människor upplever en viss situation
är användandet av en fokusgrupp [31, 33]. Sådana grupper är konstruerade för
att skapa ett klimat där deltagarna uppmuntras att sätta ord på sina upplevel-
ser. Det centrala med fokusgruppen är diskussionen mellan deltagarna, vilket
ger användandet av en sådan metod möjlighet att ta hänsyn till uttryck som
andra metoder kanske inte gör. Kommunikationskanaler som skratt, skämt, an-
siktsuttryck m.m. tillför ofta viktiga komponenter till helhetsbilden av hur en
viss situation upplevs för en deltagare [34]. Av denna anledning lämpar sig fo-
kusgrupper bra för insamlingen av sådan data. Fokusgrupper är effektiva sätt
att fånga upp deltagarnas upplevelser kopplade till situationer, vilket motiverar
valet av en sådan metod för detta arbete. Användaren har fått uppleva ett vir-
tuellt kök och har svarat på semistrukturerade intervjufrågor samt diskuterat i
en fokusgrupp, men hur skall all denna data dokumenteras? En redogörelse för
val av metod för dokumentationen följer härnäst.

4.2.5 Ljudinspelning

All den data som fås från ovanstående metoder behöver samlas in och doku-
menteras för att en analys skall kunna göras av den. Ljudinspelning är en vanlig
metod för insamlandet av data [32]. Metoden är lämplig när forskaren själv är del
av den situation som undersöks [32, s.71]. En ljudinspelning tillåter då forskaren
att vara helt fokuserad på situationen utan att påverka sig själv eller deltagarna
genom att samtidigt dokumentera det som sker. Således kommer ljudinspelning
att användas i undersökningen för att sedan transkriberas i efterhand. Tran-
skriberingen kommer att ligga till grund för en analys av användarnas utsagor.
En annan metod för att spela in det som sägs under insamlingen av data skulle
kunna vara inspelning med videokamera. En fördel med att dokumentera med
en videokamera är möjligheten att analysera beteenden som gester, vilket en
ljudinspelning inte kan göra. Frågeställningarna i det här arbetet rör använ-
darnas upplevelser och tankar kring den virtuella miljön. Användarnas känslor
av upplevd äkthet är svår att identifiera genom en analys av deras gester i en
diskussion kring ämnet. Känslan av upplevd äkthet förväntas förmedlas lättast
med ord. När det gäller användarnas upplevelser kopplat till interaktionen med
menyn kan fördelarna med en videoinspelning argumenteras för. Användarnas
gester i användningen av applikationen skulle kunna analyseras med en sådan
dokumentation. Dock föll valet på att använda ljudinspelning för dokumenta-
tionen och att istället instruera användarna att hela tiden sätta ord på deras
handlande i applikationen via en think aloud [31]. Efter att datan samlats in
behövde datan analyseras för att enligt aktionsforskningen göra ändringar till
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nästa iteration. De metoder som användes för denna analys behöver således
redogöras för.

4.3 Metoder för analys av data
De metoder som används för att analysera den data som genereras kommer
nu att redogöras för. Metoderna ämnar ge verktyg för att undersöka lärande
hos användarna och även kunna generalisera de indikationer på lärande som
identifieras.

4.3.1 Indikationer på lärande

För att kunna undersöka den lärandeprocess som en individ står inför i en vir-
tuell miljö kan individens utsagor analyseras med hjälp utav Blooms taxanomi
[21]. I tidigare forskning har Blooms taxanomi använts för att analysera den
lärandeprocess som en individ går igenom när de ställs inför ett nytt koncept
i en virtuell miljö [20, 17]. Blooms taxanomi tolkas där som nivåer som indivi-
den förflyttar sig mellan i inlärningsprocessen. I detta arbete kommer Blooms
taxanomi att användas på samma sätt. Genom att förflytta sig mellan nivåerna
sker inlärning hos individen. Detta kan liknas vid vad Mezirow benämner som
transformation i individens lärande [18]. De olika nivåerna som går från kunskap
till evaluering visas i tabellen nedan.
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Level 1 - Knowledge: The basic ability to recall information, without
requiring any understanding of the material being recalled.

Level 2 - Comprehension: The ability to understand and interpret
material or situations, and to extrapolate that understanding to areas not
covered by the original input.

Level 3 - Application: The ability to determine which knowledge is
relevant to a particular situation, and to correctly apply that knowledge to
produce a correct solution to the problem at hand.

Level 4 - Analysis: The ability to break a complex problem or situa-
tion into parts, and to recognize the relationships between the parts and the
organization of the parts.

Level 5 - Synthesis: The ability to create a unique new entity, by
drawing on different aspects of knowledge and understanding, such that the
result is more than simply the sum of its component parts.

Level 6 - Evaluation: The ability to judge the value of ideas, solu-
tions, methods, etc. This level is considered to be the top of the cognitive
hierarchy because the student must employ all five of the lower levels, plus an
appropriate evaluation criteria, in order to determine the overall value of the
subject being examined.

Slutligen behövs en metod för att generalisera den data som indikerar att lä-
rande har skett hos en användare av applikationen. En vanlig metod för detta
när kvalitativ data skall generaliseras är användandet av en diskursanalys.

4.3.2 Diskursanalys för att generalisera data

När data från en kvalitativ analys skall generaliseras bör man inte ha infallsvin-
keln att datan skall vara representativ för populationen utan utgångspunkten
bör ligga hos individen [29]. Snarare finns styrkan i igenkänningsfaktorn inom
den diskurs som individen befinner sig i [18, 29]. Ofta används i generalise-
ringen av kvalitativ data en diskursanalys för att visa på förväntade likheter
inom populationen som undersöktes. Motiveringen till att något är generali-
serbart ligger ofta i insikten om att det som beskrivs är ett exempel, ett av
många som kan hämtas ut ur den population som innefattas av diskursen. Ju
fler sådana exempel som kan citeras ju lättare är det att tro på att fenomenet i
fråga är generaliserbart. Nyckeln i generaliseringen ligger alltså i förväntningen
om att om en medlem i en diskurs upplever en viss känsla i en specifik situ-
ation är chansen stor att även andra medlemmar i diskursen upplever samma
känsla vid samma situation [35]. Dessa metoder att analysera hur olika uttryck
skapar en viss mening inom en viss diskurs går under namnet diskursanalys
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[35, 29].”Analytiska påståenden ska ge diskursen en form av sammanhang och
om det är några element som inte passar in i den diskursanalytiska redogörelsen
är det mindre sannolikt att andra kommer att acceptera analysen som färdig och
trovärdig.” [36, s.170]. Med det menas att den data som analyseras i samband
med diskursanalysen skall kunna kopplas till ett sammanhang där diskursen gör
sig rådande. Genom att visa på datans koppling till den diskurs de tillhör kan
diskursanalysen valideras.
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5 Undersökningsprocessen
Här följer en redogörelse för hur de metoder som tidigare diskuterats implemen-
terades i undersökningsprocessen.

5.1 Den iterativa undersökningen
I linje med aktionsforskningens teorier genomfördes en iterativ arbetsprocess.
Användare i en testgrupp fick i varje iteration lämna feedback på applikationen
som styrde utvecklingen till nästkommande iteration. Tre stycken iterationer
planerades in under utvecklingsprocessens förlopp för att iterativt undersöka
användarnas lärandeprocess och förbättra applikationen stegvis mellan mötena.
Förbättringen syftar dels på en justering av de faktorer som förväntas påverka
slutanvändarnas lärandeprocess i den virtuella miljön, men även på maximering
av den upplevda närvarokänslan och känslan av äkthet som deltagaren känner.
Således undersöks vid varje testgruppsmöte såväl deltagarnas möjligheter att
interagera med menyn i den virtuella miljön som deras uppfattning av den vir-
tuella miljöns äkthet. Resultaten från mötena med testgruppen och styrgruppen
användes under projektets gång för att planera nästkommande möten och slut-
ligen i det summerade resultatet för arbetet.
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5.1.1 Design av den första prototypen

Den första prototypen designades utifrån projektledarens initiala antaganden
kring hur en intuitiv virtuell miljö kan se ut. Detta antagande baserades på
tidigare forskning inom området. I bakgrunden lyftes fördelarna med att låta
menyn vara en del av den virtuella miljön snarare än att finnas som en tvådimen-
sionell textur framför användarens ögon i den virtuella miljön [22]. Föremålen
i det virtuella köket baserades helt på projektledarens erfarenheter kring hur
ett verkligt kök ser ut. Grafikinställningarna i Unity ställdes in på högsta möj-
liga nivå för att skapa en hög grad av immersion i applikationen. Exempel på
grafikinställningar som förväntas påverka graden av immersion är anti aliasing
som är kopplat till skarpheten i konturerna på de objekt som implementeras i
den virtuella miljön. Anti aliasing sattes till 8x Multi Sampling, vilket är det
högsta som Unity tillåter. Andra inställningar som maximerades var kvalitén på
texturerna, då även detta förväntas påverka immersionen. Frameraten sattes till
motsvarande 60 fps eftersom att detta garanterar en framerate som är så pass
hög att risken för cybersickness minimeras [2, s.67]. En hög grad av immersion
underlättar för användarens förmåga att känna sig närvarande i den virtuella
miljön vilket i sig leder till en större förmåga att ta till sig den information som
förmedlas. Således var det viktigt att i utvecklingen av applikationen sträva efter
en så hög grad av immersion som möjligt.

5.1.2 Testgruppsmöte

För att bedriva undersökningen användes en testgrupp bestående av anställda
på Modexa. Tanken var att hela tiden styra utvecklingen av applikationen med
hjälp av deltagarnas utsagor. Testgruppen bestod av fyra deltagare, varav tre
har anställning på Modexa och en arbetar på en PR-byrå som samarbetar med
företaget. Deltagarna har följande bakgrunder:

• Kundansvarig för medelstora fastighetsbolag. Har kontakt med ett brett
spektra av kunder.

• Regionansvarig för Mellansverige, också ett stort spektra av kunder.

• Anställd på en PR-byrå som samarbetar med köksrenoveringsföretaget.
Fokus på broschyrer/kampanj.

• Länk mellan fabriken och kunderna.

Deltagarnas erfarenhet av många olika typer av kunder motiverar valet av test-
gruppen. Deras expertis inom kök och erfarenhet av kunder kommer väl till pass.
En testgrupp bestående av Modexas slutkunder hade genererat resultat mer spe-
cifika för just den gruppen, medan den testgrupp som valts ut i och med sin
expertis och erfarenhet kan ge en bredare bild för att kunna nå ett så stort antal
kunder som möjligt. Två huvudsakliga mål fanns med testgruppsmötena. För
det första förväntades mötet ge svar på hur deltagarna upplevde interaktionen
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med den virtuella världen som den såg ut vid mötestillfället. Mötet förväntades
generera data kring vilka faktorer som försvårade för den lärandeprocess som
deltagarna stod inför. För det andra så förväntades mötet även ge svar på hur
deltagarna upplevde äktheten i den virtuella miljön. Deltagarna får vid varje
testtillfälle en och en testa applikationen. För att deltagarnas upplevelser i det
virtuella köket inte skall färgas av de andra deltagarna får de testa applikationen
i ett avskilt rum. Deltagarna instrueras där i den input som de kan ge till den
virtuella miljön. Det vill säga den knapp som befinner sig på högra sidan av
HMD:n. I och med detta har användarna med sig denna kunskap in i det virtu-
ella köket och kan där påbörja sin lärandeprocess med denna kunskap som sitt
verktyg. Under testets gång genomförs en semistrukturerad intervju där delta-
garen får svara på hur denne skulle gå tillväga för att byta färg på skåpen i det
virtuella köket. Användarens respons förväntas indikera vilken nivå av lärande
användaren befinner sig på. När alla deltagare testat applikationen genomförs
en diskussion i en fokusgrupp för att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sina
upplevelser kring såväl interaktionen med den virtuella miljön som den upplev-
da äktheten i den. Fokusgruppen genomförs i ett rum med bekväma fåtöljer
placerade i en ring för att skapa en avslappnad stämning. Det är viktigt att
deltagarna i en fokusgrupp känner sig avslappnade för att bättre kunna sätta
ord på sina upplevelser [34]. Den data som dessa samtal ger samt datan från den
strukturerade intervjun ligger till grund för en analys kring både lärandet kopp-
lat till interaktionen med menyn och den upplevda äktheten av den virtuella
miljön.

5.1.3 Styrgruppsmöte

En styrgrupp tillsattes för projektet bestående av två anställda på Modexa,
Axakon Consultings VD samt projektledaren för detta arbete. De i styrgruppen
som hade anställning på Modexa var med i egenskap av att vara experter på kök
samt ha en stor kompetens rörande hyresgästerna. Målet med styrgruppsmötena
var i första hand att få feedback från Modexas ledning rörande projektet, men
dessa möten gav även möjlighet till ytterligare data kring den upplevda äktheten
i det virtuella köket. Datan som mötena gav rörde föremål i det virtuella köket
som inte var del av Modexas sortiment.

5.1.4 Analys och bearbetning

Den feedback som ges i testgruppsmötet och styrgruppsmötet analyseras och
kategoriseras utifrån frågeställningarna som skall besvaras. Således identifieras
data kopplat till menyns utformning och användarnas inlärningsprocess samt
data rörande användarens känsla av äkthet i den virtuella miljön. I analysen av
data kopplat till menyns utformning kopplat till inlärningen kategoriseras datan
ytterligare utifrån tre kategorier:

• Styrenhetens funktionalitet.

• Förståelse kring vilken input som behövs.
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• Menyns utformning.

Styrenhetens funktionalitet syftar på problem som användaren upplever som är
direkt kopplat till hårdvaran. Det handlar exempelvis om förmågan att trycka
på knappen på styrenheten, eller renderingen av den virtuella miljön. Förståel-
sen kring vilken input som behövs har att göra med användarens förmåga att
navigera med menyn, kunskap om vilken input som genererar vilken respons.
Exempel på detta kan vara hur man bläddrar i menyn, hur man öppnar menyn
osv. Den sista kategorin som datan analyseras med hjälp av handlar om menyns
utformning. Denna punkt behandlar utseendet av menyn, användarens förståel-
se kring att det aktiva färgvalet skall ligga i mitten eller att olika färgval dyker
upp när användaren trycker på ikonen med en färgburk. I analysen kopplas även
deltagarnas utsagor ihop med den nivå av lärande som indikeras av utsagorna.
Detta görs med hjälp utav Blooms nivåer [21]. Data som rör användarnas upp-
levda ätkhet av applikationen kategoriseras och analyseras utifrån två områden.

• Data som rör produkter som på ett övertygande sätt speglar Modexas
sortiment.

• Data som rör produkter som utöver Modexas sortiment som upplevs vara
verkliga utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter.

Från testgruppsmötena fås data rörande den första punkten, medan styrgrupp-
smötena i första hand ger data rörande produkter som inte tillhör Modexas
sortiment. För att analysera datan från styrgruppsmötena kategoriseras datan
utifrån nyckelorden skåp, kyl/frys, spis, kakel, köksfläkt, diskbänk och övrigt.
Efter varje styrgruppsmöte utvärderas med vilken omfattning styrgruppen ut-
tryckt att respektive kategori bör förändras till nästkommande iteration. Detta
görs genom en färgkodning i spektrat rött till grönt. Rött innebär att föremålet
i fråga bör ändras avsevärt, det kan röra sig om att helt byta ut ett föremål i
den virtuella miljön. Grönt innebär att styrgruppen inte kommenterat att någon
ändring behöver göras allt inom nämnd kategori. Färgerna där emellan beskriver
olika omfattningar av justeringar som bör göras.

5.1.5 Förändring i design till nästa prototyp

Det är i detta skede av loopen som ändringar i prototypen görs baserat på
den feedback som iterationen genererat. Den nya versionen bygger på analysen
av datan som genererats och görs för att förbättra menyns utformning och
funktionalitet samt deltagarnas upplevda känsla av äkthet i den virtuella miljön.
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6 Resultat och analys
Här följer den data som kommer att ligga till grund för diskussionen. Datan
analyseras och kategoriseras i varje iteration utifrån de två frågeställningarna:

Hur skall menyn i det virtuella köket utformas för att mi-
nimera trösklarna för användarnas inlärningsprocess i den
virtuella miljön?

Hur speglas användarnas känsla av hög upplevd äkthet i an-
vändandet av applikationen?

6.1 Iteration 1
I den första iterationen användes den initiala prototypen som designats utifrån
projektledarens föreställningar kring hur en virtuell miljö bör se ut för att un-
derlätta interaktionen med den. Iterationen illustreras nedan.

6.1.1 Testgruppsmötets utförande

Det första mötet med testgruppen inleddes med en kort introduktion där pro-
jektledaren presenterade sig själv samt lite om projektet i stort. Detta gjordes
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för att gruppen skulle känna sig bekväm och minska eventuella trösklar för med-
lemmarna att våga uttrycka sig i framtida tester och intervjuer. Sedan fick alla
medlemmar presentera sig själva. Testgruppsdeltagarna kände alla igen varandra
sedan tidigare, så deras introduktion blev inte längre än nödvändigt. Efter in-
troduktionen av alla deltagare förklarade projektledaren hur testet skulle gå till.

Den första versionen av applikationen hade en meny som dök upp ovanför den
skåplucka som användarna tryckte på med knappen på styrenheten. (Se figur
4. Menyn hade endast två val, vilka båda var olika färger på skåpluckorna.
Genom att användaren vred huvudet så att färgvalen kom i mitten av synfältet
förstorades valen och användaren kunde då trycka igen på styrenheten för att
göra ett val.

Figur 4: Menyns utseende i den första versionen av applikationen.

Testningen av applikationen gick som planerat. Deltagare 1 var först ut och fick
en introduktion i hur styrenheten på sidan av VR-glasögonen fungerade. Delta-
garen fick testa applikationen i ett avskilt rum för att inte påverkas eller påverka
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de andra deltagarnas upplevelser. Nedan följer utdrag från när deltagare 1 (D1)
testade applikationen.

D1: E det här ens knappen eller? (Känner omkring på sidan av glasögonen
efter knappen).
...

D1: ...Eller e det när jag lyfter. . . nej. Nu hoppade den ner. Jag förstår
inte riktigt hur den. . . alltså den följer ju mig, nu sitter den nere framför
den där trälådan men den reagerar på nått sätt när jag lyfter på huvudet
känns det som, eller så är det en slump. Fast den känns ändå inte riktigt
som att den gör det.. nej jag vet inte riktigt hur jag skulle få den att byta
färg!
...

D1: Det händer saker, men jag förstår nog inte riktigt varför det som
händer, händer. Ok, nu fattar jag för nu när den där blev stor (syftar på
ett färgval i menyn) kunde jag trycka på knappen och då byttes den. Men
jag vet inte varför den blev stor, är det för att jag lyfte på huvudet? Ja
det blev den kanske. . . eller? Eller gör den det liksom efter en viss tid?

Medan deltagaren testar applikationen försöker deltagaren ofta använda sig av
händerna i luften för att interagera med menyn. Vid flera tillfällen försöker även
deltagaren förflytta sig i det virtuella rummet genom att ta ett steg. Deltagaren
har vissa svårigheter med När deltagare 1 testat applikationen skickades nästa
deltagare in i rummet för att prova. Efter en introduktion i möjligheten att ge
input med hjälp av styrenheten började testningen.

D2: Men det går in...te. Jag får ingen kontakt!
...

D2: Okej, nu e jag med ah. . . nu tittar jag på. . . när jag ändrar i sidled för
å se där då kan. . . då blir den bruna stor där. När jag tittar på den bruna
och när jag tittar på den gröna. Nu kan jag ändra färg där ja, när jag
trycker på mitten på den här styrenheten då.

På samma sätt som för föregående deltagare kommer nästa deltagare in i rum-
met för att efter en introduktion av styrenheten få testa applikationen. Nedan
följer ett utdrag ur testningen med deltagare 3 (D3):

D3: Nu ska vi testa igen, här. . . jag har fipplat med den här på sidan. Det
måste ju vara nånting med knapparna tänker jag. Äh... jag går framåt,
det är nog det! Ah juste, jag tittar på den lite noggrannare så så. . . haha!
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Fast jag får inte upp menyn, om jag nu vill byta till grön igen. Nej jag vet
faktiskt inte. . . Nu! Nu blev det grönt, jag tittade på den.

Sist ut var deltagare 4 (D4) som precis som de andra deltagarna fick en intro-
duktion i hur styrenheten fungerade. Nedan följer ett utdrag ur testningen med
deltagare 4:

D4: Då tänker du att jag ska göra någonting på den här sidan här? (Syftar
på knappen på sidan). Var var den nånstans. . .
...

D4: Okej, men nu händer det ingenting. . . Nu trycker jag på den. . . Å jag
vet inte riktigt. Förut kom det upp färger, men nu kommer det inte upp.
...

D4: Eh, å då prövar jag igen. . . nej det var inte det jag gjorde uppenbarli-
gen. Där hände det inget. . . Okej. . . Nej nu vet jag inte hur jag ska göra.

När alla deltagare fått testa applikationen fick de svara på en frågeenkät. Det
första styrgruppsmötet gick ifrån upplägget med en fokusgrupp av anledningen
att alla i gruppen skulle lära känna varandra bättre för att fokusgruppen skulle
fungera optimalt. Enkäten innehöll följande frågor:

1. Din längd:
2. Har du tidigare erfarenhet av VR?
3. Vilka hinder/svårigheter stötte du på i användandet av applikationen?
4. Upplevde du vid något tillfälle illamående/yrsel eller annan typ av obehag
under användandet av applikationen? Om ja, när?
5. Var det något särskilt som fångade ditt intresse i den virtuella miljön?
6. Hur skulle du gå tillväga för att byta färg på bänkskivan?
Svaren som deltagarna gav:

D1:
1. 181 cm.
2. Jag har provat några olika varianter. Alla utan möjlighet att interagera
(typ berg-och dalbana, surfa på havet osv).
3. Svårt att förstå hur jag skulle byta färg, tyckte inte att jag fick någon
konsekvent respons på vissa ageranden som kunde tydliggöra vad som led-
de till vad.
4. Nej.
5. Den fladdrande gardinen.
6. Trycka på knappen på sidan när den ena färgrutan blivit förstorad.
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När/hur den blev det upplevde jag dock som oklart.

D2:
1. 165 cm. 2. Har tittat en gång tidigare i en VR.
3. Att inte kunna zooma. Instruktioner för att göra val.
4. Nej.
5. Att kunna bygga sitt eget kök.
6. Skapa en palett med val när man tittar på den.

D3:
1. 164 cm.
2. Nej.
3. Skarpt ljus, något blinkande. Lite jobbigt. Förstod inte hur jag skulle
ändra färg på luckor först.
4. Ja, något yr pga skarpt/blinkande. (Blir lätt åksjuk).
5. Nej.
6. Gå närmre, klicka med hjälp av knappar.

D4:
1. 172 cm.
2. Nej.
3. Tog lite tid att hitta hur jag skulle fokusera på färgvalen. Lyckades inte
riktigt riktigt klura ut hur jag lyckades byta färg men det gick. Såg inte
klockrent vad som var i boxen, lite suddigt.
4. Lite gung precis när jag satte på dom sedan försvann det.
5. Lite hur det såg ut över lag. Spännande att titta runt, kul att se hela
rummet.
6. Vet inte kanske titta på den och så får jag upp valen som sedan fokuserar
på den färg som man vill se och så blir den den färgen.

6.1.2 Styrgruppsmötets utförande

I det första strygruppsmötet presenterade projektledaren en tidsplan över pro-
jektet för att få feedback på det tänkta upplägget från Modexas ledning. Efter
att ha diskuterat tidsplanen fick medlemmarna i strygruppen testa och utvärde-
ra applikationen utifrån hur den såg ut vid tillfället. Följande punkter behövde
förbättras till nästa version enligt styrgruppen:

• Ny diskbänk. Diskbänken i hyresgästernas hem är ofta inte av trä utan
helt i metall.

• Vitt kylskåp. Kylskåpet bör inte vara kromat utan vara helt vitt.
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• Ny spis. Spisen skall vara en utdragbar modul med spishäll och inbyggd
ugn till skillnad från den integrerade hällen i nuvarande version.

• Ny ljussättning. Styrgruppen gav feedback kring att ljussättningen kändes
overklig och ojämn på skåpluckorna. Vissa luckor blev mörkare än andra
på ett onaturligt sätt.

• Ny köksfläkt. Köksfläkten skall vara vit och inte kromad.

• Nytt kakel. Kökskaklet bör byta mönster från ett ”vartannat”-mönster till
att linjerna i kaklet ligger helt lodrätt (se bild). Styrgruppen upplyste om
att det är det vanligast förekommande kakelmönstret i hyresgästernas kök.

6.1.3 Analys och bearbetning

Den data som genererades i samband med testgruppsmötet och styrgruppsmötet
analyserades med hjälp av relevanta teorier för att styra utvecklingen av näst-
kommande version av applikationen. Analysen delades in och kategoriserades
utifrån vilket av arbetets två frågeställningar de behandlar. Således identifiera-
des relevant data inom följande två kategorier:

• Data kopplat till menyns utformning och funktionalitet.

• Data kopplat till användarens upplevda känsla av äkthet i den virtuella
miljön.

Datan kopplad till menyns utformning och funktionalitet kommer främst från
testgruppsmötet där deltagarna ställdes inför uppgiften att byta färg på skåpluc-
korna. Nedan följer en analys av deltagarnas upplevelser kring interaktionen med
menyn.

Deltagare 1 hade väldigt svårt att första hur denne skulle gå tillväga för att
interagera med menyn i det virtuella köket. "...Eller så är det en slump. Fast
den känns ändå inte riktigt som att den gör det...nej jag vet inte riktigt hur jag
skulle få den att byta färg!" - Här är det tydligt att deltagaren inte förstår hur
menyn fungerar. En svårighet med interaktionen som deltagaren upplevde, ut-
tryckte deltagaren - "...E det här ens knappen eller? (Känner omkring på sidan
av glasögonen efter knappen)." Styrknappens utformning verkar ställa till pro-
blem för användaren. Vidare uttrycker deltagaren i frågeformuläret - "...Svårt
att förstå hur jag skulle byta färg, tyckte inte att jag fick någon respons på vissa
ageranden som kunde tydliggöra vad som ledde till vad". Efter att deltagaren
försökt ett tag med att förstå menyn gör deltagaren ett genombrott - "...Ok, nu
fattar jag för nu när den här blev så stor (syftar på ett färgval i menyn) kunde
jag trycka på knappen och då byttes den. "...Men jag vet inte varför den blev så
stor, är det för att jag lyfte på huvudet? Ja det blev den kanske...eller? Eller gör
den det efter en viss tid?". Här sker en transformation i deltagarens lärande.
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Från att inte alls förstå hur ett menyval skulle kunna gå till har användaren nu
kopplat ihop händelsen att menyvalet blir stort till att ett val kan göras. Dock
lyckas inte deltagare 1 med att förstå varför menyvalet blev stort, d.v.s vilket
input som gav denna respons i menyn. Detta uttrycker deltagare 1 även i ett
svar på frågeformuläret- "...Svårt att förstå hur jag skulle byta färg, tyckte inte
jag fick någon konsekvent respons på vissa ageranden som kunde tydliggöra vad
som ledde till vad.". Således har deltagare 1 uppnått Blooms andra nivå.

Till en början så har även deltagare 2 lite problem med interaktionen med me-
nyn. "...Men det går in...te. Jag får ingen kontakt!" Deltagaren upplever att
den input som deltagaren ger inte får någon respons i den virtuella miljön. I
frågeformuläret nämner deltagare 2 att applikationen borde ge instruktioner för
att göra val, vilket ytterligare tyder på att deltagaren inte förstår vilken input
som skall ges. Deltagare 2 lyckades dock något bättre efter att ha provat runt
lite. "...Okej, nu e jag med ah... nu tittar jag på... när jag ändrar i sidled för å
se där då kan... då blir den bruna stor där. När jag tittar på den bruna och när
jag tittar på den gröna. Nu kan jag ändra färg där ja, när jag trycker på mitten
på den här styrenheten då." - Deltagare 2 lyckas dels med att förstå precis hur
varje steg i ett färgval går till, men sätter även ord på vilken input deltagaren
behöver ge för att göra valet. Det här tyder på ett lärande på nivå 3 av Blooms
nivåer.

Deltagare 3 försöker till en början använda händerna i den virtuella miljön för
att göra ett val. Detta tyder på en dålig insikt i vilken typ av input som an-
vändaren kan ge. Deltagaren upplever att styrenheten inte ger den respons som
deltagaren vill ha vilket deltagaren uttrycker: "... Jag har fipplat med den här
på sidan". Trots att deltagaren ”fipplat” med styrspaken så har inget val kunnat
göras. Efter att ha testat sig omkring gör deltagare 3 ett genombrott - "...Nu!
Nu blev det grönt, jag tittade på den." Här sker en transformation i deltagarens
lärarande. Deltagaren har här förstått att genom att titta på menyvalet kunde
ett val göras. Allt som allt når deltagaren Blooms tredje nivå.

Deltagare 4 kopplar med ens ihop styrenheten med uppgiften som skall lösas.
"...Då tänker du att jag skall göra någonting på de här sidan här? (Syftar på
knappen på sidan)." - Inleder deltagaren testningen med. Dock lyckas inte del-
tagaren med att göra ett färgval trots att deltagaren hittat knappen på styren-
heten. Där hände inget...Okej...Nej nu vet jag inte hur jag skall göra." Detta
tyder på att användaren inte förstår att ett val först kan göras när användaren
tittar på menyvalet. Användaren förstår varken menyns utformning eller vilken
input menyn vill ha. Under testningen kommer deltagaren inte längre i sin lä-
randeprocess, vilket motsvarar nivå 1 bland Blooms nivåer.

Följande tabell sammanfattar vilka faktorer som upplevdes försvåra för besluts-
processen i den första iterationen.

33



Upplevt hinder Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4
Styrenhetens
funktionalitet

X

Förståelse kring
vilken input som
behövs

X X X X

Menyns utform-
ning

X X

Nästa kategori att analysera kring är data rörande användarnas upplevda äkt-
het av den virtuella miljön. Deltagare 3 uttryckte i frågeformuläret följande som
svar på huruvida deltagaren upplevde någon typ av yrsel - "...Skarpt ljus, något
blinkande. Lite jobbigt.". Vad deltagaren syftar på är de flimrande konturer som
objekten i en VR-applikation kan få. Då grafikinställningarna (i synnerhet Anti
aliasing) var satta till max, var det inte möjligt att på den typ av hårdvara som
användes göra mer på den fronten. Det var i den första iterationen främst styr-
gruppsmötet som genererade data kopplat till den upplevda äktheten av den
virtuella miljön. Dessa punkter är inte kopplade till Modexas sortiment utan
handlar om övriga föremål i det virtuella köket. De punkter som styrgruppen
gav feedback på syftar alla till att minska gapet mellan hyresgästernas medhav-
da verklighetsuppfattning kring deras egna kök och det virtuella köket. Dessa
punkter analyserades och kategoriserades utifrån vilka områden de behandlade.
Nedstående tabell visar omfattningen av ändringar som styrgruppen ansåg be-
hövdes inom varje område inför nästa version.

Föremål Omfattning av justeringar
Skåp
Kyl/frys
Spis
Kakel
Köksfläkt
Diskbänk
Övrigt

Stora ändringar behövs
Mindre justeringar behövs
Inga ändringar behövs

Samtliga kategorier av föremål förutom skåpen kräver stora justeringar till nästa
iteration. Detta tyder på att styrgruppen upplever att föremålen inte alls speglar
deras erfarenheter av hur dessa föremål ser ut i verkligheten. Med andra ord
medför föremålen en låg känsla av upplevd äkthet för styrgruppsmedlemmarna.

6.1.4 Förändring i design till nästa prototyp

Feedbacken från testgruppsmötet låg till grund för en ny version av menyn. Det
framgick tydligt i analysen att förståelsen kring vilken input som behövdes i me-
nyn var det som uppfattades svårast i interaktionen. Av denna anledning lades
stor vikt i att skapa en meny som tog hänsyn till detta. I den nya menyn im-
plementerades scrollfunktionen. Genom att svepa i vågrät eller lodrät riktning
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på styrenheten kan användaren genomföra en scrollning. Testgruppen upplevde
att de ville ha ett tydligare sätt att navigera i menyn och att låta dem scrolla
mellan olika menyval kändes som en bra lösning. Den nya menyn bestod av tre
rader med menyval, där varje menyval representerades av en 2D-textur förestäl-
lande en bild på handtaget/färgen eller spårfräsningen. Se Figur 5. Raden som
låg i mitten var den aktiva raden, den som roterade när användaren scrollade i
vågrät riktning. Det val som vid varje tillfälle låg i mitten var det som för till-
fället var valt, vid varje skiftning av menyvalen gjordes alltså ett nytt val. Valet
som låg i mitten, det aktiva valet var något mer upplyst än övriga val för att
indikera att det var nuvarande val. För att byta mellan val av handtag/färg och
spårfräsningar kunde användaren scrolla i lodrät riktning. Raderna skiftade då
så att en ny rad hamnade i mitten och blev det val som användaren kunde göra
val i. För att ta fram menyn tryckte användaren på knappen på styrenheten,
menyn dök då upp mitt i synfältet och följde med användaren när denne såg
sig omkring i köket. Om användaren inte gett någon input i form av att scrolla
på tre sekunder så försvann menyn. Andra ändringar som gjordes till den nya
versionen av applikationen var de punkter som togs upp i samband med styr-
gruppsmötet. Genom att implementera dessa kunde möjligheterna att skapa en
känsla av äkthet i den virtuella miljön maximeras till den nya versionen.

Figur 5: Menyns nya utseende efter den feedback som lämnats i testgruppsmötet.
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6.2 Iteration 2

6.2.1 Testgruppsmötets utförande

Det andra mötet med testgruppen ägde rum en månad efter det första på Ax-
akons kontor i Stockholm. I samband med det andra testgruppsmötet ställdes
medvetet grafikinställningarna ned i Unity för att kunna undersöka grafikinstäl-
ningarnas inverkan på kundernas uppfattning av den virtuella miljöns äkthet.
Anti aliasing drogs ned till 2x Multi sampling, vilket minskar skarpheten av ob-
jektens konturer. Kvalitén på texturerna drogs även ned till en fjärdedel av den
ursprungliga upplösningen och inställningen Ambient light drogs ned. Ambient
light handlar om ljusintensiteten av det ljus som ej kommer från externa ljus-
källor. Genom att dra ned denna inställning kommer externa ljuskällor så som
lampor att styra ljussättningen i rummet mer. Efter testgruppsmötet återställ-
des grafikinställningarna. Alla deltagare från den utvalda testgruppen deltog på
mötet. Precis som det första testgruppsmötet fick deltagarna en och en testa
applikationen i ett avskilt rum efter att ha fått instruktioner i hur styrenheten
på VR-glasögonen fungerar. Nedan följer utdrag från dessa testningar av appli-
kationen, först med deltagare 1 (D1):

D1: Okej nu försvann den. . . vad har jag gjort nu. . . vad kan jag ha gjort
för att den skall försvinna? Men det känns ju som att man vill använda
dom här som man vet. . . (syftar på scrollen). . .
...

D1: Nu kommer handtagen fram igen. . . .nu kommer handtagen fram i
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mitten istället för färgerna.

Nästa deltagare var deltagare 2 (D2):

D2: När jag klickar på mittknappen. Då kan jag klicka på dom misstänker
jag. . . Hmm. . . Å när jag scrollar ner så har jag dom olika luckorna. . .
olika handtag.
...

D2: När jag vill välja en nu. . . då borde jag ju trycka på mitten. Men det
händer ju ingenting... utan bara. . . jag kan flytta allting och se var jag
har alla luckor, men jag kan liksom inte välja färg. . . . det borde ju vara
den som hamnar i mitten. . . . Mitt i synfältet så man. . . kan välja den. . . .
...

När deltagare 2 testat färdigt fick deltagare 3 (D3) komma in i rummet och
efter en instruktion av styrenheten testa applikationen:

D3: Jag försöker titta på den i mitten, lägga den i mitten. . . Jag tänker
ju att den ska ligga i mitten den jag vill ha.
...

D3: Jaha. . . vet du vad? Jag ser faktiskt att den byter färg, det är bara
att det är så väldigt.. Jag är så inne på. . . jag är van vid hur luckorna ser
ut i vanliga fall. . . Jag ser ju att det ändrar färg, jag var bara. . . absolut
jag ser. . .

Sista deltagaren att testa applikationen var deltagare 4 (D4):

D4: Ja. . . Nu försvann dom. . . Nu, okej. Handtag. . . Hmmm, nu försvann
dom igen. Ah, nu scrollar jag. . . Nu, nu! Där, okej. . . då trycker jag här
(försöker bekräfta valet med knappen). Nej det gjorde jag inte... jaha. . . nu
scrollar jag lite till. . . hur gör jag det då?
...

D4: Nej. . . . Nu trycker jag på knappen intensivt. . . . Jag tittar på knop-
pen. . . Där försvann det. . . okej. . . Hmm.

I den andra delen av testgruppsmötet genomfördes en diskussion i en fokus-
grupp bestående av testgruppsdeltagarna. Projektledaren agerade moderator
och styrde samtalet genom att skriva upp fem stycken påståenden på en white
board tänkta att diskuteras kring. Genom att låta fokusgruppen tillsammans
ta ställning till påståendena med hjälp av en likertskala (från 0 till 10, där 0
motsvarar att deltagarna inte alls håller med och 10 att de helt håller med
om påståendet) skapades diskussioner kring de berörda punkterna. En slump-
vis vald representant för fokusgruppen fick i uppgift att sammanfatta gruppens
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ställningstagande genom att placera ett kryss på en vågrät linje på white boar-
den. Följande påståenden valdes ut av projektledaren för att styra diskussionen
med:

• Det var lättare att göra val i den nya menyn än i den gamla.

• Vi upplevde många hinder med menyn.

• Produkterna stämmer överens med Modexas sortiment.

• Köket motsvarar en genomsnittliga bild av hur en hyresgästs kök kan se
ut i dagsläget.

• Vi hade all information som krävdes för att göra ett menyval.

Nedan kommer ett utdrag från de diskussioner som fördes. Det som först dis-
kuteras är huruvidare det är lättare att göra val i den nya menyn än i menyn
från förra versionen.

D1: Jag tror också att det som förstärker den känslan lite är att den här
knappen. . . det är inte en knapp liksom, eller hur? Man vet nästan inte om
man har fingret på den eller inte. Men det gör ju att man kanske behöver
nått mera sätt som. . . att det klickar till, eller jag vet inte.

D3: Jag såg inte heller det om jag skall vara ärlig, för jag var så inne i vad
jag skulle göra. Så jag insåg inte att luckorna förändrades. Det var så liten
skillnad på luckorna tyckte jag.

D1: Å det var väldigt grynigt.
...

D1: Jag tycker det var bättre färger förra gången! Ah, färgerna var tydli-
gare förra gången. Så upplevde jag det i varje fall.
...

D3: Det var lite för stort och öppet och det är ju inte dom har... smalt
och trångt. Ofta är det sådana här korridorskök.

D4: Jo men det är ju lite som du säger, att dom här rummen är ju så
slutna. Ofta ser man bara ett bord, sen är rummet slut.

6.2.2 Styrgruppsmötets utförande

I det andra mötet med styrgruppen var endast två av styrgruppens medlemmar
på plats och en tredje hade möjlighet att vara med via Skype. De närvaran-
de var Axakons VD och projektledaren, således var det svårt att få feedback
från Modexa vid detta tillfälle. Lösningen blev att projektledaren fick möta en
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av styrelsegruppens medlemmar med anställning på Modexa en timme innan
hemfärd till Stockholm för att ge en snabb demonstration av den dåvarande
applikationen. Feedbacken skickades sedan på mail till projektledaren. Följande
feedback gavs:

• Rätt mått på skåpen. Styrgruppen gav feedback rörande standardmåtten
60 eller 80 cm som idag finns på köksskåp. Skåpen följde inte dessa mått.

• Lådhurts. Alla kök idag har en lådhurts med smålådor, vilket framgick i
feedbacken från styrgruppen.

• Spisens bredd. Styrgruppen informerade om att spisen skall vara av bred-
den 60 cm då detta är ett standardmått.

• Justering av köksfläkt. Fläkten bör upphöjas och bredden vara enligt stan-
dardmått 60cm.

• Ljus dörr. Den förra dörren var svart vilket inte förekommer på innerdör-
rar.

• Ny blandare. Blandaren bör vara av modellen FM Matsson E9001.

• Sockel under överskåpen.

• Fyrkantig diskho. Den cirkulära diskhon bör bytas ut mot en fyrkantig
sådan.

• Ny kyl. Kylen skall vara 60 cm bred, skarven mellan kyl och frys kan även
flyttats ned något. Utöver detta bör kylen vara platt och inte välvd.

• Byt sida på skåphandtagen närmast kylen.

• Linoleumgolv. Golvet bör inte vara kaklat utan ha texturen av en linole-
ummatta.

• Kakelplattornas avslut skall ligga i linje med diskbänkens slut.

6.2.3 Analys och bearbetning

Den data som de båda mötena gav låg till grund för hur nästa version av ap-
plikationen skulle se ut. För att kunna dra nytta av datan kategoriserades den
precis som i första iterationen utifrån de två frågeställningar som undersöks i
arbetet.

• Data kopplat till menyns utformning och funktionalitet.

• Data kopplat till användarens upplevda känsla av äkthet i den virtuella
miljön.
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Återigen finnes data rörande menyns utformning och funktionalitet främst i
testgruppsmötet. Deltagare 1 finner vissa svårigheter med att interagera med
menyn till en början, deltagaren lyckas få fram menyn men när den väl är fram-
me stöter deltagaren på problem. "...Okej, nu försvann den...vad har jag gjort
nu...vad kan jag ha gjort för att den skall försvinna?". Detta tyder på att del-
tagare 1 saknar uppfattning om vilken input som resulterar i vilken respons i
menyn. Under fokusgruppsdiskussionen uttrycker deltagare 1 - "...Jag tror också
att det som förstärker den känslan lite är att den här knappen. . . det är inte en
knapp liksom, eller hur? Man vet nästan inte om man har fingret på den eller
inte.". Deltagaren finner svårigheter med styrknappens utformning. Eftersom
att förstående helt saknas för hur interaktionen med menyn hamnar deltagaren
på Blooms första nivå.

Deltagare 2 förstår direkt kopplingen mellan att scrolla på styrenheten och att
bläddra i menyn. "...Hmmm...Å när jag scrollar ned så har jag dom olika luc-
korna... olika handtag.". Dock lyckas deltagaren inte med att förstå hur ett val
skall göras. Deltagare 2 vill bekräfta valet genom att trycka på styrenheten -
"...När jag vill välja en...då borde jag ju trycka på mitten. Men det händer ju
ingenting...utan bara...jag kan flytta allting och se var jag har alla luckor, men
jag kan liksom inte völja färg...det borde ju vara den som hamnar i mitten..mitt
i synfältet så man...kan välja den...". Utan att förstå hur menyvalet görs kan
deltagaren inte sägas ha fått förståelse i hur varje del i beslutsprocessen går till,
så deltagaren hamnar på Blooms andra nivå.

Deltagare 3 lyckas förstå att det menyvalet som väljes bör ligga i mitten. Dock
förstår deltagaren till en början inte vilken input som skall ges för att få valet
att hamna där. "...Jag försöker titta på den i mitten, lägga den i mitten...jag
tänker ju att den ska ligga i mitten den jag vill ha.". Deltagaren lyckas efter en
stund med att bläddra mellan färgerna och ser att detta gör att färgerna i köket
ändras. "...Jaha, vet du vad? Jag ser faktiskt att den byter färg...". Således har
deltagaren uppnått Blooms nivå 3.

Deltagare 4 förstod att navigeringen i menyn skulle ske genom att scrolla på
styrenheten, men deltagaren hade stora problem med att få till scrollningen.
"...nu scrollar jag lite till...hur gör jag det då?". Så småningom lyckas deltagaren
bläddra, men har då svårt att förstå hur ett val skall göras. "...Nu trycker jag på
knappen intensivt....jag tittar på knoppen...där försvann det". I fokusugruppen
uttryckte deltagaren sin upplevelse. "...Jag fattade ingenting! Ja men verkligen,
för det bara, jahapp där kom den fram! Åh det var liksom man behövde vrida å
trycka, jag förstod liksom inte alls. Ibland hände det ingenting. Jag fattade ab-
solut ingenting idag!". Deltagaren har inte alls förstått vilken input som krävs
för att navigera i menyn. Inte heller har deltagaren förstått menyns utformning.
Allt som allt befinner sig deltagaren på nivå 1 av Blooms nivåer.

Svårigheterna som deltagarna upplevde har sammanställts i nedstående tabell.
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Upplevt hinder Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4
Styrenhetens
funktionalitet

X X

Förståelse kring
vilken input som
behövs

X X X X

Menyns utform-
ning

X

I denna version hade grafikinställningarna i Unity ändrats, varpå hela miljön var
aningen suddigare. Testgruppsdeltagarna lade märkte till detta och uttryckte
det i fokusgruppen. "...Det var väldigt grynigt.". Samma deltagare uppfatta-
de även en förändring i skåpluckornas färger jämfört med föregående version.
"...Jag tycker det var bättre färger förra gången! Ah, färgerna var tydligare för-
ra gången. Så upplevde jag det i varje fall". Även deltagare 3 kommenterade
färgerna i fokusgruppen. "Jag såg inte heller det om jag skall vara ärlig, för jag
var så inne i vad jag skulle göra. Så jag insåg inte att luckorna förändrades.
Det var så liten skillnad på luckorna tyckte jag.". Ur kontexten går det att ut-
läsa att deltagaren syftade på luckornas färger när deltagaren pratade om hur
luckorna förändrades. Under testningen av applikationen uttryckte deltagare 3
- "Jaha. . . vet du vad? Jag ser faktiskt att den byter färg, det är bara att det är
så väldigt.. Jag är så inne på. . . jag är van vid hur luckorna ser ut i vanliga
fall. . . ". Här är det tydligt att deltagarens expertis inom Modexas produkter
ställs i konflikt med den virtuella världen. Hur användaren upplever de olika
färgerna på luckorna är kopplat till känslan av äkthet rörande Modexas sorti-
ment. Andra punkter kopplade till den upplevda äktheten var storleken på det
virtuella rummet. Deltagarna uttryckte i fokusgruppen att hyresgästernas kök
ofta är mycket mindre. "...Det var lite för stort och öppet och det är ju inte
dom har... smalt och trångt. Ofta är det sådana här korridorskök". Detta var
deltagare 3 som kommenterade. Deltagare 4 höll med "Jo men det är ju lite
som du säger, att dom här rummen är ju så slutna. Ofta ser man bara ett bord,
sen är rummet slut".

Feedbacken från styrgruppen analyserades utifrån omfattningen av justeringar
som de innebar. Åter igen rör dessa punkter de föremål i det virtuella köket som
inte tillhör Modexas sortiment. Följande tabell sammanställdes efter styrgrupp-
smötet.
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Föremål Omfattning av justeringar
Skåp
Kyl/frys
Spis
Kakel
Köksfläkt
Diskbänk
Övrigt

Stora ändringar behövs
Mindre justeringar behövs
Inga ändringar behövs

Tabellen visar att ändringarna som behövdes efter den andra iterationen var
av medelstor karaktär. De flesta kategorier av föremål identifierades att vara av
typen - ändra mått på skåpen, eller flytta upp köksfläkten. Detta tyder på att
föremålen i den virtuella miljön upplevs vara relativt lika styrgruppmedlemmar-
nas erfarenheter av motsvarande föremål i den verkliga världen. Dock finns här
rum för förbättringar till nästa version.

6.2.4 Förändring i design till nästa prototyp

Efter att feedbacken från testgruppen och styrgruppen kategoriserats och ana-
lyserats började arbetet med en ny meny. En första ansats var att göra en meny
av typen sunburst som ofta förekommer i virtuella miljöer där användaren har
tillgång till en styrspak. Genom att navigera sig inifrån och ut kan användaren
i en sådan meny först välja skåpfärg, sedan handtag och till slut spårfräsning.
Dock visade det sig ganska snabbt att implementationen av en sunburst-meny
var problematisk med den styrenhet som finns på Samsung GearVR, varpå den
idén förkastades. Sunburst-menyns visuella utseende användes nu istället i en
annan typ av meny där användaren genom att scrolla höger eller vänster kunde
rotera färgvalen. Det färgval som låg placerat längst åt höger var det som var
markerat och för att göra ett val tryckte användaren på styrenheten. Vid varje
scroll och vid ett val spelades ett ljud upp. För att växla mellan handtag/färger
och spårfräsningar skapades en 2D-panel i den virtuella miljön med intuitiva
ikoner föreställande de olika typer av valen. Användaren kunde genom att vrida
huvudet så att ikonerna låg placerade mitt i synfältet välja en ikon med ett
knapptryck, vilket öppnade upp menyn för den typen av val. Den första versio-
nen av 2D-panelen övergavs dock och fick lämna plats åt tre stora 2D-ikoner
som alltså blev den slutliga implementationen. Även den cirkulära menyn byt-
tes ut mot en annan variant som mer liknade den från föregående version av
applikationen. Se figur 6. När ett val gjorts tex en skåpfärg, så visar en liten
ikon i menyvalets nedre hörn vilket val som gjorts. Alla de punkter som lyftes
av styrgruppen implementerades i nästa version för att höja graden av upplevd
äkthet i den virtuella miljön.
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Figur 6: Menyns nya utseende efter den feedback som lämnats i testgruppsmötet.

6.3 Iteration 3

6.3.1 Testgruppsmötets utförande

Det sista testgruppsmötet ägde rum på Axakons huvudkontor i Stockholm ca en
månad efter föregående möte. Deltagare 2 kunde inte närvara på mötet. Mötet
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inleddes som vanligt med att deltagarna en och en fick en introduktion i hur
styrenheten användes varpå de en och en fick testa applikationen i ett avskilt
rum. Nedan följer ett utdrag från när deltagare 1 (D1) testade applikationen.

D1: Om jag då vill byta till. . . nu försöker jag scrolla mig till luckorna. . . .
Men jag lyckas bara komma till färg. . . juste jag skulle ju byta färg, det
var ju det vi sa.
...

D1: Nej, jag försöker scrolla till färgbyttan. Nu lyckades jag ta mig till
färgen. . . Jaha, okej! Nu fattar jag, jag kollar på den. . . . Det är dumt när
man gör saker samtidigt! Nu kollade jag på färgbyttan och då klickade
jag. . . Å jag kan scrolla mellan. . .

Deltagare 2 var inte med på detta testgruppsmöte så nedan följer deltagare 3’s
(D3) testning av applikationen.

D3: Då, om jag trycker på den. . . då kommer det upp handtag. . . Jag
trodde ju då att jag skulle trycka på den för att få färg.

Slutligen var det deltagare 4’s (D4) tur att testa applikationen.

D4: Mmmm. . . okej. . . jag är inte helt säker på varför det blev det jag
valde. . . För det där trähandtaget. . . jag tittade på ett annat, men det
kan hända att det inte var higlightat på något sett som jag inte fattade. . .
Jaha, nu kom den igen. . . Ja, men nu vet jag vad som jag gjorde fel..
...

D4: Det var det som var rakt fram som blev valt. . . . Mmm. . . okej, så
då. . . tänker jag att jag skall gå till färgen nu. . . nej nu gick jag tillbaka,
den är lite känslig. . .

När alla deltagare fått testa applikationen genomfördes en diskussion i fokus-
gruppen. Den här gången hade projektledaren i roll som moderator förberett
frågor utifrån deltagarnas tidigare utsagor för att kunna spinna vidare på det
som sades i tidigare testgruppsmöten. Frågorna byggde på faktorer som delta-
garna speciellt uttryckt vid tidigare möten.

D4: På luckorna, dom som kommer upp i menyn. Dom var liksom lite
små och lite. . . men sen fattade jag ju det. . . men det är ju för att jag
känner igen alla luckor så att säga. . . men annars kanske det är lite svårt
att uppfatta.
...

D3: Ja, jag håller med där.
...
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D1: För det var ju det jag sa till dig lite. . . att när man tittade på menyn,
så såg man egentligen inte köket så mycket. Å det gjorde att man uppfat-
tade inte riktigt att den reagerade direkt, byter direkt liksom. Det tänkte
jag på.

D4: Förra gången kändes det mer. . . lite modernt. . . . Nu kändes det mer,
det här lite komprimerade. . . . Köket är ju litet, det var det ju nu. . . det
var inte så stort.. jag tittade ju inte så noga, men jag kände att, ja nu
känner jag igen mig!

D3: Jo men ja, jo men där var det nog.. det var nog bättre! Jag tänkte
inte på alla färger. . . Men dom jag såg tyckte jag nog. . . den gröna var ju
bra. . . . Och dom vita var bra. . . och dom grå där. . . men jag tror. . .

D1: Just för att. . . jag skulle gissa att färgerna inte kunde återges just
som dom skulle se ut liksom och jag skulle nog. . . ah men vilja känna
på handtagen. . . . Kanske även se spårfräsningarna så som dom faktiskt
är. Där antar jag att man har samma problem med om man skulle vilja
jämföra det här med någon form av uttryckt format.

6.3.2 Styrgruppsmötets utförande

I det sista styrgruppsmötet fick deltagarna testa den slutgiltiga applikationen
och lämna feedback på den. Mötet var även ett tillfälle för styrgruppen att ge
feedback till projektet i stort. Mötet var som vanligt på Axakons kontor i Göte-
borg och alla deltagare i styrgruppen medverkade på detta möte. Den feedback
som gavs på det virtuella köket var följande:

• Sockel under golvskåpen. I föregående version hade sockeln placerats under
överskåpen till följd av ett missförstånd i kommunikationen med styrgrup-
pen.

• Ta bort vissa föremål i hyllan. Styrgruppen menade att hyresgästerna ofta
inte har en förstärkare med högtalare i köket.

• Vit innerdörr. Nuvarande dörr var i ljust trä, men den bör vara vit.

• Skåp ovanför kylen, hela vägen upp till taket.

• Fem luckor i låghurtsen. I nuläget har hurtsen sex luckor men fem är
standard.

• Lägre kylskåp.

• Eventuellt inget hörnskåp.
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• Eventuellt ta bort saker som inte är kopplade till köket. Styrgruppen ut-
tryckte att andra element i rummet, så som fönster, gardiner och hyllplan
störde bilden av det virtuella köket.

6.3.3 Analys och bearbetning

Den data som testgruppsmötet och styrgruppsmötet genererade analyserades
likt föregående iterationer utifrån två kategorier hämtade från undersökningens
två frågeställningar:

• Data kopplat till menyns utformning och funktionalitet.

• Data kopplat till användarens upplevda känsla av äkthet i den virtuella
miljön.

Utifrån dessa två kategorier bearbetates datan i analysen för att senare kunna
diskuteras i rapporten. Deltagarnas uppfattningar om menynfrån testgruppsmö-
tet analyseras först.

Deltagare 1 hade initialt lite svårigheter med att förstå vilken input som behöv-
des för att kunna byta mellan de olika typerna av menyval. "...Om jag då vill
byta till... nu försöker jag scrolla mig till luckorna... Men jag lyckas bara komma
till färg...". Här är deltagaren av uppfattningen att ett byte till luckorna görs ge-
nom att scrolla, när detta i själva verket görs genom att titta på ikonen förestäl-
lande skåpluckorna och sedan trycka på styrenheten. Deltagaren kommenterar
detta ytterligare i fokusgruppen - "...I och med att du sa att, det här är det du
kan göra: trycka och scrolla, så var det liksom bara det som fanns i mitt huvud.
Så att titta fanns liksom inte med bland alternativen". Här syftar deltagaren på
den instruktion som varje deltagare fick innan testningen kring hur styrenheten
fungerar. Dock lyckades deltagaren senare under testningen förstå hur olika ty-
per av menyval kunde göras. En transformation i deltagarens lärande sker när
deltagaren inser detta. "...Jaha, okej! Nu fattar jag, jag kollar på den...Det är
dumt när man gör saker samtidigt! Nu kollade jag på färgbyttan och då klickade
jag...Å jag kan scrolla mellan...". Deltagare 1 uttrycker i fokusgrupen svårighe-
terna med att förstå menyns uppbyggnad kopplat till när ett menyval gjordes.
"...Det var väl, om man scrollade och den stannade på en färg. Då bytte den
till den, eller hur?...Jag förstod nog inte riktigt att landa på den betydde att den
byter...". Till slut lyckades dock deltagare 1 förstår hur menyn fungerade och
kunde göra medvetna val i den. Således når deltagare 1 nivå 3 av Blooms nivåer.

Deltagare 2 närvarade inte på testgruppsmötet. Så här följer en analys av del-
tagare 3’s uppfattning av menyn. Deltagare 3 förstår hur menyn är utformad
men upplever att menyn inte ger den respons som deltagaren vill ha. "...Då,
om jag trycker på den...då kommer det upp handtag... Jag trodde ju då att jag
skulle trycka på den för att få färg". Deltagaren är av uppfattningen att en me-
ny med färgval kommer fram genom att deltagaren först trycker på den stora
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färgburksikonen. Detta är ju helt korrekt, det är snarare insikten om att ikonen
måste ligga mitt i synfältet för att den skall lysas upp och kunna klickas på
som saknas. Med andra ord är svårigheten här att förstå sambandet mellan den
input som ges och menyns respons. Deltagare 3 uttrycker detta ytterligare i fo-
kusgruppen. "...Men lite tog det också mig ett tag att fatta hur det funkade...jag
trodde också att man skulle scrolla...Å sen när jag skulle scrolla, eller nej...när
jag skulle trycka...då var det svårt. Man står där och så ska man liksom titta
där och så ska man klicka på knappen...Den är så känslig! Jag upplevde att det
var ganska svårt, även när jag visste hur jag skulle göra". Utöver svårigheten
med vilken input deltagaren skulle ge upplevde alltså deltagare 3 svårigheter
med styrenhetens utformning. Trots detta lyckades deltagare 3 med att förstå
hur hela beslutsprocessen för ett färgval gick till, vilket motsvarar Blooms tredje
nivå.

Den sista deltagaren att testa applikationen var deltagare 4. Även deltagare 4
hade svårigheter med att förstå vilken input som resulterade i vilken respons
i menyn. "...Jag är inte helt säker på varför det blev det jag valde...För det
där trähandtaget...Jag tittade på ett annat, men det kan hända att det inte var
highlightat på något sätt som jag inte fattade". Detta tyder även på en brist i
förståelse kring hur menyn är utformad, då det är valet som är i mitten som
väljes snarare än det som användaren tittar på. Detta inser deltagare 4 snart
- "...Det var det som var rakt fram som blev valt". I och med detta sker en
transformation i deltagarens lärande. Deltagare 4 upplever även att styrenheten
är lite krånglig. "...Nej nu gick jag tillbaka, den är lite känslig...". Deltagaren
lyckas till slut förstå hela beslutsprocessen i val av en färg och har alltså uppnått
nivå 3 av Blooms nivåer.

Tabellen nedan sammanställer deltagarnas upplevda svårigheter i det tredje
testgruppsmötet.

Upplevt hinder Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4
Styrenhetens
funktionalitet

- X X

Förståelse kring
vilken input som
behövs

X - X X

Menyns utform-
ning

X - X

I fokusgruppsdiskussionen uttrycker deltagare 4 sin upplevda problematik kring
äktheten av Modexas produkter i applikationen. "...På luckorna, dom som kom-
mer upp i menyn. Dom var liksom lite små och lite...men sen fattade jag ju
det...men det är ju för att jag känner igen alla luckor så att säga...men annars
kanske det är lite svårt att uppfatta.". Deltagare 3 instämmer - "...Jag håller
med där". Detta tyder på att det kan vara svårt för en hyresgäst som kanske
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inte är bekant med Modexas sortiment sen innan att förstå hur luckorna ser
ut utifrån bilderna i menyn. Deltagare 3 kommenterade vidare upplevelsen av
färgerna i applikationen. "...Jo men ja, jo men där var det nog...det var nog
bättre! Jag tänkte inte på alla färger...Den gröna var ju bra...och dom vita var
bra...och dom grå där...". Trots att färgerna i denna version bättre upplevdes
återspegla Modexas sortiment upplevdes en viss misstro kopplat till hyresgäs-
ternas förmåga att lita på att så var fallet. Deltagare 1 uttryckte i fokusgruppen
att det kan vara svårt för hyresgäster att verkligen lita på att färgerna i verk-
ligheten ser ut som de färger som visas i applikationen. "...Jag skulle gissa att
färgerna inte kunde återges just som dom skulle se ut liksom...". Trots att test-
gruppsdeltagarna verkar tycka att färgerna väl stämmer överens med Modexas
sortiment tänker de sig alltså att en viss misstro kan finnas hos hyresgästerna
rörande övertygelsen om äktheten kopplad till Modexas produkter. Deltagare
3 uttryckte andra åsikter rörande den upplevda äktheten i det virtuella rum-
met. "...Förra gången kändes det mer...lite modernt...nu kändes det mer, det
här är lite komprimerade...Köket är ju litet, det var det ju nu...det var inte så
stort...jag tittade ju inte så noga, men jag kände att, jag nu känner jag igen
mig!". Deltagare 4 ställer här sina erfarenheter om hyresgästernas kök mot upp-
levelsen av det virtuella köket. Deltagare 1 diskuterar i fokusgruppen menyns
placering i rummet. "...Att när man tittar på menyn, så såg man egentligen
inte köket så mycket. Å det gjorde att man uppfattade inte riktigt att den rea-
gerade direkt, byter direkt liksom.". Här uttrycker deltagaren en vilja om att få
omedelbar feedback från de val som görs i menyn. Menyns placering är viktig
i diskussionen kring användarens upplevda äkthet eftersom att en meny i det
virtuella köket lätt strider mot användarnas erfarenheter om ett verkligt kök.
Den feedback som gavs från styrgruppen är också kopplad till den upplevda
äktheten av den virtuella miljön. Feedbacken rör de föremål i det virtuella kö-
ket som inte tillhör Modexas sortiment. Alla de punkter som styrgruppen tog
upp (bortsett från den sista punkten rörande borttagning av objekt som inte
direkt är kopplade till köket) är exempel på faktorer som skapar ett gap mellan
användarens erfarenheter av ett verkligt kök och det virtuella köket. Punkterna
kategoriserades precis som i föregående iterationer utifrån vilket område datan
rörde. Nedstående tabell sammanfattar omfattningen av justeringar som styr-
gruppen upplevde behövdes efter den tredje iterationen.

Föremål Omfattning av justeringar
Skåp
Kyl/frys
Spis
Kakel
Köksfläkt
Diskbänk
Övrigt

Stora ändringar behövs
Mindre justeringar behövs
Inga ändringar behövs

Ur tabellen framgår det att styrgruppen inte upplevde att ändringar behövde
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göras på många av områdena. De justeringar som behövde göras var av en
mindre karaktär, exempel på detta var att ta bort föremål på hyllorna i det
virtuella köket eller att justera längden på kylskåpet.

6.3.4 Sammanfattning av Analysen

Analysen gjordes utifrån de två huvudområden som ligger till grund för arbetet.
Dessa områden är:

• Menyns utformning och funktionalitet kopplat till användarens lärande.

• Känslan av äkthet i den virtuella miljön.

Utifrån de tre iterationerna kunde nedstående tabell sammanställas med fakto-
rer som upplevdes försvåra för användarnas inlärningsprocess kopplad till inter-
aktionen med menyn.

Upplevt hinder Möte 1 Möte 2 Möte 3
Styrenhetens
funktionalitet

1/4 2/4 2/3

Förståelse kring
vilken input som
behövs

4/4 4/4 3/3

Menyns utform-
ning

2/4 1/4 2/3

Den överlägset vanligast förekommande faktorn är problem kopplade till vilken
input som skall användas när och på vilket sätt i menyn. Den nivå av lärande
som deltagarna upplevde i de tre testgruppsmötena sammanställs i tabellen ne-
dan.

49



Möte 1 Möte 2 Möte 3
0

1

2

3

N
iv
å
av

lä
ra
nd

e

Deltagare 1
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4

Den sista versionen av menyn ledde till att alla närvarande deltagare uppnåd-
de Blooms tredje nivå. Vilket syftar till en förståelse av hur ett färgval/val av
handtag eller spårfräsning går till från början till slut.

När det kommer till användarens känsla av äkthet i den virtuella miljön kom-
mer mycket av datan från styrgruppsmötena. Den feedback som gavs i dessa
möten analyserades och och kategoriserades utifrån mängden ändringar som
styrgruppen tyckte skulle göras till nästkommande iterationer. Nedstående ta-
bell sammanfattar omfattningen av ändringar som behövdes efter varje möte
med styrgruppen.

Föremål Möte 1 Möte 2 Möte 3
Skåp
Kyl/frys
Spis
Kakel
Köksfläkt
Diskbänk
Övrigt

Stora ändringar behövs
Mindre justeringar behövs
Inga ändringar behövs

Det framgår tydligt att ändringarnas omfattning sjunker med varje iteration. I
det sista styrgruppsmötet handlade den mesta feedbacken om finjusteringar av
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föremålen, exempelvis ändringar av mått och dylikt. Detta kan tolkas som att
styrgruppen i den sista iterationen upplever att applikationen bättre stämmer
överens med deras bild av hur hyresgästernas kök ser ut i verkligheten. Den sista
versionen medför alltså för styrgruppen en högre nivå av upplevd äkthet.

6.4 Resultatets validitet
Validiteten i datan som undersöktes i analysen har testats med testet för krite-
rievaliditet [37]. Detta test bygger på att undersökningens problemformulering
operationaliserats och sedan testats gentemot datan. Operationaliseringen inne-
bär att begrepp ur problemformuleringen förklaras med hjälp av de operationer
som behövs för att ett empiriskt fenomen skall falla inom begreppet [37]. Svarar
datan fortfarande på den operationaliserade frågeställningen så har datan en
hög kriterievaliditet. Operationaliseringen bygger alltså på att frågeställningen
omformuleras med olika operationella definitioner. Problemformuleringen som
operationaliseras är att granska den beslutsprocess som köksrenoveringsföreta-
get Modexas slutkunder står vid inför val av köksmoduler samt att ge indika-
tioner på utvecklingen av denna process. Användarnas lärande har förklarats
ha en stark koppling till beslutsprocessen. I undersökningen operationaliserades
begreppet lärandeprocess med hjälp av Mezirow och Piagéts syn på lärande. Lä-
randeprocessen skulle även kunna förklaras med Skinners teori om hur inlärning
går till. Det skulle kunna syfta på hur användaren lär sig att ge olika respons på
den input som fås ifrån den virtuella miljön. För att undersöka en sådan process
krävs data som kopplar ihop inputen från den virtuella världen med användar-
nas utsagor. Den data som den här undersökningen genererat gör just detta.
Testgruppsdeltagarnas upplevda svårigheter kan motiverats ligga till grund för
vilken respons deltagarna lär sig att ge i den virtuella miljön. Samma data som
pekar på att lärande sker med Mezirow och Piagéts teorier kommer alltså att
leda till att lärande skett med denna operationalisering. Begreppet köksmoduler
kan förutom skåpfärg, handtag och spårfräsningar syfta på alla andra typer av
tillval som kan göras i ett kök. Huruvida det är skåpfärg eller andra typer av
tillval är inte relevant för den undersökning som görs. Datan som analyseras
fokuserar på användarnas inlärningsprocess kopplat till menyn snarare än köks-
modulerna i sig. Att datan fortfarande svarar på problemformuleringen efter att
den operationaliserats tyder på en hög grad av kriterievaliditet [37]. Det faktum
att undersökningen inte bygger på vilka köksmoduler som implementeras i ap-
plikationen gör att applikationen är skalbar. Utan särskilt mycket extraarbete
kan andra köksmoduler implementeras och dra nytta av den lärandeprocess som
undersökts i detta arbete. Detta är givetvis värdefullt för företag som Modexa,
då deras sortiment innefattar betydligt fler produkter än de som implemente-
rats i applikationen. Denna abstraktion öppnar upp för möjligheten att välja ut
precis vilka köksmoduler som skall ingå inför varje tillvalsprocess.
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7 Diskussion
Analysen som gjordes i samband med uppsamlandet av datan ligger till grund
för diskussionen. I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring de frågeställ-
ningar som undersöks i rapporten.

Hur skall menyn i det virtuella köket utformas för att mi-
nimera trösklarna för användarnas inlärningsprocess i den
virtuella miljön?

Hur speglas användarnas känsla av hög upplevd äkthet i an-
vändandet av applikationen?

7.1 Menyns utformning och funktion kopplat till använ-
darens lärande

Det framgick tydligt ur analysen att den faktor som tydligast påverkade lärpro-
cessen var användarnas förmåga att förstå vilken input som gav vilken respons
i menyn. I utvecklingen av applikationen var det här en genomgående svårighet
att ta hänsyn till. I den första versionen lyckades bara två av deltagarna uppnå
Blooms tredje nivå. Detta i kombination med att den mest upplevda svårig-
heten var svårigheter med vilken input menyn behövde skulle kunna tyda på
att denna svårighet förhindrar lärandeprocessen. Problemet skulle alltså kunna
uppfattas ligga för långt ifrån deltagarnas uppfattning av hur den virtuella mil-
jön fungerar för att kunna assimileras och en transformation skall kunna ske. I
den sista versionen uppnådde alla närvande deltagare Blooms tredje nivå, vilket
innebär att de förstod hur ett färgval skulle gå till från början till slut. Detta
trots att deltagarna upplevde svårigheter med förväntad input till menyn. Att
deltagarna under testet trots denna upplevda svårighet lyckades uppnå förstå-
else i ett menyval kan tyda på att svårigheten med inputen var så pass liten att
en transformation av deltagarens uppfattning av den virtuella miljön kunde ske.
Problemet var inte så stort för deltagarna att de i sin uppfattning av den virtu-
ella miljön inte kunde assimilera problemet och omdefiniera denna uppfattning.
Trots att alla deltagare även i denna version av applikation upplevde svårighe-
ter kring inputen, verkar detta problem uppfattas vara av en mindre karaktär.
Deltagarna i testgruppen kan motiveras dela diskurs med Modexas kunder i
samband med interaktionen med applikationen. I testgruppdeltagarnas utsagor
finns exempel på hur begrepp som är kopplade till diskursen används för att be-
skriva upplevelsen kring interaktionen med menyn - ". . .Nu försöker jag scrolla
mig till luckorna... Men jag lyckas bara komma till färg", "...Då, om jag trycker
på den. . . då kommer det upp handtag. . . Jag trodde ju då att jag skulle tryc-
ka på den för att få färg". Begrepp som ”scrolla” och ”trycker på” används av
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deltagarna för att beskriva interaktionen med menyn. Dessa begrepp har inom
diskursen ett visst värde och betydelse och när deltagaren uttrycker sina upple-
velser av interaktionen med hjälp av dessa begrepp kan upplevelserna förväntas
delas av andra medlemmar i diskursen. [29, 18]. Således kan testgruppsdeltagar-
nas upplevelser förväntas spegla de som hyresgästerna har. Något som kunde
ha gjorts annorlunda var att i testerna ge deltagarna möjlighet att uttrycka för-
ståelse kopplat till Blooms nivåer som svarar på ett lärande högre än nivå tre.
Dessa nivåer handlar som bekant om en djupare förståelse där användaren kan
se en helhet och använda sig av kunskapen kring hur ett menyval går till för att
utföra andra sysslor i miljön. Exempel på situationer som hade gett användarna
möjlighet att uttrycka sådan förståelse skulle kunna vara att be dem att gå ige-
nom hela tillvalsprocessen från början till slut. Om användaren då kan koppla
sin förståelse kring hur ett val görs för att genomföra alla olika typer av val har
användaren visat på en djupare förståelse. Dock hade ett sådant test varit vikti-
gare att utföra om deltagarna inte upplevt några svårigheter i lärandeprocessen
upp till nivå 3. Undersökningen lyckades identifiera upplevda svårigheter inom
spannet av nivåer som undersöktes.

Tydlighet har visat sig vara viktigt i implementationen av en meny i en virtuell
värld. Samsung GearVR har visat sig ha vissa problem med att räkna ut vad
som ligger i mitten av användarens synfält. Av denna anledning är det väldigt
viktigt att då användaren förväntas interagera med miljön genom att titta på
saker ha stora ikoner för att applikationen skall förstå att användaren tittar på
dem. Detta ledde till att menyn i den sista versionen av applikationen bestod av
tre stycken stora ikoner. Dock upplevde användarna trots detta att inputen som
menyn behövde inte var självklar även om alla närvarande deltagare lyckades
med att uppnå Blooms tredje nivå i den sista versionen. Alltså finns här utrym-
me för att ytterligare förbättra menyn så att förståelsen kring vilken input som
skall ges blir mer intuitiv.

Hårdvaran satte begränsningar i hur menyn kunde utformas för att deltagarnas
beslutsprocess skulle underlättas. Menyn blev i den tredje iterationen väldigt
stor för att kompensera för hårdvarans förmåga att kalibrera åt vilket håll an-
vändaren tittade. Trots detta upplevde många deltagare svårigheter med att
lyckas titta på och markera ikonerna i menyn. Styrenhetens hårdvara medförde
även svårigheter med scroll-funktionen. Om användaren inte lyfte fingret mellan
varje svep i ett försök att scrolla blev ofta resultatet inte önskvärt. Styrenheten
har vidare en begränsning i möjligheten att implementera svep som sker i annan
riktning än helt lodrätt alternativt helt vågrätt. Problemen med styrenheten ha-
de stor inverkan på hur menyn kunde utformas. Det blev i implementationen
av menyerna viktigt att ta tillvara på den typen av input som fungerade bra
med styrenheten och undvika det som fungerade mindre bra. Ett exempel där
styrenhetens begränsningar påverkade menyns funktionalitet var i utvecklingen
av en sunburst-meny. Oförmågan att svepa åt andra riktningar än lodrätt eller
vågrätt gjorde det omöjligt att implementera en sådan meny. Om valet av hård-
vara hade fallit på Google Daydream eller någon av de stationära varianterna
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HTC Vive, Occulus Rift eller Playstation VR så hade en sunburst-meny kunnat
implementerats lättare. Styrenheten på Google Daydream är handhållen och är
bättre på att känna av andra rörelser än de låsta till x- alternativt y-led.

7.2 Känslan av äkthet i den virtuella miljön
Den andra frågeställningen som undersöktes i arbetet rörde användarnas käns-
la av äkthet kopplat till den virtuella miljön. För att skapa en hög känsla av
äkthet behövs först och främst en hög grad av immersion. Genom att maxi-
mera grafiksintällningarna i Unity samt justera frameraten till motsvarande 60
fps kunde bäst förutsättningar för en tillräckligt hög grad av immersion skapas.
Det framgår tydligt att när detta inte efterföljdes, som i den andra iterationen
reagerade deltagarna på att färgerna inte tycktes stämma överens med Modexas
sortiment. Bevisligen har immersionen således inverkan på deltagarnas känsla av
äkthet kopplat till Modexas produkter. Deltagarna har dock uttryckt att även
med de högsta grafikinställningarna så var de fortfarande osäkra på om kunder
skulle kunna lita på att bilden de får av Modexas sortiment i applikationen väl
stämmer överens med verkligheten. Det verkar finnas en misstro kring att ap-
plikationen kan återge sådan information på ett träffsäkert sätt. Gapet mellan
den verklighet som användaren upplever i den virtuella miljön och erfarenhe-
terna kring världen utanför är för stort. Detta är starkt kopplat till hårdvarans
förmåga att skapa en hög grad av immersion. Testgruppsdeltagarna upplevde
även att andra av Modexas produkter skulle vara svåra för hyresgästerna att få
en förståelse kring. Testgruppsdeltagarnas upplevelser kan ses som exempel från
en godtycklig medlem i den diskurs de delar. Diskursanalysen hävdar att i och
med att oändligt många sådana exempel kan hittas kan en generaliserbarhet
styrkas. Analysen av datan från styrgruppsmötena tyder på att den sista versio-
nen av applikationen innehåller ett kök som väldigt väl stämmer överens med
styrgruppmedlemmarnas erfarenheter av hur ett kök ser ut i verkligheten. En av
deltagarna uttryckte det som att det gamla köket var mer ”modernt” vilket är
ett begrepp som är tydligt knutet till diskursen. Således bör känslan av att den
senaste versionen av köket känns mindre ”modernt” kunna generaliseras till en
större population [29, 18]. Exempel på ytterligare ett begrepp som kan kopplas
till diskursen som deltagarna delar med Modexas kunder är huruvida färgerna
”återges” i applikationen. I och med att deltagarna upplever att det finns svårig-
heter med att återge färgerna i applikationen bör även detta kunna generaliseras
till Modexas kunder. Medlemmarna i styrgruppen upplevde i egenskap av att
vara experterter på kök (bortsett från Axakons VD) en hög känsla av äkthet.
Enligt diskursanalysen kan deras upplevelser om att köket känns verkligt ses
som ett av många exempel inom populationen som innefattas av diskursen. Så-
ledes kan en generaliserbarhet hos resultatet motiveras.

Applikationens äkthet i version tre bör alltså upplevas vara så pass hög att
gemene hyresgäst inte skulle reagera på de element som skiljer sig från verk-
ligheten. Då datan från styrgruppsmötena inte rörde Modexas produkter säger
dock detta ingenting om hyresgästernas förväntade grad av förståelse kopplat
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till Modexas sortiment. Sammanfattningsvis upplevs det virtuella köket kunna
väcka en hög känsla av äkthet hos användarna, vilket i sin tur underlättar lä-
randeprocessen kopplat till menyn. Dock upplevs den grad av immersion som
hårdvaran tillåter inte vara tillräcklig i förmedlingen av Modexas produkter,
vilket framgått i testgruppsmötena.

Implementationen av en meny i en virtuell värld kommer alltid att skapa en kon-
flikt mellan hur verklig den virtuella världen upplevs användarens förmåga att
interagera med världen. Denna konflikt stärks ytterligare av begränsningen som
hårdvaran medför. Således var det viktigt att ta ställning till menyns placering
i det virtuella köket. En meny som hela tiden är mitt i användarens synfält gör
det kanske lättare för användaren att få feedback kring valen som görs. Detta
eftersom att användaren då kan se köket samtidigt som denne bläddrar i menyn
vilket deltagarnas utsagor vittnar om. Dock försvinner en stor del av äkthets-
känslan med en sådan meny. Den här konflikten mellan äkthet och användarens
behov av feedback från sina val har mellan varje iteration styrt placeringen av
menyn.

Med dagens VR-glasögon begränsas synfältet något i sidled, vilket gör att vi i
den virtuella världen inte har lika stort synfält som i verkligeheten. Detta kan
även tänkas vara en egenskap hos hårdvaran som begränsar graden av immersion
och äkthet. På grund av detta krävs det av användaren att i den virtuella miljön
vrida mer på huvudet än i vanliga fall för att se sig omkring.

8 Andra tillämpningsområden
Den forskning som bedrevs i detta arbete kan ligga till grund för andra tillämp-
ningsområden än kunders beslutsprocess i ett virtuellt kök. I redogörelsen för
resultatets validitet lyftes styrkan i abstraktionen av produkterna i den virtu-
ella miljön. Dessa produkter skulle helt och hållet kunna bytas ut till andra
objekt utan att undersökningens validitet påverkas. Således kan resultatet av
denna undersökning även användas i andra typer av försäljningsapplikationer.
Utöver dessa är det även intressant att diskutera tillämpningsområden som inte
har samma direkta koppling till kunders beslutsprocesser. I introduktionen till
arbetet togs några vanliga områden för tillämpning av VR upp [5]. Exempel på
dessa var sjukvård samt industriell och kommersiell träning. Det är dock viktigt
även se på de etiska aspekterna rörande utvecklingen av en VR-applikation. Ex-
empel på detta är användandet av VR-teknik i samband med krig. Utvecklare
bör således ställa sig frågan hur den teknik man utvecklar kan komma att an-
vändas. Denna undersökning visar på hur virtuella miljöer kan implementeras
för att underlätta inlärningen hos användarna. Lärandeprocessen är precis lika
central i kunders beslutsprocess som i en läkares inlärning kring hur en opera-
tion skall gå till. En VR-applikation där läkare kan få lära sig att operera kan
dra nytta av den här undersökningens reslutat kring användarens interaktion
med den virtuella miljön och känsla av äkthet. På så sätt skulle den lärandepro-
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cess som läkaren står inför kunna underlättas och läkaren skulle lättare kunna
ta till sig av informationen. På samma sätt skulle resultaten från arbetet kun-
na underlätta för industriell och kommersiell träning. Ytterligare ett intressant
tillämpningsområden är skolvärlden. En vanlig svårighet för lärare är att förstå
på vilken nivå av kunskap som eleverna befinner sig på. Det är svårt för lärare
att konkretisera abstrakta företeelser så att elever skall ha möjlighet att assi-
milera ny kunskap. Undersökningsmetoden som användes i detta arbete kan ses
som en bra metod för att göra just detta. Genom att låta elever lära sig om
abstrakta företeelser i en virtuell miljö kan de i en diskussion likt fokusgruppen
lyfta sina uppfattningar kring ämnet. I introduktionen till arbetet nämndes att
VR har blivit tillgängligt på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Att
kunna använda VR-applikationer i klassrummet är således inte långt bort.

56



9 Framtida arbete
I framtida arbeten skulle det vara intressant att undersöka användarens möjlig-
het att interagera med menyn med en hårdvara som bättre klarar av att hantera
användarens input. Genom att bättre kunna läsa av vart användaren tittar skul-
le menyn kunna förminskas och på så vis ge användarna en större möjlighet att
känna en hög grad av äkthet. En hårdvara som hade gett användaren bättre
möjligheter att scrolla eller trycka på knappar skulle kunna ge andra möjlig-
heter i implementationen av menyn. Framtida arbete kan med fördel använda
sig av sådan hårdvara för att undersöka lärandeprocessen ytterligare. Det hade
varit intressant att se hur deltagarnas inlärningsprocess hade sett ut i Blooms
övriga nivåer och vilka faktorer som då påverkat denna lärandeprocess. Genom
att inte vara begränsad av hårdvaran hade en sådan undersökning kunnat ge-
nomföras. När det kommer till förståelsen av Modexas produkter skulle en högre
grad av immersion göra stor skillnad. I dagsläget verkar produkterna som för-
medlas i den virtuella världen vara för långt ifrån verkligheten, det skulle därför
vara intressant att se hur detta skulle te sig i en framtida version. Det hade
även varit intressant att genomföra en liknande undersökning med en annan
typ av HMD, så som Oculus Rift, HTC Vive eller Playstation VR. Dessa hade
gett användaren en möjlighet att röra sig i rummet, vilket hade gett ytterligare
en aspekt att ta hänsyn till i undersökningen av inlärningsprocessen. En så-
dan möjlighet ökar givetvis användarnas förmåga att uppleva en äkthetskänsla
ytterligare och bör kunna utnyttjas för att underlätta interaktionen med menyn.

Det skulle även vara intressant att i framtida arbeten undersöka andra tillämp-
ningsområden än de som rör kunders beslutsprocess. I diskussionen diskuterades
några sådana områden. Att i skolan använda sig av VR-applikationer för ge lä-
rare och elever möjlighet att sätta ord på abstrakta företeelser är ett tänkbart
sådant tillämpningsområde. Det skulle vara intressant att undersöka hur en så-
dan applikation skulle kunna utformas. Även andra områden kopplat till lärande
har diskuterats, till exempel möjligheten att inom sjukvården använda sig av
VR-applikationer som hjälpmedel i läkarnas utbildning.
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