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Abstract 

 
Virtual reality (VR) is becoming more commonly used by people in areas like education 
and entertainment.  However, for VR to be a serious platform for creating education and 
entertainment services, the sense of immersion is an important part of the user 
experience. Today there are several methods to interact with VR, but they often lack the 
feeling of being natural and realistic. Hand interaction is seen as a natural way for people 
to interact with VR and has potential to create immersion. However, even though hand 
interaction is seen to be a natural way of interacting with VR there’s no guidelines 
available to facilitate the design of VR-services with hand interaction. To study how hand 
interaction can be designed to support immersion in VR, we’ve asked the question: 
 
“How can hand interaction be designed for virtual reality to support immersion?” 
 
Through our study, we have identified aspects that are important for hand interaction to 
be able to support immersion. The question has been studied through a design oriented 
approach with qualitative data gathering methods such as participant test, interviews and 
observations. The test participants were recruited based on their previous experience of 
VR and games. The study contributes with knowledge regarding what is important for 
hand interaction to be natural and realistic to support immersion when used with VR. 
 
Keywords: virtual reality, immersion, presence, hand interaction, guidelines, technology 
 

Abstrakt 

  
Virtuell verklighet (VR) har börjat användas i större utsträckning av människor inom 
områden som utbildning och underhållning. För att VR ska uppfattas som en seriös 
plattform för att skapa utbildnings- och underhållningstjänster, är en känsla av 
immersion en viktig del av användarupplevelsen. Det finns idag olika metoder för att 
interagera med VR men de saknar upplevelsen av att vara naturliga och realistiska. 
Handinteraktion anses vara ett naturligt sätt för människor att interagera med VR och har 
förutsättningar för att stödja immersion. Trots att handinteraktion anses vara ett bra sätt 
att interagera med VR finns det idag inga riktlinjer som underlättar för att designa tjänster 
med handinteraktion. För att undersöka hur handinteraktion kan designas för att stödja 
immersion i VR, har vi utgått från frågan: 
 
Hur kan handinteraktion designas för virtuell verklighet för att stödja immersion? 
 
Genom vår studie har vi identifierat aspekter som är viktiga för att handinteraktion ska 
stödja immersion. Frågan studeras genom en designorienterad ansats med kvalitativa 
datainsamlingsmetoder som deltagartester, intervjuer och observationer. Testdeltagarna 
som deltagit i studien är rekryterade baserat på deras tidigare erfarenheter av VR och 
spel. Studien bidrar med kunskap om vad som är viktigt för att handinteraktion ska 
uppfattas som naturligt och realistiskt för att stödja immersion när det används i VR. 
 
Nyckelord: virtuell verklighet, immersion, närvaro, handinteraktion, riktlinjer, teknik 
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1. Introduktion 
 
Under 90-talet utvecklades teknik för att skapa nya upplevelser inom virtuell verklighet 
(VR) och möjliggöra upplevelsen för användaren att vara närvarande i en datorsimulerad 
3D-miljö (Bowman & McMahan, 2007; Desai, Desai, Ajmera, Mehta, 2014). VR ger 
användare möjligheten att uppleva och bli omgiven av information som egentligen inte är 
tillgängligt för platsen och tidsramen, dit användarens närvaro kan förflyttas och gör det 
möjligt för användare att interagera med den visualiserade informationen (Wann & Mon-
Williams, 1996). Under 90-talet var tekniken dyr och inte tillräckligt bra på att uppfylla 
detta, vilket förde med sig att få tjänster utvecklades (Bowman & McMahan, 2007). 
 
I takt med den snabba teknikutvecklingen som lett till allt kraftfullare och billigare 
datorkraft har förutsättningarna för att skapa VR upplevelser under senare år förbättrats 
markant. VR är inte bara en underhållningsenhet utan används som ett verktyg inom 
områden som militär och medicinsk utbildning (Steinicke, 2016; Bowman & McMahan, 
2007). Detta öppnar upp för att målgruppen för VR växer och breddas vilket ställer högre 
krav på tjänsterna som utvecklas och dess användarupplevelse.  
 
Ett viktigt mål för att kunna stödja en god användarupplevelse rörande VR är att 
användarna når en hög nivå av immersion (Pike & Ch'ng, 2016), vilket innebär att deras 
sinnesorgan stimuleras av den virtuella världen (Löwgren & Stolterman, 2004; Desai et 
al., 2014). Immersion handlar om att skapa känslan hos användaren av att “vara där” och 
flytta fokus från det verkliga livet till den virtuella omgivningen som VR kan möjliggöra 
(Murray, 1997; McMahan, 2003). Hur användare uppfattar och interagerar i den virtuella 
miljön påverkar i hög grad hur immersed hen blir (McMahan, 2003) och en förutsättning 
för immersion är att interaktionen är naturlig och realistisk (Steinicke, 2016). 
 
Studier har visat att handinteraktion har potential att möjliggöra naturlig interaktion och 
kan leda till positiva användarupplevelser (Rautaray & Argaway, 2015), vilket kan 
resultera i en högre känsla av att ”vara där” för användarna (Slater & Steed, 2000). 
Nuvarande VR-teknologi har däremot svårt att möjliggöra interaktion som användarna 
upplever realistisk, vilket tenderar att leda till försämrad immersion (Riecke & Schulte-
Pelkum, 2015). En utmaning som har identifierats i tidigare forskning är att det är svårt 
att välja handgester som upplevs som naturliga, intuitiva och meningsfulla gester för 
specifik handling i fråga (Grandhi, Joue & Mittelberg, 2011).  
 
Övergången från grafiska användargränssnitt till användargränssnitt i VR har visat sig 
vara besvärlig på grund av komplexiteten och skillnaden i interaktionen mellan 
användare och datorer (Steinicke, 2016). Att lära mer om hur interaktion kan stödja VR 
och immersion är viktigt på grund av konsekvenser som kan uppstå jämfört med tidigare 
gränssnitt (Steinicke, 2016). Forskning har visat på att bristfällig simulation av 
användarens rörelser och interaktion frekvent leder till cybersjuka och desorientering 
(Shaw, Wünsche, Lutteroth, Marks & Callies, 2015; LaViola, 2000). Tjänster som inte 
uppfyller immersion inom olika yrken kan leda till konsekvenser som till exempel inom 
medicinsk utbildning där upplevelsen behöver vara så realistisk som möjligt för att 
förbereda studenterna inför verkliga situationer (Rautaray & Agraway, 2015; Bowman & 
McMahan, 2007). Bristfällig immersion kan också bidra till att tjänster överlag inte 
används av användarna (Steinicke, 2016). 
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VR-tjänster har svårt att uppfylla immersion för användarna vilket tenderar att leda till 
bristfälliga användarupplevelser (Steinicke, 2016; Shaw et al., 2015) och de som lyckas 
skapa immersion har gjort det på grund av att de stimulerat våra sinnesorgan med 
realistiska upplevelser (Bowman & McMahan, 2007). Inom HCI är det yttersta målet att 
föra interaktioner med datorer till den nivå där det kommer att vara lika realistiskt som 
interaktion mellan människor (Rautaray & Agrawal, 2012). Detta innebär att 
handinteraktion ses som ett viktigt forskningsområde (Rautaray & Agrawal, 2015), men 
trots detta är det ett område som har fått relativt lite uppmärksamhet i koppling till 
användarupplevelser (Grandhi et al., 2011). Eftersom handinteraktion inom VR har visat 
sig kunna bidra till immersion hos användarna (Slatter & Steed, 2000), är det relevant att 
ta fram designriktlinjer för handinteraktion för VR. Med syftet att bidra till realistisk 
interaktion och förebygga att oönskade konsekvenser uppstår, ämnar studien undersöka 
ovanstående problemområde utifrån följande frågeställning: 
 
Hur kan handinteraktion designas för virtuell verklighet för att stödja immersion? 
 
Genom att undersöka tidigare och nuvarande forskning inom VR, immersion och 
handinteraktion är syftet med denna studie att genom en designorienterad ansats, 
undersöka och utveckla designriktlinjer för att stödja immersion genom handinteraktion 
inom VR. 
 

2. Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien inleds med att presentera bakgrund till VR som applikations- och 
forskningsområde. Vidare kommer vi redogöra för centrala begrepp knutet till immersion 
och handinteraktion. Avslutningsvis summeras litteraturstudien med immersion och 
handinteraktion som är två centrala områden för studien. 
 

2.1 Bakgrund 
 

VR-teknologi ger användarna upplevelsen av att vara närvarande i en datorsimulerad 3D-
miljö (Desai et al., 2014), vilket möjliggör upplevelsen av att bli omgiven av information 
som egentligen inte är tillgängligt för platsen och tidsramen (Wann & Mon-Williams, 
1996). Upplevelsen möjliggörs genom en huvudmonterad display (HMD) som är en 
glasögon-liknande enhet med en skärm för varje öga och inbyggda rörelsesensorer 
(Santos et al., 2008). Tekniken gör att användarens huvudrörelser registreras i VR-
världen som får dem att uppleva att objekt skapas och försvinner ur deras seende när de 
tittar åt olika håll (Wann & Mon-Williams, 1996). I VR-världen har sedan användarna 
möjlighet att interagera med objekten (Wann & Mon-Williams, 1996). 
 
VR har idag utvecklats men VR applikationer och spel har fortfarande bristfälliga 
användarupplevelser (Steinicke, 2016; Shaw et al., 2015). Smartphones, multi-touch 
teknologi, internet och grafiska användargränssnitt har utvecklats under samma tid som 
VR, men har till skillnad från VR blivit allmänt förekommande i samhället och en del av 
människors vardag. Steinicke (2016) skriver att det beror på komplexiteten bakom 
paradigmskiftet i användargränssnittet till skillnad från hur människor interagerar med 
datorer sedan tidigare. Tidigare övergångar från kommandoradsgränssnitt till grafiska 
användargränssnitt eller multi-touch smarttelefoner var inte lika besvärligt som det har 
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visat sig att övergången från grafiska användargränssnitt till användargränssnitt i VR har 
varit (Steinicke, 2016). 
 
VR har idag blivit allt vanligare inom spelutveckling och är mer förekommande som en 
underhållningsenhet i människors hem. Utöver underhållning så används VR idag inom 
olika yrkesutbildningar som exempelvis militär och medicinsk utbildning (Bowman & 
McMahan, 2007). Det används för att förbereda studenterna för verkliga situationer och 
för att träningen ska vara så effektiv som möjligt behöver den virtuella upplevelsen vara 
realistisk (Bowman & McMahan, 2007). Detta demonstrerar potentialen för VR samtidigt 
som det ställer högre krav på tjänsterna som utvecklas att de har realistiska upplevelser 
med användbara gränssnitt (Pike & Ch'ng, 2016). Steinicke (2016) skriver att VR behöver 
tre realistiska kännetecken: (I) realtidsrendering, vilket innebär att samtidigt som 
huvudet rör sig behöver synvinkeln ändras, (II) realistiska utrymmen såsom konkreta 
eller abstrakta 3D virtuella miljöer och (III) realistisk interaktion som gör det möjligt för 
direkt manipulation av virtuella objekt. Den här definitionen särskiljer VR från andra 
former av interaktiva virtuella miljöer som till exempel virtuella miljöer genom 
datorskärmar, där alla rörelser styrs genom exempelvis möss eller kontroller (Steinicke, 
2016).  
 
När användarnas sinnesorgan stimuleras med realistiska upplevelser kan immersion 
skapas (Bowman & McMahan, 2007). En viktig förutsättning för detta är att interaktionen 
upplevs som naturlig och realistisk (Steinicke, 2016) och inom HCI har handinteraktion 
länge ansetts som en interaktionsteknik som kan leverera naturliga och realistiska 
metoder (Rautaray & Agrawal, 2015). Vidare i litteraturstudien kommer begreppen 
immersion och handinteraktion utvecklas och beskrivas genom centrala begrepp och 
aspekter inom de båda. 
 

2.2 Immersion 
 

Immersion handlar om att skapa känslan av att “vara där” i VR-världen och att flytta fokus 
från det verkliga livet (Bowman & McMahan, 2007; Murray, 1997; Löwgren & Stolterman, 
2004). Genom att användarnas sinnesorgan stimuleras av VR-världen skapar de en slags 
försjunkenhet (Löwgren & Stolterman, 2004; Desai et al., 2014) som får användarna att 
tappa uppfattning av tid och den verkliga världen (Brown & Cairns, 2004). Enligt forskare 
definieras immersion utifrån psykologiska upplevelser (Murray, 1997; McMahan, 2017) 
eller tekniska aspekter (Slater, Linakis, Usoh, Kopper & Street, 1996; Slater, 2003). 
 
Forskare som definierar immersion utifrån psykologiska upplevelser beskriver det 
genom att referera till upplevelsen av att förflyttas till en detaljrik virtuell värld (Murray, 
1997; McMahan, 2007) och hur användare sedan uppfattar och interagerar i den virtuella 
världen leder till att immersion skapas (McMahan, 2003). Murray (1997) beskriver 
immersion med en metafor som hänvisar till den psykologiska upplevelsen av att vara 
under vatten. Det infattar att vara omgiven av en helt annan värld och möjligheten att 
utforska de möjligheter den nya miljön tillåter (Murray 1997). Att immersion skapas 
beror på en mix av psykologiska upplevelser och teknologi (McMahan, 2003). 
 
Forskare som definierar immersion utifrån teknologiska aspekter beskriver att det enbart 
handlar om till vilken grad VR-systemets teknologiska hårdvara kan skapa känslan av att 
“vara där” i VR-världen (Slater et al., 1996; Slater, 2003). Slater (2003) skriver att 
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immersion enbart är beroende av VR-systemets teknologiska förmågor som till exempel 
skärmteknologi och renderingsteknik. Den här studien utgår från Murrays (1997) 
definition då den handlar mer om upplevelser vilket är relevant i studien snarare än 
teknologiska aspekter. 
 
För att skapa immersiva tjänster erfordras det att de stimulerar användarnas sinnesorgan 
med realistiska upplevelser (Bowman & McMahan, 2007). När användarens upplevelse 
inte motsvarar hens förväntningar kan en sensorisk konflikt uppstå (Kolasinski, 1995), 
vilket är den mest förekommande teorin om varför cybersjuka uppstår (LaViola, 2000). 
Cybersjuka är ett förekommande problem med VR där användare kan utveckla symptom 
liknande åksjuka som kan upplevas under eller flera timmar efter användning av VR 
(Steinicke, 2016). Aspekter såsom kön och ålder har också en påverkan om användare 
känner av symptom av cybersjuka eller inte (LaViola, 2000). Det är mer vanligt 
förekommande att kvinnor känner av symptom av cybersjuka än män och detta beror på 
att de generellt har ett bredare synfält än män (Kolasinski, 1995). Användare i ålder 2–12 
år är mest utsatta för att känna symptom, samtidigt som i 12–21 årsåldern är då resistans 
mot cybersjuka utvecklas som mest (Kolasinski, 1995). 12-årsgräns för användning av 
VR-headsets uppmanas av majoriteten av tillverkare och det är vid den åldern ögonen 
vanligtvis är fullt utvecklade (Steinicke, 2016). Efter 21 års ålder utvecklas det 
långsammare och efter 50 år så är symptomen för cybersjuka nästintill obefintliga 
(Kolasinski, 1995). För att förebygga cybersjuka är den bästa metoden att användarna 
successivt får vänja sig vid användning av VR (LaViola, 2000). 
 
Den mänskliga faktorn är den enskilt viktigaste aspekten för bra VR och för 
användarupplevelser erfordras en hög nivå av immersion (Pike & Ch'ng, 2016). För att bli 
fullt immersed måste den verkliga världen frikopplas helt från användarens uppfattning 
och kombinationen av HMD och rörelsesensorer gör det möjligt för dem att bli fullt 
immersed i virtuella miljöer (Steinicke, 2016). McMahan (2003) förklarar att mer 
utvecklad teknologi inte nödvändigtvis behöver resultera i att användaren blir mer 
immersed, utan att det handlar om fler aspekter som engagemang och närvaro. Vidare är 
det viktigt att användaren känner sig undermedvetet närvarande i VR-miljön (Steinicke, 
2016). 
 

2.2.1 Närvaro 
 

Närvaro är den psykologiska känslan av att vara närvarande, relaterad till upplevelsen av 
att “vara där” (Slater et al., 1996; Riecke & Schulte-Pelkum, 2015). Närvaro handlar om 
känslor, hur användare upplever och känner snarare än tänker om tillståndet och 
situationen (Turner, 2015). Begreppen immersion och närvaro blir ofta förväxlade och är 
vanligt förekommande tillsammans (Bowman & McMahan, 2007; McMahan, 2003). 
Immersion och närvaro är två olika begrepp där det sistnämnda är en stor del av att bli 
helt immersed (McMahan, 2003). Begreppet närvaro varierar mellan olika forskare inom 
området, där Lombard och Jones (2015) har definierat närvaro genom en modell med sju 
underkategorier som baserats på andra forskares definitioner som följer: social närvaro, 
realism, rumslig närvaro, själv närvaro, engagemang, kulturell närvaro och par närvaro. 
Detta ramverket och dess definitioner använder studien för att undersöka närvaro.  
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Social närvaro 
 
Första aspekten i ramverket för närvaro är social närvaro och handlar om kvaliteten på 
interaktion i virtuella miljöer (Lombard & Jones, 2015). Interaktionen behöver 
nödvändigtvis inte vara med andra människor utan kan vara digitala representationer av 
människor, djur, robotar etc. (Lombard & Jones, 2015). En nyckel i interaktion med andra 
är att handlingar av en deltagare även påverkar de andra deltagarnas virtuella miljöer, 
samt att den virtuella miljön ska kunna känna av deltagande handlingar som exempelvis 
att flytta möbler tillsammans (Lombard & Ditton, 1997). 
 
Realism 
 
Realism refererar till hur den teknologiska upplevelsen överensstämmer med liknande 
icke teknologiska upplevelser (Lombard & Jones, 2015). För att känna en närvaro av 
realism är det viktigt att den virtuella miljön uppfyller en viss grad av realism i objekt, 
människor och händelser (Lombard & Ditton, 1997). Realism har två underkategorier där 
socialrealism handlar om hur den virtuella miljön matchar interaktioner från den verkliga 
världen och perceptuell realism handlar om dimensionerna i objekt och hur nära 
användarna uppfattar dem att vara (Lombard & Ditton, 1997). Enligt Fencotts (2001) 
modell är innehåll och hur det är designat viktigt för att skapa närvaro, den kallas för 
perceptuella möjligheter och delas in i tre underkategorier: 
 

• Säkerheter 
• Chock 
• Överraskningar 

 
Säkerheter är förutsägbara detaljer, till exempel arkitektoniska detaljer såsom 
vägglyktor, utomhusmöbler och bakgrundsljud, exempelvis som en bil som kommer på 
distans (Fencott, 2001). Chock handlar om bristfälliga designelement som kan bidra till 
att användarna tappar verklighetskänslan för miljön (Fencott, 2001). Det finns tre sorters 
överraskningar: attraktorer, kopplingar och retainers (Fencott, 2001). Attraktorer frestar 
användarna till att göra något som får dem nyfikna, till exempel att undersöka mystiska 
föremål som rör sig vid horisonten (Fencott, 2001). Kopplingar hjälper användarna med 
hur de ska utforska miljön, till exempel vägvisare eller plötsliga föremål som tvingar 
användare att välja nya vägar (Fencott, 2001). Slutligen retainers handlar om pussel och 
hotspots som får användarna att njuta och stanna kvar i den virtuella miljön (Fencott, 
2001). 
 

Rumslig närvaro 
 
Rumslig närvaro handlar om rum och miljöer, känslan eller tillståndet av att “vara där” i 
en medierad miljö (Lombard & Jones, 2015). Riecke och Schulte-Pelkum (2015) skriver 
att en realistisk uppfattning av självrörelser är en grundläggande del för rumslig närvaro. 
I den verkliga världen interagerar människor med sin omgivning på ett naturligt sätt och 
inom VR handlar det om att uppfylla denna realistiska och naturliga interaktionen mellan 
användare och VR miljön (Riecke & Schulte-Pelkum, 2015).  
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Själv närvaro 

 
Själv närvaro handlar om hur användare upplever sig själva genom digitala 
representationer, till exempel avatarer (Lombard & Jones, 2015). Ratan (2013) definierar 
själv närvaro till den grad som användare kan identifiera sig med den teknikbaserade 
versionen av sig själv genom kroppsschema, känslor och identitet. I Siriaraya och Angs 
(2012) studie visade det sig att känslan av själv närvaro kan variera beroende på om 
avataren är mänsklig eller inte. 
 
Engagemang 
 
Den femte aspekten refererar till de psykologiska aspekterna av engagemang (Lombard 
& Jones, 2015). Enligt Palmer (1995) refererar det till den grad användare blir 
stimulerade av den virtuella miljön genom att de känner sig involverade, absorberade och 
fängslade av den. När användare upplever denna stimulans känner de sig immersivt 
närvarande (Lombard & Ditton, 1997). Brown och Cairns (2004) skriver om engagemang 
som en underkategori till immersion och menar på att det handlar om att användare 
måste investera tid, uppmärksamhet och ansträngning för att bli engagerade. För att 
uppfylla detta måste det finnas ett intresse från användaren att först vilja börja använda 
tjänsten samt att kontroller måste vara bra designade för att användaren vill fortsätta 
(Brown & Cairns, 2004). 
 
Kulturell närvaro 
 
Kulturell närvaro handlar om att den virtuella världen och objekt inom den inte bara ses 
som påhittat i användarens huvud utan hur de upplever den baseras på tidigare 
erfarenheter och upplevelser (Lombard & Jones, 2015). Oavsett om människor befinner 
sig i en simulerad eller verklig omgivning är de immersed i ett sociokulturellt nätverk som 
sammankopplar objekt, människor och deras interaktion (Mantovani & Riva, 1999). 
 
Par närvaro 
 
Sista kategorin av närvaro handlar om uppfattningen av att en person eller entitet är 
fysiskt närvarande i ens miljö när de egentligen inte är det och logiskt inte skulle kunna 
vara det (Lombard & Jones, 2015). 
 
Summering av närvaro ramverk 
 
Definitionen av närvaro är diffus och ovanstående underkategorier understryker dess 
mångfacilitet och komplexitet. Detta understryker också att konceptets alla aspekter gör 
att det är otillräckligt med en definition av närvaro (Lombard & Jones, 2015). Ramverket 
som Lombard och Jones (2015) har utvecklat består av de mest vanligt förekommande 
definitioner och aspekter av närvaro från andra forskare och är designat för att organisera 
och karaktärisera dessa. Därför utgår studien utifrån detta ramverk och dess definitioner 
av närvaro. 
 
Användare av VR upplever ofta begränsad eller avbruten närvaro (Riecke & Schulte-
Pelkum, 2015). I en undersökning av Slater och Steed (2000) visade de på olika aspekter 
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som kan leda till att närvaro avbryts: externa, interna, experimentella, personliga, 
kännedoms och spontana. Externa aspekter innefattar egenskaper från verkliga världen, 
exempelvis människor som pratar eller att golvet inte motsvarar gräset i VR-miljön 
(Slater & Steed, 2000). Interna aspekter i VR-miljön är till exempel när realismen i grafiska 
detaljer är bristfälliga eller när det blir fördröjningar i ens handlingar (Slater & Steed, 
2000). Experimentella aspekter handlade om att användarna var medvetna om att de 
deltog i experimentet (Slater & Steed, 2000). Personliga aspekter kunde innebära att de 
ville dela med sig av sina erfarenheter med forskarna (Slater & Steed, 2000). Kännedoms 
aspekter kunde uppstå mellan uppgifterna i VR-miljön och spontana aspekter innebar att 
användarna plötsligt blev medvetna om deras tillstånd (Slater & Steed, 2000). I deras 
undersökning visade det även på att interaktion genom kroppsrörelser i VR-miljön är 
relaterade med en högre känsla av närvaro än att bara titta på den (Slater & Steed, 2000). 
 

2.3 Handinteraktion 
 
En viktig förutsättning för att stödja immersion är realistisk och naturlig interaktion 
(Steinicke, 2016) och idag finns det flera olika tekniker för interaktion med VR-världen. 
Huvudrörelser, externa kontroller och handinteraktion är några exempel på 
interaktionstekniker (Mitra & Acharya, 2007) och inom HCI har handinteraktion länge 
ansetts som en interaktionsteknik som potentiellt kan leverera mer naturliga, kreativa 
och intuitiva metoder för att kommunicera med datorer (Ren, Meng & Yuan, 2011; Cheng, 
Yang & Liu, 2016). Handinteraktion har även visat sig vara en positiv användarupplevelse 
som kan leda till immersion (Rautaray & Agraway, 2015). 
 
I en undersökning av Slater och Steed (2000) visade resultatet att handrörelser i hög grad 
kan påverka känslan av närvaro hos användare. Till exempel skriver Riecke och Schulte-
Pelkum (2015) att en realistisk uppfattning av ens egna rörelser är en grundläggande del 
för rumslig närvaro. Relationen mellan kroppsrörelser och närvaro kommer från att de 
viktigaste aspekterna för närvaro och är matchningen mellan muskelminne och 
sensoriska data (Slater & Steed, 2000). I den verkliga världen är människor vana vid att 
på ett naturligt sätt ha friheten att kunna röra sig och interagera med sin omgivning. 
Nuvarande VR-teknologi har svårt att uppfylla en naturlig och realistisk interaktion 
mellan användare och VR-miljö (Riecke & Schulte-Pelkum, 2015). VR-enheters förmåga 
att läsa av användarens rörelser och position är en viktig aspekt och brister i hur exakt 
avläsningen är kan vara avgörande om användaren känner av cybersjuka (LaViola, 2000). 
Fördröjning mellan användarnas handling tills handlingen uppstår i VR-miljön kan skapa 
cybersjuka (LaViola, 2000). Svårigheter att uppfylla realistiska interaktioner beror på 
flertal aspekter som visualisering av händer, kommandon, respons och position (Rautaray 
& Agrawal, 2015). 
 

2.3.1 Visualisering av händer 
 
Användningen av handinteraktion har visats sig vara ett attraktivt och naturligt sätt att 
interagera med virtuella omgivningar (Sturman, Zeltzer & Pieper, 1989; Rautaray & 
Agraway, 2015). Tidigare har datahandskar använts för att interagera med händer och 
gjorde det möjligt att läsa av handrörelser och spegla det i en VR-värld (Bowman & 
Hodges, 1995). Handinteraktion för VR har idag utvecklats till att använda kamera för att 
möjliggöra realistiska avläsningar och interaktioner med omgivningen (Rautaray & 
Agrawal, 2015). 
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Avläsning av användarens händer och rendering av en 3D visualisering skapar en känsla 
av närvaro i VR-världen (Cameron et al., 2011). Genom att användaren kan se en virtuell 
avbildning av sina händer och händernas rörelse, skapar det förutsättningar för att 
användaren ska känna att den virtuella handen förkroppsligar hens avsikter (Cameron et 
al., 2011). För att visualisera händer i en virtuell värld finns två olika huvudtekniker som 
innefattar 3D modellerad och utseendebaserad handvisualisering (Rautaray & Agraway, 
2015). En 3D modells visualisering avbildar handen i en detaljerad 3D modell genom att 
en eller flera kameror fokuserar på handen och kan visa information om handens skelett 
och skinn (Rautaray & Agraway, 2015). En utseendebaserad handmodell visualiserar 
handen med en statisk 2D modells metod eller en rörelsebaserad metod (Rautaray & 
Agraway, 2015). En utseendebaserad handmodell är en metod som använder enklare 
medel för att visualisera handen som utförs med en siluett som är baserad på handens 
konturer (Rautaray & Agraway, 2015). 
 

2.3.2 Handgester 
 
Genom att använda händer som inmatningsenhet kan det skapa mer intuitiva sätt för 
människor att interagera med datorer (Kılıboz & Güdükbay, 2015), där handgester har 
visat sig vara ett attraktivt och naturligt alternativ för HCI (Rautaray & Argaway, 2015). 
Människor använder konstant händerna för att interagera med objekt för att flytta, forma 
och ändra dem. När människor interagerar med varandra är handrörelser en del av 
kroppsspråket. Undermedvetet används handrörelser i form av gester för att förstärka 
det verbala (Rautaray & Argaway, 2015). Det innebär att handrörelser är en form av icke-
verbal kommunikation och en grundläggande komponent i hur människor kommunicerar 
(Sharma & Verma, 2015). Genom att använda igenkänning av handgester kan det leda till 
att uppnå logiska och naturliga interaktioner (Rautaray & Argaway, 2015). 
Implementering av handgester innebär utmaningar att identifiera naturliga, intuitiva och 
meningsfulla gester för specifik handling i fråga (Grandhi et al., 2011) och dessutom 
variationen i mängden gester (Rautaray & Argaway, 2015). 
 
Gester kan delas in i två kategorier, statiska och dynamiska handgester (Mitra & Acharya, 
2007). Statiska handgester är definierade som handens form, orientering och position 
(Rautaray & Argaway, 2015). Dynamiska handgester inkluderar även rörelser som 
exempelvis en vinkande hand (Mitra & Acharya, 2007). Det innebär att dynamiska gester 
är en mer användbar teknik och därav att föredra för applikationer som har frekventa 
gestförändringar (Rautaray & Argaway, 2015). 
 
Sett till de olika handgester människor använder så varierar dem i form och mening vilket 
innebär att handgester även kan variera i betydelse (Rautaray & Argaway, 2015). Mitra 
och Acharya (2007) skriver att gester kan kategoriseras enligt följande: 
 

• Gestikulera - Spontana rörelser av handen som efterföljs av tal. 
• Språkliknande gester - När gester appliceras för att ersätta ord eller meningar. 
• Pantomim - Gester för att förklara objekt eller handlingar, till exempel charader. 
• Symboler - Familjära tecken, till exempel “V för vinst”. 
• Ign språk - Väldefinierade lingvistiska system. 
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I Lombard och Jones (2015) ramverk för närvaro skriver de om kulturella aspekter som 
en möjlig påverkan för att förse användare med den psykologiska känslan av att “vara 
där”. Kulturella aspekter som innebär att användare kan uppleva saker olika utifrån varje 
individs tidigare erfarenhet och upplevelser (Lombard och Jones (2015). Även om 
innebörden för olika gester skiljer sig mellan kulturer finns det gester med oföränderlig 
eller universell betydelse (Rautaray & Argaway, 2015). Däremot finns det exempel på 
gester som exempelvis att peka med fingret som är en vanlig handgest i USA och Europa 
men kan uppfattas som oförskämd och förolämpande i Asien (Rautaray & Argaway, 
2015). 
 

2.4 Summering av undersökningsområden 
  

För att kunna ta fram designriktlinjer för handinteraktion med syftet att stödja immersion 
i VR har vi identifierat två områden som behöver undersökas i förstudien tillsammans 
med användare i deltagande tester och intervjuer. Dessa används sedan som stöd för att 
analysera och diskutera resultatet av utvärderingen. Områden som kommer att 
undersökas är: 
 

• Immersion 
• Handinteraktion 

 
Vidare kommer de två undersökningsområdena summeras och förklaras varför de 
behöver undersökas. 
  
Immersion 
 
För att få en förståelse för hur användarnas känslor och upplevelser bidrar till att 
immersion skapas behöver studien undersöka aspekter av närvaro tillsammans med 
handinteraktion. I litteraturstudien har närvaro identifierats som en viktig aspekt till 
immersion och att människan är den enskilt viktigaste aspekten för att det ska skapas 
(McMahan, 2003; Pike & Ch'ng, 2016). Genom att undersöka de olika områdena i Lombard 
och Jones (2015) närvaro ramverk ämnar studien att skapa en förståelse för hur de 
sammankopplar med handinteraktion och för att se hur användarna upplever det. 
 
Handinteraktion 
 
Inom handinteraktion har handgester och visualisering identifierats som viktiga aspekter 
att undersöka. I den verkliga världen använder människor konstant sina händer för att 
interagera med objekt och även att kommunicera med varandra. Eftersom handgester ses 
som den interaktionsteknik som kan leverera mer naturliga och realistiska interaktioner 
mellan användare och datorer (Ren et al., 2011; Cheng et al., 2016) behöver vi undersöka 
vad användarna upplever som naturliga gester. Som Rautaray och Argaway (2015) 
förklarar varierar gesters form och betydelse från människa till människa och kan även 
ha olika betydelser mellan olika länder och kulturer.  
 
I tillägg är visualisering av användarens händer en viktig aspekt i VR-världen som skapar 
förutsättningar för att användaren ska kunna interagera med virtuella objekt (Cameron 
et al., 2011). Genom digitala representationer av användarna skapar det möjligheten för 
dem att identifiera sig själva i VR-världen (Lombard & Jones, 2015). 
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I studien behöver visualisering av händer undersökas för att se om det är någon betydelse 
för att immersion skapas. Enligt Ratan (2013) skapas själv närvaro till den grad som 
användare identifierar sig med sin digitala representation. Vidare ska digital 
representation av handens utseende undersökas för att se om det har betydelse för att 
immersion skapas. Enligt Siriaraya och Angs (2012) studie kunde känslan av själv närvaro 
variera beroende på om den digitala representationen var mänsklig eller inte. 
 

3. Metod 
 
I följande kapitel beskrivs studiens forskningsansats och dess tillvägagångssätt. Kapitlet 
kommer att beskriva hur data har samlats in och analyserats, för att avslutningsvis 
behandla etiska överväganden samt hur vi kritiskt resonerat kring metodval för att kunna 
stödja beslut som tagits i studien. 
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Studien ämnar undersöka och ta fram designriktlinjer för handinteraktion för VR för att 
stödja immersion. För att genomföra detta utfördes en studie med en designorienterad 
forskningsansats. Detta gjordes genom att dela upp studien i fyra steg: litteraturstudie, 
förstudie, prototyp och utvärdering. Utifrån litteraturstudien skapades två 
undersökningsområden som låg till grund för att undersöka hur designriktlinjer kan 
formas. Dessa undersökningsområden var immersion och handinteraktion som 
undersöktes i förstudien tillsammans med användare i två redan existerande VR-
applikationer. Detta tillvägagångssätt användes för att undersöka hur användare 
upplever aspekter inom handinteraktion och immersion för VR. Baserat på resultatet i 
förstudien utvecklades sedan designriktlinjer som i nästa steg implementerades i en 
prototyp. I det sista steget utvärderades de framtagna designriktlinjerna i en prototyp 
tillsammans med användare. Genom utvärderingen kunde vi undersöka hur deltagarna 
upplevde implementationen av designriktlinjerna. Resultatet av utvärderingen användes 
för att revidera tidigare framtagna designriktlinjer från förstudien och sedan presentera 
slutgiltiga designriktlinjer för hur handinteraktion för VR kan stödja immersion. 
 
Detta tillvägagångssätt är en designorienterad forskningsansats, vilket är en 
forskningsprocess för att undersöka, designa och utvärdera (Peffers, Tuunanen, 
Rothenberger & Chatterjees, 2007). Designorienterad forskningsansats är en 
problemlösningsprocess och adresserar problem relaterat till aspekter som är viktiga för 
design inom informationssystem (Hevner, March, Park & Ram, 2004). Genom att studien 
genomfördes tillsammans med användare gick det att skapa en prototyp baserat på 
insamlade data som gjorde det möjligt att komma fram till designriktlinjer. 
Tillvägagångssättet är en användarcentrerad designmetod, vilket är lämpligt att använda 
för att ta fram riktlinjer (Clegg-Vinell et al., 2014) och då riktlinjer är syftet med studiens 
resultat var det lämpligt att genomföra en designorienterad forskningsansats.  
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3.2 Litteraturstudie 
 

I litteraturstudien har vi använt oss av relevanta forskningsartiklar och annan litteratur 
såsom böcker. Vid sökning har vi främst utgått ifrån publikationer inom informatik i 
Högskolan i Halmstads söktjänst Summon och Google Scholar. Nyckelord som användes 
var virtual reality, immersion, presence, handinteraction, guidelines, technology i olika 
kombinationer. Urvalet av artiklar som använts är baserat på relevans kopplat till 
publikationsår, forskningsområde och utgivare.  
 
Litteraturstudien har använts för att skapa en kunskapsbas kring aspekter inom 
handinteraktion, immersion och VR. Detta har vi gjort för att skapa en förståelse kring hur 
immersion kan stödjas, handinteraktion som interaktionsteknik och VR som plattform. I 
syfte att kunna undersöka handinteraktion för VR identifierades immersion och 
handinteraktion i litteraturstudien som två viktiga undersökningsområden. För att 
immersion ska skapas har känslan av närvaro identifierats som en central del som 
behöver uppfyllas. För att skapa förståelse kring hur immersion kan stödjas använder 
studien Lombard och Jones (2015) ramverk för närvaro för att undersöka immersion. 
Inom handinteraktion har handgester och visualisering av händer identifierats som två 
viktiga delar som behöver undersökas.  
 

3.3 Förstudie 
 

För att få en förståelse för problemområdet och kunna utveckla designriktlinjer 
genomfördes en förstudie. Immersion och handinteraktion identifierades som två 
centrala delar som behövde undersökas. Detta gjordes med syftet för att skapa förståelse 
för hur användare upplever aspekter inom handinteraktion och immersion i VR. Vidare 
användes dessa två undersökningsområden för att skapa test- och intervjuguide och 
användes i förstudien under de deltagande tester som genomfördes. Frågorna i 
intervjuguiden kategoriseras utifrån Lombard och Jones (2015) ramverk för närvaro och 
dess definitioner. Test- och intervjuguide presenteras i sin helhet i bilaga 1 och 2. 
Insamlade data från deltagande tester och efterföljande intervjuer analyserades och ledde 
till att teman identifierades. Dessa teman användes för att ta fram designriktlinjer. 
 

3.3.1 Urval 
 
Deltagande tester genomfördes med fem testpersoner. Kriterierna i val av testpersoner 
var utifrån kön, ålder samt tidigare erfarenhet av VR och spel. Urvalet gjordes för att få en 
spridning i data baserat på deltagarnas olika perspektiv sett till deras kön och tidigare 
erfarenheter. Deltagarnas tidigare erfarenhet kan påverka resultatet för att de kan 
uppleva och tänka annorlunda om testet (Neuendorf, 2016). Att hitta användare med 
mycket erfarenhet av VR var svårt och därmed utgick urvalet även utifrån tidigare 
erfarenhet av spel, då det är en liknande kontext. Personerna i studien valdes utifrån 
minimiålder 20 år för att inte deltagarna skulle komma till skada. Detta för att personer 
under 20 år vanligtvis inte har fullt utvecklade ögon eller motorik samt att cybersjuka är 
mer frekvent förekommande i yngre åldrar (Steinicke, 2016).  Urvalet går att se i tabell 1 
och där är deltagarnas tidigare erfarenheter uppdelade i en fyrgradig skala: Ingen, Lite, 
Mer, Mycket. 
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Erfarenhetsnivåer: 
 

• Ingen - Ingen tidigare erfarenhet 
• Lite - Har testat vid ett tillfälle tidigare 
• Mer - Har testat vid ett flertal tillfällen tidigare 
• Mycket - Frekvent användare 

 
Tabell 1 – Testdeltagare i förstudie. 

Nr Kön Ålder Erfarenhet av VR Erfarenhet av spel 

Deltagare 1 Man 32 år Lite Mer 

Deltagare 2 Kvinna 22 år Ingen Mycket 

Deltagare 3 Man 26 år Ingen Lite 

Deltagare 4 Man 28 år Ingen Mycket 

Deltagare 5 Kvinna 21 år Mer Mycket 

 

3.3.2 Deltagande tester 
 

Deltagande tester användes för att observera deltagarnas handinteraktion kopplat till de 
olika testuppgifterna. Syftet var att skapa en förståelse för deltagarnas beteenden i olika 
situationer, hur handinteraktionen såg ut och vad som samtidigt skedde i VR-världen. Vid 
varje testsession var målsättningen att deltagarna skulle genomföra uppgifterna från tre 
testscenarion i testguiden (se bilaga 1). Tekniken för testet utfördes med hjälp av HMD 
och extern skärm. Deltagarna fick med VR-teknik testa två VR prototyper där teknik för 
delad skärmupplevelse användes för att vi skulle kunna observera upplevelsen. Samtidigt 
som användarna utförde testet kunde vi observera upplevelsen på en extern skärm. 
Observationer är en metod som kan addera kvalitativa data som enbart intervjuer inte 
skulle kunna göra (Myers, 2013). 
 
Testsessionen utfördes i två olika applikationer, Manodraw och Blocks. Applikationerna 
använder handinteraktion för att interagera med VR-miljön. Den första applikationen 
Manodraw är en rit- och målningsapplikation som ger användare möjligheten att 
interagera och rita med färger i en 3D värld. I Manodraw används teknik för avläsning 
från mobilkamera, där mobilen placerades i fronten av HMD med kamera utåt för att 
kunna avläsa handinteraktion. Den andra applikationen Blocks är ett spel där användare 
får interagera med block i olika former. I Blocks användes plattformen HTC Vive som 
använder en kamera på HMD för att kunna avläsa handinteraktion.  
 
Testet utfördes genom att deltagarna fick förutbestämda uppgifter som de skulle 
genomföra. Uppgifterna var utformade för att kunna undersöka de två 
undersökningsområdena, handinteraktion och immersion. Till exempel fick deltagarna 
använda händer för att interagera med virtuella objekt för att vi skulle kunna undersöka 
kategorin realism och sambandet med handinteraktion. Samtidigt undersöktes vad som 
bidrar till att immersion stöds eller bryts kopplat till handinteraktion. För att inte bryta 
möjlig immersion hos användarna utfördes uppgifterna till varje kategori i ett spann och 
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tilldelades nya uppgifter mellan testerna av de olika kategorier. Alla kategorier och 
testuppgifter finns att se i bilaga 1. 
 
Under deltagande tester användes Think-aloud metoden. Think-aloud metoden innebär 
att testdeltagare berättar vad de tänker och upplever samtidigt som de utför uppgifter 
(Wright & Monk, 1991). Detta gjorde att det gick att få en förståelse för hur de tänkte och 
upplevde händelser eller handlingar de utförde. Under testsessionen använde vi metoden 
memos. Som Myers (2013) skriver så används memos för att göra anteckningar från 
observationer av vad som hände och vad som tänktes för stunden. Exempel på 
observation som antecknades under testets gång var att användarna hade en förmåga att 
vilja peka framåt eller vågrätt med fingret även fast gestens kommando egentligen var att 
hålla fingret lodrätt uppåt. 
 

3.3.3 Intervjuer 
 

Efter deltagande tester genomfördes kvalitativa intervjuer med deltagarna. Kvalitativa 
intervjuer är ett sätt att identifiera särskilda kvalitéer och egenskaper av 
undersökningsområdet (Rienecker, Jörgensen & Hedelund, 2014). Intervjuer ger oss 
möjligheten att skapa en förståelse för människor, deras beteenden och situationer 
(Myers, 2013). Syftet med intervjuer var att dokumentera vad användarna sa att de 
upplevde under deltagande testet och för att få en förståelse för deras upplevelse av de 
två områdena. En intervjuguide utformades därmed utifrån de två områdena samt 
deltagande testets olika uppgifter. Intervjuguidens struktur utgick från Lombard och 
Jones (2015) ramverk för närvaro och hela intervjuguiden finns att se i bilaga 2. 
 
Intervjuerna utfördes med en semistrukturerad uppbyggnad. Semistrukturerade 
intervjuer utförs med förkonstruerade frågor, med möjlighet att byta ordning eller ställa 
följdfrågor (Meyers, 2013). Frågorna var konstruerade för att matcha testets olika 
uppgifter och återkopplade till deltagarnas upplevelser av de olika uppgifter som 
utfördes. Intervjun utgick från intervjuguiden men då varje deltagares testsession såg 
annorlunda ut var vissa frågor utformade för att möjliggöra anpassade följdfrågor.  
 

3.3.4 Analys av deltagande tester och intervjuer 
 
Intervjuerna analyserades med analysmetoden innehållsanalys. Innehållsanalys används 
för att skapa en förståelse för sekvenser och beteenden av betydelse (Myers, 2013). Vi var 
ute efter att skapa en förståelse i enskilda sekvenser snarare än att få en förståelse för en 
hel kontext. Målet var att få förståelse för enskilda sekvenser i de två områdena och dess 
samband för att kunna utvärdera och översätta dessa i designriktlinjer. Till exempel vilka 
samband som finns mellan realism och visualisering av handen, samt om det har någon 
påverkan på immersion. Vid utförande av innehållsanalys är tanken att all insamlad data 
ska grupperas in i mindre kategorier genom kodning (Myers, 2013). För att kunna 
analysera och koda materialet var vi först tvungna att transkribera intervjuerna. Detta i 
kombination med anteckningar från observationer utgör det empiriska materialet. 
Analysmetoden genomfördes genom tre steg: förberedelsestadiet, organisationsstadiet 
och resultat. Se figur 1 för översikt över analysprocessen. 
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Figur 1 – Induktiv analysprocess. 
 
Under förberedelsestadiet började vi inledningsvis med att skaffa oss en förståelse för 
datan i sin helhet. Detta gjorde vi genom att läsa igenom anteckningar från observationer 
och transkriberingar från intervjuer flera gånger om. Detta tillvägagångssätt används för 
att bli helt familjär med datan och är en förutsättning för att skapa nya insikter och teorier 
(Elo & Kygnäs, 2008). 
 
Under organisationsstadiet har innehållsanalys två tillvägagångssätt: induktivt och 
deduktivt (Elo & Kyngäs, 2008). Vi valde induktivt tillvägagångssätt under vår studie, 
eftersom vi ville utföra öppen kodning utifrån insamlade data och genom abstraktion 
komma fram till designriktlinjer. Induktivt tillvägagångssätt är att föredra när det inte 
finns tillräcklig kunskap inom området som undersöks (Lauri & Kyngäs, 2005). Därmed 
utförde vi en bottom-up analys där kodningen utfördes genom att markera citat i 
transkriberingarna och anteckningar från observationer som ansågs som relevanta för att 
kunna skapa designriktlinjer. Sedan samlade vi all kodad data för att i nästa steg kunna 
utföra gruppering, kategorisering och abstraktion i en gemensam och itererande process. 
Varje markerat citat skrevs ned på post it lappar som sedan grupperades utifrån liknelse 
och skapade sedan en kategori. Dev (1993) skriver att varje kategori namnges genom 
karakteristiska ord från innehållet, detta skapas genom att liknande underkategorier 
grupperas till varandra. Utifrån kategorierna fortsatte vi att gruppera och omarbeta 
kategorierna i en itererande abstraktionsprocess. Enligt Elo och Kyngäs (2008) kan en 
abstraktionsprocess pågå så länge som kategorierna är rimliga. Vår process pågick tills 
att vi ansåg att abstraktionsnivån var tillräcklig för att skapa designriktlinjer för att 
besvara frågan.  
  
En styrka med analysen är att det skapar en tydlig och klar bild över samband och 
relationer mellan de olika kategorierna (Myers, 2013). Dessa kategorier används 
vanligtvis i syftet att skapa en modell, ramverk eller koncept (Elo & Kyngäs, 2008). 
Analysmetoden ansågs därmed som lämplig för att komma fram till kategorier som kunde 
användas för att skapa designriktlinjer, dessa riktlinjer presenteras i kapitel 4.  
 

3.3.5 Designriktlinjer 
 

Efter att data från tester och intervjuer analyserats skapades designriktlinjer som förslag 
för hur vi kan designa handinteraktion för VR för att stödja immersion. Designriktlinjer 
är en form av kunskapsbidrag och demonstreras genom ett koncept eller fysisk artefakt 
(Davis, 2005). Genom att skapa designriktlinjer kunde dessa implementeras i en prototyp 
för att sedan utvärderas. Utvärderingen har sedan bidragit med komma fram till 
slutgiltiga designriktlinjer. Designriktlinjerna från förstudien beskrivs i sin helhet i kapitel 
4. 
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3.4 Prototyp 
 

Utifrån designriktlinjerna utvecklades en prototyp baserad på VR applikationen 
Manodraw. Prototyper används för att kunna utföra tester och utvärderingar (Fallman, 
2003) och genom att testa en prototyp går det att hitta lösningar för att besvara ett 
problemområde (Hevner et al., 2004). Syftet med prototypen var att utvärdera framtagna 
designriktlinjer för att kunna besvara studiens undersökningsfråga. I prototypen 
utvecklades funktionalitet som kopplar till de olika designriktlinjerna. Detta gjordes till 
exempel genom att justera handens position för att se hur deltagarna upplevde 
förändringen i prototypen. Genom prototypen undersöktes problematiken kring vad som 
stödjer immersion eller bryter den kopplat till handinteraktion och framtagna 
designriktlinjer samt om det fanns behov av fler. 
 
Prototypen skapades med programmet Unity, som är ett utvecklingsverktyg för att skapa 
3D spel (Siriaraya & Ang, 2012). Genom Unity skapades det grafiska gränssnittet och 
kopplat med ett software development kit skapades interaktion med kodspråket C-sharp. 
Prototypen var en vidareutveckling av Manodraw med utökat grafiskt gränssnitt och 
funktionalitet. Prototypen utfördes i form av hög detaljrikedom snarare än låg 
detaljrikedom. Detta för att realistiska och grafiska detaljer har påverkan på immersion 
(Steinicke, 2016) och därmed studiens resultat. Det var viktigt för att prototypen ska 
kunna möjliggöra en användarupplevelse som gör det möjligt för användaren att 
involvera flera av sina sinnen. Hur designriktlinjerna applicerades i prototypen beskrivs 
i sin helhet i kapitel 5. 
 

3.5 Utvärdering 
 

Utvärdering är en viktig komponent i undersökningsprocessen, där funktionalitet, kvalité 
och effektivitet av prototypen måste demonstreras genom en väl utförd 
utvärderingsmetod (Hevner et al., 2004). Då studiens syfte var att ta fram designriktlinjer 
för hur handinteraktion för VR kan stödja immersion, behövde framtagna designriktlinjer 
utvärderas för att valideras och se om de behövde omarbetas. Detta gjordes genom att 
utvärdera prototypen genom deltagande tester som observerats och efterföljande 
intervjuer, där insamlade data analyserades för att komma fram till slutgiltiga 
designriktlinjer. 
 

3.5.1 Val av utvärderingsmetod 
 
För att utvärdera den utvecklade prototypen användes deltagartester och efterföljande 
intervjuer. Strukturen av testerna var liknande som i förstudien där teknik för delad 
skärmupplevelse användes för att vi skulle kunna observera användarens interaktion 
med prototypen. Användarna fick testa prototypen som är en rit- och målningsapplikation 
där de fick förutbestämda uppgifter som skulle genomföras. Under testets gång blev de 
uppmanade till att tänka högt för att vi skulle kunna använda Think-aloud metoden, vilket 
innebär att testdeltagare berättar vad de tänker och upplever samtidigt som de utför 
uppgifter (Wright & Monk, 1991). Testuppgifterna som utfördes var samma som vid 
tidigare deltagande tester av Manodraw. Efter testsession utfördes efterföljande 
intervjuer med deltagarna med syftet att samla in och dokumentera testdeltagarnas 
upplevelser från deltagande tester för att få en djupare förståelse för deras upplevelse. 
Intervjuguiden utformades utifrån de framtagna designriktlinjerna för att bilda en 
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uppfattning om deltagarnas upplevelser och beteende kopplat till varje enskild 
designriktlinje. Detta gjordes genom att forma frågorna utifrån designriktlinjerna som 
placerades i kontexten av uppgifterna. Därmed kunde deltagarna beskriva sin upplevelse 
av uppgiften och det gav oss möjligheten att undersöka designriktlinjernas påverkan på 
användarnas upplevelse och immersion. Hela test- och intervjuguide för utvärdering 
presenteras i sin helhet i bilaga 3 och 4.  
 

3.5.2 Urval 
 

Urvalet av testpersoner gjordes subjektivt och innebär att personer väljs ut baserat på 
deras specifika kunskaper eller erfarenheter som kan bidra med viktig information till 
undersökningen (Denscombe, 2016). Studien använde samtliga testpersoner från 
förstudiens deltagande tester och rekryterade sju nya deltagare. Detta för att få en 
spridning på informationen som deltagarna bidrog med. Jämfört med tidigare deltagare 
gav de ett annat perspektiv på prototypen då de inte hade varit med och testat 
applikationen Manodraw, som prototypen är baserad på. Annars valdes deltagare utifrån 
samma kriterier som tidigare: Kön, Ålder, Erfarenhet av VR eller spel. 
 
Tabell 2 – Testdeltagare i utvärdering. 

Nr Kön Ålder Erfarenhet av VR Erfarenhet av spel 

Tidigare testdeltagare 

Deltagare 1 Man 32 år Lite Mer 

Deltagare 2 Kvinna 22 år Ingen Mycket 

Deltagare 3 Man 26 år Ingen Lite 

Deltagare 4 Man 28 år Ingen Mycket 

Deltagare 5 Kvinna 22 år Medel Mycket 

Nya testdeltagare   

Deltagare 6 Kvinna 24 år Lite Mycket 

Deltagare 7 Man 21 år Ingen Mycket 

Deltagare 8 Man 22 år Lite Mycket 

Deltagare 9 Man 23 år Lite Mycket 

Deltagare 10 Man 25 år Ingen Mycket 

Deltagare 11 Man 22 år Lite Mycket 

Deltagare 12 Kvinna 24 år Ingen Mer 
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3.5.3 Analys av utvärdering 
 

Vid analys av utvärdering användes innehållsanalys som vid analys av deltagande tester 
och intervjuer. Innehållsanalys ger en förståelse för sekvenser och beteenden av 
betydelse (Myers, 2013). Precis som tidigare eftersträvades förståelse för enskilda 
sekvenser, med skillnaden att sekvenserna i utvärderingen handlade om framtagna 
designriktlinjer. Detta innebar till exempel hur användarna upplevde den nya gesten i 
dess kontext för att stänga en meny. Genom analys av utvärdering gick det att se hur 
framtagna designriktlinjer fungerade i praktiken och om det framkommer nya eller några 
av de befintliga skulle tas bort. Analys av utvärdering utfördes genom tre steg: 
förberedelsestadiet, organisationsstadiet och resultat. Se figur 2 för översikt över 
analysprocessen. 
 

  
Figur 2 – Deduktiv analysprocess. 
  
I analys av utvärdering använde vi istället ett deduktivt tillvägagångssätt, detta gjordes på 
grund av att vi utgick från våra designriktlinjer i analysen, vilket är att föredra när man 
baserar analysen från tidigare modeller eller teorier (Kyngnäs & Vanhanen, 1999). 
Skillnaden i utvärderingsanalysen är att kodningen gjordes utifrån framtagna 
designriktlinjer. Inledningsvis markerades citat i transkriberingarna och anteckningar 
från observationer. Detta användes som material för kodningen som utfördes genom en 
top-down metod där designriktlinjerna användes som huvudkategorier. Under analysen 
var vi också öppna till ny data som skulle kunna framkomma och inte låsas fast vid 
framtagna designriktlinjer. Detta gjordes genom att avvikande data placerades under en 
egen kategori. På så sätt skulle nya designriktlinjer kunna framkomma ifall data visade på 
det. Utifrån huvudkategorierna kodade vi nedåt i underkategorier som gick under positivt 
och negativt. Detta innebar att kodning gjordes genom att markerade citat skrevs ned på 
post it lappar som sedan grupperades under kategorierna. Detta refererade till om 
resultatet visade om designriktlinjen var relevant eller inte.  
 

3.6 Etiska överväganden 
 

I intervjuerna har studien tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 
innebär att deltagarna informerades inför intervjuer och tester om deras rättigheter i 
undersökningen kopplat till de fyra huvudkraven av vetenskapsrådet (2002). 
Informationskravet används i syfte om att informera deltagarna om vad vi undersöker, 
syftet med studien som de deltar i samt att deras informationsbidrag hanteras  på ett 
varsamt sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har vi informerat deltagarna om 
samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna äger rätten att bestämma över sin 
medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Innan intervjutillfällena är deltagarna tillfrågade om de godkänner att bli inspelade. 
Vidare är deltagarna informerade om att deras medverkan lyder under 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att deras handlingar hanteras anonymt och 
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material samt personuppgifter hanteras så att obehöriga inte äger åtkomst 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna är även informerade om nyttjandekravet, som 
innebär att insamlat material används i undersökningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I tillägg har studien använt Steinicke (2016) regelverk för att arbeta förebyggande mot att 
etiska dilemman och risker ska uppstå för användarna när vi undersöker Immersion 
genom VR teknologi. Steinicke (2016) regelverk består av tre enkla regler: 
 

• Människor eller djur får inte bli allvarligt skadade på grund av VR: Exempelvis ska 
urvalet av testdeltagare göras med hänsyn till deras sannolikhet att känna 
symptom av cybersjuka. 

• Avatars får inte bli allvarligt skadade, förutom fall där regel ett skulle bli kränkt: 
Användare av VR kan ha en förmåga att skapa känslor kopplade till sin avatar som 
gör att de tror att det som påverkar avataren påverkar en själv. Till exempel om 
avataren blir skadad eller mobbad kan användaren påverkas psykiskt som att det 
har drabbat hen själv. Därmed måste detta tas med i åtanke vid utförande av test. 

• Immersion får inte döljas: Användarna måste få möjlighet att kunna säga till ifall de 
känner av symptom eller blir skadade på något sätt och koppla bort VR. 
 

3.7 Metodkritik 
 
Tidigare erfarenhet hos testdeltagare kan påverka resultatet för att de inte behöver 
samma inlärningsperiod som nybörjare (Neuendorf, 2016). Anledningen till att 
majoriteten av testdeltagarna var nybörjare av VR var svårigheten i att hitta erfarna 
användare som var tillgängliga. För att generera mer användbart material bör 
användarna få träna om de är nybörjare (Neuendorf, 2016). Därför inledde vi varje 
deltagande test med fem minuter träningssession. 
 
Under tester användes Think-aloud metoden, vilket innebär att testdeltagare berättar vad 
de tänker och upplever samtidigt som de utför uppgifter (Wright & Monk, 1991). Därmed 
kan inte Think-aloud metoden användas effektivt med underhållnings teknik på grund av 
störningar i användarnas tillstånd (Tan, Leong & Shen, 2014; Mandryk, Inkpen & Calvert, 
2006). I Slater och Steed (2000) undersökning visade det sig att känslan av närvaro kan 
avbrytas genom att människor utanför VR-världen pratar. En lösning Mandryk et al. 
(2006) använde sig av i sitt test var att spela in testet och utföra en reflektion av uppgiften 
snarare än att användarna förmedlar sina tankar under testets gång. Utgångsläget var att 
vi skulle använda oss av den varianten av Think-aloud metoden men på grund av att 
tekniska komplikationer gick det inte att genomföra testerna med skärminspelning. Vi 
valde därmed den traditionella varianten av Think-aloud då det ändå är ett bra 
tillvägagångssätt för att få en förståelse för användarens tankar och handlingar som var 
viktigt för utkomsten av designriktlinjer. Genom att bara använda efterföljande intervjuer 
var vi rädda att gå miste om viktig information som användarna skulle glömt av från 
testets gång.  
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4. Förstudie 
 
I denna del presenteras de framtagna designriktlinjer som utformades från förstudien, vilket 
är resultatet från deltagande tester och intervjuer. Inledningsvis beskrivs en kortare 
bakgrund av utförandet i förstudien och efteråt förklaras varje designriktlinje enskilt. 
Slutligen presenteras alla riktlinjer i en sammanhörande tabell. 
 

4.1 Bakgrund till förstudien 
 

Förstudien utfördes med deltagande tester och efterföljande intervjuer. Testerna 
utfördes med två olika VR-applikationer som heter Manodraw och Blocks. Manodraw är 
en applikation som tillåter användarna att måla i ett tomt rum med hjälp av fingrarna och 
Blocks är en applikation som handlar om att användarna ska interagera med block i olika 
former. Uppgifterna i testet gick generellt ut på att måla olika objekt i Manodraw och i 
Blocks skulle användarna greppa, kasta och skapa block i olika former (Se bilaga 1 för alla 
uppgifter). Vidare presenteras designriktlinjerna som framkom utifrån resultatet i 
förstudien. 
 

4.2.1 Tidigare erfarenheter 
 

Hur användare upplever den virtuella världen baseras på tidigare erfarenheter och 
upplevelser från deras verkliga liv (Lombard & Jones, 2015). Detta förekom frekvent i 
testdeltagarnas svar där de beskrev att objekt och interaktion ska upplevas naturligt, att 
interaktion som påminner om saker i deras liv leder till att de förväntar sig vad som skulle 
hända.   
 
“Greppa och sånt här det var ju mycket mer vad man själv skulle vilja göra i verkliga livet 
om man skulle ta upp någonting. Så de var mycket mer naturliga på det sättet”. - Deltagare 
4 
 
“Att man skapar med händerna, fast digitalt. Det var som att finger måla fast digitalt. Man 
fick lite flashbacks till dagis när man fingermålade, fast mer vuxenstyle kan man säga.” - 
Deltagare 5 
 
Ovanstående citat indikerar att de upplever interaktionen som naturlig och påminner om 
realistiska erfarenheter från verkliga livet. Utifrån observationer gick det även att se 
tendenser hos deltagarna att vilja luta fingret framåt när de målade, snarare än att ha 
fingret i en upprätt 2D position som gesten krävde för att kunna måla. 
 
“Jag hade gärna velat peka framåt kände jag. Det var en lite mer naturlig rörelse känns det 
som än att peka uppåt.” - Deltagare 3 
 
Detta visar ytterligare att deltagarna vill ha interaktion som för dem uppfattas som 
naturlig och realistisk. Men under intervjuerna framkom det att det även innebär att något 
som är overkligt i verkligheten ska kännas naturligt och logiskt i VR världen. 
 
“Det blir mer eller mindre naturligt med de rörelserna jag gjorde. Det är ungefär så nu i 
efterhand så jag skulle göra om jag skulle kunna göra det här i den riktiga världen att jag 
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skulle kunna göra, ja, skapa ett block. Det är ungefär så jag skulle ha gjort då. Så jag tycker 
att det var naturligt.” - Deltagare 3 
 
Ovanstående citat påvisar att designers bör ha användarnas tidigare erfarenheter och 
bakgrund i åtanke när handinteraktion och gester designas i VR. Vidare leder det till att 
användarna kan bli immersed om handinteraktionen upplevs som naturlig och realistisk. 
Interaktionen ska upplevas enkel och resultatet av interaktionen ska motsvara det 
användarna förväntar sig ska hända. Designriktlinje a namnges därmed till: Basera 
handinteraktion på erfarenheter. 
 

4.2.2 Representation av användaren 
 

Genom digitala representationer som användarna kan identifiera sig med har de 
möjlighet att uppfylla en känsla av själv närvaro (Lombard & Jones, 2015). En realistisk 
uppfattning av själv rörelser är grundläggande för att uppnå känslan av att “vara där” 
(Ricke & Shulte-Pelkum, 2015) och det uppnås om användare kan identifiera sig själv 
genom kroppsschema, känslor och identitet med den teknik-baserade versionen av sig 
själv (Ratan, 2013). Följande är några citat från deltagare där de pratar om händernas 
avbildning: 
 
“Det skiljdes ju rätt mycket, med mobiltelefonen var det svårt att göra en bra hand. Men i en 
andra VR så såg man ju att mina fingrar representerade handen liksom. Det kändes då som 
att jag kunde vara mer finkornig om man säger det så, i mina handrörelser och så.” - 
Deltagare 1 
 
“I den mer avancerade varianten så kände jag att jag hade mer kontroll. Jag fick lite bättre 
respons, lite bättre feedback vart mina händer var. I den andra var det kanske lite mer lagg, 
det var svårt också.” - Deltagare 1 
 
“Alltså jag vet ju inte riktigt om de var efter min hand, men det kunde lika gärna varit någon 
annans om de var så. Men javisst man ser att det är en hand.” - Deltagare 2 
 
“Ja när de väl läste av handen så tyckte jag att det då gick det bra men så var det problem 
att hitta handen ändå. Då ville den inte alls så som jag ville och då vart det ett 
irritationsmoment.” - Deltagare 3 
 
Deltagarnas svar påvisar att det är viktigt att handen avbildas i VR världen med realistisk 
responstid och gensvar gentemot ens rörelser. Händernas avbildning i VR skall kännas 
som ens egna för att stödja en immersiv upplevelse för användaren. Det innebär att 
händer ska visualiseras med precision i form för att likna en riktig hand. Resultatet av det 
är att användarna inte ser detta som ett irritationsmoment och därmed möjlighet till 
immerson. Designriktlinje b namnges därmed till: Designa realistisk handvisualisering. 
 

4.2.3 Fysiska påfrestningar 
 

Något som framkom under förstudien var att använda händer som kontroll i VR kan leda 
till att användare behöver sträcka ut armarna för att interagera med VR omgivningen. Det 
kan leda till att armarna befinner sig i en position som är ansträngande för användaren 
som skapar en negativ upplevelse och därmed påverka immersion. Alla deltagare uppgav 
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att de upplevde påfrestningar i armar någon gång under testet och två av deltagarna 
förklarade: 
 
“Spännande som sagt, men det var just lite jobbigt med armarna.” - Deltagare 1 
 
“Inte något mer än att min hand började slutta tillslut. För mina händer är inte så himla 
flexibla, så jag blir lätt trött när jag måste sträcka mig för länge.” - Deltagare 5 
 
Detta framgick dessutom i observationerna där flera deltagare hade en tendens att vilja 
ta ner armarna när de hade målat ett tag. Vidare påvisar det att det är viktigt hur 
handinteraktionen designas för att användarna inte ska uppleva det som jobbigt samt att 
det är viktigt ur ett långsiktigt hälsoperspektiv. Funktioner och interaktion bör designas 
på så sätt att armar och händer ska besparas från att behöva arbeta i en påfrestande 
position så länge det inte krävs för att skapa naturlig interaktion. Designriktlinje c 
namnges därmed till: Undvik påfrestande interaktion för armar. 
 

4.2.4 Ljud feedback 
 

Förutsägbara detaljer i den virtuella världen är något som användarna tar för givet, till 
exempel bakgrundsljud av att en bil som kommer på distans (Fencott, 2001). Vidare 
skriver  Fencott (2001) att bristfälliga designelement kan bidra till att användarna tappar 
verklighetskänslan. Under förstudien framkom det problematik kring utebliven ljud 
feedback, samt att det kan få användare att reagera när det saknas och påverka den 
immersiva känslan negativt. Deltagare 5 uttryckte följande: 
 
“Man hörde ändå när blocken föll på marken vilket gjorde att, vilket förstärkte hela känslan. 
Hade det varit tyst hela tiden, då hade man nog tyckt att det var ganska tråkigt”. - Deltagare 
5 
 
Ljud feedback bidrar således till att förstärka upplevelsen hos användarna och därmed 
kommer stödja immersion genom att detta uppfylls. Genom att använda ljud feedback vid 
interaktion kommer det förstärka upplevelsen av att någonting händer. Ljud bör 
användas ofta för att interaktionen ska upplevas som naturlig. Designriktlinje d namnges 
därmed till: Använd ljud för att förstärka upplevelsen. 
 

4.2.5 Händers positionering 
 
En annan sak som framkom under förstudien var irritation kring händernas position i VR-
världen och var ett förekommande tema hos alla testdeltagare. Genom observationer gick 
det att se att deltagarna inledningsvis hade problem med handens position, då flera 
sträckte sig långt med handen eller höll den nära ansiktet vid olika uppgifter. Tillsammans 
med deltagarnas svar i intervjuerna gick det att förstå att detta var ett irritationsmoment 
som fick dem att reagera. 
 
“Det var väldigt inzoomat också, att, ja handen höll jag så långt borta som jag kan från mitt 
ansikte fast jag ändå har den, det såg ut som att jag har den 10cm från mitt ansikte” - 
Deltagare 4 
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Sista riktlinjen handlar således om att handen bör vara realistiskt positionerad i VR-
världen i förhållande till var användaren uppfattar vart den är i verkligheten. Detta 
innebär att om användarna håller en sträckt arm ska inte handen upplevas som att den är 
placerad precis framför ansiktet. Beroende på om handen varierar i djupled ska handen 
ändra storlek för att upplevas som närmare eller längre från kroppen. Uppfylls en 
realistisk positionering av handen kommer det således bidra till immersion. 
Designriktlinje f namnges därmed till: Designa realistisk handposition i djupled. 
 

4.3 Summering av desginriktlinjer från förstudie 
 
Tabell 3 – Summering av designriktlinjer från förstudie. 

Riktlinje Förklaring   

a. Basera 
handinteraktion på 
erfarenheter 

Hur användare uppfattar och förväntar sig handinteraktion 
beror på tidigare erfarenheter i deras verkliga liv. 
Handinteraktion och gester ska upplevas naturliga och innebär 
att de är enkla att komma ihåg. 

b. Designa realistisk 
handvisualisering 

Avbildningen av händer ska vara så realistisk och precis så att 
det känns som ens egna. Detta innebär inte att händerna måste 
se visuellt verkliga ut, utan att responsen måste vara så bra så 
det känns som ens egna när man rör på fingrar och händer. 

c. Undvik påfrestande 
interaktion för armar 

Funktioner och interaktion ska designas på så sätt att armar ska 
besparas från att behöva arbeta i en onaturlig position under för 
lång tid. 

d. Använd ljud för att 
förstärka upplevelsen 

Vid utförd interaktion kan ljud förstärka upplevelsen. 
Ljudfeedback kan användas för att ge användaren tydlig 
indikation av att en handling blivit utförd.  

e. Designa realistisk 
handposition i djupled 

Positionen av användarens händer bör realistiskt motsvara 
positionen i VR. Handen bör vara realistiskt positionerad i 
djupled i förhållande till vart användarna håller handen i 
verkligheten. 

 

5. Prototyp 
 
I prototypavsnittet beskrivs prototypen och dess uppbyggnad. Vidare kommer kapitlet 
beskriva och visualisera hur de olika designriktlinjer från förstudien har applicerats. 
 

5.1 Bakgrund till prototyp 
 
Baserat på mjukvaran i Manodraw utvecklades en prototyp utifrån designriktlinjerna. I 
vår prototyp utvecklade vi funktionalitet som kopplar till de olika designriktlinjer. 
Prototypen skapades med programmet Unity, som är ett utvecklingsverktyg för att skapa 
3D spel (Siriaraya & Ang, 2012). Syftet med att ta fram en ny prototyp var för att kunna 
testa våra framtagna designriktlinjer. Genom prototypen kunde vi undersöka 
problematiken kring vad som stödjer immersion eller bryter den kopplat till 
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handinteraktion och undersöka framtagna designriktlinjer samt om det fanns behov av 
fler. Kommande beskrivs och visualiseras varje enskild förändring, dess syfte och 
koppling till designriktlinje. 
 

5.2.1 Handgest för att stänga meny 
 

Riktlinje a. Basera handinteraktion på erfarenheter 
 
Första designriktlinjen handlar om hur bakgrund och tidigare erfarenheter i livet 
påverkar hur användare uppfattar och förväntar sig att handinteraktionen ska vara. För 
att kunna utvärdera designriktlinje a har vi applicerat en funktion för att kunna stänga 
menyn. Vi har baserat vårt val på att gesten ska kännas naturlig och realistisk sett till 
uppgiften. Valet av handgest är baserat på att tidigare erfarenheter av att öppna och 
stänga en hand kan upplevas som naturligt sett till uppgiften. Funktionen utförs därmed 
genom att stänga handen (se figur 3). Genom den nya handgesten kan vi fråga användarna 
efter testet hur gesten upplevdes och hur den påverkade deras upplevelse. 
 

 
Figur 3 – Riktlinje a, visar en knuten hand i Manodraw. 
 

5.2.2 Ny visualisering av handen 
 
Riktlinje b. Designa realistisk handvisualisering 
 
För att kunna utvärdera riktlinje b applicerades en ny visualisering av handen. Riktlinjen 
handlar om att responsen och konturerna av händerna ska vara så precis att när 
användaren rör handen i verkligheten ska avbildningen i VR vara så lik som möjligt. 
Genom att applicera en ny visualisering av handen som är mer precis kan vi testa 
riktlinjen (se figur 4). Handen har fått ny tydligare färg än tidigare samt tydligare konturer 
runt handen och genom detta kan vi observera eller fråga om frustrationer har uppstått 
hos användarna samt hur de upplevde visualiseringen. 
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Figur 4 – Riktlinje b, visar en öppen hand med starkare färgkontrast mot bakgrunden. 
 

5.2.3 Flyttat ner menyn i en lägre position än tidigare 
 
Riktlinje c. Undvik påfrestande interaktion för armar 
 
Att arbeta med armarna i en onaturlig position är inte bara påfrestande för stunden utan 
kan även ha komplikationer på längre sikt. Detta är vad designriktlinje c handlar om och 
för att kunna utvärdera den har menyn flyttats till en lägre position än tidigare (se figur 
5). Positionen anser vi vara en mer naturlig position för armarna att arbeta i och kommer 
observeras under testet ifall irritation uppstår samt att ställa frågor kring det efteråt. 
 

 
Figur 5 – Riktlinje c, visar en justerad position av menyn. 
 

5.2.4 Ljud vid interaktion med menyn 
 

Riktlinje d. Använd ljud för att förstärka upplevelsen 
 
Riktlinje d handlar om att förstärka upplevelsen genom att applicera ljud feedback i 
interaktioner. Genom att applicera ljud vid interaktion med menyn kan vi utvärdera 
riktlinje d (se figur 6) genom att ställa frågor efteråt om hur användarna upplevde ljuden. 
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Figur 6 – Riktlinje d, visar när ett val utförs i menyn samtidigt som ett ljud spelas upp. 
 

5.2.5 Flyttat handen till en realistisk position 
 
Riktlinje e. Designa realistisk handposition i djupled 
 
För att uppfylla en realistisk och immersiv känsla måste handens position i VR-världen 
motsvara en realistisk position av handen i verkligheten. För att kunna utvärdera sista 
riktlinjen har positionen av handen i VR-världen flyttats till en realistisk position som 
matchar positionen i verkligheten. Detta görs genom att handens verkliga position avläses 
korrekt och avspeglas på samma position i VR-världen. Genom observationer och 
efterföljande intervju kan vi skapa en förståelse för hur användarna upplever handens 
position. 
 

 
Figur 7 – Riktlinje e, visar en justerad position av handen i djupled. 
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5.2.6 Sammanställning över inbyggda designriktlinjer 

 
Tabell 4 – Sammanställning över inbyggda designriktlinjer i prototyp. 

Riktlinje  Utkomst i prototyp  

a. Basera handinteraktion på erfarenheter Handgest för att stänga meny 

b. Designa realistisk handvisualisering Ny visualisering av handen 

c. Undvik påfrestande interaktion för 
armar 

Flyttat ner menyn i en lägre position än 
tidigare 

d. Använd ljud för att förstärka 
upplevelsen 

Ljud vid interaktion med menyn 

e. Designa realistisk handposition i 
djupled 

Flyttat handen till en realistisk position 

 

6. Resultat 
 
I följande avsnitt beskrivs och presenteras utvärderingsresultatet. Resultatet kommer 
presenteras utifrån designriktlinjer som togs fram under förstudien och slutligen kommer 
även ytterligare data av relevans att presenteras. 
 

6.1 Bakgrund till utvärderingen 
 

Upplägget i utvärderingen var detsamma som i förstudien. Utvärderingen utfördes med 
deltagande tester och efterföljande intervjuer med skillnaden att testerna utfördes med 
framtagen prototyp. Uppgifterna gick ut på att användarna fick olika uppgifter som 
handlade om att måla olika objekt (Se bilaga 3 för alla uppgifter). Vidare kommer 
utvärderingsresultatet presenteras. 
 

6.2.1 Riktlinje a: Basera handinteraktion på erfarenheter 
 

Deltagarnas svar i studien bekräftar att tidigare erfarenheter påverkar deltagarnas 
upplevelse av VR. Detta var ett frekvent förekommande tema hos deltagarna. Det förekom 
ofta i deltagarnas svar att olika gester och interaktion påminner eller liknar saker i deras 
verkliga liv. 
 

“Ja det påverkar ju helt klart, för man gör något som är helt olikt det verkliga livet så 
kan det bli svårare att lära in sig gesterna tror jag. Än om de är ganska nära det man 
gör i verkliga livet. För då har man ju redan det intränat i sitt muskelminne att man 
ritar och att man öppnar och stänger. Det är ju något som redan är inprintat i våra 
hjärnor. Jag tror det har en ganska stor betydelse för upplevelsen.” - Deltagare 5 

 
Vidare placerade deltagarna liknelsen i olika kontexter från deras liv. Förekommande var 
att de beskrev upplevelsen i VR att det var som att fingermåla. 
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“Då känns det som att det inte finns något bättre för att måla med fingret. För det är 
man ju ändå van vid liksom, du vet att som att måla i sand eller måla med färg på 
papper eller vad som helst.” - Deltagare 10 
 

Deltagare 4 beskrev att en av handgesterna påminde om ett stopptecken vilket inte 
motsvarade kommandot i VR och därmed skulle kunna uppfattas fel. Deltagaren 
utvecklade sedan med att berätta om att det inte gjorde något eftersom detta var i en 
annorlunda kontext. 
 

“En öppen handflata kan ju vara stopp, eller det kan ju vara halt, men det var ju inte 
så att jag tänkte på det när jag gjorde gesten i spelet för det var en helt annan kontext, 
jag hade ju ingen person framför mig.” - Deltagare 4 
 

Samtliga deltagare pratade om att gester och interaktion ska uppfattas som naturligt och 
logiskt. Genom att gesterna uppfyller detta beskrev de att det underlättar och gör det 
enklare att utföra och komma ihåg interaktionen. Detta var också något de beskrev utifrån 
tidigare erfarenheter i livet. Deltagare 8 beskrev prototypens interaktion som något man 
lär sig redan från födsel. 
 

“Det är ju naturliga rörelser, man lär sig från födseln att öppen, knytnäve så liksom. 
Det var enkelt.” - Deltagare 8 
 

6.2.2 Riktlinje b: Designa realistisk handvisualisering 
 

Handens avbildning i VR världen påverkade deltagarnas upplevelser vilket framkom i 
olika svar. Överlag visade deltagarnas svar på en negativ inställning till VR-handens 
utformning sett till handens konturer. Deltagarna sa att handen var kantig och klumpig. 
Vidare beskrev de att handen borde ha mjukare konturer och kunna urskilja fingrarna 
tydligare. I vissa fall kunde handens konturer se ut som en fyrkantig klump snarare än 
fem separata fingrar. Deltagare 8 beskrev sin upplevelse om handen: 
 

“Det var ju inte en hand kontur på så sätt. Den var helt okej målad, men den var lite, 
vad ska man säga, pointy på engelska. Lite kantig, lite spetsad.” - Deltagare 8 
 

Gällande handens ifyllda utseende rådde det delade meningar hos deltagarna och hur de 
påverkade deras upplevelse. En del av deltagarna sa att en genomskinlig hand med massa 
punkter var frustrerande och påverkade hens upplevelse och prestation. 
 

“Jag tror att bara för att den var så pulserande den, dem prickarna, det var nästan som 
myrornas krig, rörde sig typ. Så kände jag att de var väldigt störande. De tog bort för 
stort fokus från målandet.” - Deltagare 6 
 

En del av deltagarna sa att en genomskinlig hand var bra eftersom att de kunde se mer av 
vad de gjorde. Deltagare 7 beskrev det som att handens utseende hjälpte att prestera 
bättre då det gick att se mer vad som målades och gjordes. Deltagaren 7 beskrev 
upplevelsen: 
 

“Jag skulle nog säga att den boostade nog prestationen. Då man kunde se bakom ifall 
man hade ritat mer, så hade man fortfarande kunnat se bakom och se vad man ritade 
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sådär i skala. Jag tror det är viktigt att man kan se, även om man har då handen mitt i 
bilden. Så tror jag det är viktigt att se vad man har bakom.” - Deltagare 7 
 

Även om deltagarnas svar visade på en negativ inställning till handens utseende uppgav 
en del deltagare att det inte påverkade deras prestation och interaktion. Vidare beskrev 
deltagarna att de fick se vad de behövde se för att utföra sina uppgifter. 
 

“Gjorde egentligen inte så mycket, jag hade mest koll på mitt pekfinger. För det kändes 
ändå viktigast, för det är den jag väljer färg med, den jag ritar med. Så hela handen 
har jag egentligen inte någon nytta av förutom när jag får upp menyn.” - Deltagare 3 
 

Många deltagare sa att de upplevde VR handens respons som dålig eftersom det var 
fördröjningar i handens rörelser. Detta var vanligt förekommande vid både handens och 
fingrarnas rörelser. Deltagarna beskrev detta kopplat till att handen upplevdes som en 
fyrkantig klump istället för fem separata fingrar när det blev fördröjningar. När deltagare 
10 fick frågan om vad som behövdes förbättras svarade hen: 
 

“Men känns som förbättring i känsligheten i hur den läser av handen kanske, kändes 
lite som att den kanske inte riktigt hängde med typ.” - Deltagare 10  
 

6.2.3 Riktlinje c: Undvik påfrestande interaktion för armar 
 
Samtliga deltagare sa att de upplevde att det var ansträngande att arbeta med utsträckta 
armar i eller över axelhöjd efter att ha blivit tillfrågade. Deltagare 6 berättade att det var 
jobbigt att arbeta med armarna utsträckta och började ifrågasätta sin fysiska förmåga: 
 

“Det var jobbigt, jag är inte jättevältränad, så det var jobbigt. Man blir trött i armarna 
av att hålla dem rakt ut så faktiskt.” - Deltagare 6 
 

Deltagare berättade om att armens position vid utförandet av testet orsaka obehag, 
deltagare 7 beskrev att hen behövde spänna sig: 
 

“Men det blir jobbigt ibland. Men kan också va, nu spände jag mig ganska mycket.” - 
Deltagare 7 
  

Ett resultat av armarnas position som deltagarna arbetade i var att deltagarna försökte 
hitta omvägar och kompensera för att armarna var ansträngda. Observationer från 
deltagare 6 under testet var att hen började hålla upp armen med hjälp av den andra 
handen. Vidare beskrev deltagare att armens position påverkade upplevelsen negativt 
och gjorde den onaturlig: 
 

“Ja tröttsamt ibland, med just att man arbetar fritt i luften utan armstöd och så vidare. 
Det kändes lite onaturligt gjorde det.” - Deltagare 10 

 
“Sen så märkte jag också att om jag höll handen still, med pekfingret om man säger 
det så. Sen så bara rörde vid huvudet, så använde jag huvudet istället för att navigera, 
istället för handen.” - Deltagare 1 
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6.2.4 Riktlinje d: Använd ljud för att förstärka upplevelsen 
 

Resultatet från deltagarna visar på att ljud har betydelse för hur de upplever interaktion 
i VR-världen. Deltagarna beskrev det som att ljud förstärker upplevelsen och gör det mer 
verklighetstroget. Vidare beskrev de att ljud involverar mer sinnen och på så vis blir 
helhetsupplevelsen mer verklig. 
 

“Det blev mer verklighetstroget tror jag och man vet om att man har gjort ett val så 
det tyckte jag var skönt.” - Deltagare 12 
 

I prototypen uppgav deltagarna att ljudet hjälpte dem att utföra sin handling. Deltagarna 
beskrev det som att ljudet fungerade som en bekräftelse för att de hade valt färg. 
Deltagarna berättade ibland om tveksamheter inför vilken färg de markerade med fingret, 
men när de lärde sig att ljudet bekräftade deras val förenklade det deras interaktion. 
 

“Det här klickljudet, det kändes bra för då kändes det som att man valde en färg.” - 
Deltagare 2 
 

Det var delade uppfattningar hos deltagarna om de uppfattade ljud eller inte. Deltagare 
som sagt att de inte uppfattade ljuden blev förvånade när de blev tillfrågade hur de 
upplevde ljuden i VR-världen. Vidare i intervjun visade det sig ändå att dessa deltagare 
hade upplevt ljuden när de fick reflektera kring det men svaren ingav fortfarande en viss 
osäkerhet. 
 

“Det tänkte jag knappt på, var det ljud alltså?” - Deltagare 10 
 
“Jag tror jag hörde det ändå nu när jag tänker efter, för ibland gick cirkeln utan att jag 
hörde ljudet, då tänkte jag ’jag har nog inte valt färgen’. Så gjorde jag om det, så kom 
ljudet, så visste jag att jag hade valt färgen. Så det blev som en bekräftande grej också.” 
- Deltagare 6 
 

Ovanstående citat kommer enbart från nya deltagare rekryterade för utvärderingen. 
Bland de tidigare deltagarna berättade de att ljudet förstärkte deras upplevelse. 
 

“Det var ju så här responsljud, ‘ja nu har du gjort det här valet' Man fick ju se den där 
mätaren och sen fick man höra ljudet så det var ju verkligen. Först visuellbekräftelse 
och ljudbekräftelse. Så det var mycket bra.” - Deltagare 4  
 

6.2.5 Riktlinje e: Designa realistisk handposition i djupled 
 
Många deltagare uppgav att positioneringen av händerna i VR-världen inte motsvarade 
verkligheten. Deltagarna beskrev det som att det var svårt att bedöma avstånd och hur de 
upplevde handen i djupled. 
 

“Det kändes som att man hade handen mycket närmre ansiktet än vad man hade, vilket 
gjorde att, motoriken blev lite konstig.”  - Deltagare 11 
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Vidare beskrev deltagarna att de upplevde handens storlek i VR inte motsvarade deras 
verkliga. Svaren hur det påverkade deras upplevelse skiljde sig och speciellt hos de nya 
deltagarna. Exempelvis uppgav deltagare 6 storleken på handen som ett störmoment. 
 

“Det var så det kändes, som att handen tog upp hela skärmen. Fast man höll den långt 
ifrån.” - Deltagare 6 
 

Vissa deltagare sa att att handens onaturliga storlek hade en positiv effekt på deras 
prestation: 
 

“Den var väldigt stor, men det var väldigt skönt tyckte jag personligen. För då såg man 
var man målade, vart man hade den.” - Deltagare 8 
 

Andra deltagare som sagt att de inte upplevde det som störande lade inte någon närmare 
eftertanke vid det: 
 

“Den var väl korrekt, normalstor hand antar jag.” - Deltagare 10 
 

De tidigare deltagarna beskrev det däremot som en markant förbättring jämfört med 
förstudien och att det påverkade deras upplevelse i positiv befattning. De beskrev det som 
att handen hade fått en mer proportionerlig storlek jämfört med tidigare prototyp och att 
den nu inte upplevdes som upptryckt i ens ansikte i VR-världen. 
 

“Mycket bättre sen förra gången. Andra gången var det inte så inzoomat som det var 
första testet.” - Deltagare 4  
 

6.2.6 Övrigt resultat 
 

Överlag var deltagarna positiva till hur handgesterna såg ut och i syftet de användes för 
och beskrev handgesterna som logiska och naturliga. Däremot reagerade deltagarna 
negativt på hur handgesterna var att utföra med händerna. Deltagarna berättade att 
handgesterna var obekväma och onaturliga att utföra. När deltagare 6 blev tillfrågad hur 
hen upplevde att rita med handen så berättar hen att det var ett jobbigt och onaturligt sätt 
att forma handen för att genomföra gesten: 
 

“Eftersom man måste hålla den, det en är ganska onaturligt, jag jobbar med [jobb], så 
då jobbar man mycket med handlederna, det är en onaturlig, det är onaturligt att hålla 
handen på det sättet (upprätt). Man kan ju inte ha handen på ett ergonomiskt sätt, så 
det var jobbigt. Det var liksom övergripande för alla handrörelserna.” - Deltagare 6 
 

Vidare utifrån våra observationer bekräftades även detta genom att användare hade 
tendenser att vilja slutta händerna framåt. Deltagarna beskrev detta på följande vis: 
 

“Det enda jag märkte var att jag spände min hand väldigt mycket för att hålla den 
upprätt. Så jag blev väl lite halvtrött i fingret efter ett tag. För jag har ganska stela 
fingrar liksom så det blir jobbigt för mig efter ett tag liksom, bara efter någon minut 
eller så.” - Deltagare 5 
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7. Analys och diskussion 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras resultatet från utvärderingen som besvarar 
forskningsfrågan tillsammans med en sammanställning över våra designriktlinjer. Slutligen 
ges en diskussion över vilken påverkan designriktlinjerna kan ha i samhället. 

 

7.1 Analys och diskussion av designriktlinjer 
 

Studiens syfte var att undersöka och skapa designriktlinjer för handinteraktion för VR för 
att stödja immersion. Studien har resulterat i fem designriktlinjer som kan bidra till att 
stödja immersion. Kommande analyseras och diskuteras utvärderingsmaterialet och 
slutligen motivera dess slutgiltiga form. 
 

7.1.1 Riktlinje a: Basera handinteraktion på erfarenheter 
 

Användarens tidigare erfarenheter och kulturella bakgrund kan påverka känslan av 
närvaro i VR-världen (Lombard & Jones, 2015). Under utvärderingen jämförde deltagare 
vid upprepade tillfällen interaktionen med liknelser från verkliga livet och att den 
upplevdes som lättare och mer naturlig när den påminde om interaktioner från verkliga 
livet. Lombard och Ditton (1997) skriver om detta som social realism som bygger på att 
skapa känslan av närvaro hos användaren genom att matcha virtuell med verklig 
interaktion. Utifrån resultatet beror detta på att användaren inte behöver anstränga sig 
för att lära sig nya metoder för att interagera med den virtuella världen. Istället känner 
användaren igen sig vilket leder till att kommandon i VR blir lättare att komma ihåg, 
enklare att utföra och skapar förutsättningar för att uppnå immersiva upplevelser.  
 
Tidigare erfarenheter spelar stor roll knutet till hur användare upplever handinteraktion 
i en VR-miljö. Utvärderingsresultatet pekar även på hur viktigt det är att identifiera 
relevanta gester och bygga interaktionen kring gester som användaren upplever som 
logiska och ändamålsenliga. Detta exemplifieras genom hur en av gesterna som användes 
påminde en deltagare om “stopp”. I andra kontext används handgesten stopp för att 
markera för något att stanna upp vilket kan få användaren att börja reflektera vad 
handgesten normalt sätt används till istället för vad den utför i tjänsten. I exemplet med 
gesten för stopp visade det sig i utvärderingen att detta var rätt gest för detta ändamålet. 
En gest som uppfattas som lämplig i USA och Europa kan uppfattas som oförskämd och 
förolämpande i Asien (Rautaray & Agraway, 2015), vilket skulle kunna betyda att en gest 
inte skulle vara rätt för ändamålet i olika kulturer. Resultatet i studien visar därmed på 
vikten av individens uppfattning av en gest och att det är viktigt att utforma gester och 
interaktion utifrån vad användaren upplever som logiskt och ändamålsenligt. 
 
Vidare kan gester delas in i två kategorier, statiska och dynamiska handgester (Mitra & 
Acharya, 2007). I utvärderingen framgick det att deltagare upplevde utförande av de olika 
gester som statiska och onaturliga eftersom de behövde ha handen uppsträckt för att läsas 
av. Detta beskrevs som att det till exempel inte är naturligt att peka upp mot himmeln 
snarare än att peka lite mer lutande framåt. Det visar på att handgester behöver vara mer 
avslappnat utformade för att upplevas mer naturligt samt för att en dynamisk gest inte 
ska upplevas som statisk. Gesterna i prototypen var utformade utifrån dynamiska gester, 
vilket är en mer användbar teknik vid frekventa byten av gester (Rautaray & Agraway, 
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2015). Men när gesterna är så pass utsträckta och onaturliga i sitt utförande visade 
resultatet att de dynamiska gesterna kan upplevas som statiska, vilket kunde störa 
immersionen vid frekventa gestförändringar. 
 
Utifrån ovanstående analys och diskussion lyfter studien fram designriktlinje a: basera 
handinteraktion på erfarenheter som relevant som riktlinje för att stödja immersion 
genom handinteraktion. Studiens resultat visar att det är en viktig komponent att ta ha 
med i åtanke för att interaktionen ska upplevas som naturlig och realistisk.  
 

7.1.2 Riktlinje b: Designa realistisk handvisualisering 
 

Hur användare upplever sig själva i VR-världen visualiseras genom digitala 
representationer, till exempel avatarer (Lombard & Jones, 2015). I studien har deltagarna 
fått uppleva sig själva genom representationer av sina handrörelser som visualiserats 
med en hand i VR-världen. Studiens resultat har visat hur handens representation och 
avbildning har en påverkan på immersion. Tidigare forskning pekar på vikten av att 
användare inte bör uppleva designelement som bristfälliga då detta kan bryta immersion 
(Fencott, 2001). Detta framkom i resultatet då deltagare upplevde handen som kantig och 
klumpig. Vidare visade det att handens konturer skall vara mjukare och kunna urskilja 
fingrarna bättre. I verkliga världen använder människor ständigt händerna för att 
interagera med objekt, vilket kan vara en bidragande orsak till att förutsättningar för 
immersion påverkades. Givet att människor använder händerna i verkliga världen bör VR 
händerna överensstämma med verkligheten för att enklare kunna interagera med objekt. 
En immersiv värld är en plats där användaren kan utforska möjligheter som den nya 
miljön tillåter (Murray, 2003). Om handens konturer avspeglas som till exempel en 
fyrkant är det svårt att utforska VR världens möjligheter med hjälp av ens händer. Detta 
resonemang visar på vikten av att handens konturer avspeglas på ett korrekt och 
realistiskt sätt för att handinteraktion ska stödja immersion. 
  
Utöver handens konturer visade studiens resultat på att handens utseende kan ha en 
påverkan på immersion. Handens utseende i prototypen upplevdes som rörig och 
klumpig vilket bidrog till att deltagarna tyckte det var störande och tappade fokus från sin 
uppgift. Användarens engagemang refererar till den grad användaren blir stimulerade av 
den virtuella miljön genom att de känner sig involverade, absorberade och fängslade av 
den (Palmer, 1995). Som resultatet visade var det svårt att hålla engagemanget uppe när 
handens utseende drog fokus från uppgiften. Deltagare uppgav att handen var större i VR-
världen än i verkligheten och att den var placerad nära inpå ansiktet. Resultatet visade 
även på fall där deltagare berättade att handens utseende förbättrade prestationen då det 
gick att se igenom handen och därmed vad som målades. Detta kan ha bidragit till att 
deltagare upplevt att handens genomskinliga utseende förbättrade prestationen. I 
verkliga världen ser vi klart och tydligt vår omvärld även när vi håller händerna framför 
oss, vilket borde vara detsamma i VR-världen. Resultatet visar därmed att det snarare 
handlar om att handens storlek ska avspeglas korrekt för att användarna ska kunna se sin 
omvärld. Händerna är användarnas sätt att avspegla sig själva i VR-världen och Ratan 
(2013) skriver att det beror på den grad användaren kan identifiera sig med den 
teknikbaserad versionen av sig själv som uppfyller känslan av själv närvaro. Utifrån 
studiens resultat har vi kommit fram till att användarna inte behöver kunna identifiera 
sig med handen genom att det är en exakt avbildning av deras egna händer för att uppnå 
en känsla av själv närvaro. Snarare handlar det om att handens konturer och avläsning i 
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rörelser behöver matcha verkligheten. Användaren kan tappa känslan av att vara där när 
realismen i grafiska detaljer är bristfälliga eller när det blir fördröjningar i interaktionen 
(Slater & Steed, 2000).  
  
Studien har även visat på att fördröjningar kan bidra till att handen upplevs som klumpig 
och att det är svårare att identifiera sig med VR-handen när det uppstår. För att uppnå en 
övertygande VR upplevelse behöver interaktionen mellan användare och VR ske med 
korrekt avläsning och liten fördröjning (Steinicke, 2016). Vid handinteraktion ska 
användaren känna att den virtuella handen förkroppsligar hens avsikter (Cameron et al., 
2011). Resultatet påvisar att när fördröjningar uppstår är det svårare att särskilja på sina 
fingrar och därmed upplevs handen som klumpig, vilket leder till att det är svårare att 
interagera med objekten i VR-världen.  
 
Ovanstående analys och diskussion visar på att denna designriktlinje är relevant för 
handinteraktion. Designriktlinjen är viktig för att användare ska kunna identifiera sig med 
den teknikbaserade versionen av sig själv, vilket är en förutsättning för att uppnå själv 
närvaro (Lombard & Jones, 2015).  
 

7.1.3 Riktlinje c: Undvik påfrestande interaktion för armar 
 

VR-systems fysiska utförande har idag ergonomiska utmaningar som designers måste 
tänka på som kan störa immersion (Steinicke, 2016). Studiens resultat visar även att 
ergonomiska utmaningar finns i designen av handinteraktion. Genom handinteraktion 
involveras armarna och resultatet visar på att arbete i axelhöjd bidrar till påfrestningar i 
armar och axlar. Detta ledde till att deltagare ifrågasatte sin egna fysiska förmåga för att 
kunna utföra interaktionen och nå sina mål. Under utvärderingen försökte deltagare ta 
omvägar i interaktionen för att minska påfrestningarna i armarna. Tydligaste exemplet 
var när deltagare tog hjälp av sin andra hand för att hålla handen de interagerade med för 
att minska på ansträngningen. Interaktionen bör vara designad med hänsyn till 
användarens fysik för att undvika påfrestningar på kroppen som kan påverka deras 
förmåga att nå sina mål. Med detta sagt finns det fall där interaktion i påfrestande 
positioner är tvunget för att skapa naturlig interaktion. När VR används för simulationer 
inom exempelvis militär utbildning är det för att förbereda soldaterna för verkliga 
situationer (Bowman & McMahan, 2007). Eftersom att det finns situationer som militärer 
upplever är påfrestande för armar, behöver deras VR-interaktion upplevas detsamma.  
 
Resultatet från utvärderingen indikerar att deltagare upplevde att handgesternas 
utformning kunde vara påfrestande. Deltagarna berättade att gesterna var för statiska och 
upprätta så att de var tvungna att frekvent sträcka och böja på handleder när de skulle 
byta mellan gesterna. Dynamiska gester är mer användbart som teknik vid frekventa 
gestförändringar (Rautaray & Agraway, 2015). Då gesterna i prototypen var dynamiska 
vid gestförändringar visar resultatet på att deltagarna upplevde att gesten behövdes 
sträckas ut i sitt utförande för att aktivera kommandot. Till exempel när menyn öppnas 
gjordes det genom ett dynamisk utförande där en stängd hand öppnas, men att handen 
måste sträckas ut statiskt för att aktivera kommandot att öppna menyn. Resultatet visar 
att gesterna upplevs som naturliga och logiska i utformning men att de var för utsträckta 
och ansträngande. Som med påfrestningar på armarna försökte deltagarna ta omvägar för 
att minska påfrestningarna på händer och handleder. Tydligaste exemplet var när 
deltagare höll still handen men rörde på huvudet för att måla. Detta skulle kunna leda till 
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påfrestningar i nacke och är ett tydligt resultat av negativa påföljder en påfrestande 
handgest kan leda till. Att användarna upplever att de ska behöva ta omvägar för att 
minska påfrestningarna visar på att även handgesternas utformning bör designas i åtanke 
att undvika påfrestande positioner för handen. Men precis som tidigare nämnt kan det 
finnas situationer där det behövs för att skapa naturlig interaktion. 
 
Denna analys och diskussion visar på att designriktlinjen är relevant för handinteraktion 
men behöver utvecklas. Utifrån analysen visar det att påfrestningar på handen behöver 
tas med i beräkning. Designriktlinjen är viktig ur ett hälsoperspektiv men dessutom för 
att användarna ens ska vilja använda produkten. Kontroller i ett spel måste vara bra 
designade för att kunna bli engagerad och vilja fortsätta (Brown & Cairns, 2004). Därmed 
namnges designriktlinjen c: Undvik påfrestande interaktion.  
 

7.1.4 Riktlinje d: Använd ljud för att förstärka upplevelsen 
 

Under förstudien formades designriktlinje d för att använda ljud i syfte för att förstärka 
upplevelsen. I utvärderingen uppgav deltagarna att ljudet förstärkte upplevelsen och 
gjorde den mer verklighetstrogen. För att skapa immersion krävs det att användarens 
sinnesorgan stimuleras (Desai et al., 2014) och då hörsel är ett av våra sinnen visar 
resultatet att ljud kan förstärka upplevelsen. Vidare visade resultatet att ljudfeedback kan 
hjälpa deltagarna att bekräfta att deras handlingar blev utförda. Ljudet gjorde att 
handlingar blev tydligt bekräftade och att tveksamheter inte behövde uppstå. Ett resultat 
av detta är att det kan förenkla användarens interaktion genom att kommandon som 
utfördes fick en bättre feedback. 
 
I utvärderingen beskrev några deltagare som inte var med under förstudien att de inte 
uppfattade ljudet i prototypen under testet, för att senare vid eftertanke beskriva att de 
hörde ljudet. Deltagarna från förstudien som fick testa Manodraw utan ljud sa att de 
saknade ljud. När de fick testa prototypen i utvärderingen med ljud så uppgav deltagarna 
att det var bra och förbättrade upplevelsen. Att deltagarna som endast fick testa 
prototypen berättade att de inte upplevde ljudet under utvärderingen kan utifrån 
resultatet bero på att de förväntar sig att ljudet ska finnas där. Det är en naturlig och 
förutsägbar detalj som hade saknats om den inte fanns där, som tidigare deltagare fick 
uppleva i förstudie. Som Fencott (2001) förklarar är bakgrundsljud i VR en säkerhet för 
realismen, en förutsägbar detalj som användare förväntar sig, vilket resultatet visar även 
är viktigt vid handinteraktion och för att stödja immersion. 
 
Slutsatsen vi drar i analysen är att ljud är en viktig aspekt för att förstärka upplevelsen. 
För att skapa immersion behöver användarnas sinnesorgan stimuleras med realistiska 
upplevelser (Bowman & McMahan, 2007). Hörsel är ett av våra sinnen och resultatet visar 
att ljud är en aspekt för att skapa mer realistisk interaktion. Vidare kan ljud användas för 
att ge användaren feedback om att handling blivit utförd.  
 

7.1.5 Riktlinje e: Designa realistisk handposition i djupled 
 

Resultatet i utvärderingen visar att det är viktigt att handens position i VR upplevs som 
realistisk i förhållande till verkligheten. Detta uppfylls genom två aspekter, djupkänning 
och skalenlighet. Resultatet visar att när handens position i VR inte motsvarar dess 
verkliga position i djupled blir det svårare att interagera med virtuella objekt och 
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påverkar immersionen negativt. Hur användare uppfattar de virtuella objektens 
dimensioner och positioner är betydande för närvaro (Lombard & Ditton, 1997). 
Utvärderingens resultat visar att när detta inte uppfylls på ett realistiskt sätt försvårar det 
interaktionen på grund av att proprioceptionen blir felaktig. Om handen upplevs närmare 
i VR än vad den egentligen är leder det till att användare får det är svårare att till exempel 
trycka på menyn och välja färg. 
 
För att handens position i VR ska upplevas realistiskt visar utvärderingens resultat att det 
även är viktigt att handen är skalenligt korrekt visualiserad. Om detta inte uppfylls kan 
det skapa en konflikt med användarens muskelminne och kan försvåra interaktionen för 
användaren. Användaren kan då uppfatta handen som större och klumpigare än vad den 
är i verkligheten. Detta kan leda till att användaren blir störd vid handlingar som kräver 
precision och kan ha negativ påverkan på immersion. 
 
Ovanstående diskussion visar på vikten av att handens position i VR skall matcha 
positionen i verkligheten och när detta inte uppfylls har det en negativ påverkan på 
immersion. Tidigare forskning visar att matchningen mellan muskelminne och sensoriska 
data är viktiga aspekter för att uppfylla närvaro i relation till kroppsrörelser (Slater & 
Steed, 2000), vilket vårt resultat också visar. I tillägg visar resultatet i utvärderingen att 
detta kan påverka interaktionen och på så vis kan även det påverka känslan av immersion. 
 
Analysen och diskussionen av designriktlinje e: realistisk position av händer, visar på att 
denna designriktlinje är relevant för handinteraktion. Då analysen även lyfter fram vikten 
av skalenlighet för positionens uppfattning, namnges designriktlinje e: Designa realistisk 
handpositionering.  
 

7.1.6 Sammanställning av designriktlinjer 
 

Studiens frågeställning besvaras genom fem designriktlinjer som ett resultat av studien. 
Nedanstående i tabell 5 följer alla designriktlinjer med beskrivning av dess innebörd. 
 
Tabell 5 – Sammanställning av designriktlinjer. 

Riktlinje  Förklaring   

a. Basera 
handinteraktion på 
erfarenheter 

Hur användare uppfattar och förväntar sig handinteraktion 
beror på tidigare erfarenheter i deras verkliga liv. 
Handinteraktion och gester bör upplevas naturliga och innebära 
att de är enkla att komma ihåg. 

b. Designa realistisk 
handvisualisering 

Avbildningen av händer bör vara så realistisk och precis så att 
det känns som ens egna. Detta innebär inte att händerna måste 
se visuellt verkliga ut, utan att responsen måste vara så bra så 
det känns som ens egna när man rör på fingrar och händer. 

c. Undvik påfrestande 
interaktion 

Funktioner och interaktion bör designas på så sätt att armar och 
händer ska besparas från att behöva arbeta i en påfrestande 
position under för lång tid. Undantagsregel gäller såvida 
tjänstens syfte kräver påfrestande positioner för att skapa 
realistisk interaktion. 
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d. Använd ljud för att 
förstärka upplevelsen 

Genom att lägga in ljud kan interaktionen upplevas som mer 
realistisk. Vid utförd interaktion kan ljudfeedback användas för 
att förstärka upplevelsen och hjälpa användare att förstå att 
deras handling har genomförts.  

e. Designa realistisk 
handpositionering 

Positionen av användarens händer bör realistiskt motsvara 
positionen i VR simulationen. Handen bör vara realistiskt 
positionerad i VR i förhållande till var användaren uppfattar 
vart den är i verkligheten. Vidare bör handens storlek vara 
anpassad så den justeras i förhållande till rörelser i djupled. 

 

7.2. Designriktlinjernas påverkan på samhällelig nivå   
 

Analys och diskussion av utvärderingen har hittills fokuserat på hur handinteraktion kan 
stödja immersion. Vidare kommer studien att redogöra för varför designriktlinjerna är 
viktiga för tjänster och dess påverkan på samhällelig nivå. Studiens resultat har visat att 
handinteraktion är en interaktionsteknik som kan bidra till positiva användarupplevelser 
och när designelementen i interaktionen uppfylls kan det bidra till att stödja immersion. 
Resultatet visar även att det kan ha motsatt effekt ifall designen är bristfällig och snarare 
leder till utebliven immersion. Konsekvensen av utebliven immersion har aspekter som 
är viktiga att diskutera kring designriktlinjernas påverkan på samhällelig nivå. Vidare 
kommer resultatet diskuteras kring de två identifierade undersökningsområden i 
litteraturstudien: handinteraktion och immersion. Diskussionen förs ur underhållnings- 
och utbildningssyfte för att visa på deras påverkan på samhällelig nivå. 
 

7.2.1 Handinteraktion och immersion 
 

Inom olika yrkesutbildningar som militär och medicinsk utbildning används VR för att 
förbereda studenterna för verkliga situationer (Bowman & McMahan, 2007). För att 
träningen ska vara så effektiv som möjligt behöver den virtuella upplevelsen vara 
realistisk (Bowman & McMahan, 2007). Studiens resultat visar på aspekter i 
handinteraktion som vi identifierat kan skapa förutsättningar i utbildningar för 
realistiska VR upplevelser. I medicinska yrken arbetar de ofta med händerna och 
kompletterar med olika verktyg för att undersöka och operera. Studiens resultat visar på 
vikten av att handinteraktion upplevs som realistisk för att stödja immersion i VR när det 
används inom olika utbildningar. För att skapa en känsla av närvaro är det viktigt att VR-
världen uppfyller en grad av realism (Lombard & Jones, 2015). Studiens resultat visar att 
när detta inte uppfylls kan det störa användaren och få hen att tappa fokus från sin 
uppgift. Exempel på detta är när handens position i VR inte överensstämmer i förhållande 
till verkligheten. Det kan leda till att interaktionen och precisionen blir svårare och kan få 
användaren att tappa fokus från sin uppgift. Inom medicinsk utbildning skulle det 
innebära att en kirurg i sin utbildning jämfört med verkliga situationer inte skulle få en 
realistisk position och precision i sina utföranden. Hur användarna uppfattar 
dimensioner och avstånd av objekt i VR är viktigt för att skapa en känsla av närvaro 
(Lombard & Jones, 1997). Bristfällig realism i handinteraktion kan därmed skapa problem 
inom medicinsk utbildning eftersom det kan ha en negativ påverkan på utbildningens 
kvalité, vilket kan innebära att eleverna inte blir förberedda på verkliga situationer. 
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Vidare identifierade vi i studiens resultat att gester och interaktion bör utformas utifrån 
vad användaren upplever som logiskt och ändamålsenligt. Resultatet visar att interaktion 
kan uppfattas olika ur ett individuellt perspektiv. Detta argumenterar för att gester och 
interaktion bör designas utifrån verkligheten men resultatet visar även att gester kan vara 
annorlunda i VR jämfört med verkligheten, så länge de upplevs som logiska för ändamålet. 
I utbildningssyfte finns det aspekter som pekar på att gesterna inte kan vara det. Som 
Bowman och McMahan (2007) beskriver det ska den virtuella upplevelsen vara realistisk 
för att träningen ska bli så effektiv som möjligt. Vilket visar på att gesterna i 
utbildningssyfte inte bara bör vara logiska och ändamålsenliga, utan även en exakt 
avspegling mot verkligheten. I en kontext där kirurgisk simulation används i 
underhållningssyfte skulle exempelvis en gest för att sy kunna upplevas logiskt genom att 
bara dra fingret över såret. Ur ett underhållningssyfte skulle det kunna finnas värde i att 
effektivisera spelet för att skapa ett större engagemang och därmed immersion. Som 
tidigare forskning visar kan komplexa kontroller och funktioner leda till att användarna 
inte vill investera tid och uppmärksamhet i ett spel, vilket krävs för att bli engagerade 
(Brown & Cairns, 2004). Ur ett utbildningssyfte kräver det att VR simulationen designas 
så lik verkligheten som möjligt för att det inte ska leda till att användaren ska underskatta 
eller vara sämre förberedd när den verkliga situationen uppstår. Tillskillnad ur ett 
underhållningssyfte kan designen ta större hänsyn till interaktion som användaren 
upplever som mer logisk och ändamålsenlig.  
 
Vid användning av handinteraktion har resultatet dessutom visat sig kunna vara 
påfrestande i armar och händer, vilket kan ha en betydelse i utbildningar och 
underhållning. Eftersom realistisk och naturlig interaktion är viktigt för att uppfylla 
immersion (Steinicke, 2016) visar resultatet i studien att interaktion kan behöva utföras 
i onaturliga positioner för att skapa denna realism för användarna. Det kan leda till att 
användaren blir trött i armarna vilket kan skapa frustration och leda till förlorat fokus på 
uppgiften. I underhållningssyfte kan det innebära att immersion bryts och tjänsterna inte 
används. Som analysen av designriktlinje c visar kan det resultera i att användare 
försöker minska påfrestningen genom att använda andra kroppsdelar som till exempel 
huvudet för att interagera istället för att röra på handen. För stunden minskar detta 
påfrestningar på armar, men kan leda till oönskade konsekvenser som belastningar på 
andra kroppsdelar, som i det här exemplet på nacken. I tillägg kan det leda till att 
användaren interagerar med tjänsten på fel sätt och kan påverka användarupplevelsen 
negativt. Detta belyser att det kan finnas värde i att effektivisera interaktionen för att 
användarna inte ska komma till skada och för bättre användarupplevelser. 
 
I utbildningssyfte är det viktigt att användarna inte tappar fokus från sin uppgift samtidigt 
som användarupplevelsen är realistisk. Däremot kan effektivisering av interaktionen 
genom att minska påfrestningar leda till en mindre realistisk interaktion i 
utbildningssyfte. Detta skulle kunna öka risken för att elevers utbildning inte motsvarar 
verkligheten vilket kan leda till att de underskattar verkligheten. I medicinsk utbildning, 
kan eleven behöva träna för kirurgiska ingrepp som pågår flera timmar som i skarpt läge 
kan innebära påfrestande positioner för armarna. För att minska risken för att användare 
ska tappa fokus bör inriktningen vara att bygga upp vana hos eleverna, istället för att 
förändra interaktionen för att minska påfrestningar. Detta skulle kunna innebära att 
känslan av realism minskar och kan försämra kvalitén på utbildningen. För att den 
virtuella upplevelsen ska vara så realistisk som möjligt kräver det därmed att 
handinteraktionen är påfrestande för att förbereda eleverna för verkliga situationer.  
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Handinteraktion ses inom HCI som en interaktionsteknik som kan möjliggöra mer 
naturliga, kreativa och intuitiva metoder för interaktion med datorer (Rautaray & 
Agrawal, 2015). Vilket kan bero på att människor är vana vid att använda sina händer för 
att interagera med objekt i sin omvärld. Om VR är nästa steg för HCI, visar resultat att 
handinteraktion kan bidra till realistiska upplevelser som kan stödja immersion. Eftersom 
en betydande del för VR är realistisk upplevelse (Steinicke, 2016), visar resultatet att 
handinteraktion kan uppfylla denna realism för att det påminner om sättet människor 
interagerar i verkliga livet. Detta kan leda till att interaktionen med datorer förenklas och 
kan skapa förutsättningar för användargrupper i samhället som tidigare haft svårt att 
interagera med datorer.  
 
Framtagna designriktlinjer skulle i vissa aspekter kunna användas som heuristiker eller 
utvärderingsmodell, för att se om en VR-tjänst uppfyller kriterier för handinteraktion som 
kan möjliggöra immersion. Ett sätt att bevisa eller styrka att en designlösning är nära en 
optimal lösning är att jämföra med heuristiker (Hevner et al., 2004). Oavsett om studiens 
framtagna desginriktlinjer används som designriktlinjer eller utvärderingsmodell, kan de 
bidra till realistisk designad handinteraktion och att immersion stöds. 

8. Slutsats 
 
Vår studie ämnade att ta fram designriktlinjer för handinteraktion för VR för att stödja 
immersion och undersöktes utifrån frågeställningen: Hur kan handinteraktion designas 
för virtuell verklighet för att stödja immersion? 
 
Studiens bidrag är fem designriktlinjer som kan bidra till att stödja immersion vid design 
av handinteraktion för VR. Vidare kan designriktlinjerna bidra till mer naturlig och 
realistisk interaktion, vilket är en förutsättning för att immersion ska kunna skapas 
(Steinicke, 2016). Designriktlinjerna är som följer:  
 
A. Basera handinteraktion på tidigare erfarenheter  
B. Designa realistisk handavbildning 
C. Undvik påfrestande interaktion 
D. Använd ljud för att förstärka upplevelsen 
E. Designa realistisk handpositionering 
 
Interaktionen med immersiva användargränssnitt är komplex och skiljer sig mot hur vi 
tidigare har interagerat med datorer (Steinicke, 2016). Framtagna designriktlinjer kan 
bidra till en mindre problematisk övergång. Bra designade kontroller är en förutsättning 
för att användaren ska bli engagerad och vilja använda artefakten (Brown & Cairns, 2004). 
Studiens resultat har visat att handinteraktion kan bidra med positiva 
användarupplevelser och kan bidra till att skapa en naturlig interaktion med 
omgivningen. Vidare har resultatet visat att när aspekter inom handinteraktion brister 
kan användaren bli irriterad samt att immersion bryts.  Ett exempel på detta är om 
användare uppfattar handens avbildning i VR världen som felaktig och kan leda till att hen 
tappar fokus från sin uppgift. Detta lyfter studien som en viktig aspekt om 
handinteraktion ska användas inom utbildningar eftersom det kan leda till att eleverna 
tappar fokus. Genom att utifrån exemplet designa med kriterierna i designriktlinje b kan 
det bidra till att minska risken att immersion bryts och hjälpa användaren att hålla fokus. 
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Inom utbildningar finns dessutom andra överväganden att göra jämfört med 
underhållningssyfte där till exempel armarnas påfrestningar har olika betydelser för 
upplevelsen. I underhållningssyfte kan interaktion i påfrestande positioner leda till 
smärtor som i sin tur innebär sämre användarupplevelser. Inom olika branscher som till 
exempel kirurgi uppstår påfrestande situationer för armarna och i sådana simulationer 
bör interaktionen vara påfrestande. Genom att följa kriterierna i designriktlinje c kan det 
bidra till att interaktionen designas på ett realistiskt sätt som passar VR-tjänstens syfte. 
Ovanstående påståenden är exempel på designriktlinjernas relevans och hur de kan 
stödja immersion inom områden som militär och medicinsk utbildning. 
 
Genom att använda designriktlinjer för att designa handinteraktion för VR kan 
applikationer och spel få naturliga och realistiska interaktioner, vilket i sin tur kan leda 
till bättre förutsättningar för immersion (Steinicke, 2016; Slater & Steed, 2000). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Testguide 
 
Under varje test uppmanas deltagarna att ta sig tid att utforska och uppleva den värld 
som spelen erbjuder. Testen är som följer nedan. 
 
Övningstest (Manodraw mobilversion). 
 

1. Genom att peka (se till att kameran alltid ser din hand och även fingertoppen) 
kommer appen börja rita. För att stoppa är det bara att stänga handen. 

2. Genom att släppa (stänga handen och öppna den) kan du välja en färg eller rensa 
scenen. För att utföra denna funktionen placera endast fingertoppen ovanpå ditt 
val för en stund. 

3. Vid många tillfällen kommer du att behöva kalibrera för att låta programmet att 
förstå din hand. Du gör det genom att peka på skärmen med två fingrar och hålla 
upp handen framför kameran. 

 
Test 1 (Manodraw VR-version). 
 

1. Rita två boxar. Vid utförande måste varje enskild box ha olika färg. 
2. Rita ett hus. Vid utförande ska minst tre färger användas. 
3. Rita valfritt. Måla vad du vill och försök vara så kreativ som möjligt och använd 

fler färger än en. 
 
Test 2 (VR blocks). 
 

1. Följ robotens instruktioner, tills han säger att du är klar. 
 

Robotens instruktioner är som följer: 
 

1. Flytta eller slå runt block. 
2. Greppa block med händerna. 
3. Skapa egna block (genom att nypa ihop tumme och pekfinger). 
4. Skapa andra former av block (genom att öppna menyn). 
5. Stäng av gravitationen (genom att använda handflatorna uppåt). 
6. Slå på gravitationen (genom att använda handflatorna nedåt). 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

1. Berätta vad du har för erfarenhet av spel sedan tidigare? 
2. Vad har du för erfarenhet av VR sedan tidigare? 
3. Hur tyckte du det var att genomföra testet? 

 
Manodraw 
 

1. Vad var det i spelet som du uppskattade mest och varför? 
2. Hur upplevde du miljön och hur påverkade den din upplevelse av appen? 
3. T.ex. objekt eller detaljer 
4. Hur upplevde du om objekten var framför eller bakom varandra? 
5. Hur tyckte du det var att rita med händerna? 
6. Hur tyckte du att dem olika handgesterna var att använda? 
7. Hur tyckte du handgesterna motsvarade vad du önskade att utföra? 
8. Hur upplevde du att händerna i VR världen representerar dina egna? 
9. Utifrån dina tidigare erfarenheter, hur upplevde du handgesterna? 
10. Om du fick spekulera helt fritt, hur skulle du vilja att interaktionen och 

handgesterna utfördes? 
11. Hur upplevde du färgpaletten? 

a. Hur tyckte du den var att använda? 
12. Hur uppfattade du dina händer i förhållande till den verkliga omgivningen? 
13. Hur uppfattade du din verkliga omgivning? 
14. Fanns det något i VR världen som du upplevde som fel eller som fick dig att 

reagera? 
a. Ifall ja: utveckla hur du upplevde situationen? 

15. Var det något annat som fick dig att tänka på eller gjorde dig medveten om att du 
var i en VR värld? 

16. Vad tyckte du var svårt med Manodraw? 
17. Upplevde du att något försvåra din användning av Manodraw? 

a. Ifall ja: utveckla vad? 
18. Om du fick ändra vad du ville i Manodraw, vad skulle det vara? 
19. Kände du någon gång under testet symptom av desorientering eller åksjuka? 

a. Berätta vad det var som hände just då? 
  
VR Blocks 
  

1. Vad var det i spelet som du uppskattade mest och varför? 
2. Hur upplevde du miljön och hur påverkade den din upplevelse av appen? T.ex. 

objekt eller detaljer 
3. Hur upplevde du om objekten var framför eller bakom varandra? 
4. Hur upplevde du skillnaden jämfört med Manodraw? 
5. Hur upplevde du robotens instruktioner? 
6. Hur upplevde du det var att interagera med roboten? 
7. Finns det något annat att sätt du skulle vilja interagera med roboten? 
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a. Ifall ja: utveckla hur? 
b. Ifall nej: utveckla varför? 

8. Hur kändes det att skapa objekten? 
9. Hur upplevde du att det var att greppa, flytta eller kasta runt block? 
10. Hur upplevde du att det var att kasta ett block på roboten?  

a. Upplevde du att du fick något gensvar? 
11. Hur tyckte du att dem olika handgesterna var att använda? 
12. Hur tyckte du handgesterna motsvarade vad du önskade att utföra? 
13. Hur upplevde du att händerna i VR världen representerar dina egna? 
14. Utifrån dina tidigare erfarenheter, hur upplevde du handgesterna? 
15. Om du fick spekulera helt fritt, hur skulle du vilja att interaktionen och 

handgesterna utfördes? 
16. Hur uppfattade du dina händer i förhållande till den verkliga omgivningen? 
17. Hur uppfattade du din verkliga omgivning? 
18. Hur upplevde du ljud i den virtuella världen? 
19. Fanns det något i VR världen som du upplevde som fel eller som fick dig att 

reagera? 
                    a.  Ifall ja: utveckla hur du upplevde situationen? 

20. Var det något annat som fick dig att tänka på eller gjorde dig medveten om att du 
var i en VR värld? 

21. Vad tyckte du var svårt med VR blocking? 
22. Upplevde du att något försvåra din användning av VR blocks? 

     a. Ifall ja: utveckla vad? 
23. Om du fick ändra vad du ville i VR blocks, vad skulle det vara? 
24. Kände du någon gång under testet symptom av desorientering eller åksjuka? 

     a. Berätta vad det var som hände just då? 
 

Frågornas olika kategorier 
 
Det här avsnittet visar bara under vilka undersökningsområden de olika frågorna delas 
in i. 
 
Inledande frågor 

 
• Berätta vad du heter och hur gammal du är?        
• Vad har du för erfarenhet av spel sedan tidigare? 
• Vad har du för erfarenhet av VR sedan tidigare? 
• Hur tyckte du det var att genomföra testet? 

  
Social närvaro 
 

• Hur upplevde du det var att interagera med roboten? 
• Hur upplevde du robotens instruktioner? 
• Finns det något att sätt du skulle vilja interagera roboten? 

o Ifall ja: utveckla hur? 
o Ifall nej: utveckla varför? 
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Realism 
 

• Hur upplevde du ljud i VR världen? 
• Hur upplevde du om objekten var framför eller bakom varandra? 
• Hur upplevde du att det var att greppa, flytta eller kasta runt block? 
• Hur kändes det att skapa objekten? 
• Hur upplevde du miljön och hur påverkade den din upplevelse av appen? T.ex. 

objekt eller detaljer 
• Hur tyckte du det var att rita med händerna? 
• Hur upplevde du färgpaletten? 

o Hur tyckte du den var att använda? 
• Hur tyckte du handgesterna motsvarade vad du önskade att utföra? 
• Hur tyckte du att dem olika handgesterna var att använda? 
• Fanns det något i VR världen som du upplevde som fel eller som fick dig att 

reagera? 
o Ifall ja: utveckla hur du upplevde situationen? 

 
Rumslig närvaro 
 

• Hur uppfattade du din omgivning? 
• Hur uppfattade du dina händer i förhållande till omgivningen? 

  
Själv närvaro 
 

• Hur upplevde du att händerna i VR världen representerar dina egna? 
 
Engagemang 
 

• Vad var det i spelet som du uppskattade mest och varför? 
• Var det något annat som fick dig att tänka på eller gjorde dig medveten om att du 

var i en VR värld? 
 
Kulturell närvaro 
 

• Utifrån dina tidigare erfarenheter, hur upplevde du handgesterna? 
• Om du fick spekulera helt fritt, hur skulle du vilja att interaktionen och 

handgesterna utfördes? 
• Om du fick ändra vad du ville i spelet, vad skulle det vara? 

 
Par närvaro 
 

• Hur upplevde du att det var att kasta ett block på roboten? 
o Upplevde du att du fick något gensvar? 

  
Övriga frågor 
 

• Kände du någon gång under testet symptom av desorientering eller åksjuka? 
o Ifall ja: Berätta vad det var som hände just då? 

• Vad tyckte du var svårt med spelet? 
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• Upplevde du att något försvåra din användning av spelet? 
o Ifall ja: utveckla vad? 
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Bilaga 3  

 
Utvärdering – Intervjuguide 
 

1. Berätta vad du har för erfarenhet av spel sedan tidigare? 
2. Vad har du för erfarenhet av VR sedan tidigare? 
3. Hur tyckte du det var att genomföra testet? 
4. Hur tyckte du det var att utföra första uppgiften (rita två boxar…)? 

a. Utveckla varför du tyckte så? 
5. Hur tyckte du det var att utföra andra uppgiften (Rita ett hus...)? 

a. Utveckla varför du tyckte så? 
6. Hur tyckte du det var att utföra tredje uppgiften (Rita fritt...)? 

a. Utveckla varför du tyckte så? 
7. Vad var det i spelet som du uppskattade mest och varför? 
8. Hur tyckte du det var att rita med handen? 
9. Hur upplevde du första handgesten? (Ett finger uppåt) 

a. Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
b. Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur    
skulle du ändra den då? 

10. Hur upplevde du andra handgesten? (Öppen handflata) 
a. Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
b. Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur 
skulle du ändra den då? 

11. Hur upplevde du tredje handgesten? (Stängd knytnäve) 
a. Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
b. Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur 
skulle du ändra den då? 

12. Hur upplevde du det var att använda handinteraktion överlag? 
13. Var det svårt eller lätt att använda de olika handgesterna? 

a. Varför tyckte du det? 
14. Hur upplevde du att det var att byta mellan de olika handgesterna? (exempel 

öppna meny, välja färg, stänga meny). 
15. Var det något i interaktionen eller gesterna som påminde dig om något i ditt 

verkliga liv? 
16. Om du fick spekulera helt fritt och lägga till eller ändra något med 

handinteraktionen, vad skulle det vara i såna fall? 
a. Utveckla ditt svar 

17. Hur upplevde du att händerna i VR världen representerar dina egna? 
18. Hur kände du att utseendet av dina VR händer påverkade din interaktion? 
19. Hur kände du att det påverkade din prestation? 
20.  
21. Hur upplevde du responsiviteten av dina VR händerna? T.ex. om du rörde handen 

eller fingrarna i snabba rörelser. 
22. Hur uppfattade du dina händer i förhållande till verkligheten? 
23. Hur upplevde du positioneringen av din hand i VR-världen? 
24. Hur uppfattade du storleken på din hand i VR-världen? 
25. Vad tycker du är en naturlig position för dina armar att arbeta i? 
26. Hur upplevde du att det var att arbeta med armarna högt? 
27. Hur upplevde du att det var att arbeta med armarna lågt? 
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28. Hur upplevde du ljuden i VR? 
29. Beskriv när du hörde ljudet, vad du gjorde, vad som hände och vad du tänkte för 

stunden? 
30. Var det någonstans du saknade ljud i interaktionen? 
31. Beskriv din interaktion med färgpaletten, vad du gjorde och vad du tänkte för 

stunden? 
32. Hur upplevde du det var att trycka på menyn? 
33. Tänkte du någon gång på att du tryckte på något som egentligen inte finns? “ i 

luften” 
34. Hur upplevde du det och vad tänkte du för stunden? 
35. Hur tycker du att ljudet påverka interaktionen? 
36. Hur upplevde du interaktionen med virtuella objekt? 
37. Hur tycker du att feedback i interaktionen kan förbättras? 
38. Om du fick ändra på något i spelet, vad skulle det vara och varför? 
39. Upplevde du att något försvårade din användning? 
40. Var det något under testet du upplevde som felaktigt eller konstigt? 
41. Beskriv vad som hände och vad du tänkte? 
42. Kände du någon gång under testet symptom av desorientering eller åksjuka? 
43. Berätta vad det var som hände just då? 
44. Vad berodde det på? 

 
Frågornas kategorier 
 
Riktlinje a: Handinteraktion skall bygga på tidigare erfarenheter 
 

• Vad var det i spelet som du uppskattade mest och varför? 
• Hur tyckte du det var att rita med handen? 
• Hur upplevde du det var att använda handinteraktion överlag? 
• Hur upplevde du första handgesten? (Ett finger uppåt) 
• Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
• Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur skulle du 

ändra den då? 
• Hur upplevde du andra handgesten? (Öppen handflata) 
• Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
• Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur skulle du 

ändra den då? 
• Hur upplevde du tredje handgesten? (Stängd knytnäve) 
• Hur upplevde du att handgesten motsvarade vad du önskade att utföra? 
• Om du fick spekulera helt fritt och ändra på den här handgesten, hur skulle du 

ändra den då? 
• Var det något i interaktionen eller gesterna som påminde dig om något i ditt 

verkliga liv? 
• Var det svårt eller lätt att använda de olika handgesterna? 

o Varför tyckte du det? 
• Hur upplevde du att det var att byta mellan de olika handgesterna? (exempel 

öppna meny, välja färg, stänga meny). 
• Om du fick spekulera helt fritt och lägga till eller ändra något med 

handinteraktionen, vad skulle det vara i sånna fall? 
o Utveckla ditt svar 
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Riktlinje b: VR händer skall vara en avbildning av de egna händerna 
 

• Hur upplevde du att händerna i VR världen representerar dina egna? 
• Hur kände du att utseendet av dina VR händer påverkade din interaktion? 
• Hur kände du att det påverkade din prestation? 
• Hur upplevde du responsiviteten av dina VR händerna? T.ex. om du rörde handen 

eller fingrarna i snabba rörelser. 
 
Riktlinje c: Undvik armrörelser i påfrestande positioner om det inte krävs för att skapa 
naturlig interaktion. 
 

• Beskriv din interaktion med färgpaletten, vad du gjorde och vad du tänkte för 
stunden? 

• Vad tycker du är en naturlig position för dina armar att arbeta i? 
• Hur upplevde du att det var att arbeta med armarna högt? 
• Hur upplevde du att det var att arbeta med armarna lågt? 

 
Riktlinje d: Använd ljud feedback för att förstärka upplevelsen av interaktionen. 
 

• Hur upplevde du ljuden i VR? 
• Beskriv när du hörde ljudet, vad du gjorde, vad som hände och vad du tänkte för 

stunden? 
• Var det någonstans du saknade ljud i interaktionen? 
• Hur upplevde du det var att trycka på menyn? 
• Tänkte du någon gång på att du tryckte på något som egentligen inte finns? “ i 

luften” 
o Hur upplevde du det och vad tänkte du för stunden? 

• Hur tycker du att ljudet påverka interaktionen? 
• Hur upplevde du interaktionen med virtuella objekt? 
• Hur tycker du att feedback i interaktionen kan förbättras? 

 
Riktlinje e: Positionering av användarens händer skall matcha positioneringen i VR-
världen. 
 

• Hur uppfattade du dina händer i förhållande till verkligheten? 
• Hur upplevde du positioneringen av din hand i VR-världen? 
• Hur uppfattade du storleken på din hand i VR-världen? 

 
Övriga frågor 
 

• Berätta vad du har för erfarenhet av spel sedan tidigare? 
• Vad har du för erfarenhet av VR sedan tidigare? 
• Hur tyckte du det var att genomföra testet? 
• Upplevde du att något försvårade din användning? 
• Var det något under testet du upplevde som felaktigt eller konstigt? 

o Beskriv vad som hände och vad du tänkte? 
• Hur tyckte du det var att utföra första uppgiften (rita två boxar...)? 

o Utveckla varför du tyckte så? 
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• Hur tyckte du det var att utföra andra uppgiften (Rita ett hus...)? 
o Utveckla varför du tyckte så? 

• Hur tyckte du det var att utföra tredje uppgiften (Rita fritt...)? 
o Utveckla varför du tyckte så? 

• Kände du någon gång under testet symptom av desorientering eller åksjuka? 
o Berätta vad det var som hände just då? 
o Vad berodde det på? 

• Om du fick ändra på något i spelet, vad skulle det vara och varför? 
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Bilaga 4 

 
Testguide 
 
AR version - Introduktion till tjänsten 
 

1. Genom att peka (se till att kameran alltid ser din hand och även fingertoppen) 
kommer appen börja rita. För att stoppa är det bara att stänga handen. 

2. Genom att släppa (stänga handen och öppna den) kan du välja en färg eller rensa 
scenen. För att utföra denna funktionen placera endast fingertoppen ovanpå ditt 
val för en stund. 

3. För att stänga menyn knyter du handen till en knytnäve. 
4. Vid många tillfällen kommer du att behöva kalibrera för att låta programmet att 

förstå din hand. Du gör det genom att peka på skärmen med två fingrar och hålla 
upp handen framför kameran. 

5. Testa lite fritt en stund tills du känner dig bekväm. 
 
VR version 
 

1. Rita två boxar. Vid utförande måste varje enskild box ha olika färg. 
2. Rita ett hus. Vid utförande ska minst tre färger användas. 
3. Rita valfritt. Måla vad du vill och försök vara så kreativ som möjligt och använd 

fler färger än en. 
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