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Abstrakt – Vetenskaplig inledning 
I denna rapport undersöks samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess inverkan för 

användarupplevelsen i virtuell verklighet. Studien begränsas till applicering i 

fastighetsvisningsapplikationer i virtuell verklighet. Studien och rapportens syfte är att besvara 

frågeställningen: Vilka aspekter bör tas i åtanke vid utformningen av grafiska gränssnitt för 

huvudrörelsebaserade inmatningsmetoder till VR-mjukvara. Denna fråga kommer besvaras med 

designriktlinjer orienterade för virtuell verklighet. I bakgrunden presenteras definitioner och 

användning av termer som: Virtuell verklighet, grafiska gränssnitt, inmatningsmetoder och 

huvudrörelseinmatning. I bakgrunden presenteras även företagssamarbetet med Wec360 samt 

riktlinjer om grafiska gränssnitt i virtuell verklighet som ligger till grund för studiens innehåll. Därefter 

följer ett metodkapitel som presenterar, definierar samt förklarar användning av de test- och 

utvärderingsmetoder som används i kommande tester. Dessa tester och utvärderingar är en heuristisk 

utvärdering för att finna primära problemområden som ligger som bas för kommande 

användbarhetstest. Men innan dess utfördes en semistrukturerad intervju med fem(5) personer som är 

utan, eller har mindre erfarenhet av virtuell verklighet. Dessa intervjuer utfördes för att få en grundlig 

idé om preferens, attityd, beteende, användning, erfarenhet samt preliminära tankar. Med samma fem 

deltagare utfördes ett användbarhetstest vars primära syfte var att säkerställa eller dementera de 

problem som uppfattades under den heuristiska utvärderingen. Användbarhetstestet användes även 

för att upptäcka nya problemområden som ska analyseras. Därefter följde en analys som följde bottom 

up-metoden för att ta alla delade problem och föra samman till en helhetsbild som studiens resultat 

därefter baseras på. Därefter följer resultatet – tre riktlinjer med mål att förbättra aspekter för det 

grafiska gränssnittet och huvudrörelseinmatning med syfte att förbättra användarupplevelsen. De 

främsta resultaten visas gälla applikationens sämre synlighet av interaktiva grafiska element. Men även 

en inkräktande upplevelse bildad av grafiska förflyttningselement. Det slutliga resultatet berörde 

hjälpavsnitt och hur användaren visas var funktioner och element finns i applikationen samt hur de 

används. Slutligen följer slutsatser och tillhörande diskussion för vidare studier inom området för 

användarupplevelse och grafiska gränssnitt i virtuell verklighet. 

Nyckelord: Virtuell verklighet, grafiska gränssnitt, användarupplevelse, huvudrörelseinmatning- head 

gaze, fastighetsvisningsapplikation.  



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Under en längre tid har virtuell verklighet uppfattats som en framtidsteknologi, för några år sedan fick 

VR-teknologin ett nytt försök och denna gång verkar tekniken vara här för att stanna. Med denna teknik 

växande i hög hastighet så medföljer många stora möjligheter men även vissa problem gällande 

utveckling av mjukvara för VR-enheter. Fastighetsvisning har sedan drygt två årtionden tillbaka skett 

online via webbplatser – men nu är det dags att ta steget vidare in i den virtuella världen. Med en ny 

teknik på framfart en värld full av möjligheter är det viktigt att strukturera och analysera de grafiska 

aspekterna samt hur de fungerar ihop med huvudrörelsestyrning av enheten. I denna studie ska frågan: 

Vilka aspekter bör tas i åtanke vid utformningen av grafiska gränssnitt för huvudrörelsebaserade 

inmatningsmetoder till VR-mjukvara, besvaras. Aspekter som följer i studien och som bör tas i åtanke 

är: Hur vi använder VR-enheter idag, Vad vi uppfattar som bra, roligt och tillfredställande, samt vad 

behövs förbättras – vad uppfattas som sämre användning. Med hjälp av användbarhetstester, 

semistrukturerade intervjuer samt en heuristisk utvärdering så ska samspelet mellan grafiska gränssnitt, 

huvudrörelser och dess inverkan på användarupplevelsen undersökas. En viktig aspekt i studien är 

vikten för användbarhet och upplevelse i framtidens VR-utveckling kommer se ut - vad kan vi göra åt 

det, och hur ska vi bära oss åt för att göra rätt från början och skapa en god användarupplevelse redan 

ifrån mediets begynnelse. Slutligen presenteras riktlinjerna som berör synlighet samt interaktivitet och 

dess inverkan på användbarhet samt upplevelse för fastighetsapplikationer. Samt därefter närvaro och 

varför närvaron för det grafiska elementet spelar roll för användarna, vad överexponerade element kan 

orsaka och hur detta kan lösas. Till sist en riktlinje om hur applikationen ska stödja korrekt användande 

och upptäckt av viktiga grafiska element med hjälp av huvudrörelsebaserad förändring av synlighet för 

grafiska element. Slutligen följer en diskussion för studiens helhet, metodval, hur det kan förbättras 

samt vilka åtgärder som bör utföras i framtiden för liknande studier. 
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1. Introduktion 
Virtuell verklighet (VR) har alltid blivit sedd som en framtidsteknologi. En teknologi som finns tillgänglig 

men som aldrig riktigt vaknat till liv – efter drygt 50 år under utveckling har VR vaknat ur sin dvala och 

tagit ett starkt steg ut på den kommersiella marknaden (Cellan-Jones, 2016). Flera olika former av VR 

har tagit sig ut hos användare, så som Gear VR, HTC Vive och Oculus Rift. Även då denna nya trend 

fortfarande står på en svagare grund så förutser bl.a. Cellan-Jones, 2016 samt Adam (2013) att VR och 

liknande koncept (se sektion 2.1) kommer göra ett intågande och ta över delar av dagens vanliga 

datoranvändande. 

Något som inte har antagit samma höga takt som utvecklingen av huvudmonterade skärmar (HMS) är 

forskning och framförallt empiriska studier rörande användbarhet och user experience (UX) i VR-miljö. 

Även då VR har växt explosionsartat är det fortfarande ett nytt område och därför är det också naturligt 

att forskning kring området är väldigt begränsat, menar Serge och Moss (2015).  

Tack vare att VR är ett nytt område skapar det även möjligheter att ifrån börja utveckla goda ramverk, 

riktlinjer och metoder för framtida utveckling av god UX och användbarhet inom VR. Det är svårt att 

göra rätt ifrån början, men nu har chansen uppenbarat sig och borde tas i akt.  

En stor faktor för att en produkt eller produktkategori ska slå igenom och fungera självständigt är god 

användarupplevelse och ett användarcentrerat gränssnitt (Adam, 2013). Tidigare nämndes det att VR 

är en 50 år gammal teknologi som legat inaktiv i större delen av sitt liv. En avgörande faktor för detta 

gäller användbarheten och dålig utveckling av grafiska och naturliga gränssnitt för dessa VR-produkter 

(Dorabjee, Bown, Sarkar och Tomitsch, 2015). Nintendo utvecklade en VR-konsol (Virtual Boy) som 

upplevdes banbrytande och innovativ under sin tid på sent 80-tal. Virtual boy hade stora problem då 

användarna blev illamående av gränssnittet och grafiken i konsolen. Detta är ett bra exempel på hur 

uppstarten av ett nytt teknologiskt område kan bli katastrofalt om god användbarhet och UX inte 

anpassas för produktområdet. 

Det är förstått att de grafiska gränssnitten för VR-miljöer fortfarande kräver mycket utveckling. VR är en 

tredimensionell (3D) miljö där användaren kan röra sig naturligt och fritt. På så vis kan tvådimensionella 

gränssnitt (2D UI) upplevas skärande och bryter lätt fördjupande (immersive) faktorer, menar Adam 

(2013). Därför är det viktigt att ta fram metoder, stöd och riktlinjer för tredimensionella gränssnitt (3D 

UI) för miljöer som inte tillåter traditionella menyer och knappar. Dessa 3D UIs för VR har även visat sig 

vara mindre utforskade och utvecklade än sin motpart (Axbom och Lawson, 2016). VR-området är så 

pass nytt att användare och utvecklare fortfarande inte vet hur man ska använda VR-produkter rätt, hur 

de interageras med. 

Trots att VR fortfarande kräver forskning kring gränssnitt och interaktion så finns det ett fåtal 

grundläggande former av interaktion. Manipulering, rörelse, väljande och skalning är ett par av de 

grundläggande formerna av interaktion för VR (Adam, 2013, Oculus VR (2015a). Det finns fler former av 

interaktion med VR men en av de främsta teknikerna är direkt användarinteraktion (eng. direct user 

interaction). Denna teknik bygger på samspel mellan ögon- huvud- och armrörelser, för att bestämma 

värden, ange kommandon. Direkt användarinteraktion tenderar att fungera bäst med HMS-enheter. I 

utveckling av Google Cardboard (VR-headset) påpekades det att en bättre form av interaktion bygger 

på enbart användande av huvudrörelser (eng. headgaze) (Bazrafkan, Kar och Costache, 2015). Termen 

headgaze är en term som kommer från avsaknaden av en ordentlig teknisk term för interaktionssättet, 

men är generellt accepterat (Oculus VR, 2015a) och därför kommer ordet ”headgaze ” användas igenom 

denna rapport. Headgaze är också den teknik som fungerar helt och hållet på alla modeller och 

kategorier av VR som finns tillgängliga idag (Oculus VR, 2015a). Ett av de mest efterforskade fälten, inom 

människa-dator interaktion för VR, är användningen av headgaze som en inmatningsmodalitet för att 
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kontrollera naturliga system (Bazrafkan, Kar och Costache, 2015). Även då denna forskning inom 

headgaze som inmatningsmodalitet så fortsätter headgaze vara en sparsamt använd metod idag 

(Bazrafkan, Kar och Costache, 2015).  

För att anta en grund och har en konkret utgångpunkt i detta arbete sker ett samarbete med Wec360. 

Partnern Wec360 är ett företag som bedriver utveckling inom VR-mjukvara inriktat främst för 

fastighetsbranschen. I denna studie ska deras mjukvara användas – denna mjukvara är en virtuell 

fastighetsvisning som sker med VR-teknik. Användaren får chans att se insidan av en fastighet. 

Användaren kan röra sig runt med hjälp av noder som aktiveras och därefter förflyttas användarens vy 

till där noden tidigare var placerad. Huvudbidraget för denna rapport berör ett antal riktlinjer som 

baseras på upptäckter och resultat från de empiriska tester samt den bakgrundslitteratur som studerats. 

Dessa riktlinjer bör ses som en grund till vidare studier inom ämnet. Riktlinjerna och resultaten är inte 

validerade så en följande studie med validerande syfte är nödvändig för att fastställa en nivå av relevans 

och legitimitet.  

Det är förstått att VR har tagit ordentlig fart på den kommersiella marknaden, dock har dagens VR 

integrerats på flera pragmatiska och professionella domäner, som sjukvård och simulationer. Ett 

kommande steg för VR inom fastighetsbranschen är ett samarbete som bör underlätta för potentiella 

husköpare eller renoveringsbenägna människor att hitta det de söker. Därför har ett samarbete med 

Wec360 upprättats och används som en konkret, praktisk utgångspunkt VR för mobila enheter har blivit 

populärt och lättillgängligt de senaste åren. På så sätt kommer fler ha tillgång till samma möjlighet 

undersöka fastigheter, samt mäklare och fastighetsägare gör det möjligt och enkelt att skapa bra VR-

material med 360°-kameror. Detta öppnar portar på många plan, enkelheten är bara en biprodukt, 

samtidigt tillåts rörelsehindrade personer att ta del av bostäder och rumsplanering, planering i ditt eget 

hem blir tillgängligt och bättre fastighetsval kan göras med ens partner. Därför är det viktigt att tidigt ta 

tag i dessa gränssnitts- och UX-problem och stötta med studier som lägger grund för en god 

användarupplevelse.  

Då det fortfarande inte är en självklarhet hur VR-upplevelser ska kontrolleras, för både Wec360 och VR 

i allmänhet, så ska en studie utföras på hur en inmatningsmetod fungerar tillsammans med grafiska 

gränssnitt i VR. Denna inmatningsmetod kallas headgaze, en metod som baseras på huvudrörelser, detta 

kombineras med element i grafiska gränssnitt för att skapa en kvalitativ användarupplevelse under VR-

rundvisningen. Denna rapportens direkta frågeställning är: ”vilka aspekter som bör tas i åtanke när 

grafiska gränssnitt designas för mobila VR-enheter som inriktas till kontroll av headgaze-baserade 

inmatningsmodaliteter – för mer kvalitativ UX vid virtuell visning av fastighet? ”. Ett mål för studien är 

att visa och definiera användares pragmatiska och hedoniska mål under användning av VR-

fastighetsvisningsmjukvara i VR-miljö. Även användarna förväntningar, behov, beteende samt 

preferenser. 

2. Bakgrund 
Kapitlet visar tidigare forskning och studier relaterade till 2D UI och 3D UI som relaterar till detta projekt. 

En viktig aspekt som kvarstår även då populariseringen av VR på senare tid är en saknad av en 

forskningsgrund inom områdena. Därav faller en del av källorna som är använda i projektet inom olika 

kategorier, varav en del anses populärvetenskapliga (konferenser, videokonferenser, böcker, hemsidor), 

andra kategorier är mer vetenskapliga (peer-reviewed artiklar). Vetenskapliga aspekter kommer inte 

baseras på populärvetenskapliga begrepp eller teorier, men kan fortfarande influeras av dessa. 

Innehållet för bakgrunden är strukturerad på följande sätt. Sektion 2.1 definierar och beskriver vad VR 

är och hur det fungerar både hedoniskt och pragmatiskt. Till detta presteras även relaterande områden 

och synonymer inom forskningsområdet. Sektion 2.2 definierar grafiska gränssnitt för VR-miljö och tar 
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upp vikten för olika faktorer och koncept som inverkar i studien. 2.3 Definieras och förklaras termen för 

användarupplevelse (UX), vad det är idag samt vad det kan betyda för VR-branschen. Sektion 2.4 lägger 

vikt på att informera om rörelsebaserade gränssnitt, främst huvudrörelser samt termen headgaze och 

vad denna interaktionsmetod betyder. Sektion 2.5 presenterar termen huvudmonterad skärm samt tar 

upp viktiga egenskaper för både för- och nackdelar. I sektion 2.6 presenteras appliceringen av VR i 

fastighetsbranschen, vilka möjligheter som uppstår samt en genomgång av Wec360s demoversion av 

nuvarande mjukvara. Nuvarande riktlinjer och metoder för tredimensionell interaktion presenteras i 

sektion 2.7. För den sista sektionen, 2.8 definieras mål och sikten för detta projekt. Även förväntade 

bidrag till forskningen samt objektiv och forskningsfrågor med följande begränsningar kommer tas upp 

i den sista sektionen.  

2.1 Virtuell verklighet med tillhörande relaterade koncept 
Sedan sent 80-tal har VR presenterat sig i olika former, till detta följde en rad olika definitioner av vad 

VR faktiskt innebär. Brooks (1999) definition av VR följer:”a combination of various interface 

technologies that enables a user to intuitively interact with an immersive and dynamic computer-

generated environment”. Flera år senare studerade Sherman och Craig (2003) VR och ansåg att VR 

fungerade mer som ett medium uppbyggt av interaktiva simulationer som känner av och baserar 

aktioner på användarens position, rörelse och manuella inmatningar. Med de samlade data svarar VR-

enheten med en förstärkt ”feedback ” på användarens samlade värden, som i sin tur skapar en värld 

som användaren kan fördjupa sig i, alltså en virtuell miljö. Samtidigt ser Bowman, Kruijiff, LaViola, och 

Poupyrev (2004) definitionen av VR som en förstapersons vy som kontrolleras och hanteras i realtid.  

Sherman och Craig (2003) tar de upp fyra element som har stor vikt i användandet och utvecklandet av 

VR-gränssnitt. Elementen följer; sensorisk feedback (sensory feedback) på handlingar, interaktivitet 

(Interactivity), en virtuell värld (a virtual world) samt fördjupning (immersion). En virtuell värld är miljön 

och innehållet som bygger upp ett medium, i detta fall skapas en form av virtuellt utrymme att röra sig 

i och interagera med. En viktig del i denna värld, för att den ska kännas mer verklig, är sensorisk 

feedback. Sensorisk feedback ger relevanta svar och feedback på användarens handlingar. 

Interaktiviteten är ett tillfälle för användaren att interagera med världen för att göra upplevelsen mer 

levande. Fördjupning baseras på känslan att ha stigit in i en separat värld eller ett medium och kan 

därigenom interagera naturligt utan avbrott (Sherman och Craig, 2003). Känslan av fördjupning förklarar 

Sherman och Craig också som att vara djupt fokuserad eller mentalt upptagen. En synonym för 

fördjupning är närvaro (presence). Samtidig närvaro (co-presence) och förståelsen för miljön och 

interaktionerna omkring sig antar stor effekt från fördjupning och vilken nivå av fördjupning användaren 

känner (Sherman och Craig, 2003). 

Virtuell verklighet antar flera former och synonymer och relaterar även till närliggande koncept. Idag 

finns många definitioner på vad VR är, eller ska vara – termen virtuell verklighet formades under den 

senare delen av 80-talet (1987) av Jaron Lanier. Innan detta årtal fanns det entusiaster och pionjärer 

som namngav den dåvarande teknologin för huvudmonterade skärmar: artificiell verklighet, förbättrad 

verklighet, digital verklighet är ett fåtal av de tidiga termerna (Sherman och Craig, 2003). Samtidens 

tankar för VR lägger stor vikt på hårdvaran och hur den ska utvecklas för bra effektivitet och anpassning. 

Samtidigt är det viktigt att behovet för en uppdaterad definition av närvaro och telenärvaro för att inte 

stanna i spåren, utan att ta sig förbi de hårdvarufokus som råder inom VR-gemenskapen idag. 

Telenärvaro är en term som beskriver möjligheten för användaren att direkt interagera med en fjärran 

miljö som upplevs fysiskt närvarande och autentisk från ett förstapersonsperspektiv (Sherman och Craig, 

2003). Kortfattat är telenärvaro och VR väldigt närliggande, alternativt synonyma.  

Idag sammanfaller inte VR och förstärkt verklighet (eng. augmented reality) (AR) på samma sätt som 

förr. VR och AR är idag två separata teknologier som applicerar sig på olika sätt, men har liknande visuella 
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element. Förstärkt verklighet är en av de närliggande koncept som ofta felaktigt jämförs med VR i 

populärvetenskapliga sammanhang (Adam 1993). AR antar miljön omkring användaren med hjälp av 

kameror på headsetet som strömmar en bildsekvens till användarens HMS. Med hjälp av AR-teknologi 

kan mjukvarurenderade objekt komponeras in i bildströmmen och interageras med användaren (Adam 

1993).  

Virtuell omgivning (VO) är också en term som används för att beskriva VR. VO antar två former av 

definition enligt Sherman och Craig (2003). En definition följer – VO är en representation av datoriserade 

modeller av system, nätverk, baser, noder som interaktivt kan upplevas och interageras med samt antar 

möjligheten av bli manipulerad av omgivande faktorer som väggar, möbler (Sherman och Craig, 2003). 

Den andra definitionen av VO beskrivs som en instans baserat på en virtuell värld presenterat igenom 

ett aktivt, digitalt medium (Sherman och Craig, 2003). Den andra definitionen kan tolkas och diskuteras 

för att vara lik eller direkt vara dagens form av dagens version av VR. Innebörden för VO tenderar att 

ofta anta en mer pragmatisk och professionell presentation än VR, därmed använder många forskare 

termen VO istället för VR, för att inte blanda samman de kommersiella med det professionella och 

vetenskapliga (Bowman, 2004). I denna rapport kommer termen virtuell verklighet fortfarande 

användas då undersökningsområdet ligger närmare kommersiella teman.  

De olika formerna av HMS och VR antar likheter man antar samtidigt en större mängd olikheter i 

applicering och användning. Även fokus för de olika VR-produkterna ligger på olika nivåer av hedonism 

och pragmatism (Adam 1993). Litteraturen för detta avsnitt består av Adam (1993) vars studier lägger 

vikt på teknologin och förståelsen bakom VR och dess närliggande koncept. Sherman och Craig (2003) 

definierar VR som ett medium och talar brett om funktion och tanke bakom utveckling och historik. 

Fördjupning faller också inom Sherman och Craig (2003) domän. I denna rapport kommer Sherman och 

Craig (2003) fyra element tas stor hänsyn till samt definitionen av VR som kommer följas är Sherman 

och Craig (2003) definition för VO/VR ”…en instans baserat på en virtuell värld presenterat igenom ett 

aktivt, digitalt medium ”.  

För denna studie är VR den absoluta grunden. Detta är mediet och den värld som kommer huseras och 

tillhandahålla all användarupplevelse och interaktion. Interaktionen mellan olika former av VR och HMS 

ter sig lika men har vissa skillnader, som tidigare nämnt. I fallet för denna studie kommer kontrollen och 

inmatningen för VR-enheten ske med huvudrörelser och en kontrollform som kallas ”headgaze ” (se 

sektion 2.4). Funktionaliteten för en VR-enhet kommer vara minimal i denna studie därför kommer en 

VR-modell av ”cardboard-modell ” användas. Denna modell erbjuder enbart en armatur med linser, inga 

knappar eller sensorer kommer finnas tillgängliga. Denna modell kommer användas då den var 

tillgänglig under studietiden samt det är denna form av VR-modell som just nu är mest tillgänglig och 

ekonomiskt tillgänglig för majoriteten av slutanvändare. Kontrollen över mjukvaran kommer inte vara 

baserad på knappinmatning, röststyrning eller kameragester, huvudrörelser kommer vara den primära 

inmatningsmodaliteten.  

Kommande sektion handlar om grafiska gränssnitt i VR-miljö. Här kommer definitioner presenteras, 

olika former av visningsmetoder, problemområden samt lösningar.  

 

2.2 Grafiska gränssnitt i virtuell verklighet 
Det finns gränssnitt av många slag överallt idag, många gränssnitt är svåra att upptäcka och andra tar all 

ens fokus. Grafiska gränssnitt är de ansikte som visas utåt och låter användaren se på, lyssna på, prata 

med eller i någon form tillåta en interaktiv dialog (Hartson och Pyla, 2012). I en värld av otaliga analoga 

och naturliga gränssnitt har det grafiska gränssnittet ofta varit standard för digitala produkter, 

startpunkten för det grafiska gränssnittet anses vara när Apple utvecklade sin första serie av ”Mac-
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datorer ”, dock uppfattas denna startpunkt som diskutabel (Hartson och Pyla, 2012). För att förstå 

kommande iterationer och utveckling av gränssnitt är det viktigt att känna till historia och dåtidens fokus 

under utvecklingen av grafiska gränssnitt (Butow, 2007). 

Grafiska gränssnitt har utvecklats och gått igenom många faser över sin livstid – i början handlade 

skillnader i utveckling om spartanska ämnen som hur många färger som kan visas i färgpaletten men 

har igenom sina livsfaser utvecklats och bytt fokus flertalet gånger. Ett konstant faktum som än idag är 

högt aktuell i utvecklingen är fönster (windows), knappar (buttons), menyer (menus), verktygsfält 

(toolbars), scrollfält (scrollbars) – sammanfattat som ”widgets ”. I sammanhang av widgets och grafiska 

gränssnitt är det svårt att undvika termen och akronymen WIMP som baseras på fönster (windows), 

ikoner (icons), menyer (menus) samt pekare (pointer) (Butow, 2007). I forskning och utveckling av 

tvådimensionella gränssnitt är WIMP bara en av de designriktlinjer som är tillgängliga, andra bygger på 

ämnen som ”skeumorfism ”. Skeumorfism är en term som används vid utveckling av ett gränssnitt som 

har rötter i vår värld och antar därför utseende och funktion därefter. Ett exempel och designritlinjer 

som passar väl in är skrivbordsmetaforen. Moderna operativsystem antar skepnad av ett skrivbord, en 

plats där du har dina arbetsverktyg (ikoner och program) samlade (Butow, 2007). Skrivbordet 

utvecklades under 1980-talet för att göra datoranvändandet mer intuitivt och enklare att relatera till, 

viktigt att komma ihåg är att Pc:n var ett nytt ting (Hartson och Pyla, 2012). Skrivbordet möjliggör snabb 

åtkomst av verktyg och filer samtidigt som interaktionen kräver minimal kognitiv belastning tack vare 

affordansen för ett skrivbord (Butow, 2007) (se sektion 2.5). 

Ett tredimensionellt gränssnitt (3D UI) är ett gränssnitt som inte nödvändigtvis förhålls till widgets eller 

WIMP – ett 3D UI tillåter användaren att interagera i alla dimensioner, likt verkligheten (Bowman et al., 

2004). Den naturliga skillnaden mellan 2D UI och 3D UI är djupet. Att indikera och tydligt visa skillnader 

i djup är en central aspekt för god interaktion med applikationen. Bowman påpekar att interaktion som 

innefattar djup måste göra det möjligt för användaren att avgöra vilket djup hen interagerar på. Djup 

kan parametriseras och visualiseras på olika sätt – dessa sätt delar Bowman in i fyra kategorier. Första 

kategorin är statiskt djup (static depth). Detta är djupinformation som är monokulärt, vilket betyder att 

det är möjligt att se djupet på en statisk bild, med ett öga (Bowman et al., 2008). Statiskt djup förknippas 

med fågelperspektiv, skuggor, ljussättning, textur och ocklusion. Den andra kategorien är okulär-

motoriska signaler som påverkar användarens okulära muskelsystem igenom muskelspänningar 

definierade som anpassning (accomodation) och konvergens (convergens) (Bowman et al., 2008). 

Rörelse i djupled, eller ”parallax ” är den tredje kategorin. Parallax bygger på rörelse av två djupledsplan. 

Planet som är grundast rör sig snabbare än de plan som ligger djupare i synfältet vilket skapar en effekt 

av dynamiskt djup. Den sista kategorien innefattar två termer – binokulär olikhet vilket bygger på 

skillnaden som uppfattas mellan två bilder som visas för varje öga samtidigt. Den andra termen är 

stereoseende. Stereoseende bygger på seendet av två avskilda bilder som med hjälp av hjärnans visuella 

cortex sammanflätar dessa bilder till en bild med djupsignaler samlat från båda observerade bilder 

(Bowman et al., 2008).  

Sundström påpekar att det finns en ansats för att beteckna hierarki i ett grafiskt gränssnitt – denna 

ansats innefattar användandet av storleksrelationer, färgvärden och konstrastvärden (Sundström, 

2005). I sammanhang för VR-upplevelser så används dessa verktyg, men på olikt vis – storleken har nu 

tillfälle att manipuleras med hjälp av djupet istället för faktisk storleksändring på objektet. Dessa verktyg 

kan presentera information och objekt på flera olika sätt. Med hjälp av skugga och färg kan ett objekt 

uppfattas svävande i luften.  
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I det nya VR-området förklarar Sundström (2015) hur utvecklare påtvingar en vriden variant av det 

tvådimensionella grafiska gränssnittet, in i det tredimensionella planet. En anledning för detta är att 

anpassa innehåll för människans begränsade fokusområde vid användande av VR och HMS (Sundström, 

2015). Även då människan upplevs ha drygt 100° vertikalt och 200° horisontellt synfält så anses bara de 

centrerade 70-80° vara direkt fokusområde (Ryan et al. 2012). VR-gränssnitt som inte förhåller sig till en 

3D-värld kan anpassas för att fungera, men är sällan optimalt. En form av optimering berör de tidigare 

nämnda verktygen för att skapa hierarki, storlekrelation (Sundström, 2015). En 2D-meny kan inte anta 

samma djup i VR som i icke-VR-användning (t.ex. för skärmar, mobiltelefoner ). Menyn måste anta ett 

anpassat avstånd för inte upplevas påträngande och svårhanterat, menar Sundström. En sidoeffekt av 

detta kan innebära sämre läslighet och svårigheter att urskilja bokstäver och symboler. Sundström 

påpekar att ett bra val är att designa objektet (menyn) så att djupet är dynamiskt och upplevs 

omringande. Menyn är då mer dynamisk och anpassas efter användarens rörelseinmatningar. Menyn 

antar formen av en sfär som sluter sig runt användarens synfält. För att behålla god läslighet och minska 

sökande och förvirring hos användaren uppmanar Sundström att begränsa mängden, och svårigheten 

på informationen som visas. Viktigt att tillägga är att förhålla och anpassa information för visning av 

människans okulära fokusfält. 

I denna studie har grafiska gränssnitt 

större betydelse. I samband med 

inmatningsmodaliteten och 

kontrolltekniken headgaze kommer 

grafiska gränssnitt utgöra grunden i 

denna studie. Sambandet mellan 

headgaze och grafiska gränssnitt kan 

ta form på flera olika sätt – i denna 

studies fall rör det sig om grafiska 

objekt som interageras med hjälp av 

headgaze. I studien tar de grafiska 

gränssnitten främst form som noder. 

Dessa noder är statiska men svävar i 

luften och bör representera en 

funktion för att förflytta sig till andra 

rum i VR-världen (se figur 1).  

 

 

Detta gränssnitt tillåter användaren att gå ifrån rum till rum utan att använda fysiska knappar, flytta eller 

interagera fysiskt direkt med VR-enheten eller ange övriga kommandon. Interaktionen kräver bara att 

användaren placerar pekaren på markören för en förbestämd tid, för att förflyttas till nästa rum. Dessa 

markörers placering samt förbestämda aktiveringstid kan potentiellt utgöra problem och försämra 

användarupplevelsen. Markören kan aktiveras av misstag p.g.a. placering eller kort aktiveringstid. Dessa 

problem, samt problem som framkommer under test och utvärderingen ska undersökas och 

lösningsförslag ska anges.  

Kommande del ska definiera och kort förklara skillnader med HMS och VR-headset, för både 

användning, utveckling och applicering. Även för och nackdelar för HMS kommer tas upp i relation till 

VR-headset. 

Figur 1- Ett återskapat exempel på en grafisk nod som förflyttar 
användarperspektiv till annat rum i den virtuella fastigheten- se markör 
med pil 
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2.3 Användarupplevelse  
Användarupplevelsen (UX) är inget nytt i teknikvärlden, men definitionen av UX tenderar att aldrig stå 

fast utan ändras beroende på applicering och vem som talar. Nielsen och Norman (n.d) samlar meningen 

för UX och påpekar att UX innefattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget och 

dess produkter. Samtidigt som den internationella organisationen av standarder (ISO) definierar UX på 

följande vis: ”…Ergonomics of human-system interaction, provides guidance on human-system 

interaction throughout the life cycle of interactive systems – ISO 9241-210 (2010) ”. UX inkluderar 

användarnas emotioner, perception, preferenser, fysiska- och psykiska respons samt beteende och 

prestation, under och innan användning.  

Hassenzahl och Tractinsky (2006) presenterar två olika sidor av UX – Pragmatism och hedonism. 

Pragmatisk UX refererar de till produktens egenskaper att stödja avklarnad av ”do-mål ”, som t.ex. att 

ringa ett samtal. Hedonismen i UX kopplas med produktens egenskaper att stödja avklarnad av ”be-mål 

”, som t.ex. vara glad. Den pragmatiska kvalitén relateras till hur produktiv en produkt kan vara när en 

specifik uppgift ska klaras, samtidigt som den hedoniska kvalitén fokuserar på självet och den ens egen 

plats med produkten (Hassenzahl, 2008). Hassenzahl påpekar att det finns ett linjärt samband mellan 

pragmatism och hedonism. Pragmatiska kvalitéer kan leda till avklarnad och upplösning av hedoniska 

kvalitéer. Hedoniska kvalitéer leder dock direkt till användarupplevelsen. Pragmatiska egenskaper 

tenderar att betona individens ”beteende-mål ”, samtidigt som hedoniska egenskaper betonar 

individens psykologiska välmående (Hassenzahl, 2008). 

Hassenzahl och Tractinsky samt Hartson och Pyla, menar att en viktig faktor för kvalitativa 

användarupplevelser är användbarheten. Användbarhet, likt UX har en ständigt föränderlig karaktär och 

tenderar att skifta definition beroende på tid och person. Användbarhet definieras som ” den gräns som 

en produkt tåls användas av specifika användare för att nå specifika ändamål med effektivitet, precision 

och nöjdhet, i en speciell kontext – ISO standard 9231-11 (ISO, 1999). Dock är effektivitet inte nog för 

att göra användaren nöjd i många fall. Detta p.g.a. då användare också söker efter en form av emotionell 

tillfredställelse som också är en viktig del av UX (Hartson och Pyla, 2012). De emotionella är den 

komponent av UX som berör användarnas känslor, känslor som; nöje, estetik, njutning, önskvärdhet, 

originalitet, engagemang och attraktion för att nämna några. Emotionella komponenter kan även beröra 

djupare mänskliga faktorer som självsäkerhet, ägandestolthet och en form av bidragande till samhället. 

Importansen för detta presenteras av Hassenzahl, som påpekar: ”att den mest grundläggande 

anledningen att ta användarnöje i åtanke är den humanistiska vinkeln att nöje och glädje är grunden för 

livet ”(Hassenzahl, Beu och Burmester, 2001). Detta må vara en abstrakt tanke men värdet ligger i 

tanken att de kvantitativa data som effektivitet och precision baseras på, inte alltid är nyckeln till god 

UX. 

Ett vanligt koncept för att förbättra UX i olika system är affordans (Gibson, 1979). Affordans är den 

funktion som en situation eller objekt tillåter användaren att göra, t.ex. ett handtag afforderar att vridas 

och tillåter dörren att öppnas. Hartson (2003) presentera fyra former av affordans – kognitiv (cognitive), 

fysisk (physical), sensorisk (Sensory) och funktionell (functional) affordans. Kognitiv affordans hjälper 

användare att naturligt tänka, lära och komma ihåg viktiga delar. Fysisk affordans hjälper användaren 

att klara av fysiska händelser, som att klicka eller styra en pekare. Sensorisk affordans berör seende, 

hörsel, känsel, smak, doft – användarens sinnen. Den fjärde och sista formen av affordans är funktionell 

affordans som hjälper användare få saker gjort och hjälper användaren att använda systemet på korrekt 

sätt för att kunna arbeta (Hartson, 2003). 

En framstigande fråga gällande affordans gäller hur väl det fungerar ihop med diverse 

inmatningsmetoder. För HMS-enheter så är affordanser ett stort steg i rätt riktning och tillåter 

användaren att komma ett steg närmare totalt naturligt beteende. Men vad betyder detta för 
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användandet av headgaze i VR? Som tidigare nämnt bygger affordans på objekt och händelser som 

tillåter naturliga interaktioner som i sig bygger på tidigare händelser. Exemplet då ett handtag afforderar 

att vridas på vilket leder till en öppen dörr kan fungera väl för HMS-enheter som ofta har tillhörande 

handkontroller. Det är även diskutabelt hur headgaze faktiskt fungerar tillsammans med affordans, till 

viss del kan element ifrån både headgaze och affordans fungera ihop. I denna studie kommer headgaze 

och affordans inte fungera optimalt tillsammans då merparten av interaktionerna tenderar att involvera 

rörelser och händelser som inte kan replikeras med VR-enheten. För VR-enheter, i detta fall med 

headgaze-inmatning, så blir interaktionerna och affordansen annorlunda. Då handtaget inte kan direkt 

vridas med hand- och armrörelse, utan sköts med huvudrörelser, blir interaktionen mindre naturlig. I 

vissa fall kan denna onaturliga interaktion även bryta andra aspekter för VR, exempelvis fördjupning. 

Naturliga affordanser kan förekomma med headgaze, men i studiens fall faller affordans bort då 

kroppsrörelse och interaktion med objekt i hemmet naturligt inte sköts med huvudrörelse. Dock bör 

inte affordans och headgaze separeras helt då dessa kan fungera ihop under andra omständigheter, 

exempelvis i spel. 

Affordans kan anta olika former, för denna studie passar de flesta former in inte ihop med headgaze. 

Fysisk affordans är ett undantag då, i detta fall hjälper användaren att använda VR-enheten på rätt sätt. 

Även då inga fysiska knappar används i denna studie gäller ändå förståelse för affordansen av grafiska 

objekt i VR-Världen. Med detta sagt går det att diskutera för att pekaren, som fungerar som en 

muspekare utan fysisk inmatning, antar delar av den fysiska affordansen som relaterar till en 

datormuspekare. Användaren aktiverar (klickar) med huvudrörelser vilket kan emulera ett musklick från 

datoranvändning. Detta kan även relateras till Nielsens heuristik gällande ”igenkänning hellre än 

erinring” (Recognition rather than recall) Nielsen och Norman (n.d). Denna heuristik påpekar att tidigare 

erfarenhet väger mer i relation till användbarhet och intuition än återinlärning eller återskapandet av 

minne från tidigare bemötande med liknande händelse eller produkt. VR-användare i denna studie antas 

även vara datoranvändare, på så sätt bör det vara enklare för datoranvändare att anamma och förstå 

funktionalitet och mening med headgaze och pekarens samspel i VR-världen. Dock är detta bara ett 

argument och kräver vidare studier för att fastställa dess validitet. 

I denna rapport kommer definitionen för UX referera till Hassenzahl och Tractinskys definition. 

Definitionen lyder: UX är en konsekvens av en användares interna status, karaktären av de designade 

systemen, samt kontexten där interaktionen tar plats (Hassenzahl och Tractinsky, 2006). Denna 

definition betonar en emotionell inverkan för användare (Hassenzahl och Tractinsky, 2006) Även 

Hassenzahls tidigare förklarade pragmatiska och hedoniska kvalitéer som influerar kvalitativ UX, 

kommer även antas i denna rapport. En viktig aspekt att ha i åtanke igenom detta arbete är att UX inte 

kan vara direkt designat, utan en användarupplevelse kan bara bli designad för, en upplevelse kan bara 

bli upplevd. UX är betonat att vara en användarupplevelse som fyller användares subjektiva, hedoniska 

och pragmatiska mål. Detta med respekt för användarkontext för hög användbarhet och en eftertraktad 

emotionell inverkan. 

 

2.4 Inmatning, utmatning och headgaze 
Interaktiviteten i en VR-värld är totalt baserad på olika former av inmatningar och utmatningar (Mine, 

1995). Inmatningar är det språk som VR-enheten lyssnar på, den metod som tillåter användaren att 

kommunicera och uttrycka sin vilja och behov. Utmatningar är de svar som VR-enheten ger, hur den 

presenterar resultat baserat på användarens inmatningar (Bowman et al., 2008). Interaktionen mellan 

användare och VR-värld kan ske på olika sätt – Mine (1995) nämner tre interaktionstekniker som 

används med VR. Dessa tekniker är ”fysiska kontroller ” – kontrollfunktioner som ofta baseras på en 

skeumorfisk motsvarighet, så som knappar, reglage, spakar, hjul ”virtuella kontroller ” berör naturliga 
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objekt i VR-världen, t.ex. en naturligt fungerande bok för att presentera information. Sista finns den, 

tidigare nämnda, ”direkt användarinteraktion ” som innebär direkta hand- och huvudrörelser som 

inmatningsmetod för att manipulera och specificera parametrar i VR-världen. 

Rörelsespårare kan användas för flertalet områden. Welch och Foxlin (2002) menar att det finns 

(åtminstone) fem primära användningsområden för rörelsespårning i VR. Första området gäller kontroll 

över användares vy, vilket ger användaren kontroll över positionering och orientering vilket skapar en 

simulerande känsla. För det andra kan rörelsespårning användas för navigering och riktning. Det tredje 

området gäller hantering av objekt och enklare manipulering. Det sista användningsområdet för 

rörelsespårning gäller spårningspunkter för objekt och animationer, dock tenderar denna form av 

spårning att passa bättre för relaterade ämnen om AR. Ett problem som kan uppstå med spårningsteknik 

är spårningsfel som bryter fördjupning som användaren upplever i VR-världen (Welch och Foxlin 2002).  

En annan interaktionsteknik, som kommer ha mer tyngd i denna rapport, är huvudrörelse (headgaze). 

Headgaze är ingen ny interaktionsteknik utan har varit tillgänglig sedan 1990-talet. Inaktiviteten för 

forskning inom VR har varit en stor faktor för stoppet av headgaze-studier under en längre period, 

menar Oculus VR. Headgaze är en av de mer intuitiva och användbara interaktionsmetoderna (Oculus, 

2015a). Headgaze bygger på användarens rörelseinmatnings som i kombination av en pekare (view 

point) kan aktivera och manipulera objekt i världen (Mine, 1995). Pekaren är oftast centrerad i 

användarens FOV, men har möjlighet att anpassas för höger eller vänster ögas centrerade FOV. Siktet 

följer användarens blickfokus, när ett aktiverbart objekt stirras på över en förbestämd kortare tid, ändras 

utseendet på pekaren. Därefter är objektet kopplat till användaren och kan börja manipuleras (Mine, 

1995). Detta skapar ett intuitivt och tillgängligt sätt att använda systemet igenom användarens 

huvudrörelse och pekaren i VR-gränssnittet. Headgaze har definitivt flera starka användningsområden i 

VR och kan implementeras till alla former av VR, HMS och AR. Welch och Foxlin (2002) menar att 

headgaze är den metod som uppfattas som en av de bättre och mer anpassningsbara 

inmatningsmetoderna. Dock nämns det även att fördjupning är en av de faktorer som drar stor nytta av 

headgaze och drar stor nytta av headgaze intuitiva användning. Detta ställer då frågan om vilka aspekter 

och metoder som inte fungerar väl tillsammans med headgaze, samt av vilka anledningar. Samtidigt som 

fokusområdet inte ligger på tillgänglighet, så har headgaze-metoden en viss fördel för förbättrad 

tillgänglighet i VR-system då enbart muskler över axelhöjd krävs för funktionell användning. Headgaze 

uppfattas intuitivt, många VR-användaren har tidigare använda en PC med mus, på samma sätt som en 

muspekare kan välja och manipulera objekt för en PC, kan headgaze-pekaren göra det samma för VR-

applikationer (Mine, 1995). 

Headgaze framkallar även ett par problemområden. Dessa problemområden är typiskt inte av allvarlig 

nivå men kan ändå utgöra användbarhets- och njutningsproblem. Ett problemområde gäller 

tidsperioden som användaren behöver stirra på valt objekt – en längre tidsperiod (stirrtid – headgaze 

time) minskar antalet felval samt minskar mottagligheten och reaktiviteten för gränssnittet (Welch och 

Foxlin, 2002). En framkommande fråga kan då bli; vad bör väljas? Om ett felval med kort tidsperiod kan 

avslutas och ett rätt val kan upprättas under kortare eller samma tid som en längre tidsperiod, så ska 

den kortare stirrtiden väljas. Dessa riktlinjer kan vara svåra att följa och anpassa, men som sagt är de 

bara riktlinjer och existerar bara för att vägleda under utvecklandet. Ännu en riktlinje för headgaze-

metoden är en stirrtid på 500-800 millisekunder- detta skapar en känsla för ett responsiv system som 

följer användarens tankar, men aktiveras inte på varje instinktiv eller svepande rörelse (Welch och 

Foxlin, 2002). En stirrtid på över 800 millisekunder är onaturligt lång tid, människan stirrar sällan längre 

än 900 millisekunder på samma objekt samt känslan för ett icke-responsiv system ökar (Welch och 

Foxlin, 2002). En god funktionalitet för längre perioder av stirrtid gäller presentation av detaljerad 

information om de observerade objekten. Detaljerad information bör dock presenteras på separat plats, 

eller separat djupnivå i VR-världen. 
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Som kontrast till den traditionella headgaze-metoden som presterats, finns metoder som använder sig 

av en annan form av headgaze. En annan form av headgaze fungerar på liknande vis; användaren 

placerar pekaren med hjälp av huvudrörelser, på ett objekt. Därefter aktiveras objektet igenom ett 

fysiskt knapptryck. Exempelvis kan pekaren placeras på en knapp, för att aktivera knappen krävs ett 

fysiskt knapptryck av användaren. Mjukvarumässigt är denna metod likgiltig den traditionella headgaze 

metoden där användaren väntar ut en stirrtid för aktivering. Dock finns det rum för diskussion gällande 

användbarhet och användarupplevelse gällande fysisk inmatning och fördjupning. Båda formerna av 

headgaze har positiva aspekter och har därav olika implementeringsområden för olika former av VR-

mjukvara. Ett exempel gäller Samsung Gear VR där både knappar och tryckkänsliga paneler finns 

tillgängliga, dessa fysiska gränssnitt används för att utföra uppgifter som manipulera, backa, aktivera, 

flytta, spola (Samsung, 2017).  

Metoden att använda användarens headgaze för att styra och manipulera objekt är benämnt olika av 

olika författare, Oculus VR och Samsung VR kallar headgaze-metoden för strålkastning. Dock definierar 

Mine (1995) att strålkastning baseras på användning av virtuella strålobjekt för att peka ut, sikta eller 

mäta parametrar i VR-miljö. Med denna konflikt av definitioner i åtanke så kommer denna rapport 

benämna denna metod som headgaze och bortse ifrån liknande definitioner för strålkastning.  

Welch och Foxlin (2002) påpekar även att headgaze är en inmatningsmetod som har goda grunder i vår 

värld och fungerar på liknande sätt. Användaren tenderar att fokusera på objekt som hen interagerar 

med. Likt VR-världen där användaren fokuserar blicken på objekt och menyer som hen vill interagera 

med. På så sätt menar Welch och Foxlin att affordans är en inverkande faktor för design av kvalitativa 

grafiska gränssnitt. Utförandet av en uppgift med ett objekt utförs dock inte med en blick utan med 

armar och händer.  

Ännu ett känt problemområde med headgaze-metoden är att användaren alltid tenderar att titta på 

den presenterade informationen och kan på så vis ”tappa bort ” VR-gränssnittet (Oculus VR, 2015a). När 

en användare tappar bort gränssnittet finns chansen att användaren tror att systemet är inaktivt eller 

otillgängligt. Vilket kan skapa frustration och förvirring när funktioner och rörelser inte fungerar som 

förväntat. Oculus VR presenterar preliminära lösningsförslag för detta problem. Lösningen gäller att 

gränssnittet bör försvinna eller gå ur fokus när användarens headgaze går utanför en förbestämd vinkel 

i FOV:n. En alternativ lösning är att ha gränssnittet flytande och följande efter användarens headgaze 

och rörelseimatningar. 

2.5 Huvudmonterad skärm  
HMS är en term som visar sig i konkret form vara väldigt lik ett VR-headset. En del företag samt forskare 

väljer att slå samman termerna för enkelhetens skull (Adam 1993). Ett VR-system kräver en form av 

minnesenhet, grafikenhet för uppspelning, applikationsmjukvara samt spårningsverktygen som får VR-

headsetet att agera naturligt för användaren. En annan variant av virtuella omgivningar kan innefatta 

panoramaskärmar eller projektorer som med hjälp av en Pc eller annan konsol utgör en virtuell 

omgivning för användaren (Brooks, 1999). Dessa olika varianter av VO/VR har alla sina framstående och 

mindre framstående egenskaper. HMS anses vara den teknik som låter användaren fördjupa sig mest 

och ta en mer naturlig plats i den virtuella världen (Adam, 1993). HMS är en huvudmonterad skärm som 

tar form som ett täckt cyklopöga som stänger ut allt extern ljus samt projicerar stereoskopiska bilder 

igenom en eller två skärmar som är justerade framför användarens ögon (Adam, 1993). De senaste åren 

har HMS-enheter så som Playstation VR eller HTC Vive tillåtit utvecklare att nå ut till användarna på ett 

nytt sätt både för hedoniska aktiviteter och pragmatiska aktiviteter. 

Att urskilja HMS och VR kan upplevas förvirrande då produkterna är lika. Kortfattat samlas enheter som 

har skärm med inbyggd beräkningsenhet och grafikprocessor som en VR-enhet, exempelvis Samsung 
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Gear VR eller Google Daydream (Google, 2016). Huvudmonterade skärmar är en enhet som kräver 

extern beräkning från aningen konsol eller PC, därav är huvudbonaden bara en externt kopplad skärm 

utan beräkningskraft (Sony, 2016; Adam 2013) Igen så väljer både företag och forskare att blanda dessa 

termer men i denna rapport säras termerna för att enklare uppfatta vilken enhet som tar aktuellt fokus. 

Dock ligger fokus i följande kapitel på VR och mindre fokus på HMS. 

Gällande både HMS och VR-enheter så innefattas en mängd specifikationer. Ett antal specifikationer 

som är intressanta för denna studie är: synfält (Field of view - FOV) samt betraktningsområde (Field of 

regard – FOR) samt upplösning och pixeltäthet (Bowman et al., 2004). FOR gäller för de grader av 

synvinklar som omgiver användaren, eller applicerat för VR, det maximala antalet synvinkelsgrader av 

som kan uppfattas på en skärm. Detta antal grader kan exempelvis anpassas för sfär- och 

cylinderformade skärmar. Vilket påpekar att en sfärisk eller cylinderformad virtuell värld skulle uppfattas 

som 360° FOR om användaren centreras i världen (Bowman et al., 2004). FOV är synfältets grader som 

tillåter användaren att se och uppleva bildmedium avgränsat för en mindre eller lika stor vinkelspann 

relaterat till människans synfältskapacitet (ca 200°)(Bowman et al., 2004; Ryan et al., 2012). En faktor 

som direkt berör användarens fördjupning är relationen mellan FOR och FOV. VR-headset tenderar att 

har en hög FOV som huseras i en mindre FOR – detta ökar känsla för upplösning och ger ett större synfält 

men kan anta förvrängningar i synfältet (Bowman et al., 2004). En låg FOV räknas ofta mellan 60°-80° 

och kan ge användarna illamående och tunnelseende, ett generellt minimimått är 90° FOV för VR-

headset (Oculus VR, 2015a; Google, 2016). 

Moderna VR-headset antar ett medelvärde på drygt 95° FOV (Google, 2016). FOV är en statisk vinkel, 

dock är ett VR-headset dynamiskt och tillåter användare att rotera och orientera sig för att uppfatta en 

större del av betraktningsområdet (FOR) (Bowman et al., 2004). En frisk användare utan led- och 

muskelsjukdomar har möjlighet att rotera huvudet. Följande vinklar representerar komfortzon och 

maximal vridning för respektive huvudriktning. 30°-55° horisontellt (vänster och höger), uppåtriktad 

vridning: 20°-60°. Nedåtriktad vridning antar ett värde på drygt 12°-40° (Alger, 2015). Dessa värden är 

viktiga för kommande utveckling av mer användarcentrerade gränssnitt och en höjd nivå av UX för 3D 

UIs. Synvinkelsvärden är imperativ data för kommande iterationer av 3D UIs – vad ska placeras inom 

den initiala synvinkeln, hur information ska presenteras osv är viktiga aspekters som synvinkelsdata ger 

insikt för.  
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Figur 2- Algers (2015) visualisering av människans gränser för huvudrörelser. 

Förutom synvinklar är djup en viktig aspekt för hur objekt ska presenteras i en virtuell värld. En viktig 

funktion för VR-upplevelser är fungerande stereoskopi som tillåter användaren att uppleva dynamiskt 

djup på ett annars tvådimensionellt bildmedium (Bowman et al., 2008). Stereoskopi kräver att 

omständigheter är korrekta för att användas rätt för VR. Objekt som upplevs vara längre än 20 meter 

ifrån användaren tappar sin stereoskopiska effekt och upplevs som en obegriplig samling partiklar. 

Objekt som är närmare än 75cm upplevs inkräktande och kan få användaren att uppleva skelögdhet 

(Alger, 2015).  

En aspekt som berör flertalet områden som fördjupning, läsbarhet och användbarhet är spatial 

upplösning (Bowman et al., 2004). Spatial upplösning är en term som baseras på bildkvalité som 

relateras till upplösning och pixeltäthet för VR-headsetet. Upplösning mäter antalet pixlar som huseras 

på bredden samt höjden för skärmen. Pixeltäthet mäts i ”dots per inch (DPI) ” och utgör effekten av en 

tätare bildupplevelse (Google, 2016). VR är beroende av en pixeltät skärm då detta är en stor faktor för 

djupare fördjupning samt god läsbarhet (Bowman et al., 2004).  

Andra aspekter som har stor inverkan på vyn och presentation är uppdateringsfrekvens, ergonomi och 

skärmuppdatering (frames per second-FPS). Uppdateringsfrekvens uppdaterar skärmen enligt bestämd 

frekvens, exempelvis 60Hz vilket betyder 60 skärmuppdateringar per sekund (Bowman et al., 2004). 

Denna frekvens är konstant, oberoende av renderingar på skärmen. Ergonomin är viktig då 

användarupplevelsen blir betydligt sämre om headsetet sitter illa eller skaver. En vanlig lösning brukar 

vara vaddering runt cyklopkanten som vilar mot användarens ansikte, spännen och remmar har 

justeringsmöjligheter samt linserna i VR-headsetet kan ofta flyttas lod-och vågrätt (Sundström, 2015). 

Skärmuppdatering blandas ofta ihop med uppdateringsfrekvensen – dessa skiljer sig åt då 

skärmuppdatering inte är konstant och baseras på hur mycket som behöver renderas ut på skärmen. 

Fler objekt drar ner prestandan och sänker uppdateringsnivån (lägre FPS) (Bowman et al., 2004). 

2.6 Samarbete och VR-visningsmjukvara 
Då detta arbete undersöker VR och gränssnitt inom denna domän så krävs tillgång till mjukvara för 

kommande tester. Ett samarbete med Wec360 har fastställts – Wec360 är ett företag som satsar stort 

på innovation och utveckling inom VR och samband med fastighetsbranschen. Wec360 är främst 

inriktade på verktyg och hjälpmedel som assisterar användare i planering av bostad samt visningar av 
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fastigheter. Mjukvaran som Wec360 står till tjänst med är en rundvisningsapplikation som låter 

användaren se sig omkring i en bostad med hjälp av en VR-enhet. Bostaden är en datorrendering som 

består av foton och film från en 360° kamera med inkomponerade 3D-objekt. Applikationen kommer 

användas under testning och utvärdering, på så vis är det viktigt att mjukvaran analyseras innan och att 

existerande tekniska och UX-problem noteras.  

Även då forskningen är begränsad inom ämnet så ter sig forskningsområdet vara störst beroende av 

forskning inom gränssnitt, VR samt UX. Dessa ämnen har en stabil forskningsgrund och en stor mängd 

vetenskaplig litteratur bakom sig. Interaktion och rörelse i Wec360s mjukvara visar sig vara lik rörelse 

och interaktion i spel och mjukvaror som baseras i en öppen miljö.  

Mjukvaran som kommer användas för denna studie är en mobilapplikation som tillåter användaren att 

igenom VR-enheten kunna uppleva en visning av ett fastighetsobjekt. Applikationen tillåter användaren 

att uppleva fastigheten på distans. Med denna mjukvara ska riktlinjer som ter sig vara relevanta för VR-

applikationen undersökas med hjälp av utvärderingar och tester. Fokus kommer främst ligga på att 

skapa en kunskapsgrund för användandet av headgaze-inmatning samt hur detta relaterar till kvalitativ 

UX. Med detta sagt undersöks frågan om headgaze-inmatning är en relevant kontrollmetod för 

fastighetsrundvisnings-applikationer. 

2.7 Forskningsrelaterade designprinciper för grafiska gränssnitt i virtuell verklighet  
För att nå målet att ta fram kvalitativa riktlinjer för grafiska gränssnitt i VR-miljö är det viktigt att studera 

de riktlinjer som finns tillgängliga idag. Dessa riktlinjer inkluderar relevanta aspekter för att designa för 

tredimensionella interaktioner, VR, gränssnitt för VR samt naturlig rörelse i VR-miljö. Information som 

följer är etablerade riktlinjer som används idag för både forskning och utveckling inom VR. En notis för 

sektionen är att minnas att detta är riktlinjer och inte regler – att följa dessa riktlinjer garanterar inte en 

bra upplevelse. Flera av dessa riktlinjer kan upplevas åldrade, det är då viktigt att ta i åtanke att 

litteraturen publiceras före den kommersiella explosion av VR-enheter som satt fart på marknaden idag. 

Dessa riktlinjer kan också upplevas grundläggande, vilket fyller viss funktion i denna rapport, då de 

fungerar som en grund för de kommande riktlinjerna. De riktlinjer som presenteras följer ingen ordning 

eller hierarki.  

2.7.1 Den första riktlinjen gäller att låta användarna slippa arbeta för att lyckas med sina mål. Bowman 

(2013) påpekar att större delen VR-användare anser att rotation och vridning av huvud, och inte minst 

sin kropp, är ett onödigt steg för att nå sitt mål. Om användaren måste sträcka nacken eller vända sig 

om försämras användarupplevelsen i mindre grad – överansträngning och onaturlig vridning kan skada 

användare (Sundström, 2015). En rekommendation och riktlinje är därför att låta användarna hoppa 

över denna rörelse och planera innehåll så att det blir tillgängligt med minimal huvudrörelse. Även 

Bowman (2013) påpekar att användarkomfort är att betona för kvalitativ användarupplevelse i VR-miljö. 

Sundström påpekar också att breda rörelser och gester är att undvika då alla användare inte har tillgång 

till stora tomma utrymmen, och kan på så sätt krocka och förstöra saker i omgivningen (Sundström, 

2015). 

2.7.2 Den andra riktlinjen gäller enkel användning (ease of use) som igen förankras i vår värld. För 

enklare och behagligare användning av objekt och funktioner i en VR-miljö, bör inte objekt flyta eller 

vara rörliga vid interaktion (Bowman et al., 2008). Tack vare fysikens lagar tenderar de flesta objekt i vår 

värld att stå still och enbart flytta på sig om en extern kraft tillåter detta. Samma regler bör följas i en 

VR-miljö. Flytande objekt uppfattas onaturligt och bör ses som ett undantag istället för en regel att följa 

(Bowman et al., 2008).  

2.7.3 Tredje riktlinjen gäller headgaze – headgaze bör användas som en virtuell pekare för 

användaren. När headgaze används som en inmatningsmodalitet bör alltid någon form av pekar vara 
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centrerad i användarens FOV. Headgaze-interaktioner utan pekare har rapporterats vara svårt att 

använda. Till stor del uppstår svårigheterna då användaren måste avgöra en ungefärlig position för en 

osynlig pekare vilket kan var ansträngande under längre användning (Mine, 1995). Det är en onödig 

kognitiv ansträngning (Oculus VR, 2015b). 

2.7.4 Fjärde riktlinjen gäller visning av gränssnittet i VR-miljön. Gränssnittet bör visas i ögonnivå samt 

med ett välanpassat mellanrum mellan användare och gränssnitt. Interaktioner som kräver hög 

precision, t.ex. 3D-inmatning, bör placeras närmare användarens ögon för enklare hantering och 

manipulering (Bowman et al., 2008). Som tidigare nämnt i sektion 2.3 är den optimala distansen mellan 

användare och gränssnitt mellan en till tre meter. Gränssnitt som är närmare än denna parameter kan 

upplevas påträngande och överväldigande för användaren (Oculus VR, 2015a). Rekommendationen är 

att hålla gränssnitt närmast 75 centimeter för att undvika skelögdhet och intrång, samt 20 meters 

distans är de maximala för att behålla läsbarhet och relevans (Alger, 2015). 

2.7.5 Femte riktlinjen gäller att försöka undvika hastiga och skärrande interaktioner och visningar av 

gränssnittet samt att inte tappa uppdateringshastighet. Om uppdateringshastighet (FPS) tappas och 

upplevelsen blir hackig kan detta upplevas som ett systemfel eller prestandafel för användaren 

(Sundström, 2015; Bowman, 2014). En VR-upplevelse som inte förhåller sig till och korrelerar med 

rörelser som användaren anger kan orsaka illamående, likt längre bilfärder och båtresor. Plötsliga och 

snabba rörelser i gränssnittet kan ha samma effekt på användaren (Wilson, 2011). Rekommendationen 

är att undvika hastiga och plötsliga interaktioner och händelser, värden och parametrar för detta bör 

studeras. Nedan följer en tabell som sammanställer forskningsrelaterade designriktlinjer för 

användargränssnitt i VR-miljö. 

 

Tabell 1 – En överblick över de 5 riktlinjer som funnits – i relation till relevans i denna studie (fullständig bild finns i bilaga A) 
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2.8 Forskningssyfte och mål 
Porten till den kommersiella marknaden för VR har slagits upp. Trots detta är VR fortfarande i ett tidigt 

stadie i både utveckling, hårdvara, mjukvara, utformning och applicering (Dorabjee et al., 2015). Som en 

biprodukt för detta finns en begränsning för litteratur och forskning för både gränssnitt för VR samt 

användarupplevelse för VR-miljö (Serge och Moss, 2015). Dock finns det lite utrymme och mening för 

studier som ska anpassa traditionella inmatningsmetoder (handkontroll, mus och/eller tangentbord) till 

VR då kompabiliteten är mindre optimal. Istället bör fokus ligga på studier för anpassandet och 

utvecklandet av naturliga gränssnitt för VR (headgaze, strålkastning) menar Dorabjee et al., (2015); 

Oculus VR (2015b). Av de naturliga gränssnitten inom MDI och för VR, är headgaze en av de mest 

studerade interaktionsmetoderna. Dock anses användbarheten för headgaze vara marginell och en 

avgörande faktor för detta är begränsningen av studier rörande huvudorientering och orientering för 

headgaze som inmatningsmodalitet (Dorabjee et al., 2015).  

Syftet med denna studie är att bidra till förståelsen av vilka aspekter som bör tas i åtanke när grafiska 

gränssnitt designas för mobila VR-enheter som inriktas till kontroll av headgaze-baserade 

inmatningsmodaliteter – för kvalitativare UX vid virtuell visning av fastighet. I föregående sektion (se 

2.4) presenteras och förklaras området headgaze – headgaze kommer vara det område som faller under 

fokus för denna studie. Studien avslöjar riktlinjer som stödjer god användning av headgaze. 

Det slutliga målet för studien är att ta fram ett antal riktlinjer som ska stödja bättre användning av 

headgaze i samband med grafiska gränssnitt för en kvalitativ användarupplevelse. Målet kommer rikta  

sig främst till VR-applikationer för fastighetsvisning men kommer ha sina rötter samt kunna appliceras 

på andra former av mjukvara som antar headgaze som imatning och baseras i valfri form av VR. 

Användargränssnittet (UI) är en del av systemet som användarna har tillgång till och kan se, lyssna, prata 

med eller på ett eller annat sätt interagera med (Bowman et al., 2008). 

 

Virtuell verklighet (VR) definieras som en interaktiv, tredimensionellt, digital miljö, upplevt från ett 

förstapersonsperspektiv som kontrolleras av användaren i realtid. Därtill inkluderas en virtuell värld, 

sensorisk feedback, interaktivitet och fördjupning (Sherman och Craig, 2003). 

Inmatning för huvudrörelser refererar till sättet som användarens huvudrörelser bestämmer relaterad 

riktning för headgaze och kan användas som inmatning för att tillgängliggöra kontroll över gränssnittet. 

En vanlig användningsmetod och simuleringsmetod är att placera en pekare i mitten av användarens 

FOV (Mine, 1995; Mine et al., 1997). Metoden som nyttja huvudrörelser som inmatningsmodalitet för 

kontroll av gränssnitt kommer benämnas som ”headgaze ” i denna tes. 

Användarupplevelse (UX) definieras följande: UX är en konsekvens av en användares interna status, 

karaktären av de designade systemen, samt kontexten där interaktionen tar plats (Hassenzahl och 

Tractinsky, 2006). Det är även viktigt att ta i åtanke de pragmatiska och hedoniska kvalitéer där UX är 

en viktig komponent (Hartson och Pyla, 2012). Denna definition betonar även emotionell inverkan för 

UX. 

2.8.1 Begräsningar 
Syftet för arbetet är att ta fram vilka aspekter som bör tas i åtanke när grafiska gränssnitt designas för 

mobila VR-enheter som inriktas till kontroll av headgaze-baserade inmatningsmodaliteter – för mer 

kvalitativ UX vid virtuell visning av fastighet. Detta blir begränsat till design kopplat som ett visuellt 

medium och interaktion, och inte en process för att ta fram grafiskt gränssnitt för VR. De gränssnitt som 

ligger i fokus är begränsade till VR-system som inte kräver fysiska inmatningsalternativ (Kontroller, möss, 
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tangentbord). Huvudrörelseinmatning är begränsat till interaktionsmetoden ”headgaze ”. Denna 

interaktionsmetod kommer vara enda interaktionsmetod som undersöks i denna rapport. 

Arbetet kommer ta plats i Sverige och på så sätt kommer en svensk nationalitet och kultur vara i fokus 

gällande semantik och kulturskillnader.  

Användarupplevelsen som tas upp i detta arbete kommer fungera som en begränsning i sig då 

appliceringen för UX i detta arbete kommer enbart förhålls till rundvisningsmjukvara i VR för 

fastighetsbranschen. Även då ålder har mindre relevans i denna studie. Så antas även ett åldersspann 

att fokusera på – åldrarna 20-50 år. Denna grupp avdelas vidare och riktas åt personer som använder 

planlösningar, bilder och videos på existerande fastighetssidor, för att se om intresset finns för aktuellt 

fastighetsobjekt. Nästa avgränsning gäller: Personerna ska även åtminstone använda digital teknologi 

(dator, mobil, surfplatta) dagligen och känna till VR-system. Den sista avgränsningen riktas åt personer 

som antingen pratar svenska, engelska, eller båda språken. Mjukvaran är på engelska, samt för enkel 

förståelse och för att minska missförstånd gäller svenska under testerna. 

2.8.2 Förväntade bidrag 
Flera bidragande faktorer förväntas finnas i detta arbete. Huvudbidraget är riktlinjer som bör övervägas 

under designande av gränssnitt för virtuell verklighet med huvudrörelser. Denna studie ska även bidra 

till förståelsen för hur VR-gränssnitt bör designas för rundvisnings-applikationer som primärt 

kontrolleras av huvudrörelser. Förutom rundvisnings-applikationer så ska denna studie bidra till 

förståelse för användning och mening av de koncept som tas upp i denna rapport. Detta kan inkludera 

hur VR-gränssnitt bör designas för applikationer utöver fastighetstjänster. Även samarbetspartnern 

Wec360 bör dra nytta av denna studie då deras nuvarande demo-version av rundvisningsmjukvaran blir 

testad och utvärderad under studiens gång. Till sist väntas denna studie att bidra till kunskap och 

förståelse för en god grund för framtida studier inom fältet för gränssnitt i virtuell verklighet.  

Detta arbete är främst inriktat på att studera hur grafiska gränssnitt i kombination med headgaze-

inmatning kan relatera till god UX under användning. Men en annan fråga som också är relevant för 

arbetet är hur andra grafiska objekt (förutom kontrollobjekt) kan inverka på god UX under användning. 

När en fastighet besöks av en potentiell köpare finns det en mängd olika kvantitativa egenskaper för 

fastigheten som köparen ofta vill ha reda på, exempelvis mått på väggar eller höjd till tak. Denna 

information finns tillgänglig i de papper och broschyrer som delas ut under en visning, men om köparen 

använder sig av en VR-visning så är inte dessa papper tillgängliga. Med detta sagt bör all icke-känslig 

information vara lättillgänglig i VR-applikationen. Det går att diskutera om detta faller under samma 

interaktionskategori som förflyttningsnoder. Headgaze är en mångsidig inmatningsmetod och kan 

säkerligen ta god plats även för övriga grafiska gränssnitt för VR, men detta är ett område som bör 

studeras i framtida arbeten. 

3. Metod 
Bakgrunden har presenterat de olika koncept, mål, syfte och definitioner för denna studie. Detta kapitel 

ska göra liknande arbete, att presentera och definiera metoderna som använts i denna studie samt 

varför de använts. Första sektionen kommer presentera forskningsupplägget och hur det har skapats.  

3.1 Forskningsupplägg 
Metoderna som valts för denna studie är heuristisk utvärdering, intervjuer samt användbarhetstester. 

Dessa metoder valdes med syfte för att samla data om användarupplevelse gällande de tidigare nämnda 

koncept som tagits upp i studien (grafiska gränssnitt, användarupplevelse, headgaze, 

fastighetvisningsmjukvara (se 2.2, 2.3, 2.4, 2.6). Tabell 2 visar hur koncepten relaterar till respektive 
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utvärderingsmetod. Nedan följer en tabell över koncept och hur vilken testmetod som de relaterar till i 

denna studie. 

 

Tabell 2 - Översikt för utvärderingsmetoder och relation till respektive koncept (fullständig bild finns i bilaga A) 

Alternativa metoder som kunde ha använts var exempelvis fokusgrupper, (Unger och Chandler, 2012) 

eller perspektivbaserad gränssnitt inspektion eller kognitiv genomgång (Wilson, 2014). 

Tidsbegränsningar och författarens låga erfarenhet av dessa alternativa metoder resulterade i en lägre 

prioritering när metoder valdes. Om de alternativa metoderna skulle antas så hade en inlärningsprocess 

tagit stora delar av den begränsade tid som är tillgänglig, även resultaten kunde potentiellt ha blivit 

lidande då detta är outforskade metoder för författaren och därmed kan fler inkorrekta beslut ha tagits. 

I kommande sektion presenteras och definieras all de aktuella metoderna, samt följer motivering till 

varför respektive metod valdes för denna studie. 

Detta kapitel har som syfte att belysa hur de olika metoderna i studien har utförts. Första sektionen 

(4.1) kommer förklara rundvisningsapplikationen som används i den heuristiska utvärderingen och i 

användbarhetstest. Applikationen ska presenteras på en djupare nivå än tidigare kapitel. I sektion 4.2 

presenteras och förklaras hur den heuristiska utvärderingen har gått till. I sektion 4.3 förklaras 

intervjuerna och användbarhetstestet samt hur de har utförts. 

3.1 Wec360s mobilapplikation 
Wec360 har i denna studie tillhandahållit mjukvara i form av en mobilapplikation som visar insidan av 

fastighetsobjekt, som sedan uppfattas i VR. Denna mjukvara är fortfarande under utveckling och 

Wec360 påpekar att bild och ljudmedia ifrån mjukvaran inte får spridas. Därav presenteras inga bilder 

på mjukvaran i denna studie. Denna applikation kontrolleras med huvudrörelser och kan användas med 

alla VR-enheter, för både iOS och Android. Istället kommer applikationen förklaras med relevanta 

detaljer för att få en bra uppfattning om funktion och utseende. Applikationen är i tidiga 

utvecklingsstadier och har ännu inte ett komplett innehåll. Funktioner och element implementeras och 

utvecklas fortfarande. Detta speglas delvis i den heuristiska utvärderingen då de funna problemen kan 

upplevas begränsade. Applikationens huvudfunktioner finns med och det är i huvudsak dessa som ska 

undersökas. 

När applikationen startar så visas en presentationsbild (splash) och därefter presenteras en meny där 

ett av tre möjliga fastighetsobjekt kan väljas. I mitten av skärmen finns en pekare, en rund, vit ring som 

fylls stegvis av en gråare ton på ringen vid aktivering. Fastighetsobjekten visas som hus på en 

satellitkarta, denna karta visas som på en projektorduk, när pekaren svävar över ett objekt skapas en 

färgad kontur och ett kort framkommer och visar information om objektet (lediga lägenhet, olika 

storlekar av lägenheter, antal våningar, område och byggnadsår). Standard tiden för aktivering av alla 

aktiverbara objekt i applikationen låg på 2.5 sekunder. I val av lägenhet finns förtillfället inga andra 

funktioner än att välja. Applikationen erhåller ett mindre antal menyer för justeringar och val av VR-

enhet, dessa menyer är i form av kort som visar en sort av justering, exempelvis visades enbart 

inställning av VR-enhet. Dessa menyer ändras med pilar till sidorna om huvudinformationen, ett 
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avslutande kryss finns uppe i höger hörn. För att aktivera huvudmenyn så måste användaren titta 90° 

nedåt för att finna en nod med texten ”meny”. Denna meny huserar alternativen: inställningar, tillbaka 

till karta, avsluta, som också visas på mindre kort. Huvudmenyn är alltid åtkomlig, även under 

laddningstider. 

När objekt har valts, animeras vyn ned till lägenheten med en zoomande effekt. Därefter startar de läge 

som visar upp lägenheten. Användarens vy placeras alltid i hallen, vid ingången och pekar emot en nod. 

Pekaren placeras inte direkt på noden men noden är i direkt synfält. Därefter kan användaren fritt se sig 

omkring och interagera med applikationen. På en del av väggarna finns det pilar som löper horisontellt 

och vertikalt som visar måtten på respektive vägg. Måtten och pilarna har ingen aktiv funktion men 

markeras med en tydlig färg när pekaren svävar över. I det övre vänstra hörnet finns information om 

aktuellt rum och lägenheten tillgänglig. Denna information är i ljus text med låg opacitet. Texten är 

utformad för att upplevas mindre synlig om den inte specifikt fokuseras på. Nodernas utseende är en 

pil i en cirkel som antar en mörkare ton när pekaren svävar över, samtidigt som pekarens aktiverings 

animation sker. I och med att materialet är fotograferat med 360° kameror så är FOV:n väldigt hög, ett 

exakt gradantal finns inte tillgängligt. Kanter och djup i bilden blir påverkade av detta. Därför finns det 

chans att VR-visningen inte blir en exakt representation av lägenhetens storlek. Som tidigare nämnt är 

applikationen under utveckling och är idag i stängt beta-stadie. Många funktioner och renderingar som 

nära kopplas till UX och användbarhet har ännu inte implementerats. För tillfället så erbjuder inte 

applikationen mer funktionalitet. Alla direkta funktioner och grafiska element som presenterats ska 

därför medverka i användbarhetstesten. 

3.2 Heuristisk utvärdering som metod 
Den heuristiska utvärderingen (HU) är en form av gränssnitsutvärdering där en individ eller en grupp 

utvärderar en prototyp eller en produkt baserat på heuristiker (Nielsen och Molich, 1990). Det 

huvudsakliga målet med HU är att finna så många användbarhets- och designproblem som möjligt. 

Detta sker ofta med en tid- och ekonomisk begränsning, denna begränsning är dock även en positiv 

aspekt av den heuristiska utvärderingsmetoden (Nielsen och Molich,1990).  

En fördel med HU är enkelheten och att det är en intuitiv metod (Hartson och Pyla, 2012). 

Utvärderingarna är relativt tidseffektiva att utföra, kräver mindre mängder ekonomiska resurser, plats, 

slutanvändare, och kan skapa en större bredd som kompletterar andra bedömningstekniker. I detta fall 

används en HU innan ett användbarhetstest därför att utvärderingen då stödjer identifiering av mål för 

kommande användbarhetstester (Barnum, 2011). Följande metoder och rekommendationer som 

presenteras är de som använts och tagits i åtanke för studien. Dessa metoder och rekommendationer 

har valts baserat på hur väl det fungerar tillsammans. De metoder och rekommendationer som valts har 

blivit valda p.g.a. att de inte motstrider varandra samt att Hartson och Pyla, och Wilson tenderar att luta 

åt samma håll gällande metodik och uppfattning om heuristiska utvärderingar. Antalet författare hölls 

 medvetet litet då ett större antal författares uppfattningar har större chans att skära sig och motsägas, 

vilket kan minska studiens integritet.  

Det går att debattera för om en HU är en bra metod för att finna ”sanna problem” (Wilson, 2014). Ett 

exempel på ett sant problem kan vara en funktion eller händelse som en nybörjare kan uppfatta som 

problem, men en expertanvändare ser detta som en positiv aspekt, och tvärt om. Kvalitén på resultaten 

för en HU kan variera baserat på utvärderarens erfarenhet. Hartson och Pyla, 2012 påpekar att det alltid 

kommer finnas i skarpa versioner av mjukvaran, som inte uppfattas under utvärderingen.  

 



 

19 
 

I denna studie antas inga VR- eller UX-experter samt att kunskapen om VR ligger på en lägre nivå bland 

deltagarna. Därmed är risken för false positives minskad men åtas fortfarande i tanke under 

utvärderingarna. Dessa potentiella risker uppfattas minska ännu mer om kompletterande metoder sker 

mellan metoderna. 

Planeringen av HU:n delades upp i flera steg enligt Wilson (2014) rekommendationer. Första steget 

gällde att rekrytera en testgrupp. Faktorer som bestämmer hur stor denna grupp bör vara är: bredd och 

djup på funktioner som planeras ska undersökas, domänstorlek, samlad kunskap i gruppen samt 

komplexiteten av gränssnittet i fråga. En HU utförs oftast av två till tre inspektörer, men tack vare 

tidsbegränsningar sker utvärderingen med en inspektör. En ensam inspektör finner sannerligen mindre 

problemområden än flera inspektörer. (Hartson och Pyla, 2012).  

Utvärderingen skedde individuellt. I förberedande syfte inspekterar utvärderaren varje problem. Under 

utvärderingen listas varje problem individuellt, detta förenklar processen för att identifiera om problem 

är lokala eller globala. Efter att dessa individuella utvärderingar skett, så skapas en summerande lista 

över alla funna problem. Listan utformas och sorteras efter relevans till projektet (Wilson, 2014). 

Dessa rekommendationer och metodernas betydelse för denna studie gäller för hur strukturen på den 

heuristiska utvärderingen ska se ut. De tidigare nämnda rekommendationerna ska följas, om dessa 

måste brytas emot så noteras detta och dokumenteras i rapporten (se kapitel 4). Metoderna som nämns 

följs också eventuella brytningar dokumenteras. Den heuristiska utvärderingen tillåter potentiella 

Figur 3- Nielsens 10 heuristiker i listform 
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problem att visas i ett tidigt skede i studien. I denna studies fall skapar den primära problemområden 

som senare bedöms och analyseras för vidare testning i användartestningen och intervjuerna. 

3.3 Heuristisk utvärdering procedur 
Den första metoden som använts i denna studie är en heuristisk utvärdering. På grund av 

tidsbegränsningar och att denna metod utförs med en snabb och informell ansats så har författaren 

själv utfört utvärderingen. Rekrytering av flera utvärderare krävdes inte. De heuristiker som använts är 

Nielsens 10 heuristiker (presenterat i sekt. 3.2, figur 2). Dessa heuristiker har använts då författaren har 

kunskap och erfarenhet från tidigare användning av dessa heuristiker, samt Unger och Chandler (2012) 

rekommenderar dessa heuristiker. Enbart ett ramverk för heuristiker har valts då Unger och Chandler 

rekommenderar att hålla listan av heuristiker kort för att undvika att överkomplicera proceduren.  

Baserat på Hartson och Pylas (2012) rekommendationer skapades inspektionsfrågor innan 

utvärderingen utfördes. En fråga per heuristik skapades och användes under utvärderingen. Ett exempel 

på en fråga: ”Är det klart för användaren vad som försiggår i systemet just nu?”. Denna fråga relaterar 

till ”synlighet för systemets status- heuristiken”. Frågorna finns tillgänglig i bilaga B. 

De återstående delarna av planering och utförande för utvärderingen följer Wilsons (2014) 

rekommendationer. (se sektion 3.2). Problemen som stöttes på dokumenterades digitalt i ett formulär 

med fält där problembeskrivningar, allvarlighetsgrader, problemrelaterad heuristik samt var i systemet 

som problemet finns, antecknades. I och med att författaren redan var bekant med metoden så lades 

mindre fokus på övning än vad Wilson (2014) rekommenderar. En lista med uppgifter baserat på 

antagna viktiga handlingar som användaren tror sig utföra skapades inför utvärderingen. Listan 

inkluderar funktioner som: ta fram menyer, använda noder för att ta sig till annat rum, avbryta ändring 

av rum samt se sig omkring med huvudrörelser.  

Slutligen studerades tidigare dokumentation för att få reda på tidigare kända fel och funktioner som ska 

ändras och förbättras. Dokumentationen som skrev under tidig utveckling studerades också och därav 

samlades tankar och tidiga idéer om olika komponenter applikationen. Även funktioner och idéer om 

likartade konkurrerande applikationer presenterades i dokumentationen och hur de företagen löst 

specifika problemområden som Wec360 också stött på. 

Utvärderingen utfördes av författaren som svarade på inspektionsfrågorna samtidigt som listan med 

uppgifter, som tidigare skapats, utfördes. Alla problem som hittades och identifierades listades separat. 

När utvärderingen var färdig, sorterades listan med problem baserat på allvarlighetsgrad och om 

problemområdet var globalt eller lokalt. Ett problemområde ansåg vara globalt om det förekom på två 

eller fler ställen i applikationen. 

3.4 Intervjuer som metod 
Användarintervjuer är individuella konversationer med användare från den primära användargruppen. 

Goodman et al., (2012) förklarar att intervjuer krävs för att verkligen förstå användarnas upplevelse. Det 

är en metod som ter sig var relevant för att samla data om användarnas egna uppfattningar om 

produkten, detta gäller preferenser och attityd (Unger och Chandler, 2012). 

När intervjuer används är det ibland svårt att samla direkta åsikter och information om attityd och 

kontext. Deltagarna säger inte alltid precis som det känner och vänder sig då ofta till att svara på en 

annan fråga än den som är ställd (Goodman et al., 2012). Man kan ibland få ett indirekt svar om 

personens kroppsspråk observeras under intervjun, tendenser som visas vid ovisshet eller osäkerhet är 

ofta tydliga under observation. En annan lösning är att visa intresse för användarens åsikt och sedan 

ställa samma fråga på ett omformulerat sätt (Goodman et al., 2012). 
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Rekryteringsprocessen för studien gäller att finna, bjuda in och schemalägga intervjun med lämpliga 

personer. Processen bestod av tre steg: bestämma målgruppen, hitta deltagare från denna grupp samt 

att få dem att vara med i intervjun. Processen att bestämma en målgrupp för studien började med att 

skriva om målgruppen och försöka bestämma om det finns en grupp som kan ge mer kvalitativa svar än 

andra grupper. När rekryteringsprocessen startade var en rekommendation att försöka undvika 

deltagare med samma kvalitéer, om variationer tillåts inom målgruppen. Denna rekommendation 

följdes och deltagare med minimalt överlappande kvalitéer valdes för studien. Verktyg för att rekrytera 

deltagare till studien inkluderade sociala medier och bekanta. Vänner och familj bör undvikas på 

rekommendation av Goodman et al., (2012) då dessa ofta har en naturligt positiv social bias för 

intervjuaren vilket kan inverka på resultaten.  

Förberedelserna innan intervjuernas start inkluderade att skapa en lista över frågor som ska ta fram nivå 

och närhet för tidigare erfarenheter av produkten, fastighetsvisning i VR. Men även mål och behov var 

viktigt att belysa innan den primära intervjun startade (Unger och Chandler, 2012). Det ansågs också 

vara viktigt att bestämma strukturen för intervjuerna. En semistrukturerad intervju används oftast när 

mängden data är viktigare än konsistensen. En semistrukturerad intervju börjar ofta med att 

intervjuaren frågar förberedande frågor som tillåter konversationen att vara naturlig och informell, 

detta framhäver egna kommentarer från deltagaren vilket kan leda till att fler problemområden blir 

funna (Unger och Chandler, 2012). Denna struktur följdes under intervjuerna, det semistrukturerade 

intervjuformatet passade bäst in för skalan på projektet och för de resultat som söktes. 

Under förberedelserna antogs även tankar gällande hur deltagarna ser på svarsalternativ, Goodman et 

al., (2012) påpekar att om en deltagare får välja mellan flera olika svarsalternativ kommer hen välja ett 

alternativ även då inget av de angivna svaren passar deltagarens tankar fullständigt. Detta togs i åtanke 

och frågorna utformades öppet så att egna tolkningar också kunde anges tillsammans med svaren. Innan 

intervjun startade informerades deltagarna om hur informationen och data kommer hanteras, hur det 

kommer användas och vad exakt deras roll betyder i studien samt vad termerna för medverkandet gäller 

(Goodman et al, 2012). Deltagarna fick även skriva på ett icke-upplysningsavtal gällande innehåll och 

egendom för Wec360s applikation. Deltagarna erbjöds full sekretess och var tvungna att lämna skriftligt 

samtycke innan intervjun började (Vetenskapsrådet, 1990).  

Syftet med intervjuerna är att ta fram attityd och preferens för hur användarna ser på dels VR men också 

hur fastighetsvisning skulle fungera och se ut i en VR-värld. Ett mål med intervjuerna är att identifiera 

användarmål, beteende, preferens och användarkontext för vidare utvärdering. Dessa mål kommer ha 

inverkan för den omfattande utvärderingen. När dessa mål har identifierats ska målen jämföras med 

resultatet på användartestet (se sektion 3.4) för att komma fram till potentiella lösningsförslag på 

användbarhetsproblem. 

3.5 Intervjuprocedur 
Intervjuerna och användbarhetstesterna kombinerades och utfördes efter varandra under samma 

session med samma deltagare. Detta val gjordes för att hålla utförandet inom tidsgränsen och minska 

på mängden incitament. Samtidigt gjordes valet för att få en högre grad av kvalité på samlad data. 

Användarna intervjuades först och sedan deltog de i användbarhetstesterna. Intervjun fungerade även 

som en naturlig introduktion för användarna att börja tänka på preferens, idéer, samt hur de känner 

och vad det förväntar sig av VR och applikationen. Därefter kunde data från både intervjuerna och 

användbarhetstesterna kombineras för att få en bättre förståelse för varje individuell användare samt 

hur användarupplevelsen kunde förbättras i applikationen. 

Enligt Goodman et al. (2012) rekommendationer (se sektion 3.3) så var första steget att bestämma 

vilken målgrupp som var mest relevant för studien. Arbetet kommer ta plats i Sverige och på så sätt 
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kommer en svensk nationalitet och kultur vara i fokus gällande semantik och kulturskillnader. Även då 

ålder har mindre relevans i denna studie så antas även ett åldersspann– åldrarna 20-50 år. Denna grupp 

avdelas vidare och riktas åt personer som använder planlösningar, bilder och videos på existerande 

fastighetssidor, för att se om intresset finns för aktuellt fastighetsobjekt. Nästa avgränsning gäller 

personerna ska även åtminstone använda digital teknologi (dator, mobil, surfplatta) dagligen och känna 

till VR-system. Personerna ska antingen prata och förstå svenska, engelska, eller båda språken. 

Mjukvaran är på engelska, men för enkel förståelse och för att minska missförstånd gäller svenska under 

testerna. Förutom dessa begränsningar så valdes användare utan tidigare VR-upplevelse till testerna. 

Detta skedde då användbarheten i denna studie baseras mycket på intuitiva element. Ännu en viktig 

faktor för potentiella deltagare var tidigare erfarenhet av bostadssidor, planlösningar och samt 

fastighetsköp såg som meriterande. 

Antalet deltagare för studien blev till slut fem personer, detta på Nielsens (2000) rekommendationer. 

Två extra deltagare antogs som reserver om några av de primära deltagarna skulle hoppa av. Åter igen 

följdes Goodman et al. (2012) rekommendationer att söka deltagare utanför sina närmaste vänner. 

Sociala medier användes för att rekrytera deltagare, närma vänner och familj bortsågs, enbart bekanta 

och främlingar godtogs för studien. En variation mellan de tidigare nämnda begränsningar var det som 

strävades efter under rekryteringen.  

Tre män och två kvinnor mellan åldrarna 22-50 år rekryterades. Varje session bokades separat och 

planerades att hålla på i drygt 90 minuter. Sessionstiden baserades på Hartson och Pylas (2012) 

rekommendationer, samt att gränsen på 90 minuter ansågs lämna marginal åt framstående problem 

med utrustning eller annan oförutsedd händelse. 

Syftet med intervjufrågorna var att få en bild av tidigare erfarenhet, mål och behov så en 

semistrukturerad intervjumetod valdes. Intervjuerna startade av med enklare frågor och övergick 

stegvis över till mer komplexa och djupa frågor, när intervjuaren märkte att deltagaren var mer öppen 

med sina svar.  

Första delen av intervjuerna involverade frågor om deltagarnas tidigare erfarenhet av fastighetsvisning 

och om hen visste att det fanns tillgängligt för mobiler och VR. Detta följdes sedan av frågor rörande 

beteende, mål, åsikter och värderingar gällande fastighetsvisning, främst via nätet. En fråga var: När 

besöker du och använder fastighetsvisningsverktyg på nätet? 

Andra delen av intervjuerna ämnar täcka deltagarens tidigare erfarenhet och upplevelse av VR och vad 

deras åsikter och kunskap är om ämnet. En fråga här var: Hur känner du för att delta i en 

lägenhetsvisning via VR?. Till sist frågades deltagarna om deras tidigare erfarenhet och kunskap om att 

styra system igenom huvudrörelser. (Se komplett lista över alla frågor som ställdes under intervjun i 

bilaga B). 

3.6 Användbarhetstest som metod 
Användbarhetstest baseras på att användare utför specifika scenarier samtidigt som en moderator 

övervakar och ställer frågor rörande användarens beteende och tankar (Unger och Chandler, 2012). 

Användbarhetstest används i denna studie för att utvärdera existerande mjukvara som behöver 

förbättras. Resultatdata tar form som problemområden och förbättringsförslag baserat på relevanta 

designprinciper i denna studie (Sauro och Lewis, 2012). 

Användbarhetstest används oftast i designfasen av ett projekt, som sedan kan itereras. Barnum (2011) 

rekommenderar att kombinera användbarhetstest med heuristiska utvärderingar då båda metoderna 

skapar en gemensam grund för produkter som ämnas vara användbara, eftertraktade och intuitiva. De 

kombinerade resultaten från metoderna framhäver även en bekräftelse på var riktiga problem finns 
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(Barnum, 2011). Detta eftersöks i studien och därför har Barnums rekommendationer antagits. På så 

sätt fungerar HU som ett komplement till användbarhetstesterna.  

Första steget för planeringen av användbarhetstestet var att skapa testmål, vilket inkluderar var och hur 

tester ska utföras. När produkten och testmålen var bestämda så gällde nästa steg att planera var 

testerna skulle utföras. Användbarhetstest kan utföras i labbmiljö, konferensrum eller ute i fält, i detta 

fall valdes ett konferensrum då detta ofta upplevs som en neutral plats (Goodman, 2012). 

Användbarhetstest kan användas för att mäta fram riktmärken, detta görs för att skapa mätvärden som 

kan användas för olika jämförelser av designval (Barnum, 2011). Ett test som utförs i studien är en 

formativ användbarhetstestning, vilket är att skapa grund till ett antal scenarier. Detta görs för att samla 

respons om upplevelsen för produkten vilket är ett av huvudmålen för användbarhetstestet och 

intervjuerna. 

Användbarhetstestet används som både en kvalitativ och kvantitativ metod i denna studie. Fördelen 

med att använda användbarhetstest för kvantitativa syften i denna studie är att det generar resultat 

som senare kan kontrolleras statistiskt, samt att det fungerar som en kontroll för att ta reda på om en 

moderator inverkar på testerna (Unger och Chandler, 2012). Fördelen för användbarhetstest för 

kvalitativa syften är att det oftast blir billigare då färre användare krävs för testerna. Det är också en 

enkel och tillgänglig metod som inte kräver djup expertis för att nå resultat med högre kvalitativ 

datadensitet (Unger och Chandler, 2012). Vilket föll väl innanför ramarna på denna studie då 

tidsbegränsningar och erfarenhet är relativt låg. 

Enligt Nielsen och Landauer (1993) så är antalet funna användbarhetsproblem i ett användbarhetstest i 

relation till hur många deltagare som deltar i testerna. Samtidigt som Nielsen och Landauers studier 

visar att åtminstone 15 deltagare krävs för att finna alla användbarhetsproblem, så påpekar även Nielsen 

(2000) att enbart fem deltagare krävs för att upptäcka upp till 85% av användbarhetsproblemen. 

Rekommendationer för rekrytering av deltagare följer samma rekommendationer och schema för 

intervjuer som presenteras i sektion 3.3.  

Viktiga element som behövde vara med i studien för goda resultat gäller att: definiera användarprofiler, 

skapa scenarier, använda think-aloud (Barnum, 2011). Användarprofilen är grunden för rekrytering av 

deltagare till studien. Think-aloud tillåter användaren att tala om vad hen tänker och känner för olika 

element och områden under scenarierna. Detta kan skapa en närmare syn på hur användaren faktiskt 

känner för produkten. Det blir även enklare för moderatorn att förstå varför användaren som hen gör 

utan att moderatorn behöver avbryta scenariot för att fråga (Barnum, 2011). Dessa metoder anses vara 

viktiga för goda resultat för studien, därför antogs användarprofil, scenarier samt think-aloud-metoden. 

Innan testerna presteras eventuella incitament, dessa gäller som gåvor och inte mutor. Incitament gäller 

inte monetära resurser, utan begränsas till mat eller upplevelser. 

Under användbarhetstesterna var första steget att ta emot och hälsa på deltagarna. Därefter delades 

en förberedelse ut, en form av genomgång av testet. Efter att deltagarna har blivit informerade fylls ett 

formulär med information och underskrift av deltagaren (Hartson och Pyla, 2012). Vetenskapsrådet 

(1990) rekommenderar fyra specifika kriterier för denna studie. Det första kriteriet är att informera 

deltagarna för studien syfte och mål. Andra kriteriet är att deltagarna alltid ska lämna samtycke innan 

medverkan i studien samt de ska ha vetskap om att studien är frivillig och kan avslutas när som helst. 

Tredje kriterier gäller att deltagarna ska erbjudas full anonymitet, deras privata information ska skyddas 

och hanteras ansvarigt. Fjärde och sista kriteriet gäller transparens för hur samlad data kommer 

användas i studien (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa riktlinjer följdes för att försäkra att studien följer 

legitima medel. 
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Sista steget innan testerna börjar är att informera deltagarna om think-aloud samt en ungefärlig längd 

på deltagandet. Normalt brukar ett test förhållas från 30min- 4 timmar. Dock rekommenderar Barnum 

(2011) att testerna hålls under två timmars tid då längre sessioner ofta ger utblandade svar på grund av 

trötthet. Frågorna och testet försökte därför hållas under två timmar, detta regleras med ett mindre 

antal intervjufrågor samt testscenarier. 

3.7 Procedur för användbarhetstester  
Första rekommenderade steget för användbarhetstesterna var att fastställa målen för testerna. Målen 

baserades på resultaten från den heuristiska utvärderingen. Målet för användbarhetstesterna var att se 

om huvudrörelser är en bra metod för utförandet, samt hur väl det fungerade ihop med de grafiska 

gränssnitten, noder, pekare och andra grafiska indikatorer som mått och information om lägenheten. 

Samt även hur samspel mellan huvudrörelser och gränssnitt fungerade och hur detta samspel påverkar 

användarupplevelsen för applikationen. 

Nästa steg var att finna en lokal för testerna. Då testpersonerna befann sig på två olika län i Sverige så 

bokades ett arbetsrum i Skövde, samt en konferenslokal i Helsingborg. Enligt Hartson och Pyla (2012) 

bör rummen vara neutrala och tillåta all utrustning.  

Under testerna samlades till största del kvalitativ användbarhetsdata men även en mindre del 

kvantitativ data samlades, som t.ex. teststider, deltider och antal fullbordade tester. Applikationen 

användes med Android 7.0 på en Samsung Galaxy s7, dessa enheter valdes då applikationen enbart 

kommer vara tillgänglig via Androidenheter och enheten valdes p.g.a. Stor skärmstorlek, hög PPI, hög 

upplösning, hög beräkningskraft samt god kompabilitet med VR-enheter. Enhetens upplösning är 

1440x2560px med 577PPI pixeldensitet (Samsung, 2016b). VR-enheten är Samsungs Gear VR, som har 

tillgång till knappar på VR-headsetet men dessa knappar användes ej. VR-enheten har även extra 

utrymme för personer som bär glasögon samt möjlighet att ställa in skärpa på linserna i headsetet samt 

enheten tillåter 105° FOV (Samsung, 2016b).  

För att enklare samla rådata och lämna utrymme för moderatorn att ställa frågor och ordna med 

testerna så spelades både ljud och bild in. För att enklare förstå och se vad deltagaren tittade på och 

menade så kopplades telefonen till en extern skärm med en HDMI-kabel. I applikationen finns inget ljud, 

därför spelades bara bild upp på skärmen. Detta kan möjligtvis haft en viss effekt på fördjupning. 

Barnum (2011) påpekar att uppgiftbaserade scenarier är beroende av goda resultat från ett föregående 

användbarhetstest. Därför skapades uppgiftbaserade scenarier utefter testmål och användarmål. Totalt 

skapades fem uppgiftbaserade scenarier. Think-aloudmetoden förklarades också för deltagarna samt 

varför det var viktigt att de delande sina aktuella tankar och händelser.  

Till sist gjorde ett pilottest på rekommendation av Unger och Chandler (2012). Pilottester utfördes med 

syfte att rikta in frågorna bättre och minska fel och avbrott samt kontrollera mängden tid som krävs. 

Inga förändringar skedde efter pilottestet, inga problem funna. 

Rekommendationerna som presenterades i avsnitt 3.4 följdes, deltagarna blev hämtade och därefter 

gjordes en genomgång av vad som kommer ske och varför alla test är viktiga. Alla deltagare fick skriva 

under ett avtal som talar om vad som kommer ske och hur all data kommer hanteras och användas samt 

syftet med studien och att deltagandet är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst, detta 

skedde på rekommendation av Vetenskapsrådet (1990). Intervjuernas ljud spelades in och efter 

intervjun informerades deltagen om detaljerna kring användbarhetstestet. De blev förklarade hur de 

kontrollerar gränssnittet med huvudrörelser, men fick inga detaljer om hur applikationen fungerade.  

Deltagarna blev informerade om att det bör avbryta om de känner illamående. Dem blev även 

informerat om begränsningar för applikationen, att applikationen befann sig i utvecklingsstadier samt 
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att detta test sker för att utforma applikationen utefter deltagarnas preferens och respons. De 

informerades om hur scenarierna kommer fungera samt att tänka på att gärna tala om sina tankar så 

ofta de kunde. 

Därefter startade videoinspelningen och applikationen startades av moderatorn. VR-headsetet 

placerades på deltagarens huvud samt att deltagarna fick rätta till och justera passformen och skärpan. 

En kort stund tilläts för deltagarna att uppfatta hur VR fungerar och även för att undvika direkt 

illamående. Kommande scenarier användes i följande ordning. 

1. Du är ute efter en lägenhet, du bestämmer dig för att testa ditt nya VR-headset för att titta på 

planlösningar. Dina vänner har tipsat dig om en fin lägenhet. Ta dig till en lägenhet på Kungsgatan 

9c och ta reda på vilket år som huset byggdes samt vilka storlekar på lägenheter som finns 

tillgängliga.  

 

2. Du står nu i hallen och lägenheten ser lovande ut, men bilden i VR-headsetet känns lite konstigt. 

Försöka att hitta menyn där du kan ställa in ”field of view” efter Samsung Gear VR. 

 

3. Nu när bilden är korrekt så är det dags att ta en titt på lägenheten. Du har hört ifrån vänner att 

dessa typer av lägenheter har väldigt fina kök, du vill ta reda på om det stämmer. Försök ta dig 

till köket. 

 

4. Köket är fint, lägenheten verkar lovande men du undrar om ditt nya fina matbord kommer få 

plats i köket. Ta reda på om bordet får plats längs med den längre högra väggen. Du kommer 

ihåg att ditt bord är 220x110cm. 

 

5. Passa på att se dig omkring fritt i lägenheten, ta en titt på balkongen. När du känner dig färdig så 

kan du avsluta. 

Första scenariots syfte var att låta användarens naturliga gång ta reda på hur effektiv satelitkartan var 

att visa möjliga objekt. En satelitkarta blir enkelt väldigt rörig då det finns väldigt många element att titta 

på. Detta kan tillbringa en viss förvirring för användarna, samt att det kan vara svårt att finna fokus. 

Segmentet i scenariot där deltagaren ska finna och identifiera specifik information har som syfte att 

undersöka synligheten för viktig information i applikationen. Informationstexten upplevdes mindre 

synlig i den heuristiska utvärderingen. Det är därför viktigt att bekräfta om detta är ett riktigt problem 

eller ej. 

Andra scenariots syfte var att dels bekräfta ett funnet problem under den heuristiska utvärderingen. 

Problemet gällde att huvudmenyn uppfattas som svårfunnen. Ingen indikation stötta användaren att 

finna menyn. Scenariot skulle även få användaren att få en förståelse för hur menyer ser ut och fungerar 

i VR-applikationen. Scenariot gav även användaren en glimt av var man avslutar applikationen, som i 

senare scenario kommer besökas. 

Tredje scenariot tvingade användaren att undersöka noderna och ta reda på hur de fungerade. För att 

ta sig till köket krävs att åtminstone två noder aktiveras, vardagsrummets nod samt kökets nod. Även 

om deltagaren råkar skifta rum av misstag, eller omedvetet så måste deltagaren ändå lära sig att 

använda noderna för att skifta rum då det krävs två nodskiften för att nå köket, scenariots mål. 

Fjärde scenariots syfte var att få deltagarna att interagera med väggmåtten som finns tillgängliga i 

ögonhöjd på åtminstone en vägg per rum. När pekaren svävar över dessa mått sker inget förutom att 

måtten skiftar ton. Detta scenario ska frambringa deltagarnas personliga åsikter om denna aspekt. Även 

deltagarnas förståelse för vad måtten betyder och varför de finns med i applikationen är av intresse för 
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studien. Att be deltagare att mäta väggen med relation till ett fiktivt bord i scenariot, antyder på ett 

sublimt sätt att mätverktyg finns tillgängliga. 

Femte och sista scenariots syfte är att observera och notera hur deltagarna interagerar med 

applikationen utanför bestämda uppgifter. I detta scenario ska även deltagarna avsluta applikationen 

på korrekt sätt när hen känner sig färdig och nöjd med sin upplevelse. Deltagaren ska ha stött på 

avslutningsknappen tidigare under det andra scenariot. Dessa fria observationer har som mål att ta fram 

gömda problem som kan berör användaruppleveslen negativt. 

Efter testerna så frågades deltagarna om deras upplevelse med applikationen och VR. En fråga var: 

‘Kändes det som att du hade kontroll över dina rörelser och händelser i gränssnittet?’. Ett test plus 

följande frågor tog i snitt 70 minuter att genomföra. Alla sessioner avslutades med mottaget incitament. 

4. Resultat och analys 
Goodman et al. (2012) påpekar att det inte finns en objektivt rätt teknik för att analysera kvalitativ data. 

Valet av analysteknik baseras då istället på vilka frågor som ställs, hur de behövs besvaras, vilka 

begränsningar som finns och även analysledarens preferens och kunskap. Men det finns 

rekommenderade steg, första steget är att förbereda samlad rådata för manipulering. Detta sker oftast 

naturligt igenom processen (Goodman et al. 2012) 

Data som erhölls ur den heuristiska utvärderingen summerades för att skapa en bättre översikt. 

Resultatet från HU analyserades och ett flertal lokala problem som uppfattades likvärdigt av 

testpersonerna, fast på olika delar av applikationen, samlades till ett globalt problem.  

Första steget av analysen för intervjuer och användbarhetstest var att transkribera inspelningarna från 

testerna. En viktig del av transkriberingen var att försöka fånga hur deltagarna menade och kände under 

testerna, exempelvis om deltagaren påpekar A men tänker och menar egentligen B (Goodman et al. 

2012). Därför genomarbetades varje inspelning ett flertal gånger för att försöka finna mönster av ånger, 

tvekan och liknande känslor som kan reflekteras i analysen. Dock hittades bara ett fåtal instanser av 

dessa känslor. Samma process följde i alla inspelningar för intervjuer och användbarhetstest. 

Kvantitativa och kvalitativa element som t.ex. tid för avklarad uppgift, antal fullständiga uppgifter, hur 

en deltagare utförde en uppgift, antal fel, användarnöjdhet, och spatial känsla dokumenterades under 

transkriberingen. Alla intervjuer och användbarhetstester transkriberades individuellt till digital form för 

enklare översikt.  

Detta kapitel presenterar resultaten från varje metod som använts under denna studie. Sektion 5.1 

presenterar den heuristiska utvärderingens resultat i form av användbarhetsproblem. Sektion 5.2 visar 

resultat från intervjuerna samt sektion 5.3 tar upp resultat från användbarhetstesterna. I den sista 

sektionen 5.4 presenteras en omfattande analys för alla resultat i studien. 

4.1 Heuristisk utvärdering – resultat och analys 
Den heuristiska utvärderingen resulterade i en lista på sju användbarhetsproblem. Tre 

allvarlighetsgrader användes, låg, medel och hög allvarlighet. Dessa nivåer identifieras följande: 

• Låg allvarlighetsgrad – Mindre besvär, märks sällan av och förbipasseras enkelt. 

• Medel allvarlighetsgrad – Ett besvär som ofta märks av och kräver ansträngning för att passeras. 

• Hög allvarlighetsgrad – Ett kritiskt problem som påverkar den huvudsakliga användningen. 

Förbipasseras med ansträngning.  

Fyra av problemen var av hög allvarlighetsgrad och samtliga var globala problem som förekom på flertal 

ställen i applikationen. Två av dessa relaterade till heuristiken om synlighet, ett problem relaterar till 
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heuristiken om hjälp och dokumentation samt ett problem faller inom ramen för heuristiken om 

flexibilitet och effektivt användande. 

Det första globala problemet av hög allvarlighets grad gäller en funktion som hela tiden är närvarande 

men aldrig blir presenterad och sällan faller inom synfältet naturligt. Detta gäller huvudmenyknappen 

som befinner sig vid deltagarens fötter. Som tidigare nämnt måste användaren vända huvudet 90° nedåt 

för att finna menyknappen. Detta gör det svårt att upptäcka knappen. Under HU upptäcktes menyn av 

misstag, därefter utforskades menyn och noterades. Detta berör Nielsens heuristik gällande synlighet, 

menyn är inte viktig för användandet. Dock tillåter menyn ändring av FOV och andra alternativ som 

kopplas till en bättre användarupplevelse. Med korrekt FOV minskar känslan för ryckiga rörelser och 

illamående kan minska, förutom detta blir bilden skarpare och får korrekt fördelning på skärmen. 

Ett annat globalt problem av hög allvarlighetsgrad är att noderna som tillåter användaren att byta rum 

tenderar att försvinna emot ljusa väggar. Om inredningen för fastigheten är ljus, samt om bostadens 

väggar är täckta med en ljus färgnyans så upplevs noderna vara svårfunna. Igen gäller detta Nielsens 

heuristik om synlighet. Noderna är inte medvetet gömda men skapar dålig kontrast mot ljusa ytor och 

blir därför omedvetet gömd framför användarens ögon. Noderna är tunna vita ringar med en pil 

centrerad – emot en vit vägg blir denna symbol svår att finna vilket kan leda till förvirring och en känsla 

av att vara låst till ett rum. Noderna är en av de grafiska element som utgör de interaktiva grafiska 

gränssnitt i applikationen, de är också en av huvudfunktionerna för applikationen. Utan nodernas 

funktion eller synlighet skulle användaren enbart kunna uppleva ett rum. Detta gör problemet till kritiskt 

och hamnar därför bland problem av hög allvarlighetsgrad. 

Det tredje problemet gäller hjälpavsnitt. Detta berör Nielsens heuristik om ”hjälp och dokumentation”. 

Detta problem gäller av saknaden av hjälpavsnitt och dokumentation i applikationen. Denna avsaknad 

gör att detta problem berör andra problem denna studie. Ett exempel gäller det första problemet med 

en svårfunnen meny. Om hjälpavsnittet funnits tillgängligt och meddelat om hur menyn är placerad och 

hur den fungerar så skulle användarupplevelsen eventuellt se en förbättring. Ett hjälpavsnitt kan 

upplevas överflödigt om målet för applikationen är att göra den så intuitiv att hjälp inte krävs. Detta är 

ett bra mål, men under utveckling, och på vägen till att nå målet så är ett hjälpavsnitt viktigt. Utan detta 

hjälpavsnitt kan funktioner och element missas. I detta fall döms hjälpavsnittet kritiskt då användningen 

ännu inte är intuitiv och viktig funktionalitet nästan missades på grund av denna avsaknad. 

Det fjärde och sista problemet gäller Nielsens heuristik om flexibilitet och effektivt användande. Under 

användning upplevs vissa rum, i vissa fastighetsobjekt, visa tecken på ojämn prestanda. Vid inspektion 

av fastighetsobjekt upplevdes det visuella släpande och att applikationen tappade bilder vilket betyder 

att applikationens frames per second (FPS) minskade märkbart. Den släpande effekten är svår att 

diagnostisera och beror möjligtvis på dålig eller ingen kompression, vilket drar ner beräkningsförmågan 

på VR-enheten markant. De tappade bilderna hände enbart under hastiga huvudrörelser. Hastiga 

huvudrörelser bör sällan ske i en fastighetsapplikation men det är ändå inget försvar eller argument till 

tappad prestanda. Tidigare nämndes hur tappade bilder kan få användaren att känna sig visuellt 

borttappad. Det bidrar även till att användare med äldre VR-enheter inte kan ta del av dessa 

applikationer fastighetsobjekt samt får inte samma upplevelse som med nyare VR-enheter. Därför är 

anledningen till att detta får en högre allvarlighetsgrad. Detta problem förekommer även på flera 

fastighetsobjekt och därför blir även detta ett globalt problem. 

Förutom dessa högt allvarliga problem fanns det ett par problem med medel allvarlighetsnivå. Detta 

problem gäller återigen Nielsens heuristik om synlighet samt estetik och minimalistisk design. Denna 

gång är det element i val av fastighet som upplevs synas dåligt. Som tidigare nämnt väljer användaren 

en ledig fastighet på en satellitkarta. Fastigheten inringas med en färgad kontur när pekaren svävar över. 

Satellitkartan ger en korrekt uppfattning om hur huset ser ut utifrån. Men med ett flertal liknande 
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fastigheter som också är lediga i samma område blir satellitkartan rörig. Även konturen som syns vid 

aktivering tappar delvis vikten av sin funktion då flera fastigheter i närheten får samma kontur vid 

aktivering. I utvärderingen uppfattades även adressnumrering svårt att uppfatta då inga nummer är 

synliga. Detta kan också leda opraktiskt letande då användaren kan krävas använda huvudrörelser för 

att flytta pekaren från hus till hus. Detta är ett lokalt problem då de enbart befinner sig under val av 

fastighetsobjekt. Dessa problem antar medelhög allvarlighetsgrad då detta upplevs som ett mindre 

kritiskt problem som uppfattas mer som besvär än förödande problem. 

Ett följande problem med medel allvarlighetsnivå gäller ojämn styrning av huvudrörelser. VR-enheten 

ska känna av och följa användaren huvudrörelser på naturligt vis. Bilden ska alltså följa huvudrörelserna 

med skala 1:1. Applikationen tillåter detta till stor del, men vid sällsynta fall uppstår en sänkning av hur 

huvudrörelserna följs. Anledningen till detta är okänd, och kan vara ett fel i applikationen. Upplevelsen 

kan jämföras med en nedsänkning av känsligheten på rörelser för VR-enheten. Detta kräver onaturlig 

och onödig huvudrörelse för användaren. Detta problem kopplas till heuristiken gällande 

användarkontroll och frihet. Om detta visas vara ett fel i applikationen kan detta skapa grund för 

heuristiken gällande att stödja användaren att känna igen, diagnoserna och lösa problemet. Denna 

heuristik påpekar att användaren ska bli notifierad när fel inträffar. Detta har aldrig skett i applikationen 

under något test eller utvärdering. Detta anses vara ett globalt problem då inget felmeddelande har 

visats under någon del av användandet av applikationen. Därav appliceras heuristiken på hela 

applikationen. 

Ett av de problemen med låg allvarlighetsgrad gäller laddningstiderna i applikationen. Detta gäller både 

laddningstider för att starta applikationen samt de laddningstider som uppstår mellan förflyttning 

mellan noder i applikationen. För att starta applikationen och komma till ett stadie där användaren har 

kontroll över applikationen, kan laddningen ta upp till 36 sekunder. Detta pendlar mellan 19-36 

sekunder. Laddningstiderna för förflyttning mellan noderna tar mellan 5-12 sekunder. Vilket upplevdes 

som lång tid och detta kan leda till minskad fördjupning. Även detta är ett globalt problem då 

laddningstider finns igenom hela applikationen. 

4.2 Intervju – resultat och analys 
Syftet för intervjuerna var att skapa en grund och förståelse för deltagarnas erfarenheter, upplevelser, 

attityd, preferenser, värderingar för VR samt att skapa en avslappnad, informell känsla inför kommande 

användbarhetstest. Ett sekundärt mål var även att samla tankar och idéer gällande fastighetsvisning i 

VR i jämförelse med hur fastigheter visas idag, via bilder och information på internet. Den sista delen av 

intervjuernas syfte var att undersöka om deltagarna hade tidigare erfarenhet av huvudrörelseinmatning 

för VR-enheter, hur deltagarna i detta fall såg på funktionaliteten bakom huvudrörelseinmatning samt 

utförandet. För många kändes det abstrakt att ha en uppfattning om VR och hur applikationer fungerar 

i VR innan de testat hur VR-enheter fungerar, ändå visade sig att samtliga deltagare hade åsikter och 

idéer om VR innan användning. Intervjuerna avtäckte att fyra av fem deltagare hade mer än 10 års 

erfarenhet av regelbundet användande av internetbaserade fastighetsvisningar. Men enbart en av fem 

deltagare hade tidigare erfarenhet av VR. Denna erfarenhet bestod av en kort testperiod under ett 

konvent. HemNet, Helsingborgshem och Skövdebostäder var de webbplatser som användes oftast. Tre 

av fem deltagare påpekade även att de regelbundet besöker andra mindre fastighetssidor. 

Fyra av fem deltagare besökte sällan fastighetssidor ensam, utan hade ofta vänner eller familj bredvid. 

Med en korrelerande fråga gällande om de kunde finna något problem med att titta på fastigheter i VR 

med sällskap så svarade samtliga fem deltagare att problem skulle uppstå. Detta problem gällde att en 

VR-enhet enbart kan visa fastigheter för en person i taget, och att skifta VR-enheten mellan användarna 

upplevdes som onödigt och ansträngande. När deltagarna blev tillfrågade om de fick en bra och ärlig 

uppfattning av de bilder som visas på objekten på en fastighetswebbplats så svarade fyra av fem 
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deltagare att bilderna uppfattades som ärliga och representativa över hur fastigheten ser ut i 

verkligheten. Samtliga deltagare var dock medvetna om att bilderna retuscherades till stor del och att 

färg, form och gestaltning kunde variera. Detta upplevdes dock inte som ett problem. I relation till detta 

ansåg samtliga deltagare att fastighetsvisning i VR skulle uppfattas som likgiltig eller bättre representera 

en verklig och ärlig bild av hur fastigheten ser ut. 

Fyra av fem deltagares mål med att besöka online-baserade fastighetssidor gällde icke-målbaserade 

besök. Till största del användes fastighetssidorna till spontana besök och ”slösurfing”. Deltagaren som 

tillhörde minoriteten påpekade att hens besök alltid var målinriktat, antingen för att ställa sig i kö, eller 

för att söka upp information, fastighetssidor ansågs inte som ett hedoniskt verktyg. Denna fråga tar fram 

en intressant diskussion. Om merparten av användare besöker fastighetssidor för hedoniskt bruk kan 

det argumenteras att enkelhet och minimal ansträngning bör vara två faktorer som ter sig vara högt 

prioriterade. Därav kan användandet av VR-enheter anses vara en onödig ansträngning för att uppnå 

liknande resultat som användaren kan få igenom den online-baserade varianten. Samtidigt finns det 

chans att VR fortfarande inte ses som ett pragmatiskt verktyg och på så sätt kan den hedoniska faktorn 

för VR vara värt ansträngningen som fastighetsvisning i VR bär med sig. 

Förutom dessa svar ställdes även frågor berörande hur användarna såg på VR, vilka potentiella problem 

och möjligheter som det bär med sig. Efter frågan: Hur känner du för virtuella fastighetsvisningar – en 

fastighetsvisning i VR?. Samtliga deltagare angav att virtuella visningar var ett steg framåt, åt det hade 

mer positiva än negativa sidor. En följdfråga gällande vad som potentiellt kunde förändra deras syn på 

virtuella visningar, resulterade i att trea av fem deltagare påpekade att VR är ett bra alternativ, men bör 

inte fullständigt ersätta online-baserade visningar i framtiden. En annan fråga som ställdes var hur 

deltagarna ansåg att VR skulle förbättra deras upplevelse som de annars upplevde på nätet. I denna 

fråga var svaren spridda. Två av deltagarna påpekade att VR kommer göra upplevelsen mer levande och 

”riktig” samtidigt som två deltagare menade att fastighetsvisningar i VR skulle spara tid för användarna. 

Användarna behövde alltså inte gå på riktiga fastighetsvisningar utan de ansåg att VR-visningar skulle 

räcka.  

Under intervjuerna ställdes även en fråga gällande hur deltagarna såg på förflyttning i ett VR-landskap. 

Fyra av fem deltagare var säkra på att VR-enheten kunde registrera kroppsrörelse och steg. Efter detta 

svar angavs information om att VR-enheten inte kunde känna av kroppsrörelser. På så sätt uteslöts den 

formen av rörelse ifrån intervjun. Därefter förklarades huvudrörelser och frågan: Har du någonsin 

kontrollerat ett system med huvudrörelser innan, ställdes. Enbart en deltagare hade använt mjukvara 

som tillät huvudrörelse och förflyttning som stöds av huvudrörelse och headgaze. 

För att få fram mer precisa resultat från intervjuerna så gjordes valet att dela upp deltagarna svar i 

svarskategorier för att enklare kunna analysera och fördela hur deltagarnas syn ser ut. Dessa kategorier 

gäller då deltagarnas syn på VR, deltagarnas syn på fastighetsvisning i VR i jämförelse med dagens online 

alternativ och till sist deltagarnas syn på framtiden för VR och fastighetsvisning.  

Deltagarnas svar var konkreta och hade till stor del relevanta påståenden. För kategorin gällande 

deltagarna syn på VR så upplevdes åsikterna och attityden positiv. Ingen av deltagarna upplevdes 

skeptiska eller motsägande till VR-teknologi. Under intervjuerna påpekades även ett intresse för 

applikationer utanför fastighetvisning. Dock påpekade en deltagare att VR-enheter fortfarande inte är 

en produkt som merparten har hemma, eller ens vet av. Detta är ett bra argument. Även om många 

fortfarande inte har en VR-enhet hemma så bör det utvecklas material. Utan material så växer inte 

intresset för VR. 

 Även attityden för fastighetsvisning i VR höll en hög positiv nivå. Samtliga deltagare visade intresse för 

kommande test och upplevdes intresserade av hur VR kunde göra fastighetsvisningar till mer levande 
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men samtidigt spara tid och pengar åt användarna. Detta intresse och öppenhet gör fördel för studien 

då skepticism potentiellt kan skapa en negativ bias till studien och VR i allmänhet. Kategorien för 

jämförelse av dagens online-baserade fastighetsvisning och visning i VR tenderar också att luta åt ett 

positivt håll för deltagarna. Deltagarna är tydliga med att tala om att dagens nätbaserade verktyg duger 

fint. Dock påpekas också att det finns brister och ofta fattas värdefull information om fastigheten. 

Deltagarna hoppas att vi kan lära av detta och förbättra dessa aspekter för fastighetsvisning i VR. 

Förutom detta anses VR vara ett bra steg i rätt riktning enligt.  

 

4.3 Användbarhetstester – resultat och analys  
Denna sektion kommer presentera resultaten och analysen för scenarierna som använts i 

användbarhetstesterna och de följande intervjufrågorna. Innan scenarierna startade introducerades 

deltagarna till VR och hur det ser ut, fungerar och känns. Detta skedde för att försäkra att deltagarna 

inte upplever initialt illamående. Samt en grundläggande praktisk förståelse för VR etableras under 

denna test.  

Det första intrycket för samtliga deltagare var leende och en intresserande attityd. Deltagarna 

upplevdes överraskade, positivt nyfikna, glada och övertygade över hur väl VR-enheten följde 

huvudrörelserna och hur klar bilden var. Deltagarna placerades i ett tomt rum med en fungerande nod. 

Ingen av deltagarna aktiverade noden självmant, eller kommenterade på vad noden kunder vara. Ingen 

deltagare blev illamående. Efter ett fåtal minuter av intryck så påbörjades första scenariot.  

4.3.1 Första scenariot 
Det första scenariots syfte är att ta deltagaren igenom delen för att välja fastighetsobjekt. Ett sekundärt 

syfte med scenariot är att få deltagaren att vara analytisk och mindre målinriktad. En viktig aspekt som 

påpekades innan användbarhetstesterna startade var att deltagarna skulle ta sin tid, bete sig som att de 

var ensamma och att de skulle vara nyfikna. Det sekundära syftet bekräftades igenom att deltagarna 

skulle bekräfta information som fanns tillgänglig i applikationen. Primära scenariot var att ta sig till en 

specifik lägenhet. Samtliga deltagare klarade av detta inom tre minuter. Det som upplevdes intressant 

med detta scenario var hur snabbt och enkelt som deltagarna förstod hur applikationen fungerade. 

Detta speglar hur intuitiv applikationen är. Det sekundära scenariot kunde göras rätt och fel. Om 

deltagaren inte kunde finna och bekräfta rätt information så räknades detta som misslyckande. Detta 

sekundära scenarios mening var att bekräfta den potentiellt bristande synligheten för relevant 

information i applikationen. Samtliga deltagare fann informationen och bekräftade de efterfrågade 

svaren utan större upphängning eller problem. Ingen av deltagarna upplevdes ha svårt att förstå 

styrningen och vilken roll pekaren hade. Även nedräkningen vid aktiverat objekt upplevdes naturligt för 

fyra av fem deltagare. En deltagare förstod inte varför pekaren fylldes ändrade skepnad men efter en 

fullständig aktivering så kopplade samtliga deltagare pekaren animering till sin aktiveringsfunktion. 

Kvantitativ data samlades gällande tidslängd för avklarat scenario, antal deltagare som klarade både 

primärt och sekundärt scenario. Inga andra svårigheter eller oberäkneliga händelser noterades. 

Under följande frågestund ställdes fyra frågor med fyra följdfrågor. Endast de primära frågorna 

presenteras i denna sektion, följdfrågor finns i Bilaga B. Första frågan gällde hur deltagaren upplevde 

sättet de navigerar med huvudrörelser i applikationen. Samtliga deltagare påpekade att 

huvudrörelserna var ett bra sätt att kontrollera sitt seende. Tre av fem deltagare delade att 

huvudrörelsestyrningen upplevdes självklar och intuitiv, de förstod direkt att kameran styrdes med 

huvudet. De andra två deltagarna uppfattade huvudrörelse som primär styrinmatning men väntades sig 

att förflyttning också skedde via direkt huvudrörelse. Den generella uppfattningen om headgaze 

upplevdes positiv och naturlig i relation till VR-världen. 
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Samtliga deltagare kände att de hade full kontroll över huvudrörelsestyrningen, detta var mycket tack 

vare att VR-enheten var responsiv och följde deltagarnas huvudrörelser väl. Därefter ställdes frågor 

gällande det grafiska gränssnittet som berörde det första scenariot. Frågan: Vad anser du om 

satellitkartan – ställdes till deltagarna. Svaren var i detta fall blandade, enbart två av fem deltagare ansåg 

att satellitkartan var ett bra alternativ för att finna och välja bostadobjekt igenom. Dessa två deltagare 

påpekade att detta sätt uppleves modernt och lättarbetat. De tre övriga deltagarna påpekade att 

satellitkartan var rörig och tog onödigt lång tid att använda. Kommande fråga fick samma indelning som 

föregående fråga, frågan gällde om deltagarna hellre sett en traditionell tvådimensionell meny med val 

av fastighet, istället för satellitkartan. Två deltagare menade att satellitkartan fungerar bra och är enkel 

att använda, medan resterande tre deltagare menar att en traditionell meny hade varit att föredra. 

Igenkänning och snabb åtkomst av mål var två aspekter som värderades av dessa tre deltagare. 

Slutligen ställdes frågan gällande det sekundära syftet med scenariot. Frågan gällde hur deltagarna 

uppfattade synligheten för objektinformationen som skulle upptäckas och bekräftas i scenariot. Två av 

fem deltagare fann informationen lätt att identifiera. De resterande två deltagarna fick en följdfråga om 

varför de upplevde informationen mindre synlig. Båda deltagarna gav liknande svar berörande 

utseendet av informationen. Texten syns dåligt p.g.a. Kontrast. Informationstexten är genomskinlig och 

satellitkartan kan potentiellt kamouflera informationstexten om användaren inte är uppmärksam, vilket 

kan leda till att informationen blir svårfunnen och förbipasseras. 

Under första scenariot uppfattas VR-upplevelsen till stor del som positiv och väl fungerande. 

Huvudrörelseinmatning och styrning upplevdes inte som ett problem och accepterades både snabbt 

och väl av deltagarna. Deltagarnas intryck och syn på VR som helhet upplevs som positiv och intressant. 

Flera av deltagarna påpekade hur verkligt och vackert allt var samt undra en deltagare varför inte alla 

använder VR-enheter istället för datorer idag. För denna studie kan denna positiva attityd stödja att 

utesluta negativa biaser. Negativa biaser kan potentiellt förändra resultat. Det grafiska gränssnittet har 

hittills i första scenariot får blandade reaktioner och mottogs med en del skepticism. Attityden är 

generellt positiv men en del element, främst satellitkartan upplevdes som en svag länk. Satellitkartan är 

ett bra exempel på hur situationer, i applikationens fall, med många element iblandande kan upplevas 

störande och rörigt för användarna. Likt resultatet från den heuristiska utvärderingen visas synlighet 

vara en smärre flaskhals för användarupplevelsen. Deltagarna hittade alla grafiska element som skulle 

finnas och interageras med i första scenariot men viss ansträngning och förvirring uppstod under 

processen. 

4.3.2 Andra scenariot 
Syftet med det andra scenariot var att tillåta deltagarna att själva få finna och identifiera huvudmenyn 

för applikationen. Huvudmenyn innehåller viktiga alternativ; alternativ som bildjustering och 

möjligheten att avsluta applikationen på korrekt vis. I den heuristiska utvärderingen upplevdes denna 

meny vara väldigt svår att finna och blev enbart funnen p.g.a. Misstag under utvärderingen. Scenariot 

tillåter alltså deltagarna att finna denna meny, observera dess utformning och sedan interagera med 

den. Interaktionen med menyn gäller att deltagarna ska ta dig in i ’alternativ menyn’ och ändra FOV så 

att det passar till Samsung Gear VR, enheten i fråga. Detta scenariots syfte är att fast ställa 

anmärkningen från den heuristiska utvärderingen, att menyn har låg synlighet och icke-intuitiv 

placering. 

Under detta scenario har de kvantitativa mätningarna lika stor vikt som de kvalitativa värdena. 

Kvantitativa värden som mättes under scenariot var: total tid, tidtagning för att finna huvudmenyn, tid 

för att ställa in rätt FOV, antal använda noder (ska vara noll, ingen nod används), avklarat scenario (se 

Tabell 3 nedan). Detta scenario resulterades på ett intressant vis. Enbart en deltagare lyckades fullborda 

hela scenariot, denna deltagare var den enda som självmant fann huvudmenyn. Resterande deltagare 
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blev visade var menyn befann sig. Testledaren hjälpte dessa deltagare p.g.a. Kvantitativ data fortfarande 

kunde och skulle samlas för resterande del av scenariot. Den angivna tiden för ”Hitta meny tid” anger 

den tid det tog för deltagaren att ge upp och be om hjälp. Faktumet att enbart en deltagare fann menyn 

är ett starkt argument för att menyn har dålig synlighet och placering, även de kvalitativa resultaten 

påpekar att detta påstående stämmer. Förutom detta uppstod en förvirring för samtliga deltagare då 

de trodde att menyn kunde kommas åt igenom att använda noderna för att byta rum. Detta är också 

ett konkret instämmande att placering för huvudmenyn är ovanlig och underlig. Samtliga deltagare var 

överens om att menyn var svår att finna, samt att alla deltagare kommenterade på att menyn är dåligt, 

eller ’dumt’ placerad. Under scenariot noterades även att deltagarna sällan tittar under huvudnivå. 

Deltagarna tenderade att hålla huvudet högt då hela rummet syns och faller väl in i deltagarnas synfält. 

När menyn väl var funnen, eller visad för merparten, upplevdes interaktionen med menyn problemfri. 

Inga underligheter skedde under interaktionen och inget ovanligt noterades. Samtliga deltagare 

upplevdes interaktionen positiv när de blev omfrågade: Hur upplevde du interaktionen med menyn? 

Deltagarna var eniga om att menyn uppfattades familjär och lättarbetad. Därefter följde en fråga 

gällande det mellanrum som bör finnas mellan användare och meny. Som tidigare nämnt bör en meny 

upplevas vara omkring 1-3 meter bort från användaren. I andra fall kan menyn upplevas inkräktande 

och storleken kan uppfattas skrämmande (Bowman et al., 2008). Fyra av fem deltagare hade ingen 

invändning emot det spatiala mellanrummet för menyn. Menyn uppfattades inte för stor, inkräktande 

eller oproportionell för dessa fyra deltagare. Den resterande deltagaren motiverade att menyns text 

suddig och svårläst. Efter en dialog mellan deltagare och testledare uppskattades detta problem vara 

beroende av VR-enhetens tekniska aspekter. Deltagaren upplevde texten suddig då de röda, blå och 

gröna färgerna tenderar att sära på sig vid analog förstoring. I detta fall sker en förstoring av 

mobiltelefonens skärm av linserna som finns i VR-headsetet. Detta problem anses inte vara orsakat av 

applikationen – men tas ändå i åtanke för framtida studier.  

Därefter frågades deltagarna om deras upplevelse med interaktionen med huvudmenyn. Tre av fem 

deltagare upplevde att menyn var enkelt att interagera med. Dock invändes av samtliga deltagare att 

när objekt, menyer och liknande aktiveras i serie, alltså när samma objekt aktiveras gång på gång, så 

upplevs aktiveringstiden som slöseri med tid. Serieaktivering bör ta mindre tid, eller anta ett alternativt 

sätt att interageras med, påpekade en deltagare. 

Resultatet från den heuristiska utvärderingen gällde att synligheten för menyn skulle upplevas dålig och 

p.g.a. Placering. Detta blev bekräftat då samtliga deltagare instämde att menyn var dåligt placerad och 

syntes inte utan medveten ansträngning. Menyn i sig upplevdes generellt vara väl utformad. Alla 

deltagare kunde ändra FOV till rätt värde under en kortare tid (medelvärde: 23,6 sekunder).  

4.3.3 Tredje scenariot 
Syftet med det tredje scenariot var att samla data om det grafiska gränssnittet, gällande noderna som 

är placerade i ögonhöjd, i dörröppningar runt om i fastigheten. Under den heuristiska utvärderingen 

uppfattades inga ovanligheter eller sämre aspekter med noderna och dess funktion. Dock är det 

fortfarande viktigt att undersöka hur interaktionen ser ut och fungerar med fler användare. Därför 

baserades det tredje scenariot på hur deltagarna upplever dessa noder. För att ta reda på hur deltagarna 

interagerar med gränssnittet så blev de tillsagda att ta sig till köket, i lägenheten. För att ta sig dit måste 

deltagaren interagera med minst två noder. 

Första kontrollfrågan gällde om deltagaren upplevde att noderna var välplacerade och enkla att finna. 

Därefter följde en dialog om hur deltagaren såg på noderna och om de la märke till om det fanns någon 

mening bakom placeringen. Fyra av fem deltagare påpekade att noderna var placerade i dörröppningar 

till det rum som den leder till. Under scenariot uppfattades inga svårigheter för någon av deltagarna att 

ta sig runt i lägenhet med noderna. Inga noteringar eller kommentarer antogs på svårigheter under 
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scenariot. Därefter ställdes en fråga om utseendet på noderna. Nodernas utseende är en vit ring med 

en pil centrerat. Fråga löd: Hur upplevde du utseendet på noderna? För denna fråga svarade tre av fem 

deltagare att utseende var tilltalande och hade relevans till den funktion som noden erhöll. Två 

deltagare påpekade att noderna bör vara mer deskriptiva – att de bör ha större koppling till funktionen. 

Här kan ett argument göras för implementering av en mer skeumorfisk design av noden, dvs. att nodens 

design har större relation till verkliga objekt och händelser som sker när en människa förflyttas eller rör 

på sig. Till detta påpekade även de två deltagarna att noden bör kompletteras med text till vart noden 

leder.  

I relation till föregående fråga ställdes frågan: Hur upplevde du kontrasten mellan noderna och 

omgivningen? Under den heuristiska utvärderingen upplevdes färgkontrasten mellan nod och ljus vägg 

vara svår att urskilja och därav kunde noderna ibland verkas försvinna. I denna fråga var det enbart en 

deltagare som upplevde att kontrasten gjorde interaktionen och synligheten sämre. Deltagaren 

påpekade att hen missade noden, men upptäckte den när pekaren plötsligt aktiverades. Även då 80% 

uppfattades noderna som synliga och väl kontrasterande så bör detta ändå ses som ett problem. 

Förflyttningen med noderna är en av huvudfunktionerna i applikationen och därför anses detta som ett 

kritiskt problem som bör studeras vidare. I denna studie uppfattas det som ett problem med lägre 

prioritet då den större majoriteten såg positivt på kontrasten och synligheten för noderna. 

Nästa fråga gällde aktiveringstiden för noderna. Aktiveringstiden ligger på 2000 millisekunder. Tidigare 

nämndes Welch och Foxlins rekommendationer på aktiveringstid, rekommenderad stirrtid var 500-800 

sekunder. Längre stirrtid skulle upplevas onaturligt lång tid att stirra då människan sällan stirrar längre 

än 800 millisekunder på samma objekt (Welch och Foxlin, 2002). Denna fråga gällde: ”Hur upplevde du 

tiden som aktivering av noder tog?” Samtliga deltagare uppfattade tiden som tillräcklig, inte för lång. En 

följande dialog avslöjade att stirrtiden upplevdes lång i stunden, men uppfattades samtidigt försäkrande 

då användaren hade tid att potentiellt ångra aktiveringen En deltagare påpekade att flera aktiveringar 

som sker i serie potentiellt kunde uppfattas enformigt och tidskrävande. Här kan ett argument påpekas 

att deltagarna är ovana VR-användare och har därför ingen tidigare förankring gällande aktiveringstider 

i VR. Detta tas i åtanke vid vidare diskussion.  

Kommande fråga lyder: Uppfattade de grafiska elementen som naturligt eller onaturligt?. Syftet med 

denna fråga är att ta reda på om de grafiska elementen, noderna, bryter fördjupningen. Applikationen 

kräver inte en direkt fördjupning men ett mindre relevant objekt som drar fokus ifrån andra relevanta 

objekt tenderar att försämra användarupplevelsens hedoniska sida (Bowman et al., 2004). Samtliga 

deltagare var överens om att noderna var onaturliga och skar sig från sin omgivning. Flera deltagare 

påpekade att rummen var verkliga och vackra samtidigt som den flytande ikonen (noden) hade mest 

närvaro. Noderna är platta tvådimensionella ikoner som inte antar en naturlig skepnad. Därav är det 

förståeligt att de kvalitativa resultaten för frågan blev extremt negativt. Tre av fem deltagare påpekade 

även att noderna utstrålade en störande närvaro och stressade deltagarna att byta rum istället för att 

se sig omkring, vilket är applikationens huvudsyfte. Resultatet ifrån den aktuella frågan och föregående 

fråga gällande nodernas utseende visar att nodernas negativa aspekter är till viss del av dess utseende 

och design men till lika stor del av dess närvaro och fördjupningsbrytande natur. 

Nästa fråga gäller hur viktig pekaren uppfattas för enkel navigering. Samtliga deltagare angav att 

pekaren var viktig för att enkelt byta rum och eventuellt aktivera vidare objekt. Förutom detta angav 

fyra av fem deltagare att pekaren hade mindre betydelse utanför aktivering. Pekaren antog mindre eller 

ingen närvaro och synlighet om deltagaren inte direkt fokuserade på pekaren. En deltagare anmärkte 

att pekaren inte uppfattades som störande för att den låg så nära deltagarens ögon. Denna anmärkning 

kan relateras till hur vi upplever stereoskopi och varför vi väljer att ignorera objekt som ligger mitt i vårt 

synfält, likt mänskans näsa. Vidare studier bör utföras för hur pekare bör utformas för att närliggande 
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objekt ska uppfattas hjälpsamma vid fokus men anta mindre närvaro när användaren betraktar annat 

utanför pekarens fält. 

4.3.4 Fjärde scenariot 
I detta scenario ska deltagarna undersöka sifforna och pilarna som är tillgängliga på väggarna. Dessa 

siffror och pilar gäller höjd och bredd mått för den vägg som siffrorna och pilarna är placerad på. I 

nuläget har dessa siffror ingen tillhörande enhet utan är enbart siffror som ackompanjeras av två pilar, 

varav en pekar horisontellt och den andra vertikalt. Alltså anges inte mått enhet. I scenariot ska 

deltagarna finna en specifik vägg, som har specifika mått och jämföra det med mått på ett fiktivt 

matbord, som tilldelats tidigare. Samtliga deltagare fann korrekt mått på under 10 sekunder och svara 

korrekt på frågan om det fiktiva matbordet. Enbart en av fem deltagare kommenterade självmant på 

saknaden av måttenheter under utförandet av scenariot. Frågan: ”Fanns det någon grafisk 

funktionalitet, eller information, som du känner fattas?”. Varav fyra av fem deltagare inte kunde 

kommentera att något fattades. Därefter startade en dialog där testledaren avslöjade att 

måttenheterna fattades. Samtliga icke-kommenterande deltagare tog på sig VR-enheten igen för att 

säkerställa detta påstående. Vidare dialog avslöjade även att detta inte ansågs som ett problem för 

någon av deltagarna. Flera deltagare påpekade även att ett tresiffrigt mått automatiskt antyder att 

enheten för måtten är centimeter.  

De kommande två frågorna gällde uppskattning av gränssnitt, första frågan löd: ”Fanns det delar med 

det aktuella grafiska gränssnittet som du uppskattade?”. Till skillnad från noderna upplevdes inte 

väggmåtten som störande eller inkräktande för deltagarna. Två av fem deltagare talade för att 

väggmåtten inte hade samma utstående närvaro som noderna hade. De resterande deltagarna 

påpekade att väggmåtten var väldigt hjälpsamma och upplevdes inte i vägen. Nästa fråga var: ”Fanns 

det delar med det aktuella grafiska gränssnittet som du inte uppskattade?” Samtliga deltagare var 

enhetliga och svarade tvärt nej på frågan. Svaret är konkret, vidare förfrågning om att tänka om på 

svaret övervägdes men förfrågningen skedde ej. Materialitet anses då vara externa påverkat vilket 

sänker resultatets reliabilitet. Nästa fråga gällde om måtten var enklare att förstå. Deltagarna upplevde 

inga problem att förstå måtten och kontexten till måtten. Även då avsaknaden av måttenheter, så var 

de grafiska måtten hjälpsamma och enkla att ta till sig, påpekade en deltagare. 

Kommande frågas syfte var att ta reda på om de grafiska måtten ansågs vara naturligt eller onaturliga i 

relation till omgivningen, likt föregående fråga om noderna i det tredje scenariot. Två av fem deltagare 

ansåg att måttens utseende var onaturligt – det ansågs stå ut från den omgivande väggen även då 

väggen var ljus och måtten är vita. Måtten upplevdes alltså onaturliga men inte störande påpekade båda 

deltagarna. En av de två deltagarna påpekade även att måtten och pilarna bör smälta in bättre och synas 

mindre. Resterande tre deltagare menade att måtten och pilarna inte upplevdes onaturliga, dock skar 

sig ändå det grafiska elementet ifrån sin omgivning. Detta uppskattades dock inte vara ett problem för 

de tre deltagarna. En deltagare menade att även då dessa grafiska element skär sig från sin omgivning 

så uppskattas närvaron då dess funktion väger över dess negativa grafiska aspekter. 

4.4.5 Femte scenariot 
Nu när samtliga funna problemområden är upptäckta och undersökta så fanns det bara rum för övriga 

oidentifierade problem att undersökas. Om det fanns fler problem som inte identifieras och undersökts 

under de fyra föregående scenarierna så var det i detta scenario som övriga problem skulle finnas och 

identifieras. Detta scenario hade observation en större betydelse. Scenariot var fritt, deltagarna fick 

chans att ta sig runt i fastigheten och uppleva alla detaljer och funktioner fritt. Scenariot skulle avslutas 

igenom att deltagarna korrekt skulle avsluta applikationen och därefter meddela testledaren. Därefter 

följde generella frågor om applikationens grafiska gränssnitt och användarupplevelse efter scenariots 

slut. 
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Första fråga gällde om deltagarna upplevde specifik funktion som var svår att förstå eller använda. 

Deltagarna hade en samlad uppfattning om att applikationens upplevelse var god, dock uppfattades 

satellitkartan och val av fastighet som en pärs i applikationen som behöver förbättras, av två deltagare. 

En deltagare ansåg att satellitkartan var en bra och kreativ idé på spännande interaktionen men behöver 

ytterligare utveckling för att inte upplevas som en ”bromskloss” redan i början av applikationen. Dock 

påpekade en deltagare igen att huvudmenyn var svår att finna för nya använda, dessa data är redan 

samlad men ytterligare kommentarer om detta problem ökar bara problemets vikt.  

Därefter följde en fråga om det fanns funktionalitet som var enkelt och intuitiv att använda och förstå. 

Nodernas användning och huvudmenyn var de element som angavs för frågan. Fyra deltagare talade 

för att noderna var ett intuitivt sätt att röra sig omkring i fastigheten. Två deltagare påpekade även att 

flera noder i varje rum hade uppskattats då vinklar och känslor är en stor del under fastighetsvisning. En 

deltagare talade för hur nodernas placering var ”genial” – placeringarna av noderna i dörröppningarna 

ansågs positivt. Den resterande ensamma deltagaren som nämnde huvudmenyn ansåg att menyn 

fungerade väl i VR, trots att den är tvådimensionell. Menyer fungerade bra ihop med pekare och 

aktiveringstid. Dock önskade användaren att aktiveringstiden inte borde vara lika lång vid 

serieaktivering.  

Nästa fråga var: Fanns det specifika element eller funktionalitet med det grafiska gränssnittet som 

störde dig?. Deltagarna tyckte att det grafiska i applikationen fungerade väl. Igen påpekade synligheten 

för huvudmenyn samt den brytande närvaron för noderna. I övrigt uppfattades både inkomponerade 

grafiska element och 360° bilder vara vackra och tilltalande. I eftertanke upplevs denna fråga redundant. 

Kommande fråga gällde om det fanns element eller funktionalitet i applikationen som förvånade 

deltagarna. Tidigare hade enbart en deltagare använt VR. Samma deltagare hade också tidigare stött på 

nodbaserade förflyttningssystem, deltagaren upplevde därför inte noderna så överraskande eller 

positivt förvånande. Resterande fyra deltagare ansåg att nodsystemet var välgenomtänkt och var ett 

nytt och spännande sätt att navigera med. Samtliga deltagare påpekade även att måtten på väggarna 

var oväntade, men ansågs vara ett positivt tillägg. Fyra av fem deltagare sa även att väggmåtten var väl 

presenterade och störde inte i övrigt, positivt förstärkande information. 

Nästa fråga gällde applikationens prestanda och hur det visuella upplevdes. En av Nielsens heuristiker 

täcker flexibilitet och effektiv användning vilket inleder denna fråga. Frågan gällde om deltagarna 

upplevde släpande eller hackande bild. Under den heuristiska utvärderingen så upplevdes bilden släpa 

efter minimalt, men nog för att upplevas störande under längre sessioner. Deltagarna var eniga och 

samtliga deltagare påpekade att bilden ofta släpade efter, bilden hackade dock aldrig. Släpandet 

upplevdes inte som ett grovt problem – tre deltagare menade att släpandet var mer uttröttande för 

ögonen och huvudet än störande för användningen. I och med att enbart en enhet användes för VR-

visning i studien utesluts inte enhetens prestanda. Dock var enheten ny och av senaste modell, samt 

kompabiliteten mellan mobilenhet och VR-enhet så god som kan åstadkommas för någon VR-enhet. 

Detta potentiella problem tas ändå i åtanke vid kommande diskussion och bör tas i åtanke vid fortsatta 

studier. 

Den slutliga frågan för hela användbarhetstestet gällde om deltagarna någonsin tappade bort sig, och 

om detta var tack vare släpande bild. Ingen av deltagarna tappade bort sig. Flera deltagare påpekade 

att man sällan rör huvudet snabbt i applikationen, utan för huvudet fram och tillbaka långsamt för att 

titta på objekt, möbler och annat. Ingen deltagare ansåg att detta var ett problem, även om bilden 

släpade efter. 
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4.4 Omfattande analys 
Syftet med denna sektion är att förklara och belysa hur den slutgiltiga analysprocessen och hur olika 

data blev jämfört och analyserat tillsammans. Målet med detta steg var att finna mönster i samlad data 

och skapa grupper baserat på dessa data. En bottom-up process användes under analysen för att forma 

grupper där data tillät vidare utforskning och analys (Goodman., 2012). Först analyserades varje metods 

resultatdata individuellt och sen jämfördes dessa data och analyserades till ett omfattande resultat. 

4.4.1 Identifiering av användarmål, beteende, preferens och användarkontext  
Syftet för denna studie är att undersöka samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess 

påverkan för UX i virtuell verklighet, som begränsas till applikationer för fastighetsvisning. God 

användarupplevelse definieras som uppfyllanden av användarens pragmatiska och hedoniska mål. En 

viktig del av analysen blir då att identifiera dessa mål och subjektiva aspekter som berör 

användarupplevelsen. Därav ägnas den första delen av analysen att identifiera dessa mål, förväntningar, 

behov, beteenden, preferenser och användarkontexter. 

Intervjuerna avslöjade att användarna oftast använder fastighetsvisningstjänster för högre och bredare 

mål som; rekreation, avkoppling och nöje. Detta bedöms som hedoniska mål i denna studie. De 

pragmatiska målen av högre form inkluderar; finna information om fastigheten, då information om 

fastigheten har visat vara av hög relevans visat under intervjuernas resultat. Andra pragmatiska målet 

gäller: Besöka och titta på olika fastighetsobjekt, detta är huvudfunktionen och har högt prioritet bland 

användarna enligt resultat ifrån intervjuer. Sista pragmatiska målet är: Navigera kontrollerat under 

fastighetsvisning, detta mål tillgängliggörs av det andra användarmålet och har stor inverkan på hur väl 

en fastighet uppfattas av användarna. För tydligare översikt visualiseras målen nedan (se figur 4). 

 

Figur 4- Visualisering av användarnas hedoniska och pragmatiska mål med fastighetsvisning i VR. 

Förväntningarna för fastighetsvisning i VR tenderar att vara ganska låga och neutrala, dock är denna 

upplevelse uppfattads som ”häftig” och fördjupande, mer än användarna väntat sig. Detta är en positiv 

aspekt som möjligen skapar större värde för hela VR-upplevelsen och därav applikationen och dess 

komponenter. Ett medförande negativt problem gäller dock användarens tillit för människor utanför 

VR-enheten. En del användare upplever en viss misstro för folk som befinner sig i närheten under 

användningen av VR-enheten. Detta kan skapa en negativ bild och få användarna att föredra andra 

användningssätt för fastighetsvisning. En annan aspekt som inte upplevdes lika positiv är användarnas 

oro och angelägenhet att VR-enheten ska sitta skönt och ha rätt inställning på brytpunkten som styrs 

via ett mekaniskt hjul på VR-enheten. Tillhörande, gäller även aspekten om att se ”dumma” och lustiga 

ut under användning av VR-enheten. Flera användare påpekade och skämtade om sitt utseende under 

de tester som skett under studiens gång. Detta ansågs vara ett mildare bekymmer för användarna då 

VR-enheten primärt hade använts i hemmet. Detta inleder till var användarna främst hade använt sig av 

VR-enheter och fastighetsvisningsmjukvara. 
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Den fysiska platsen där VR-enheter primärt kommer användas är i hemmet, detta deducerades från 

kommentarer i intervjuerna. Som just nämnt så uppfattar en del användare att VR-enheten gör 

användarens utseende löjligare, detta medför en viss social stigmatisering vid användning vid offentliga 

platser så som kollektivtrafik och parker och därför tenderar användare att utnyttja VR-enhet i 

hemmiljö. Denna situation är oftast på kvällen, efter ett arbetspass då användaren vill slappna av och 

tänka på annat.  

Navigationen är en viktig del av denna studie och även ett av de pragmatiska målen. Användarna 

tenderar att se positivt på nodsystemet. Dock angavs kommentarer om hur navigationen bör vara mer 

flytande och översiktlig. Denna preferens relaterar en del till hur applikationen kunde uppfattas 

redundant i vissa fall, exempelvis vid serieaktivering. Användarna påpekar att val av rum bör vara en 

prioritet. 

Även då fastighetsinformation inte är högst prioriterat så är det ändå en av de viktigare delarna för att 

användarna ska få rätt uppfattning och intresse för objekten. I den testade versionen av 

fastighetsvisningsapplikationen var information om fastighet närvarande men mindre synlig. För vissa 

användare gör avsaknad av information att objektet blir mindre intressant och kommer därför inte 

besökas och upptäcks därför inte och upplevs då inte i VR. Detta kan då besegra syftet för hela 

fastighetsvisningsapplikationen.  

För att besöka ett fastighetsobjekt måste objektet hittas, detta sker med hjälp av en satellitkarta där 

objekten kan aktiveras. Satellitkartan har visat sig vara svårtolkad och rörig för användarna. Ett par 

användare påpekade att den upplevs modern, samma användare talade dock aldrig för att satellitkartan 

var användbar eller intuitiv. Satellitkartan upplevs som ett problem som förhindrar användarna att 

använda applikationen korrekt och kan även inverka på om fastighetsvisningsapplikationen kommer 

användas eller ersättas. Detta uppfattas som en flaskhals. 

5.4.2 Analys av funna problem berörande användarupplevelse 
Den andra delen av analysen var att analysera UX-problemen som hittats i resultatdata från den 

heuristiska utvärderingen, intervjuerna och användbarhetstesterna. För att finna mönster så användes 

bottom up-metoden. Globala UX-problem som inföll med de pragmatiska och hedoniska målen var de 

problem som antog mest fokus. De problem som presenteras är de problem som fått mest 

kommentarer och negativ feedback ifrån användarna. Det är dessa problem som anses vara mest 

negativt inverkande på användarupplevelsen för applikationen och kommer därför få mest fokus. 

Majoriteten av UX-problemen som upptäcktes relaterade till antingen det grafiska gränssnittets 

element eller VR-enhetens och applikationens effektivitet och prestanda (se figur 2). Flera anledningar 

identifierades till varför just dessa komponenter upplevdes som problem, förklaring följer i kommande 

sektioner. Även då problemområdena är uppdelade på två helt separata ämnen så är både delarna 

starkt kopplade till användarna och deras uppfattning.  

Figur 5- Visualisering av analyserade problemområden och berörda komponenter för respektive problemområde 
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Mängden information i applikationen är minimal, men den information som visas tenderar att antingen 

gömmas eller kamoufleras i sin omgivning. Exempelvis upplevde majoriteten av användarna att relevant 

information om den aktuella fastigheten inte syntes alls. Flera användare tog sig förbi informationen 

flera gånger utan att märka av den. Kommentarer avslöjade att kontrasten mellan färgen på 

informationen och omgivningen var väldigt lika. Mer precist hade informationstexten ingen färg, utan 

enbart skuggning som i sig skapade konturer. I och med att informationstexten är högst relevant för 

användarna bör den anta en mer prominent kontrast. Exempelvis kan en brytande, men elegant färg 

som underlättar läslighet och synligheten för informationstexten tilläggas. Det kan upplevas självklart, 

men information som inte syns och förstås av användarna är inte information, utan bara gömd data.  

Ett annat problem som är separat men som berör föregående problem gällande synligheten på 

informationstext, är hur satellitkartan uppfattas och hur den berör sin omgivning. Satellitkartan upplevs 

rörig av majoriteten av användarna, den tar mycket fokus och har en stor närvaro. Detta är i all rätt då 

satellitkartan är fokusområdet för denna del av applikationen. Ur analyserna uppfattas satellitkartan 

som rörig och ett steg som kräver onödig energi av användarna. Ett par användare påpekade att den 

uppfattas modern, modern i detta fall uppges vara positivt. De negativt invändande användarna skulle 

hellre se en enklare mer elegant lösning. En enklare lösning med mindre plottriga element tillåter även 

fokus att delas med informationstexten ifrån förra paragrafen. Dessa delar fönster i applikationen. 

Satellitkartan fick samtliga användarna att leta aktivt efter den angivna adressen – kartan erhöll och 

visade inte gatunummer och namn utan bara tredimensionella byggnader som kunde interageras med. 

Kortare kommentarer om hur satellitkartan var svår att navigera med huvudrörelser framkom också. 

Dessa kommentarer antog ingen större vikt och användarna verkade kunna hantera navigeringen med 

satellitkartan efter en kortare tids användning. Satellitkartan framkallar ett synlighetsproblem som 

gäller den adress som ska besökas, i och med att deskriptiv information inte är tillgänglig (adressnummer 

och kvartersnamn) så blir detta sökande ett moment där användaren söker efter något som de inte vet 

vad det är eller hur det ser ut. Detta är ett givet problem som kan jämföras med att finna en nål i en 

höstack. Om satellitkartan ska användas så måste den bli tydligare och mer deskriptiv, i detta fall kan 

handhållande och vägvisande vara ett alternativ för enklare och mer intuitiv användning. 

Ett problem som också relaterar till synlighet av grafiska element är huvudmenyn. Denna meny är viktig 

dels för inställningar för vilket VR-headset som används, FOV kan då ställas in för bäst visning och 

potentiell minskning av illamående. I denna meny finns även andra alternativ för ljud och bild, samt 

alternativet att avsluta applikationen på korrekt sätt. Menyn är av stor relevans för användandet då 

dessa inställningar minskar chansen för grafiska artefakter och renderar bilden till den naturliga 

synvinkel och upplösning som respektive VR-enheten har. Dock är denna meny svår att finna. I det andra 

scenariot blev deltagarna ombedda att hitta menyn och ställa in FOV till korrekt värde. Enbart en 

deltagare hittade menyn, detta skedde dock av misstag. Interaktionen med menyn uppfattades i övrigt 

som positiv. Placeringen av menyn är i detta fall det riktiga problemet. Detta problem anses vara kritiskt 

och ligger även på global nivå. Synligheten för menyn är ett bra exempel på hur god interaktion kan 

missas p.g.a. Onaturlig eller ologisk placering. Ett hjälpavsnitt eller skärmtips kunde avslöjat menyns 

placering, men även detta är något som fattas i applikationen. För att finna menyn måste användaren 

titta 90° nedåt, då visas menyn. Under testerna noterades att deltagarna sällan, eller aldrig, tittande 

nedåt. Det deducerades från kommentarer och beteende att detta beror på att FOV:n är väldigt hög 

och gör att användaren kan se hela rummet ifrån ögon höjd. Därav finns det ingen direkt anledning för 

användarna att titta ner emot sina fötter, där menyn är placerad. Placeringen i sig är användbar på det 

sätt att när användaren vet av menys placering så uppfattas placeringen väl. Menyn är inte i vägen eller 

stör användarupplevelsen. Placeringen gör dock att menyn missas, placeringen är därför inte intuitiv 

och upptäcks därför svårare på egen hand. 
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Nästa problem gäller också grafiska element. I detta fall gäller det noderna som tillgängliggör navigering 

igenom fastigheten. En nod tar form en som en vit ring med en pil inuti. Nodernas funktion upplevdes 

positivt tillsammans med dess placering. Den grafiska profilen upplevdes som ren och vacker. Dock 

ansåg samtliga deltagare att nodernas närvaro var överdriven och inkräktande. Flera deltagare 

påpekade att noderna var närvarande och kunde alltid bli upptäckta ifrån vilken vinkel som helst. Detta 

upplevdes väldigt störande för samtliga deltagare. Alltså upplevdes noderna inte oestetiska eller 

oanvändbara, men väldigt inträngande. Noderna skar sig ifrån sin omgivning ansåg ett par användare 

och detta gjorde att rummets annars vackra utseende försämrades. Detta anses också som ett stort 

problem för applikationen, det är ett direkt störningsobjekt som direkt försämrar användarupplevelsen. 

Nodernas närvaro stressade deltagarna. När de ville se sig omkring var noden alltid där och påminde 

om att hen kan och bör byta rum. Ett annat mindre problem, men som ändå är anmärkningsvärt är hur 

noderna enbart visar en pil in till nästa rum. Ett par deltagare påpekade att det ibland kunde vara svårt 

att förstå vilket rum man begav sig till och att ytterligare information skulle uppskattas. Exempelvis vilket 

rum som noden leder till. 

Ett annat grafiskt element som antar identiskt problem som noderna, är de deskriptiva siffror och pilar 

som finns tillgängliga på väggarna i samtliga rum. Dessa pilar och siffor beskriver måtten på väggen som 

det sitter inkomponerat på. Majoriteten upplever att dessa siffror och pilar antar samma 

närvaroproblem som noderna. De uppfattas inkräktande, dock inte på samma grova nivå som noderna. 

I detta fall gäller det inte samtliga deltagare utan bara tre av fem, som uppfattar dessa siffror och pilar 

som störande och inkräktande. Dessa grafiska element antar liknande grafiskt stuk som noderna, vita 

med en viss transkulens. Dock uppfattas de ändå som skärande för majoriteten av deltagarna. Den stora 

skillnaden mellan noderna, siffrorna och pilarna är att noderna inte har någon genomskinlighet och är 

alltid synliga från alla vinklar. Siffrorna och pilarna visas enbart om användaren tittar direkt på väggen 

med pekaren. Detta är den skiljande delen, vilket faller in med problemområdet för siffrorna och pilarna. 

Detta anses som ett problem som kan sänka användarupplevelsen. Dock kan detta problem lösas med 

samma lösningsförslag som fungerar för nodproblemet, då både dessa problem är av samma slag. 

Det sista och mest skiljande problemet gäller applikationens prestanda och optimering. För effektiv 

användning så bör applikationen ha kortare laddningstider och bilden ska vara klar och inte hacka eller 

släpa efter. En eftersläpande bild kan ge en illamående och sjösjuk effekt på användarna vid längre 

sessioner. Samtliga deltagare påpekade att bilden släpade efter anmärkningsvärt. Flera deltagare 

kommenterade också eftersläpningen inte upplevdes som ett stort problem men kunde bli uttröttande 

för huvudet och ögonen efter längre exponerande. Samtliga deltagare använde VR-enheten i under en 

timme vid testerna och upplevde inget illamående. Detta tyckte inte töra användandet enligt deltagarna 

men det är fortfarande ett problem som berört samtliga deltagare och förkommer på flera platser i 

applikationen, vilket gör problemet till globalt. En notering för detta problem gäller prestanda och 

kompabilitet med VR-enhet och mobilenheten. Dessa enheter är av senaste modell och anses inte ha 

fabriksfel som kan sänka prestandan. 

5. Rekommenderade riktlinjer 
Frågeställningen för denna studie gäller vilka aspekter som bör tas i åtanke när man designar för 

samspelet mellan huvudrörelseinmatning och ett grafiskt gränssnitt för virtuell verklighet. 

Studieområdet har begränsats till undersökandet av fastighetvisningsapplikationer, studien har därför 

fokuserat delvis på användning och användarupplevelse för fastighetsvisning i VR. Baserat på de resultat 

och analyser som utförts i föregående kapitel (se kap. 5) och med litteraturen som presenterats i 

bakgrunden (se kap. 2) i åtanke, samt med korrigering av viss överlappning mellan 

användbarhetsproblem, så har tre rekommenderade riktlinjer utvecklats. Dessa riktlinjer presenteras i 

följande sektioner. 
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Vanligtvis när ett grafiskt gränssnitt utvecklas bör utvecklingen följa användbarhetsriktlinjer så att 

användarna enkelt kan uppnå sina pragmatiska mål så snabbt som möjligt. Samtidigt så bör gränssnittets 

design tillåta användarna att nå sina hedoniska mål. Detta inkluderar då att hålla användarnas 

pragmatiska mål uppnåeligt under inom så få valinstanser som möjligt, samt göra målen enkla att hitta, 

identifiera och nyttja. De följande riktlinjerna är utvecklade för fastighetsvisningsapplikationen i fråga 

men anses var generellt applicerbara på flera liknande fastighetsvisningsapplikationer, samt liknande 

kontexter Därav kan resultaten riktas till att besvara denna studiens frågeställning. 

5.1 Riktlinjer som är applicerbara i generella sammanhang och på fler plattformar 
Samtliga riktlinjer var ämnade att enbart ta plats i VR-världen. Efter tester, utvärderingar och analys så 

uppfattades att många av de riktlinjer som framställts har en stark koppling till andra plattformar och 

sammanhang. Alltså kan en riktlinje användas för fler ändamål än just VR. Detta utesluter dock inte 

användning för VR, men dessa riktlinjer har då inte en lika strak koppling till VR som följande riktlinjer 

som i sektion 4.2 och fram. Riktlinjernas generella natur gör dem inte mindre relevanta utan denna 

generalitet uppmärksammas för att visa hur äldre riktlinjer från föregående plattformar och system 

enklare kan konverteras och överföras till VR om utvecklare önskar detta.  

5.2 Första riktlinjen – Välj en dynamiskt kontrasterande färgpalett för prioriterade 

element och information  
Den första riktlinjen inriktar sig på samspelet mellan prioriterade element, element vars synlighet bör 

vara visuellt prioriterad i användarens FOV, och bakgrunden bakom detta element. I detta samspel är 

det färgerna som är intressanta för denna riktlinje, hur de kontrasterar mot varandra samt hur det 

inverkar på synlighet och uppfattning för elementet. I de tester som gjorts i denna studie framträder 

denna kontrast som ett problem. Färgpaletten är inte kontrasterande nog och detta upplevdes som 

ett problem för testdeltagarna, detta uppfattades under intervjuerna efter användbarhetstestet. 

Dessa upptäckta problem ger då upphov till att detta faktiskt uppfattas som ett riktigt problem som 

också kan ta plats i en VR-värld. 

I applikationen var det prioriterade elementet en kolumn med text som enbart var synlig tack vare 

textens skuggning, texten i sig var genomskinlig. Detta gjorde texten svår att finna och uppfatta. En 

anledning till att texten är formaterad på detta vis kan vara av stilskäl, Wec360 har ej kommenterat på 

detta. En annan anledning till formateringen kan vara att wec360 faktiskt tänkt på bakgrunden och 

försökt göra texten mer inbäddad med omgivningen, ironiskt nog har de lyckats med detta men 

stilvalet har givit en negativ effekt för synligheten. Wec360s tanke har varit god men utförandet har 

givit en motsatt effekt, effekten har blivit att texten har blivit svår att uppfatta och missas oftast helt, 

som visat av testdeltagarna. Testdeltagarna medgav också att anledningen till detta är just dess 

utseende och hur de kontrasterar svagt från bakgrunden. Detta är alltså det uppfattade problem i 

studien, anledningen till detta problem är det som nyss nämnts – genomskinligheten.  

Även då detta kan uppfattas som ett generellt problem som kan adapteras till exempelvis PC och 

webbsidor så insinuerar denna studie ännu större vikt på att viktiga och prioriterade element är väl 

kontrasterande. Även då färgkontrast fungerar på samma sätt för 2D-UIs som i 3D-UIs för VR så bör 

kontrast uppfattas bättre i VR. Anledningen till detta gäller det spatiala utrymmet. I VR finns ett 

tredimensionellt utrymme, alltså mer plats att tappa bort sig på, mer plats att gömma icke-

kontrasterande element. För att inte tillägga fler problemområden för uppfattning och upptäckt av 

prioriterade element så är det särskilt viktigt att dessa element har ett väl kontrasterande utseende i 

VR. En liknelse: säg att du har ett svart papper (2D UI), på detta papper finns en liten mörkgrå cirkel. 

Det kan ta någon minut att finna cirkeln tack vare kontrasten. Dock finns det bara den lilla ytan som 

pappret består av att leta på. Tänk nu att du ska finna samma cirkel i ett svart, tredimensionellt rum 

(3D UI). Det blir exponentiellt mycket svårare att finna cirkeln – hade cirkeln varit vit så hade du funnit 
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den på pappret inom en sekund, och i dem mörka rummet under ett par sekunder. Med denna 

liknelse menar jag att färgkontrasten i ett 3D-rum är viktig. Det finns en oändlighet fler ställen som 

element kan placeras och det är därför viktigt att peka ut för användaren vilka element som är viktiga 

och prioriterade – vilket kan göras med kontrast. Nedan följer ett visuellt exempel på hur 

applikationens utseende på prioriterad information ser ut idag, samt ett exempel på hur 

kontextbaserat utseende kan se ut. 

 

Figur 6 - Kontextbaserad kontrast samt liknelse för applikationens nuvarande utseende på prioriterad information. 

5.3 Andra riktlinjen - Visa användaren funktioner med headgaze-baserade hjälpavsnitt 
Denna riktlinje baseras på synlighet och intuition. VR-världen är, likt den riktiga världen uppbyggd och 

baserad på 360° åtkomlighet, en dator- eller mobilskärm tillåter användaren ett fåtal tum att arbeta 

med. Att VR tillåter så mycket mer yta är bra, men det bär även med sig chansen att objekt tappas bort 

och blir svåra att hitta. Därför är det viktigt att hålla i åtanke att leda och visa användaren var funktioner 

och element finns inom mjukvaran. I en perfekt värd ska alla element och funktioners placering vara 

intuitiva och självklara, så klart kan detta vara svårt vissa applikationer har väldigt mycket information 

och element som ska visas. Om detta är fallet är det viktigt att applikationen finns där för användaren 

och hjälper henom. För denna riktlinje krävs insikt för applikationens intuitiva egenskaper. Om 

applikationen huserar stora mängder funktioner och information kan det potentiellt bli svårt att 

strukturera och presentera alla funktioner och information på ett praktiskt och intuitivt sätt. Om denna 

insikt finnes så bör följande riktlinje antas.  

Applikationen är användarens vän, den ska finnas där och handleda användaren under användningen. 

Viktiga element visar sig ibland ha blivit omedvetet undangömda. Om placeringen i sig inte uppfattas 

dålig, men inte hittas självmant av användarna så är placeringen av elementet i sig inte dålig, utan bara 

icke-intuitiv. I första hand bör placeringen tänkas om och därefter omprövas för att säkerställa att den 

nya placeringen uppfattas intuitiv. Den nya placeringen ska inte förändra funktionen för elementet, om 

inte detta specifikt önskas (Bowman et al., 2008). Att placera ut elementet på nytt ställe i VR-världen 

kan upplevas svårt, var ska den placeras? 

För att säkerställa var element bör placeras finns det två aspekter att tå i åtanke, båda kräver djup insikt 

applikationen, element och den med följande användarstudie (Bowman et al., 2008). Först måste vikten 

av elementet färdigställas, hur viktigt är elementet, är det essentiellt för applikationens huvudsakliga 

funktion eller inte. Hur ofta kommer elementet användas, när kommer det användas. Är elementet 
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globalt, finns det på fler ställen, i så fall krävs även att en hög nivå av intern konsistens för elementet 

upprätthålls och följs igenom applikationens struktur. Alla dessa frågor måste besvaras innan nästa steg 

tas. För att få svar på frågorna bör ett flertal användartest utföras. Användartesterna ger empiriska svar 

på frågorna och skapar konkreta bevis på användarnas beteende och elementets vikt i applikationen.  

När elementets vikt är säkerställd och det visar sig vara ett element som används ofta och ter sig viktigt 

för applikationens syfte så kan åtgärderna för nästa steg påbörjas. I kommande steg beprövas den nya 

placeringen av elementet. För att ta reda på hur användarnas beteendemönster och 

huvudrörelsemönster ser ut, så ska observationer och mätningar göras. Observationerna skapar 

mönster som talar om vart användaren oftast tittar, hur hen vrider huvudet och när hen vrider huvudet.  

Det viktiga med datainsamlingen är att få kontext till varför användarna ser sig omkring, hur det går till 

och när det sker.  

Igen, krävs djup insikt om applikationen och elementens vikt. Elementens vikt ska relateras till den nya 

placering som det ska få. Den nya placeringen ska representeras elementens vikt, om elementet 

används ofta och är viktig för applikationens huvudfunktion så bör den vara lättåtkomlig, om elementets 

vikt är lägre så kan elementet potentiellt placeras i periferin. 

Förutom denna lösning så kan ett hjälpavsnitt lösa avsaknaden av element. Igen, om ett elements 

placering antar en låg intuitiv nivå men uppfattas i övrigt som välplacerad så kan placeringen göras 

enklare att finna med hjälp av ett hjälpavsnitt. Ett hjälpavsnitt kan ta form på flera vis –i denna riktlinje 

rekommenderas ett överlägg. Visa användarna med vart de viktiga elementen finns med hjälp av 

ledande grafiska objekt, exempelvis pilar. Användaren bör hellre erinras hur elementet upptäcks än att 

komma ihåg och tvingas hålla placeringen i huvudet. Låt gränssnittet visa vägen. Ett överlägg ter sig som 

ett lager över ett annat gränssnitt, grafiska objekt inkomponeras för att enklare visa hur användningen 

fungerar och var element finns tillgängliga. Ett hjälpavsnitt kräver dock mindre förstudier innan 

implementering. Ett hjälpavsnitt pekar användaren i rätt riktning oberoende av vilken funktion eller 

element som ska finnas eller användas. Hjälpavsnittet ses som en mångsidig sekundär lösning. Dock är 

detta inte den primära lösningen på ett mindre intuitivt gränssnitt. Exemplet och förklaringen som 

presenterats här i resultatet för denna riktlinje har haft VR i åtanke gällande användning. Men viktigt är 

det också att erkänna grunden som riktlinjen faktiskt kommer ifrån och hur det kan vara intressant.  

Riktlinjen inriktar sig på hjälpavsnitt och hur användaren guidas igenom programvaran, ett ämne som 

funnits länge inom föregående system, exempelvis PC-mjukvara. Denna riktlinje har ju initialt inriktats 

på VR men har under studiens gång visast vara bredare än förväntat. Denna bredd öppnar en del 

intressanta ämnen för hjälpavsnitt rent ämnesmässigt. Ett hjälpavsnitt i VR ter sig olikt från exempelvis 

PC då de spatiala rummen är olika, som nämnt tidigare. Men det finns likheter som kan gynna ny 

utveckling av VR. Denna riktlinje visas fungera väl till VR därför kräver detta mindre konvertering när en 

övergång från utveckling av tvådimensionell mjukvara till tredimensionella mjukvaror som VR-mjukvara. 

Det är enklare att för utvecklare att få en uppfattning om hur denna riktlinje fungerar och hur den kan 

anpassas som utvecklaren tidigare har erfarenhet av att ha utvecklat hjälpavsnitt för 2DUIs tidigare. 

Givetvis finns det skillnader men till stor del gäller samma kognitiva och gränssnittsbaserade riktlinjer 

för att skapa ett bra användargränssnitt och hjälpavsnitt i VR, som till t.ex. PC. Detta är alltså ett tecken 

på att konvertering mellan tidigare system och VR kan ske smidigare än tidigare väntat. 
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Till nedan visas ett exempel på hur ett hjälpöverlägg kan se ut samt exempel på hur överlägget kan 

förklara för användarna vart funktioner finns och hur de används. Vyn är nerdimmad med en mörk 

transparant färg, tydliga pilar visar vart viktiga objekt och element finns att användas. 

 

5.4 Tredje riktlinjen – Headgaze-baserad segregering av prioriterade element och 

information 
Likt den första riktlinjen så inriktar sig den tredje riktlinjen på utseende och synlighet fast i det spatiala 

rummet som prioriterade befinner sig i. För att ge kontext antar vi ett exempel. Vi ska starta upp 

applikationen för första gången, användarna vet troligen inte hur applikationen fungerar eller ser ut. 

Därför visas ett hjälpavsnitt, avsnittet är nu den prioriterade informationen, det kan finnas annan 

information som vill ta plats i bild men det är hjälpavsnittet som är i fokus och har antagit en tydlig 

kontrast med hjälp av en djupsegregering från annan information. En kontrasterad segregering fungerar 

på liknande sätt som en kontrasterande färg, den gör information och element enklare att hitta och 

förstå. Segregering kan ske på olika sätt, som i exemplet får användaren ett hjälpavsnitt utdelat i högt 

spatialt djupled, den kan alltså inte missas då det är enbart detta element som ligger i användarens FOV. 

Segregation kan dock fungera tvärtom också. Element kan vara segregerat på så sätt att de är gömda, 

dock är det viktigt att ett gömt elements placering förblir statisk. Ett element som ändrar placering och 

som också oftast ligger utanför användarens FOV tenderar att bli osynlig, vilket enbart bygger på 

problemet.  

I en 2D-värld segregeras ofta element igenom att minimeras, exempelvis PC-applikationer minimeras 

ner till startmenyn, webbläsare gör minimerade flikar till sidor. På samma vis kan minimerade, eller alla 

element utanför fokus gömmas undan, om placeringen är statisk och känd av användaren, i en VR-värld. 

Dock uppstår samma problem som i första riktlinjen. Användaren har 360° utrymme att utforska och 

dessa element har mycket större utrymme att försvinna på. Det är alltså viktigt att finna en punkt, eller 

område som följer med användaren, som inte förändras beroende på rum eller förflyttning eller andra 

utomstående parametrar. I testerna för denna studie fick deltagarna stöta på en meny som var placerad 

Figur 7- Exempel på grafiskt hjälpöverlägg med pilar som pekar användarens vy åt viktiga elements placering 
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vid deltagarens fötter. Den var inte synlig när huvudet var upprätt i naturlig position, men menyn fanns 

alltid vid deltagarens fötter och kunde alltid användas. Denna placering passar väl in för att inte störas 

av utomstående parametrar, den är även närliggande och kräver ej onaturliga huvudrörelser. Dock 

medför placeringen ett problem – den upptäcks inte naturligt av användaren. Vilket visades tydligt i 

testerna (se 3.6 och 3.7). Därför är det viktigt att användaren får reda på placeringen direkt vid första 

användning. Detta bör då ske med segregerad information som tar upp stor fokus för användaren. 

I VR-världen finns det inte samma chans för användaren att uppfatta element som ligger i olika djupled 

som på en PC. På en PC har du ett aktivitetsfält som hanterar applikationer som är aktiva – i VR finns 

inte samma möjlighet för element. VR antar inte samma översiktlighet som ett gränssnitt på PC eller 

likande plattform. Viktigt att påpeka är att implementering av aktivitetsfält, eller likande element i en 

VR-värld hade skapat egna nya problem och möjligheter, men det är ett ämne för en annan studie. Det 

är diskutabelt om denna riktlinje även skulle ha tillhört de mer generella riktlinjerna i studien. Dock 

uppfattas denna riktlinje mer anpassat för VR p.g.a. olikheten mellan PC och VR som nyss förklarades. 

Det erkänns dock att det finns en viss gränssnittsmässig koppling mellan dessa plattformar och även för 

denna riktlinje finns det aspekter att lära av vid ombyggnad eller konvertering från PC till VR. 

Även då den nuvarande versionen av Wec360s mjukvara inte innehåller stora mängder information 

under själva fastighetvisningen så är det spatiala rummet en viktig aspekt för flödet och användandet 

av applikationen. Om fler element infogas och används i mindre rum med en mindre spatial rymd så kan 

potentiellt element försvinna bland andra element. Det kan då bli en fråga mer om informationsstruktur 

än användbarhetsproblem i VR. 

Kontrast kan även främjas med hjälp av segregering och placering. Information kan kontrastera igenom 
att anta en annan spatial form än sin omgivning samt segregeras för att förtydliga att elementet inte 
tillhör bortomliggande element. På en datorskärm är djupnivån konstant, men i VR tillåter det spatiala 
djupet att information placeras i olika djupnivåer i relation till användarens synfält. Informationen kan 
då visas närmare användaren så att den blir betydligt svårare att missa. Viktigt att tänka på är att inte 
blockera övrig användning om djupkontrast används. Det spatiala djupet i VR tenderar att ta all fokus 
från användaren, på så sätt kan viktig information visas temporärt. Enligt Bowman et al., (2008) så bör  

distansen mellan användare och objekt vara en till tre (1–3) meter. Om objekt visas närmare än anvisad 

distans så kan objektet anses påträngande. Därför bör spatialt djup användas med försiktighet. 

Omgivning för därför designas att hålla en längre distans för att lämna utrymme för objekt som antar 

högre spatial kontrast. Djupet tillåter även information att visas i användarens periferi. Människans 

primära okulära fokusområde är 20° till -12° vertikalt och 30° till 30° horisontellt, dvs. att VR-enheten 

med 95° FOV kan visa betydligt mer än vad människans okulära kapacitet normalt sätt intar. Information 

kan då placeras i utkanten av användarens synfält och kan komma till fokus när aktivering sker. 

Figur 7 - Visualisering av potentiell lösning på synlighetproblem för information 
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5.5 Fjärde riktlinjen - Interaktiva grafiska element ska vara beroende av kontext och 

omgivning för minskning av inkräktande uppfattning  
I studien har resultat och analys visat att objekt kan uppfattas dels mindre synliga men också så synliga 

att objektets närvaro har upplevts inkräktande och övertagande. Dessa inkräktande objekt har vistats 

försämra användarupplevelsen drastiskt därav bör de ändras och motverkas. Objekt kan uppfattas 

inkräktande av flera olika anledningar. Objekt kan upplevas skärande i relation till sin miljö och kan på 

så sätt dra för mycket fokus från användaren, när det finns andra objekt och funktioner som också bör 

användas. I studiens fall gäller det grafiska noder som utgav en kraftig närvaro. Närvaron upplevdes 

störande då noderna skar sig och var alltid synliga ifrån större delen av vinklarna i det virtuella rummet. 

För att minska närvaron och den skärande synligheten finns det flera åtgärder men enbart en lösning 

kommer presenteras då den täcker de flesta problem gällande inkräktande grafiska objekt.  

För att minska ett objekts grafiska närvaro, oberoende av den inkräktande faktorn så bör objektet 

inpassas i den omgivning som den befinner sig i. Detta kan vara kontrast gällande färgnyans, form och 

gestaltning. Omgivningens färgnyans, form och gestalter bör analyseras noggrant för att få bästa 

resultat. Efter analys bör objektet ta skepnad som uppfattas naturligt i relation till sin omgivning. Viktigt 

att ha i åtanke är att kontrasten fortfarande bör finnas närvarande – ett välnyanserat färgschema är en 

bra lösning för en tydlig, men enhetlig kontrast. När färg och form är bestämda och applicerade bör den 

skärande effekten för det grafiska objektet ha minskat. För att fastställa denna minskning bör 

användartester och utvärderingar utföras. Dock är nyckelordet igenom denna riktlinje: 

”kontextbaserad”. En skärande effekt samt överdriven närvaro baseras i en opassande kontext. 

Detta problem är mer specifikt riktat till VR. Ett liknande problem kan även finnas på exempelvis PC men 

får inte samma störande nivå som i en VR-värld. Ett element som alltid är i närheten och syns i periferin 

har återigen sin grund i det spatiala utrymmet. Då utrymmet är större i en 3D-värld än en 

tvådimensionell sådan så medför detta även fler ställen för direkt störande element att ta plats. Denna 

riktlinje påpekar då att dessa element inte bör raderas utan modifieras så att det uppfattas mindre 

störande när direkt blick inte faller mot elementet. 

Interaktivitet är också ett verktyg som kan stödja minskningen av inträngande objekt. Om ett objekt 

utvecklas för interaktivt syfte kan synligheten kontrolleras av användaren. Om synligheten kan 

kontrolleras av användaren så spelar grafisk närvaro mindre roll då detta objekt kan göras mer och 

mindre synligt av användaren själv. För att presentera detta på ett konkret vis antas noderna i 

föregående studie som exempel. Noderna uppfattas som inträngande och störande p.g.a. Deras grafiska 

profil och placering. Om noderna inte varit synliga så hade användaren inte kunnat använda noderna på 

rätt sätt och på så sätt hade funktionalitet och användbarhet i applikationen sänkts. Om noderna 

uppfattas mindre synliga men fortfarande haft en konstant närvaro, så finns chansen att användarna 

fortfarande upplevs att nodernas närvaro är störande. Men om noderna enbart varit aktiva och synliga 

när användarnas FOV varit i närheten av den inaktiverade noden, så skulle noden aktiverats och blivit 

synlig. Alltså aktiveras noden när användarna tittar på, eller i närheten av noden. Viktigt att fortfarande 

ha i åtanke är det grafiska objektets grafiska profil. Även om objektet kan aktiveras och avaktiveras så 

har utseende och grafisk profil inverkan på användarens uppfattning. Nedan följer ett visuellt exempel 

på hur processen och resultatet för att göra ett grafiskt objekt synligt med hjälp av användarens 

huvudrörelseinmatning.  
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Figur 8 - Visuellt exempel på process och resultat för aktiverad nod stödd av användarens huvudrörelser. 

6. Slutsats och diskussion  
Det sista kapitlet presenteras studiens huvudsakliga bidrag och innebörd i sektion 6.1. I följande sektion 

(6.2) kommer en metodologisk diskussion ta plats. Därefter i sektion 6.3 presenteras rekommenderad 

fortsatt studie. Den avslutande sektionen (6.4) innehåller slutord. 

6.1 Huvudsakligt bidrag och innebörd  
Det huvudsakliga bidraget för denna studie är utvecklandet av följande riktlinjer: 

1. Välj en dynamisk och kontrasterande färgpalett för bättre synlighet av element.  

2. Visa användaren var alla relevanta funktioner och element finns och hur de nås. 

3. Headgaze-baserad segregering av prioriterade element och information 

4. Interaktiva grafiska element ska vara beroende av kontext och omgivning för minskning av 

inkräktande uppfattning. 

Dessa riktlinjer hjälper till att besvara studiens frågeställning om vilka aspekter bör tas i åtanke vid 

utformningen av grafiska gränssnitt för huvudrörelsebaserade inmatningsmetoder till VR-mjukvara. De 

leder även till en fortsatt förståelse för hur grafiska gränssnitt bör designas för fastighetsvisningar för 

VR. 

Relaterande bak till de förväntade bidragen som presenteras och förklaras i sektion 2.8.2 så har ett 

högre förstående för olika individuella koncept har också nåtts i och med att samtliga riktlinjer kan 

appliceras på utomstående applikationer som antar liknande användning som den undersökta 

applikationen. Det slutliga bidraget är hur denna studie ska fungerar som en grund för fortsatta studier 

inom ämnena närvarande i studien. 

Riktlinjerna kan användas för framtida utveckling av grafiska gränssnitt i VR som kontrolleras av 

huvudrörelser. Ett alternativt användningsområde för riktlinjerna är heuristiker för utveckling av VR 

mjukvara som kontrolleras av huvudrörelser. För utveckling av fastighetsvisning i VR kan resultatet för 

användarnas hedoniska och pragmatiska mål, användarkontext, preferenser och beteende användas 

för att utveckla en persona för kravhantering gällande grafiska gränssnitt i VR. 

En annan aspekt som kan uppfattas från riktlinjerna i denna studie är hur det spatiala utrymmet utgör 

flera nya områden och tillfällen att anamma god användbarhet. Dock bär detta även med sig problem, 

som vi ser i riktlinjerna så syns ett mönster – samtliga problem kan direkt kopplas till det 

tredimensionella utrymmet. Detta utrymme kan göra det icke-intuitivt, svårt, och plågsamt för 

användarna att använda en VR-applikation om utrymmet inte används väl och organiserat. Första 

riktlinjen drar staka kopplingar till hur utrymmet gör det svårt för användaren att uppfatta icke-
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kontrasterande element i 3D-utrymme, den andra riktlinjen visar på att 3D-utrymmet gör det svårare 

för användaren att uppfatta gränssnittet och finna viktiga element, som t.ex. menyer. I och med att 

detta nya, stora utrymmet har potential att göra upplevelsen mindre intuitiv och flödande så påpekas 

vikten av forskning inom ämnet för VR och gränssnitt. Nu i detta skede så är pragmatisk forskning inom 

dessa ämnen av stor vikt då utveckling av VR är i full gång och med denna utveckling krävs även 

vetenskap om både de kognitiva och användarcentrerade delarna. Studiens riktlinjer anvisar problem 

som kräver nya pragmatiska lösningar – även då det finns en viss överförbarhet från tidigare 

välstuderade plattformar.   

Dorabjee et al. (2015) påpekar att det finns en viss avsaknad av fokus bland analyser för VR-gränssnitt. 

Bowman et al., (2015) menar att det finns en avsaknad för empiriska bevis för användbarheten i system 

som använder sig av spatialt tredimensionella grafiska gränssnitt. Även forskning om head gaze-teknik 

är väldigt mager, menar Bazrafkan et al., (2015). 

Denna studie har adresserat dessa brister, dock inte fullständigt, vidare studier krävs. I och med att 

head gaze-interaktion inte kräver extern eller ytterliga inmatning, förutom det som redan finns 

tillgängligt i HMS, så möjliggör detta att dessa riktlinjer kan användas för både HMS och VR-enheter. 

Detta kan öka användandet av riktlinjerna och potentiellt öka användbarheten för applikationerna som 

drivs av respektive system. Denna studie är dock mest inriktad på VR-enheter, en av anledningar till 

detta är då prisskillnaden mellan HMS och VR-enhet är stor – VR-enheter tenderar att vara drastiskt 

billigare. På så sätt kan dessa enheter också användas av flera användare med olika ekonomiska 

situationer, samt att implementering av VR i utbildning kan bli en verklighet. Det är då viktigt att dessa 

riktlinjer följs och att standarder sätts så att denna teknik växer.  

De potentiellt etiska svårigheterna för studien är om resultaten för denna studie används för andra 

applikationer av opassande form eller användande. Exempelvis kan detta vara för säkerhetsimulationer 

eller statliga simulationer, så som militär- och polissimuleringar. 

6.2 Metodologisk diskussion 
Studien är uppbyggd av en kombination av en heuristisk utvärdering, semistrukturerade intervjuer samt 

användartester, resultatet från varje test och utvärdering triangulerades avslutningsvis. Studiens ansats 

har varit att samla kvalitativa data, samt mindre mängder kvantitativa data för mönsteruppbyggnad. 

Trovärdigheten för denna studie baseras på tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse på 

studiens utförande. Detta sker på rekommendation av Lincoln och Guba (1985). 

Tillförlitlighet kan styrkas igenom fortsatt engagemang, observation och triangulering (Lincoln och 

Guba, 1985). Studien utvecklades, förbereddes och utfördes under en tid på ungefär 40 dagar. Fortsatt 

utvecklande av studien kunde ej ske på grund av brist på tid och resurser. En fortsatt utvecklingstid 

kunde tillåtit validering av studiens riktlinjer för att nå ännu högre tillförlitlighet. Dock var intervjuer och 

användbarhetstester inspelade med både ljud och bild så att detaljer inte skulle förglömmas under 

utvärderingen. Tillförlitligheten för denna studie bör anses som förbättrade då triangulering användes 

under studien och rapportens gång. 

Överförbarheten relaterar till den externa validiteten av resultaten och om upptäckter från studien kan 

appliceras i annan kontext (Lincoln och Guba, 1985). Studiens kontext har tidigare i rapporten förklarats 

uttömmande och i detalj. Studien bör kunna användas i andra kontexter, men för att säkerställa 

funktion och överförbarhet så bör resultaten valideras först. 
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Pålitlighet kan uppnås om upptäckterna uppfattas som konsistenta och replikerbara (Lincoln och Guba, 

1985). En aspekt att ta i åtanke gäller hur användarnas beteende, preferens och behov förändras med 

tid. Därför kan resultat och upptäckt aldrig vara fullständigt konsistent, även om studien replikeras med 

samma deltagare och omständigheter.  

Bekräftelse relaterar till om en neutral och icke-färgad ansats har följts, om upptäckterna är baserade 

på deltagarnas svar och inte forskarens intresse (Lincoln och Guba, 1985). Detta uppfattas som uppnått 

i denna studie då författaren har tagit hänsyn till detta och förklarat hur detta har undvikits igenom 

studiens gång. Samtliga datainsamlingsmetoder har presenterats och förklarats i detalj i tidigare kapitel 

för att visa grunden till studiens resultat på ett transparent vis. 

Under studiens gång så framkom val och problem som möjligen kan ha haft en förändrande inverkan 

på resultaten. Den heuristiska utvärderingen rekommenderades att utföras med ett flertal personer för 

att exponera samtliga användbarhetsproblem. I studiens fall var det enbart en person som utförde 

utvärderingen. Samma gäller för samtliga tester och intervjuer – flera moderatorer och testledare är 

att föredra för att inte få skeva resultat eller för att omedvetet skapa en bias. Som tidigare nämnt har 

bemanningen för denna studie enbart bestått av en person, som skött samtliga utvärderingar, tester 

och intervjuer. Dock har detta tagit i åtanke under studien och har aktivt försökts att minimera chansen 

för skeva resultat och biaser.  

6.3 Brister och begränsningar 
Studien har antagit en litterär och vetenskaplig grund för ämnena VR och grafiska gränssnitt. Till dessa 

ämnen har flera tillkommit efter studiens gång, exempelvis människoögats gränser. Studien anses 

därför stå på god grund med goda värden att utgå ifrån. Dock har ett flertal områden efterforskats och 

även använts i studien som inte direkt kan anses relatera till slutresultatet, men har för övrigt ett värde 

för studien. Exempelvis har tre av de initiala riktlinjerna i sektion 2.7 inte en direkt relation med de 

resultat och nya riktlinjer i kapitel 5. De initiala riktlinjerna ändras ej då dessa riktlinjer var den grund 

som antogs från studiens start och bör därför inte ändras då detta hade setts som ett sätt att få fram 

resultat som önskas. Detta är en brist som är svår att se i studiens början och svår att rätta vid studiens 

slut. Alltså de riktlinjer som inte direkt har berört resultatet för studien är gällande:  

1. Att låta användaren vara still (gäller komfort och ergonomi) 

2. Använd pekare vid head-gaze inmatning 

3. Undvik snabba och skärrande rörelser samt tappa inte rörelsespårning 

Även då dessa riktlinjer har haft en inverkan på studien bitvis så anses de inte ha haft en stor inverkan 

på det slutliga resultatet. Detta är mycket tack vare att de tappade mycket relevans efter testerna och 

analyserna. 

Ett annat område som retrospektivt skulle har undersökts är uppfattningen av fastigheten i VR, hur den 

jämför sig med en verklig visning samt bilder på nätet. Fastighetsvisningen i VR fungerar likt en väldigt 

likt en riktigt visning och ger på så sätt en naturlig referens för fastigheten till användaren – bilder gör 

inte detta på samma sätt då det inte finns direkt visuell koppling mellan bilder. En studie för att finna 

likheter och skillnader mellan VR och motparter skulle kunna visa vidare konkreta belägg för hur VR-

mjukvara för fastighetsvisning bör utvecklas.  

I studien har flera tester och utvärderingar utförts. Dessa har tecken på brister, både i utförande och 

planering. Studiens första utvärdering gäller en heuristisk utvärdering som har som mål att lägga en 

grund baserat på tidigare vetenskapliga upptäckter. Denna grund används för vidare testning.   
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6.4 Framtida forskning 
Detta arbete har haft fokus på huvudrörelsekontrollerade (head gaze) VR-gränssnitt vars största 

begränsning har varit den relativt strama tidsram som angivits, men även andra resurser har 

uppfattats som en viss begränsning. Därför blir det första förslaget för fortsatta studier inom ämnet; 

att ha en längre tidsram och anpassa övriga resurser till arbetes omfattning då detta kan ha viss 

inverkan på testfasen och potentiellt resultatet. Det andra förslaget för fortsatta studier gäller att anta 

en större mängd analysmetoder och olika utföranden vid samling av data – detta kan exempelvis 

innefatta prototyper, flera deltagare, bredare metoder i testerna. Datakvalité kan även förbättras om 

användning av med avancerade metoder och redskap tillåts. 

Ett naturligt nästasteg i uppföljning av denna studie skulle vara en validering av denna studien och 

förfina de riktlinjer som framtagits. Detta kan innebära att utveckla testa riktlinjerna med prototyper 

som baseras på dessa riktlinjer. En följande fråga gäller även om riktlinjerna fungerar lika väl på andra 

former av VR-mjukvara och hårdvara och därmed observera potentiella skillnader för utveckling. 

Vidare aspekter som olika miljöer och ställningar bör också undersökas, exempelvis användning 

sittandes, liggandes och i väldigt trånga miljöer.  

Som tidigare nämnt skulle en vidare studie inriktat på användarens uppfattning och jämförelse mellan 

VR-visning, bilder och riktig fastighetsvisning jämföras för att se vilka aspekter som gör VR-visningar till 

ett mer slagkraftigt och användbart verktyg. Tidigare talades även om hur VR ger en naturlig 

sammansättning och referens till användaren. Det blir alltså enklare för användaren att förstå exakt 

planlösning, utseende och mått (med hjälpelement), som kan vara svårt att uppfatta på bilder. Här 

finns åtminstone en idé för vidare uppföljning.  

Även då semantik och kultur inte bör inverka markant på denna form av ämne som arbetet är baserat 

på bör en viss kulturskillnad antas vid vidare studier. Exempelvis användes bara svenska, svensktalande 

deltagare i testerna och intervjuerna – men en mer global uppfattning på grafiska gränssnitt i VR skulle 

potentiellt kunna stödja framtida utveckling över hela världen. 

Slutligen bör riktlinjerna testat på mjukvara utanför fastighetsvisningsapplikationer för att säkerställa 

att de inte är för nischade. Samt detta bör undersökas i en fullständigt naturlig miljö. 

6.5 Avslutande kommentarer 
Detta arbete har påbörjat att svara på frågan över vilka aspekter som bör tas i åtanke vid utveckling av 

grafiska gränssnitt för VR, som är inriktad för frastighetvisning i VR. Oculus (2015a) menar på att i 

dagens läge så finns det ingen ideal inmatningsmetod för VR som passar samtliga appliceringar och som 

har egenskapen att följa den snabba utvecklingsskalan som sker just nu. Denna studien tillför en liten 

del till förståelsen för hur grafiska gränssnitt kan användas och utvecklas, dock krävs det fortfarande 

väldiga mängder forskning och kunskap för att VR ska bli den fungerande framtidsteknologi som vi vill 

ha och använda. 

Även under tiden denna rapport var skriven så har utvecklingen av VR och likande koncept fortsatt i 

rasande fart och flera nya modeller, standarder och framförallt kunskap har tagits fram. Just nu är vi i 

mitten av utvecklingen och det hastigt rörande skede för allt rörande VR och ackompanjerande 

koncept. Om studien och testerna utförts idag så hade delar utförts på annorlunda vis, men annorlunda 

parametrar och modeller – dels beror detta på retroaktivt uppfattad kunskap, men mer beror detta på 

framkomsten av de nyheter som nämnts. I och med att VR-teknologi generellt ses som en framgång 

och fortsatt växande på marknaden så ökar även vikten för god användbarhet i VR-gränssnitt. Detta 

kommer förhoppningsvis tvinga forskningen om VR och grafiska gränssnitt att följa denna kurva samt 

fortsätta växa och potentiellt ersätta de etablerade plattformar som används för arbete och nöje idag. 
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