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Abstract 
 

We live in a society where virtual reality is used daily and it is used almost everywhere, 

at schools, at work, at home. Virtual reality is almost unavoidable but at the same time 

different users use it for different purposes, to a different extent and with various 

consequences. It is the aim of this study to find out what the main motives different types 

of users have in utilizing virtual reality. 

 

A lot has changed since Heiligs” Senorama” in the 60’ and thanks to fantastic technology 

development of computers the price on them has dropped down very much, which  also 

allowed the general public to enjoy virtual reality. Although virtual reality is not 

something new, it is first now, the last decade that it has grown hugely. Virtual 

environments give us possibility to be in places where we never could be, to speak with 

people that we otherwise would not dare to do, socialize and to have a good time while 

playing chess. Despite major benefits within virtual reality there are some disadvantages 

that came along. One of these is misuses that can arise in the form of addiction for 

playing. Among young people and also certain adults there is also the risk for overweight 

because they choose to sit at home and to entertain themselves with virtual environments 

instead of being physically active.    

 

The study is of descriptive nature with the aim to examine what main reason there is for 

use of virtual environments. The report’s aim intends to examine, to describe and to try to 

understand the prevailing purpose for using virtual environments. Explorative elements 

also occur in the study in order to get an overall picture of the problem area. Furthermore, 

the study is implemented with the aid of questionnaires which are of quantitative nature 

where the positivistic approach has been applied. This indicates as well that only an 

overall understanding is applied for the survey which is characterized by an inductive 

approach.  

 

Empirical data has been collected in the form of questionnaires where 100 respondents 

have answered the questions. For analysis and results two conductive programs within 

statistic have been used. Results have been produced on the basis of the empiric data and 

have succeeded to elucidate the main reason for use of virtual environments. The 

questionnaire survey shows that 80% of the 100 respondents use virtual environments for 

entertainment. The result has also shown resemblance and differences within use of 
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virtual environments for different ages among respondents where the biggest resemblance 

is yet again entertainment. Other aspects that are considered in the survey are various 

genres of playing that exist within virtual environments and their popularity. The survey 

in general has shown that 69% of respondents use each or almost each day virtual 

environments. 72% of everyone respondents use virtual environments between 1 - 3 

hours per day.  

 

Keywords: Virtual reality, purpose, age, likeness and difference  
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Sammanfattning 
 

Vi bor i ett samhälle där virtuell verklighet används dagligen. Vi använder den för många 

olika syften, och det verkar som att det är oundvikligt att inte beröras av den. Virtuell 

verklighet används på skolor, på arbeten, hemma och nästan överallt. Trots att vi 

använder den nästan dagligen, använder vi virtuell verklighet för olika ändamål. 

  

Mycket har ändrats sedan 60-talets Heiligs ”Senorama” och tack vare fantastisk 

teknologisk utveckling av datorer har priset på dem gått ner väldigt mycket, vilket tillät 

även allmänheten att avnjuta virtuell verklighet. Även om virtuell verklighet inte är något 

nytt, är det först nu, det senaste årtiondet, som det har vuxit väldigt stort. Virtuella 

miljöer ger oss möjlighet att vara på ställen där vi aldrig skulle kunna vara eller våga 

befinna oss på, träffa och prata med människor som vi annars inte skulle våga göra, 

umgås och ha en trevlig stund genom ett parti schack. Med många fördelar finns det dock 

en del nackdelar som virtuella miljöer har fört med sig. En av dessa är missbruk som kan 

uppstå i form av bland annat spelberoende. Bland ungdomar och även vuxna, finns även 

risken för övervikt då de väljer att sitta hemma och underhålla sig med virtuella miljöer 

istället för att vara fysiskt aktiva.  

 

Studien är utav deskriptiv karaktär med frågeställningen kring huvudsakliga motiv för 

användning av virtuella miljöer. Rapportens syfte avser att undersöka, beskriva och 

försöka förstå de rådande förhållandena mellan användarna i olika åldrar och området 

virtuella miljöer. För att få en övergripande bild av problemområdet förekommer även 

explorativa inslag. Vidare är studien genomförd med hjälp av frågeformulär vilket tyder 

på att den är utav kvantitativ karaktär där positivismen har tillämpats som 

förhållningssätt. Detta tyder även på att endast en övergripande förståelse söks i 

undersökningen. Som metodanstats kännetecknas undersökningen av en induktiv ansats.  

 

Empirisk data har insamlats med hjälp av enkäter i form av frågeformulär där 100 

respondenter har besvarat frågorna. För analys och framställning av resultat har två 

ledande program inom statistik används. Resultat som framställts utifrån empirin har 

lyckats belysa det huvudsakliga motivet för användning av virtuella miljöer. 

Enkätundersökningen visar att 80 % av de 100 respondenter använder virtuella miljöer 

för underhållning. Resultaten har även visat likheter och skillnader vid användning av 

virtuella miljöer mellan olika åldrar bland respondenterna där den största likheten 

återigen var underhållning. Andra aspekter som tas upp i undersökningen är olika genrer 

av spel som finns inom virtuella miljöer och spelens popularitet. Undersökningen i 

allmänt har visat att 69 % av respondenterna använder virtuella miljöer varje eller nästan 

varje dag. 72 % av alla respondenter sitter med virtuella miljöer mellan 1 – 3 timmar per 

dag. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Virtuella miljöer, motiv, ålder, likheter och skillnader  
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1 Inledning 
 

Kapitlet avser att behandla bakgrundsbeskrivning samt problemdiskussion kring ämnet 

virtuella miljöer. Vidare kommer forskningsfrågor att redovisas vilket är grunden för 

forskningen. Syfte, målgrupp, nyckelbegrep, avgränsning samt dispositionen kommer att 

hanteras här.  

1.1 Bakgrund 

 

I slutet av 1960-talet skapades föregångaren till Internet, nämligen ARPANET (Advanced 

Research Project Agency). ARPANET skapades av USA: s militära forskningsanstalt för 

att experimentera med tekniker för datanät. Grundläggande idén för ARPANET var att 

möjliggöra kommunikation, kommando samt kontrollerande nätverk som skulle kunna 

överleva nukleär attack utan att ha central kontroll. Även om ARPANET inte var skapad 

för email blev det ett populärt sätt att kommunicera endast inom militären för att sedan 

växa fram inom social användning (Jones, 1994).     

 

Under 1990-talet började vanliga användare allt mer att använda sig utav Internet i 

samband med att WWW (World Wide Web) slog igenom. WWW utvecklades av den 

engelske programmeraren Tim Berner-Lee som för tillfället befann sig i Schweiz. Berner-

Lee arbetade då vid Cern, det europeiska forskningscentret för högenergifysik i Genève. 

Tim Berner-Lee kombinerade flera olika tekniker för att skapa http-protokollet, ett 

system som möjliggör ihoplänkning av i princip all information (Castells, 2001).  

 

Långt innan dess, nästan parallellt med utveckling av ARPANET, pågick utveckling av 

virtuella samhällen. 1978 startades ett datorbaserat konferenssystem som hette 

CommuniTree och detta var början till ett virtuellt samhälle. CommuniTree banade alltså 

vägen för möjligheten att uppfatta datorbaserade konferenssystem som små samhällen, 

som gemenskaper. Men tyvärr så dog den en alltför tidig död. Den byggde nämligen på 

metoden "information wants to be free" och så fort den blev känd utanför den innersta 

kretsen av medlemmar, började diskussionerna störas av anonyma människors obscena 

inlägg. Övervakning och censur ansågs inte höra hemma i den virtuella världen, varför 

sådana möjligheter aldrig byggdes in, vilket ledde till att CommuniTree lades ned efter 

bara några månader. (Rheingold, 1994) 

 

1985 föddes det som idag räknas som den mest kända virtuella gemenskapen, nämligen 

The Well (Whole Earth ’Lectronic Link). Det var främst genom en slump där ett litet 

antal människor vid USA:s västkust ville skapa en ny typ av forum för samhällsdebatt 

och gemenskap. The Well erbjöd sina användare bland annat email tjänsten och 

webbsidor på The Wells domän, där man behövde vara betalande medlem för att kunna 

starta en diskussion. Kravet var att användarna måste använda sig utav sina riktiga namn. 

Grundarna heter Larry Brilliant och Stewart Brand och i början tillhörde de inte The 

Well. 1999 köpte webbtidskriften Salon The Well för att 2005 besluta sig för att sälja det.  

Även om The Well har aldrig haft särskilt många medlemmar anses det vara den äldsta 

och troligen den mest kända virtuella gemenskapen (Computer Sweden, 2007).  
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Enligt Burdea & Coiffet, (1994) är underhållning källan till virtuella miljöer. En pionjär 

inom virtuella miljöer är nämligen Morton Heilig. På 1960-talet ville Heilig ge 

användaren en upplevelse av motorcykeltur genom New York. Det han försökte förmedla 

var att vi kan uppleva saker och ting på ett annorlunda sätt genom virtuell 

verklighetsvideo arkaden. Vidare menar Burdea & Coiffet, (1994) att det inte var förrän 

militären och NASA (National Aeronautics and Space Administration) började inse 

möjligheterna med virtuella miljöer som utvecklingen tog fart.  

 

I dagsläget förbereder militären sina soldater för strid med hjälp av virtuella miljöer. I 

USA har detta pågått sedan ett tag tillbaka men nu har även Sveriges försvarsmakt börjat 

inse fördelar och möjligheter med virtuella miljöer. (Aftonbladet, 2009) 

 

Inom medicin har det skett väldigt stora förändringar inom just virtuella miljöer. Nu är 

det möjligt att utföra kirurgiska ingrepp på en simulator som agerar som en riktig 

människa, skillnaden är dock att förödande konsekvenser kan undvikas då fel uppstår. 

Utbildning på distans kan genomföras i ett virtuellt klassrum från alla världsdelar. Både 

barn och vuxna spenderar tid med att spela spel som en underhållande faktor. (Burdea & 

Coiffet, 2003) 

 

Tack vore prisras på datorer och med hjälp av fantastiskt utveckling har även allmänheten 

nu möjlighet att avnjuta virtuella miljöer i lugn och ro, till och med hemma om de så 

önskar. Att spela spel är ett sätt att interagera med virtuella miljöer och samtidigt 

underhålla oss själva. (Burdea & Coiffet, 2003) 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Tiden innan teknikens utveckling, då ungdomarna var ute på lekplatser och sparkade boll, 

känns väldigt långt borta, nästan bortglömd. Istället sparkar de en virtuell boll i ett 

fotbollsspel som varken kräver social interaktion eller talang för den verkliga sporten. I 

och med teknikens utveckling har folk allt mer börjat släppa in tekniska ting i sina liv. 

Datorer och spelkonsoler är nu för tiden vanliga maskiner där större delen av 

befolkningen har tillgång till dem dygnet runt. Teknikens utveckling har fört med sig 

många fördelar men även en del nackdelar. Virtuella miljöer är en av teknik som har fört 

med sig både för- och nackdelar. Istället för att gå ut och vara socialt aktiv finns det nu 

möjlighet att träffa människor från alla världens hörn utan att behöva lämna sitt eget rum. 

Det enda som behövs är en dator som är utrustad med Internetuppkoppling.  

 

Virtuella miljöer ger oss möjlighet att vara på ställen där vi aldrig skulle kunna vara eller 

våga befinna oss på, träffa och prata med människor som vi annars inte skulle våga göra, 

umgås och ha en trevlig stund genom ett parti schack.  

 

Företag har insett vilka möjligheter virtuella miljöer har att erbjuda och har börjat göra 

det bästa utav situationen. Olika spel har framförallt börjat dyka upp på marknaden där 

spelare har möjlighet att koppla upp sig online och umgås med varandra.  De kan till och 

med skjuta och döda varandra utan att åstadkomma verklig fysisk skada.  
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Ett spel som har existerat sedan många år tillbaka är nämligen poker. Pokern har enligt 

rykten existerat enda sedan 900fKr och spelats över hela världen (Poker, 2007). 

Men i Sverige har det inte varit riktigt populärt och aktuellt förrän bara några år tillbaka. 

En gradvis förändring som lockade till sig ungdomar och blev så populär att ett pokerset 

blev årets julklapp år 2005 (Årets Julklapp, 2009). Även detta sällskapsspel har hittat in i 

virtuella miljöer. Företag började skapa sajter där spelarna fick möjlighet att träffas men 

framfört allt spela om riktiga pengar. Spelarna erbjöds att öppna ett pokerkonto med 

säkra transaktioner och sedan var det bara att börja spela. Spelarna från hela världen 

träffades och spelade och hade det roligt.   

 

Visst låter allt detta trevligt och lockande men vad händer när situationen börjar spåra ur? 

När vi inte vill gå ifrån datorn för att bara klara av en ”bana” till fastän betygen försämras 

i skolan? Några av de risker som kan uppstå inom virtuella miljöer är nämligen 

spelberoende, fysisk skada i form av utbrändhet, våld och mycket mera (Aftermath News, 

2008). 

 

1.3 Problemformulering  

 

Vi använder virtuella miljöer dagligen till väldigt många olika saker. Men gör vi det på 

samma sätt och av samma skäl? Hur anpassar sig den moderna människan till dagliga 

aktiviteter och kommunikation till den nya virtuella miljön? Något som kan vara utav 

intresse i undersökningen är även om det finns likheter och skillnader mellan användarna 

i olika åldrar vid användandet av virtuella miljöer. Det generella forskningsområdet är 

virtuella miljöer och min generella forskningsfråga är:  

 

Vad är huvudsakligt motiv för användning av virtuella miljöer? 

 

1.4 Syfte 

 

Virtuella miljöer är ett koncept med många användningsområden. Inom militären 

används virtuella miljöer för träning av sina soldater, inom medicin används virtuella 

miljöer för utbildning av läkare, inom utbildning används virtuella miljöer för lärning och 

inom underhållning används virtuella miljöer på väldigt många olika sätt. Eftersom 

virtuella miljöer är någonting tillängligt även i människors vardagsliv är det relevant att 

studera den dagliga användningen av virtuella miljöer hos den vanliga användaren. 

Rapportens syfte avser att undersöka och redogöra för hur olika användare använder sig 

utav virtuella miljöer samt fastställa det huvudsakliga motivet till användandet av 

virtuella miljöer. Därtill syftar rapporten också till att beskriva och skapa en övergripande 

förståelse för de rådande förhållandena mellan användare i olika åldrar och området 

virtuella miljöer. De som kan ha nytta av mina resultat är den unga generationen som 

precis har börjat använda sig utav tekniken och framför allt Internet, men även vana 

användare.  
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1.5 Problemavgränsning  

 

Ämnet virtuella miljöer sträcker sig så pass långt att vi knappt kan föreställa oss 

möjligheter med dem. Eftersom ämnet har existerat sedan 1960-talet har det hunnit 

expandera något enormt, speciellt det senaste decenniet. Sedan IT-bubblan i slutet av 

1990 sprack har den byggts upp på nytt och är säkrare och stabilare än den någonsin har 

varit, vilket medfört ännu mera möjligheter inom just virtuella miljöer.  

 

Enligt Burdea & Coiffet (1994) är några av de mest traditionella områden inom virtuella 

miljöer medicin, utbildning, humaniora, underhållning och militär. För att kunna lyckas 

med mitt examensarbete inom en rimlig tid måste jag avgränsa mig inom området 

virtuella miljöer. Jag har därför valt att avgränsa mig till den verklighet jag studerar och 

försöka ta reda på hur och varför mina respondenter använder sig av virtuella miljöer 

samt vilket som är deras främsta användningsområde inom den virtuella verkligheten.   

 

1.6  Begreppsspecificering  

 

Även om dagens samhälle domineras av teknologin kommer det alltid att finnas de som 

inte är intresserade av det. För att inte förvirra läsaren och framförallt för att underlätta, 

visas nedan en ”ordlista” över begrepp som läsaren kommer att stöta på genom 

läsningens gång.   

 

Användare – En användare är en person som använder något. Vanligen åsyftas någon 

som brukar någon form av maskin eller elektronisk apparat (Wikipedia, 2009). 

 

FPS - (first person shooter), förstapersonsskjutare, en datorspelsgenre där bildskärmen 

motsvarar spelfigurens synfält, och där skjutvapen spelar en stor roll (Wikipedia, 2009). 

 

Internet – världens största datornätvek och ett system för enkel och effektiv 

kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Webb, email och fildelning är 

populära användningsområden inom internet (Wikipedia, 2009).  

 

MMORPG – (Massivley Multiplayer Online Role Playing Game), är en genre av 

datorrollspel där ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld. 

(Wikipedia, 2009).  

 

Onlinespel – Onlinespel är en benämning på datorspel som spelas över internet, även 

över ett nätverk så kallat LAN (local area network) och med flera personer, och är inte 

kopplad till någon speciell genre. Onlinespel kan vara allt från textspel till avancerade 

multispelarrollspel och spelas i webbläsaren eller ett eget program (Wikipedia, 2009). 

 

Relationsspel – Spel som bygger på att skapa relationer mellan inblandade karaktärer.   

 

Sällskapsspel – Sällskapsspel är en hobby eller umgängesform som vanligtvis går ut på 

att flera personer slår tärningar, flyttar pjäser på ett bräde eller drar kort i enlighet med 
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spelets regler, med mål att vinna spelet. Det övergripande målet med sällskapsspel är 

dock att umgås och ha trevligt. Bland sällskapsspel hittar man olika kortspel, brädspel, 

rollspel, konfliktspel, figurspel och tärningsspel (Wikipedia, 2009).   

 

Virtuella miljöer – (eng. Virtual Reality), VR, är datorgenererade världar där användaren 

upplever sig finnas och verka. En bra svensk översättning för VR är simulerad verklighet 

(Bergius & Sandell, 2005). 

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Kapitlet avser att behandla bakgrundsbeskrivning samt problemdiskussion kring ämnet 

virtuella miljöer med en presentation kring forskningsfrågor. Uppsatsens syfte, 

avgränsningar samt disposition behandlas också i kapitlet.  

 

Kapitel 2 – Metod 

Detta kapitel beskriver olika delar i metodologin, däribland två vetenskapliga 

förhållningssätt som används vid forskningsarbete. I kapitlet redogör jag även för mitt 

metodval.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer användaren att bekanta sig med virtuella miljöer. Även en 

kort resa genom tiden kring ämnet i fråga kommer att presenteras här. 

 

Kapitel 4 – Empiri och analys 

Kapitlet avser att beskriva och redovisa insamlad data på ett strukturerat sätt. För att 

åstadkomma en god överblickbarhet har jag valt att ställa samman empirin och analysen i 

ett kapitel.  

 

Kapitel 5 – Slutsats och diskussion  

Utifrån undersökningens problemformulering kommer forskningsfråga att besvaras samt 

en slutsats att redovisas i detta kapitel.   

 

Kapitel 6 – Avslutande diskussion 

I kapitlet presenteras några avslutande tankar kring undersökningen i sin helhet samt 

förslag på fortsatt forskning.  

 

Kapitel 7 – Utvärdering  

Kapitlet utvärderar hur undersökningen har utfört samt några relevanta aspekter kring 

tydlighet och överskådlighet samt generaliserbarhet.  

   

 

Kapitel 8 – Källförteckning 

Kapitlet innehåller källor av referenslitteratur, elektroniska källor, vetenskapliga artiklar 

som har använt under uppsatsens gång.    
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2 Metod 
 

Detta kapitel beskriver olika delar i metodologin och två vetenskapliga förhållningssätt 

som används vid forskningsarbete. Begrepp som metod- och undersökningsansatser 

kommer att behandlas här samt ett antal forsknings- och undersökningsmetoder. En 

avslutande diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet återfinns också i kapitlet 

och jag redogör även för mitt metodval. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

”Forskning är att läsa två avhandlingar som ingen annan läst för att sedan skriva en 

tredje som ingen kommer att läsa” (Hernes 1979).  

 

Vi lever i en värld där forskningen anses tillhöra vetenskapens område. Den betraktas 

som den centrala vetenskapliga aktiviteten. Vad är det då som skiljer forskning från andra 

kunskapsformer? Jo, det är nämligen spelregler. För att en avhandling skall anses vara 

forskningsgodkänd måste givna spelregler följas. (Halvorsen, 1992) 

 

Karl Popper, som var en av de mest kända vetenskapskritikerna, definierar forskning 

enligt följande: ”En undersökning av huruvida empiriska observationer avviker från 

formulerade idéer/teorier”(Popper 1981 se Halvorsen, 1992).   

 

Nedan presenteras två vetenskapliga förhållningssätt, nämligen hermeneutik och 

positivism.  

2.1.1 Hermeneutik  

 

Hermeneutik innebär tolkningslära och i många fall anses den vara raka motsatsen till 

positivismen. Dess huvudfokus ligger på en vetenskaplig riktning där den mänskliga 

existensen studeras, tolkas och försöker förstå dess grundbetingelse. (Patel & Davidsson, 

2003) 

 

Mellan 1600- och 1700-talet har hermeneutik varit en metod för tolkning av bland annat 

bibeltexter. Det var inte förrän 1800-talet som man strävade efter att utveckla 

hermeneutiken till en metodologi för humanvetenskapen och lyckades under 1900-talet 

att utvecklas till en filosofi som syftar till en förståelse av den mänskliga existensens 

grundbetingelse. Vidare bygger hermeneutiken på att den mänskliga existensen kan 

tolkas genom språket. Det är just genom språket som kunskap om det genuint mänskliga 

kan anskaffas. (Patel & Davidsson, 2003)  

 

Hermeneutik har vuxit fram mest inom samhällsvetenskap och kännetecknas idag av 

moderna hermeneutiker som den metod som förknippas vid de kvalitativa undersökningar 

vars fokus ligger på tolkning och förståelse (Patel & Davidsson, 2003).  
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2.1.2 Positivism  

 

Med rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition fick positivismen sitt namn av den 

franske sociologen Auguste Conte i mitten av 1800-talet. Denna vetenskap ägnar sig åt 

det mätbara, alltså det positiva och därifrån sitt namn. (Patel & Davidson, 2003) 

  

Positivism bygger på att man vill bygga säker kunskap. Om man rensar bort allt man trott 

sig veta men egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap. Man ska 

kritiskt undersöka alla påståenden och alla iakttagelser och endast stödja på de fakta som 

vi kan anse som helt säkra. Inom positivismen sker ett logiskt tänkande. Endast empiriska 

studier godkänns där man skall eftersträva absolut kunskap. (Lind, u.å.)  

 

Betydelsen av reduktionism anses vara en väsentlig aspekt inom positivismen vilket går 

ut på att forskarna bryter ner problemet i mindre delar för att förstå helheten. Eftersom 

det råder ett subjektivt synsätt över positivismen upprättar forskarna en yttre relation till 

forskningsobjektet. Detta innebär att oavsett olika forskare skall resultatet vara 

detsamma. (Patel & Davidson, 2003)  

 

2.1.3 Valt förhållningssätt  

 

Att välja mellan hermeneutik och positivism blir ganska självklart i mitt fall. Med hjälp 

av enkäter ställer jag mig till att försöka undersöka den övergripande fakta som gäller vid 

användning av virtuella miljöer. Jag söker ingen djupare förståelse för ämnet i fråga utan 

upprättar en yttre relation till forskningsobjektet vilket innebär att ett positivistiskt 

förhållningssätt anses vara lämpligast. Detta innebär även att kvantitativ undersökning 

ligger närmast till hands. För att ett hermeneutiskt förhållningssätt skulle vara 

kompatibelt med huvudfrågans kunskapskaraktär skulle huvudfrågan behöva undersöka 

varför användarnas huvudsakliga motiv till användandet av virtuella miljöer är som de är. 

Det är en djupare förståelse som inte eftersträvas i min undersökning då jag strävar efter 

att belysa de huvudsakliga motiven och inte anledningen till dessa. Eftersom positivismen 

förknippas med kvantitativ undersökning kommer detta att tillämpas som mitt 

förhållningssätt.      

2.2 Metodansats   

 

Data och information är grundläggande element som forskarna använder sig utav då de 

arbetar med att producera teorier som ska innehålla en så riktig verklighetskunskap som 

möjligt. En annan benämning för dessa element är nämligen empiri. Fokus i 

forskningsarbetet ligger på hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Ett centralt 

problem inom förhållningssättet mellan empiri och teori är hur man ska relatera dessa 

sinsemellan. Dock finns det två alternativ en forskare kan använda: deduktion och 

induktion. (Andersen, 1998) 
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2.2.1 Deduktiv metod 

 

Enligt Andersen (1998) är deduktion en process är en process där forskaren med hjälp av 

logiska slutledningsmetoder går från ett begreppssamband till ett annat. Vidare menar 

Andersen att det finns två typer av begreppssamband. Den helt säkra som har karaktären 

av de logiska slutledningar från grunden vilket heter axiom eller av analytiska utsagor så 

som ”alla människor är dödliga” där definitionen av människa innehåller ordet ”dödlig”. 

(Andersen, 1998)  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en forskare som arbetar deduktivt följer 

bevisandets väg, nämligen att utifrån befintliga teorier och allmänna principer dra en 

slutsats om enskilda fenomen. En nackdel med deduktiv metod är nämligen att forskaren 

kommer att påverkas och riktas utifrån den teorin som han utgår ifrån vilket kan leda till 

att ny kunskap inte upptäcks (Patel & Davidson, 2003). 

 

2.2.2 Induktiv metod 

 

Den induktiva metoden anses vara motsatsen till deduktion. Det innebär att forskaren 

följer upptäckandets väg genom att utifrån empirin generera en teori. (Patel & Davidsson, 

2003) 

 

En risk som kan uppstå med ett induktivt arbetssätt är bristen på kunskapen om teorins 

omfattning. Teorins omfattning baseras nämligen på en särskilt situation, tid eller grupp 

av människor. Även teorier som produceras riskerar att färgas av idéer och föreställningar 

som forskaren har då man inte arbetar helt förutsättningslöst. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.2.3 Vald metodansats  

 

Jag som forskare söker ingen djupare förståelse för ämnet i fråga och avser att genomföra 

en kvantitativ undersökning. Det jag strävar efter är en övergripande bild för 

problemområdet. Därför anser jag att den induktiva metoden, där jag i empirin samlar in 

fakta som bäst besvarar undersökningens problem, är en god förutsättning för 

undersökningen.    

 

2.3 Undersökningsansats   

 

Eftersom det finns en mängd olika undersökningstyper har man kategoriserat några av de 

vanligaste utan behov av att gå in i djupare diskussion och förklaringar kring dem. De tre 

vanligaste är nämligen explorativ, deskriptiv, och hypotesprövande undersökning (Patel 

& Davidson, 2003). 
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2.3.1 Explorativ undersökning  

 

Innan en undersökning startar kan den klassificeras utifrån kunskapen om ett visst 

problemområde. För att täcka luckor inom kunskapen kommer undersökningen att vara 

explorativ, med andra ord utforskande. När man jobbar med explorativ undersökning 

försöker man belysa ett problemområde så allsidigt som möjligt med syftet att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt. En nackdel med explorativ undersökning är att den kan ge 

tämligen vaga svar som ofta lämpar sig bäst för fortsatt forskning. (Patel & Davidson, 

2003) 

 

2.3.2 Deskriptiv undersökning  

 

Patel & Davidson (2003) menar att en deskriptiv undersökning är en undersökning inom 

problemområdet som redan innehåller en viss mängd vetskap. Något som kopplas starkt 

till deskriptiva undersökningar är att forskare begränsar sig till en undersökning av några 

enskilda element man finner intressanta. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.3.3 Hypotesprövning  

 

Hypotesprövning berör oftast de områden där kunskapsmängden har blivit väldigt 

omfattande med utvecklade teorier. Den bygger på att man från teorin skall kunna härleda 

antagandet om verklighetsförhållande. Vid hypotesprövning söker man samband mellan 

olika variabler. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Några begrepp som är förknippade med hypotesprövning är univariat, bivariat och 

multivariat hypotes. Univariat variabel är om undersökningsenheterna innehåller endast 

en variabel. Skulle hypotesen påstå ett samband mellan två variabler behandlas en 

bivariat hypotes och handlar det om fler än två variabler kallas det multivariat hypotes. 

Vid hypotesprövning syftar forskaren alltid till att falsifiera sin hypotes. En lyckad 

falsifiering skulle minska tilltro till den teorin som hypotesen har härletts ur. Skulle 

forskaren däremot misslyckas med en falsifiering skulle han öka teorins trovärdighet. 

Dock är det väldigt svårt att få en teori sann. (Halvorsen, 1992) 

 

2.3.4 Vald undersökningsansats 

 

Undersökningen bygger på en deskriptiv ansats som försöker att beskriva problemet. För 

att öka förståelse av problemområdet kommer även explorativa inslag att tillämpas. 

Genom att kombinera dessa två ansatser får jag en övergripande förståelse för 

problemområdet. Jag strävar efter att undersöka mina respondenters huvudsakliga motiv 

till användandet av virtuella miljöer, samt redogöra för eventuella likheter och skillnader 

mellan respondenterna. 
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2.4 Forskningsmetod 

 

Med utgångspunkt i problemformuleringen bestämmer sig forskaren för upplägget på hur 

undersökningen ska ske. Detta innebär att forskare måste lägga upp en plan om vilka 

tekniker som skall användas för insamling av information, vilka personer som skall 

medverka, och om en pilotstudie behövs. När detta är fastställt ställs forskaren inför 

några egna betecknade undersökningsuppläggningar. De vanligaste är survey-

undersökning, fallstudie och experiment. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.4.1 Survey-undersökning  

 

I grund och botten behandlar survey-studien en undersökning på en avgränsad grupp med 

antigen frågeformulär eller en intervju. Ofta rör det sig om ett större antal individer och 

för att bäst kunna täcka så mycket som möjligt, används ett frågeformulär. Huvudsakligt 

syfte med survey-undersökningen är att försöka besvara frågor som rör vad, var, när och 

hur. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Vidare menar Patel & Davidson (2003) att en aktuell fråga vid survey-undersökningar är 

generalisering. Är resultaten gilltiga även för andra som inte kom med i undersökningen? 

Eftersom det blir väldigt svårt att undersöka alla individer eller alla situationer måste vi 

utgå ifrån en population. En population är en avgränsad grupp som vi är intresserade av. 

Utförs en undersökning för hela gruppen kallas undersökningen för totalundersökning.  

 

Skulle det vara så att undersökningsgruppen är för stor eller otillgänglig av en någon 

anledning, måste vi göra ett slumässigt urval. Slumpmässigt urval bygger på att en 

miniatyr av populationen utgör ett så kallat stickprov eller sampel. Att generalisera från 

stickprovet till populationen innebär att, förutsatt att urvalet har gjorts på ett korrekt sätt, 

resultatet gäller för samtliga inom populationen. Dock är det viktigt att påpekas att 

generaliseringen från ett urval till populationen, alltid sker med viss grad av sannolikhet. 

Det går aldrig med fullkomligt säkerhet att applicera ett urval på populationen, bara med 

mer eller mindre tillförlighet. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.4.2 Fallstudie 

 

Då forskaren bestämmer sig för att söka en djupare kunskap använder sig denna utav just 

fallstudien. Fallstudiens uppläggning har bara en eller några få undersökningsenheter.  

Här avser man att utföra undersökningen utifrån analytiska syften där fokus ligger på 

processer och förändringar. Fallstudie har en stark förknippelse med kvalitativa metoder 

som deltagande observation. Men för att få en så tydlig bild som möjligt av det aktuella 

fallet kan det förekomma att både intervjuer och enkäter kombineras i datainsamlingen. 

(Patel & Davidson, 2003) 
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2.4.3 Tvärsnittstudier 

 

Sådana studier avser att undersöka relationen mellan två eller flera variabler. I och med 

att data hänför sig till en given tidpunkt, vilket är det centrala i sådana undersökningar, 

går man miste om förståelsen för process. Fördelen är då att forskaren skapar en bättre 

förståelse för strukturen. (Halvorsen, 1992)  

 

Då den är ofta utav kvantitativa drag, förknippas tvärsnittstudien till undersökningar som 

är breda och ytliga. Styrkan kan dock återfinnas i att den når många undersökningsfall 

samt möjliggör en statistisk generalisering av insamlad data. (Bryman, 2001) 

 

2.4.4 Pilotstudier  

 

Oavsett om forskaren har beslutat sig för att utföra antigen enkät- eller 

intervjuundersökningen borde en pilotundersökning genomföras om så möjligt. Att kunna 

både säkerställa att surveyfrågorna fungerar och att undersökningen i sin helhet blir 

lyckat är pilotundersökningen ett hjälpmedel för. Tyngden i pilotstudier finns särskilt vid 

enkätundersökningar eftersom respondenter har bara sig själva att vända sig till. Då ingen 

intervjuare finns närvarande för att hantera eventuella oklarheter är detta ett bra sätt att 

hantera sådana oklarheter.  En viktig aspekt inom pilotstudier är att undersökningen 

borde göras på en grupp av respondenter som är likvärdiga den tänkta populationen men 

som inte kommer att ingå i den riktiga undersökningen. (Bryman 2001)   

2.4.5 Pilotundersökning 

 

För att kunna säkerställa att min enkät kunde uppfattas och förstås på ett korrekt sätt 

ansågs en pilotundersökning mer eller mindre nödvändig. Undersökningen gjordes delvis 

på Högskolan i Borås, delvis på mellanstadiet på Horsbyskolan i Herrljunga.  

 

Under pilotundersökningen på högskolan bad jag ett tiotal av mina vänner svara på mina 

enkäter och återkomma med kommentarer. Endast en av dessa hade vag uppfattning om 

vad virtuella miljöer var och frågorna ansågs vara lätta att besvara. Eftersom feedbacken 

visade sig vara endast positiv togs inga åtgärder och den riktiga undersökningen kunde 

utföras.   

 

Vid Horsbyskolan i Herrljunga tog jag kontakt med flera lärare som var ansvariga för 

barn i åldrar mellan 9 och 12. Resultaten visade att frågorna var ganska lätta att förstå 

medan vissa ord kunde uppfattas som svåra. Samtidigt tyckte lärarna att en kort 

beskrivning av just virtuella miljöer skulle underlätta för barnen. En minimal justering av 

enkäten utfördes och undersökningen sattes igång.  
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2.4.6 Vald forskningsmetod  

 

Då forskningen ska försöka besvara vad som är huvudsakligt motiv till användning av 

virtuella miljöer anser jag att en survey-undersökning med frågeformulär är lämpligast. 

Genom en survey-undersökning kommer jag att kunna få den bredden för att bäst kunna 

täcka så mycket som möjligt. Det blir då möjligt att insamla mycket information utifrån 

en avgränsad grupp och redovisa svaren statistiskt.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

 

En av de stora val en forskare ställs inför är val av undersökningsmetoden. Två väsentliga 

metoder är kvantitativa kontra kvalitativa forskningar. Åtskilliga författare och forskare 

har försökt att beskriva skillnader mellan dessa med hjälp av dikotomier. I grova drag kan 

följande tabell beskriva skillnader mellan den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningsmetoden.  

 

Kvantitativ  Kvalitativ  

Siffror  

Forskarens uppfattning  

Distans 

Teoriprövning  

Statistik  

Strukturerad  

Generalisering  

”Hårda”, reliabla data 

Makroinriktning  

Beteende  

Konstlade miljöer  

Ord  

Deltagarnas uppfattning  

Närhet 

Teorigenerering 

Processinriktad 

Ostrukturerad  

Kontextuell förståelse  

Rika och fylliga data 

Mikroinriktning  

Mening 

Naturliga miljöer 

  

Figur 1: Kvantitativ kontra kvalitativ, (Bryman 2001) 

 

2.5.1 Kvantitativ metod 

 

Statistik, siffror och strukturering är ord som har en väldigt stark koppling till kvantitativ 

metod. Det är ovidkomligt att säga att kvantitativ forskning avser en ytlig relation med 

objektet i fråga då dessa undersökningar ofta utförs på distans. (Halvorsen, 1992) 

 

Vidare menar Halvorsen (1992) att frågorna som respondenter svarar på är redan 

bestämda på förhand. En stor fördel är att man kan nå ett väldigt stor antal människor 

som får samma frågor.  

 

Bryman (2002) anser att kvantitativ forskning sätter kvantifiering vid insamling och 

analys av data. En yttre och objektiv verklighet ska utgöra uppfattningen av den sociala 

verkligheten. 
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En annan fördel med kvantitativ undersökning är att forskaren få möjlighet att analysera 

resultatet med hjälp av diverse bearbetningsmetoder för statistik och dylikt. Nackdelen 

ligger dock i bortfallet då respondenten har endast sig själv att vända sig till vid 

oklarheter. (Halvorsen 1992) 

 

2.5.2 Kvalitativ metod  

 

Forskaren som följer kvalitativ metods väg får vara beredd att söka en djupare förståelse 

för ämnet i fråga. Fokus ligger på datainsamlingen via ”mjuka” data oftast i form av 

personliga intervjuer samt tolkande analyser. (Patel & Davidson, 2003) 

 

För att kunna studera fenomen i sitt naturliga sammanhang använder sig forskare utav 

observationer. Observationer försöker förklara människors handlingar och sägelser men 

kräver även ett mer disciplinerat och genomtänkt användningssätt av forskarens sinne. 

(Halvorsen 1992) 

 

Vidare påstår Halvorsen (1992) att det finns en del fördelar samt nackdelar vid 

observationer. Fördelen ligger i att forskaren har möjligheten att fånga upp de 

observerades beteendemönster medan nackdelen är kontrolleffekten. Kontrolleffekten 

innebär att människor har en tendens att ändra sitt beteende då de vet att de observeras.  

Generering av teorier är ett vanligt exempel som associeras med kvalitativ forskning och 

inte prövning av teorier. Dock finns det exempel där prövning av teorier har utförts med 

kvalitativt inriktad forskning. (Bryman 2001)       

 

Avslutningsvis försöker Bryman (2001) förklara att skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning ligger i vilken kunskapssyn forskningsstrategier rymmer, vilken roll 

teorin spelar samt vilka ontologiska ställningstaganden som hör till.  

 

2.5.3 Val av undersökningsmetod  

 

Jag som forskare söker inte någon djupare förståelse för ämnet i fråga, utan eftersträvar 

att kunna generalisera svaren och upptäcka gemensamma drag som representerar 

problemet. Att kunna nå ett stort antal respondenter är en fördel som kvantitativ forskning 

erbjuder. Därför anser jag att en kvantitativ undersökningsmetod är en metod som lämpar 

sig bäst i min undersökning och som ger mig möjlighet att statistiskt kunna bearbeta 

resultatet.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

En enkel och lätt förstålig översättning av validitet är giltighet eller relevans. Det finns 

två plan en forskare kan befinna sig på när validitetsproblemet uppstår, nämligen 

teoriplanet och empiriplanet. Teoriplanet är när forskaren arbetar med formulering av 

problemställningen samt tolkningen av resultaten. Empiriplanet innebär att forskaren 
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samlar in och behandlar data. Med andra ord är validitet ett mått på hur väl man mäter det 

man vill mäta. (Halvorsen 1992) 

 

För att fastställa hur pålitlig ens mätning är talar man om reliabilitet. En forskare strävar 

alltid efter hög reliabilitet vilket innebär att oberoende mätningar ska resultera i samma 

ungefär identiska resultat. Eftersom vi lever i en värld som ändras kontinuerligt är detta 

väldigt svårt att uppnå. Ett sätt att testa reliabiliteten är att två forskare utför samma 

oberoende mätningar vid samma tidpunkt, alternativt att samma forskare utför mätningar 

vid olika tidpunkter. (Halvorsen 1992) 

 

2.6.1 Mätfel 

 

Hur mycket än en forskare strävar efter felfria undersökningar är tyvärr mätfel en klar 

faktor som är oundviklig. Bland annat kan felen bero på mätinstrumenten, intervjuaren 

eller respondenten. Ett urval som är mindre än 100 enheter ger kraftiga utslag och oftast 

beror på felaktiga klassificeringar på av enheters värden med upp till +- 10 %. Är urvalet 

mer än 100 enheter blir mätfelen endast 1 %. (Halvorsen 1992)   

 

2.6.2 Ställningstagande till validitet och reliabilitet 

 

Jag eftersträvar att stärka undersökningens validitet och reliabilitet i möjligaste mån. Ett 

sätt att stärka validiteten och reliabiliteten är att ställa trovärdiga frågor och att på ett 

grundligt sätt redogöra för respondenternas svar. Genom att genomföra en pilotstudie får 

jag en möjlighet att formulera korrekta och trovärdiga frågor. De mätfel som kan tänkas 

uppkomma är instrumentfel samt fel vid respondenternas tolkning av frågorna, något som 

också kan reduceras med hjälp av en pilotstudie som hjälper till att ställa relevanta frågor. 

 

2.7 Urvalsmetod 

 

Att göra en undersökning om hela målpopulationen är oftast både tidskrävande och dyrt. 

För att en forskare ändå skall kunna dra en slutsats om hela populationen brukar ett urval 

ur målpopulationen undersökas. (Christensen et al, 2001) 

 

Under avsnittet 2.4.1. har jag redan redovisat ett hur en sådan målpopulation tas fram och 

kommer därför inte att ta upp det igen. Det som kommer att redovisas är nämligen 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, två huvudtyper att genomföra urval på.  

 

2.7.1 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval  

 

Enligt Christensen et al (2001) innebär sannolikhetsurval att chansen att få vara med i en 

undersökning är lika stor för alla respondenter eftersom de väljs efter ett slumpmässigt 
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mönster. Ett icke-sannolikhetsurval är sådant att chansen för en person att komma med i 

undersökningen är oförutsägbar då urvalet inte görs slumpmässigt.  

 

Något som mest karaktäriserar sannolikhetsurval är urvalsmetoder som stratifierat urval, 

obundet slumpmässigt urval, klusterurval, flerstegsurval och systematiskt urval. Likaså 

finns det urvalsmetoder för icke-sannolikhetsurval och dessa är påstana urval, kvoturval, 

uppsökande urval, självurval, bekvämlighetsurval samt strategiskt urval. (Christensen et 

al, 2001) 

 

Sannolikhetsurval lämpas bäst då kvantitativ undersökning är i fråga. Jag har dock valt att 

göra ett icke-sannolikhetsurval då jag inte haft tillgång till nödvändigt data vilket är både 

högskolans i Borås och grundskolans i Horsby register.  

2.8 Insamlingsmetod 

 

Ett val som en forskare måste göra är vilken teknik denna ska använda sig vid insamling 

av data. Genom att antigen observera eller att kommunicera med individer eller grupper 

av människor kan man få information som behövs. Några av vanligaste 

insamlingstekniker är nämligen intervju och enkät (Christensen et al, 2001). 

 

Den öppna intervjun, den strukturerade intervjun, den ostrukturerade intervjun, den delvis 

strukturerade intervjun och informationsintervjun är olika typer av intervjuformer som 

finns tillgängliga för en forskare. Beroende på typen av intervju beskrivs även graden av 

förberedelsen och styrning. Då forskaren är ute efter djupare förståelse använder han 

typen av den öppna intervjun vilket är ett exempel på en kvalitativ intervju (Andersen, 

1998).  

 

Den strukturerade intervjun är ganska lik en enkät där frågorna är framtagna i förväg och 

ställs i en förutbestämd ordning. Skillnaden är att här har intervjuaren möjlighet att 

påverka och styra sin respondent (Christensen et al, 2001). Vidare menar Andersen 

(1998) att den ostrukturerade intervjun inte innehåller någon bestämd mall att följas. Här 

genoförs intervju som en dialog kring ett ämne med respondenten.  

 

En enkät karaktäriseras av två huvudsakliga drag, nämligen ett frågeformulär med 

antigen slutna eller öppna frågor. Vid slutna frågor har oftast respondenten redan på 

förhand givna svarsalternativ medan vid öppna frågor får respondenten svara med sina 

egna ord. Enkäten förknippas ofta med kvantitativ undersökning och kommer väl till 

hands då antalet respondenter är stort. Genom att skicka den per post, via Internet eller att 

lämna den vid besök kan forskare täcka ett ganska stort undersökningsområde 

(Christensen et al, 2001). 
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2.8.1 Vald insamlingsmetod 

 

För att kunna få bredden i undersökningen kommer jag att tillämpa enkät som 

insamlingsverktyget. Insamling av data kommer att ske med hjälp av strukturerade 

frågor. Alla respondenter kommer att få samma frågor och kommer inte att kunna 

påverkas av mig personligen. Då vissa ord kan uppfattas som svåra har en 

specialanpassad enkät (Bilaga 1) för barn mellan 9-12 år utformats med även en kort 

beskrivning av ämnet virtuella miljöer.   

 

En viktig del i min undersökning är pilotstudien som gjordes för att kontrollera enkätens 

funktionalitet samt förståelse av frågorna. Pilotstudien utfördes på både vänner samt på 

barnen mellan 9-12 år dels för att vännerna var lätta att komma åt och att de kunde ge bra 

och trovärdig respons. För mer information om hur hela pilotundersökningen har utförds 

var vänlig och läs avsnitt 2.4.5.  

 

2.9 Analysmetod 

 

Insamlat material ska redovisas och för det finns ett antal tillvägagångssätt. Återigen 

bestäms analysmetoden beroende på undersökningsmetod då det finns vissa skillnader 

men även likheter. Jobbar man kvantitativt så är statistiken den vetenskap som behandlar 

olika sätt att kvantitativt bearbeta information. Trots att det är en egen vetenskap används 

den som ett verktyg för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Deskriptiv och 

hypotesprövande statistik är två typer av statistik som urskiljs. För att belysa 

forskningsproblemet används den deskriptiva statistiken för att i siffror ge en beskrivning 

av det insamlade materialet medan hypotesprövande statistik används för testning av 

hypoteser (Patel & Davidson, 2003).  

 

All insamlad osorterad och obearbetad data kallas för rå data. För att få ordning på data 

brukar man först ordna data i en frekvenstabell (Bilaga 3). När all data är ordnat i 

frekvenstabellen har forskaren möjlighet att avläsa det som är intressant för honom och 

förtydliga det genom en grafisk framställning nämligen diagram. Två vanligaste typer av 

diagram är stolpdiagram och histogram. Enda skillnaden mellan ett stolpdiagram och 

histogram är att ”stolparna” i histogrammet har bredd och ritas utan mellanrum mellan 

varandra (Patel & Davidson, 2003). 

 

2.9.1 Vald analysmetod 

 

Jag anser att resultatet från statistiska beräkningar uppfattas lättast genom en grafisk 

framställning från stolpdiagrammet. För att läsaren ska på ett lätt och tydligt sätt kunna 

tolka mitt resultat har jag valt att presentera och analysera rådata från undersökningen 

genom stolpdiagram.       
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2.10 Presentationsmetod 

 

Enligt Goldkuhl (1993) finns det olika att presentera resultatet på. Man kan välja mellan 

olika former som till exempel skriftligt, muntligt eller ”inspelat”. Undersökningens 

resultat kommer att presenteras skriftligt i en rapport både i textuell och i grafisk form. 

Eftersom undersökningen bygger på kvantitativ undersökningsmetod kommer jag att ha 
möjlighet att analysera resultatet med hjälp av diverse bearbetningsmetoder för statistik. Jag 

har valt att använda mig utav programmet Microsoft Excel för framställning av grafer.   

 

2.11 Utvärderingsmetod   

 

För att erhålla en viss grad av kvalitet inom vetenskapligt arbete finns det vissa kriterier 

som är viktiga att följa. Dessa är bland annat:  

- Generalitet vad det gäller betydelsen utanför uppsatsen 

- Relevans vad det gäller ämnesval och ämnesbehandling  

- Tydlighet för att andra ska kunna förstå och granska den (Goldkuhl, 1993). 

 

Pålitlighet handlar om hur väl forskaren kan undvika förhinder av en bra informations 

byte av andra faktorer. Det kan röra sig om så kallade situationsfaktorer till exempel 

störande miljö under en intervju eller inbyggda faktorer i tekniken i sig så som svårtydda 

frågor i en enkät (Patel & Tebelius, 1987).  
 

Pålitlighet anses vara mera centralt för den kvantitativa metoden. Jämfört med den 

kvalitativa metoden där pålitligheten ger möjlighet att få en djupare förståelse om olika 

uppfattningar och beskrivningar i frågan (Patel & Davidson, 2003). 

Genom att utföra en pilot studie stärker man pålitligheten vid undersökningen. Detta har 

även jag utfört vilket kan läsas mer om i avsnitt 2.4.5.      

 

2.11.1 Teorins roll i studien  

 

En forskare har för uppgift att utveckla och pröva teorier som kan hjälpa oss att förstå 

verkligheten. Enligt Patel & Davidson (2003), är teori ett system av antaganden eller 

satser som beskriver den del av verkligheten som är studieobjektet. För att vi ska kunna 

förklara eller förstå en så stor mäng av existerande information om det studerande 

objektet som möjligt ska en teori utgöra en sammanhängande helhet. (Patel & Davidson, 

2003) 

 

Jag kommer att använda mig utav teorin som en grund att utgå ifrån för att få kunskap om 

ämnet virtuella miljöer. Genom att gå igenom litteraturen om ämnet kommer jag att få en 

förståelse samt en grund att luta mig mot. Teorin kommer även att ge mig en inblick i de 

olika områden som virtuella miljöer tillämpas i.      
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2.11.2 Empirins roll i studien 

 

För att kunna ta reda på om teorin stämmer överrens med verkligheten måste insamlad 

data analyseras med hjälp av empiriska undersökningen. Den empiriska undersökningen 

är av stor vikt i varje undersökning. Med hjälp av empirin och den teoretiska 

undersöknignen kommer jag att kunna besvara forskningsfråga samt kunna dra en 

slutsats.     
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3  Teoretisk referensram 
 

Även om vi lever i en värld där tekniken dominerar kan det ändå kännas som en djungel 

för vissa av oss. Detta kapitel avser att beskriva de grundläggande begrepp inom 

virtuella miljöer för att underlätta för läsaren. I kapitlet kommer det att tas upp viktiga 

milstolpar för begreppet virtuella miljöer samt den grundläggande tekniska förståelsen.      

 

3.1 Virtuella miljöer  

 

Vi ser de på busshållsplatser, järnvägsstationer, flygplatser, i butiker och nästan överallt. I 

form av datorgenerade miljöer som skapas genom sammankopplade nätverk, 

kommunicerar vi allt mer med både varandra och med det artificiella runt omkring oss. 

Men det är inte bara dagens samhälle som kan relateras till detta. I alla tider har 

människor skapat virtuella världar genom fantasier, utopi, myter, bilder och berättelser. 

(Bergius & Sandell, 2005)     

 

Även Burdea & Coiffet (1994) påstår att, trots många liknande definitioner av virtuella 

miljöer, finns det en som kan sammanfatta dem alla. De menar att virtuella miljöer är ett 

högteknologiskt användargränssnitt som involverar realtids simulationer och 

interaktioner där många av våra sinnen påverkas.   

 

3.1.1 Virtuell verklighetstriangel  

 

Utifrån föregående stycke kan vi konstatera att omslutning (immersion) och interaktion 

(interaction) är två faktorer som är självklara inom virtuell verklighet. Det är även dessa 

två faktorer som folk är mest bekanta med. Dock finns det en tredje faktor som inte 

många ens är medvetna om. Virtuella miljöer är mycket mer än bara ett 

kommunikationsmedium eller liknande. Realtidsproblem inom medicin, militär, 

utbildning o.s.v. har på många sätt lösts med hjälp av virtuella miljöer. 

Problemlösningsapplikationer har skapats av utvecklarna som har gjort enastående jobb 

med hjälp av tredje faktor som är inget mindre än fantasi (imagination). Därför kan 

virtuell verklighet anses vara en trio av immersion, interaction och imagination. (Burdea 

& Coiffet, 1994)    
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Figur 3.1 – Virtual Reality Triangle (1994) 

Anpassad efter Burdea (1993, s.5) 

 

3.1.2 Historisk tillbakablick  

 

Likt ett träd som grenar sig, gör även virtuella miljöer det. Men innan vi går in på det kan 

det vara lärorikt att titta tillbaka i tiden.  

 

Oavsett vad vi tror om virtuella miljöer så är det faktiskt inget nytt. Det har nämligen 

existerat i över 40 år. En milstolpe var 1962 när Morton Heilig utvecklade ”Sensorama 

Simulator”, vilket var den första virtuella verklighetsvideo arkaden. Som en visionär och 

uppfinnare var han lite före sin tid och ville ändra på upplevelsen av Cinema, alltså hur vi 

tittar på TV. Vad ”Sensorama Simulator” egentligen var, är en ”enmanna” teater. 

Användaren kunde känna av inbyggda vibrationer i sätet, arom, vind, för att kunna 

stimulera en motorcykeltur genom New York. (Burdea & Coiffet, 1994)   
 

 
 

3.2 – The ”Sensorama” prototyp(hövlighet av M. Heilig). 

(Burdea & Coiffet, 1994 s.8) 
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Men precis som så många visionärer och uppfinnare som har svårt att nå fram behöver de 

en viss finansiering. Heilig vände sig till både militären och Hollywood men tyvärr 

avvisades och han började sakta men säkert ge upp tills Ivan Sutherland dök upp. 1966 

jobbade han vidare på Heiligs HMD, (head-mounted displays, huvudmonterade skärm) 

vilket är en slags hjälm med antigen en eller två små displayer i med hörlurar. Dagens 

HMD är högteknologiska och använder sig utav sensorer och positionering för att känna 

av var den befinner sig. Ett exempel är flyplan som styr geväret genom att bara vrida på 

huvudet åt vilket håll som önskas. Sutherland lyckades efter ett tag med att utveckla 

HMD till att producera datorgenererade bilder vilket fångade militärens intresse. Med 

hjälp av dessa kunde de utbilda sina piloter med hjälp av diverse simulatorer. (Burdea & 

Coiffet, 1994) 

 

Men det var inte bara militären som blev intresserade av sådana simulatorer. NASA var 

en annan del av Amerikanska Regeringen som behövde moderna simulatorer för 

astronautträningen. 1981 skapades den första prototypen av LCD (Liquid Crystal 

Display) som användes i samband med HMD och kallades ”Virtual Visual Environment 

Display” (VIVED). Året 1985 utvecklades projektet ännu utförligare genom att införa 

”känslighetshandskar”. Handskarna utvecklades av Thomas Zimmerman och Jaron 

Lanier. 1988 nådde projektet sin topp genom att tillägga 3-D ljud vilket förstärkte känslan 

av att befinna sig i rymden och fick namnet VIEW (”Virtual Interface Environment). 

(Burdea & Coiffet, 1994) 

 
 

  
Figur 3.3 – Heiligs tidiga Head-Mounted Display (Heilig 1960) 

(Burdea & Coiffet, 1994 s.9) 
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Figur 3.4 – NASA VIVED prototype (Telepresence Research Inc.) 

(Burdea & Coiffet, 1994 s.11) 
 

 

1987 såldes de första känslighetshandskar och HMD till allmänheten av företaget VPL 

Inc. där just Jaron Lanier blev ordförande i. Men på grund av ekonomiska problem blev 

VPL uppköpta utav franska företaget Thomson. (Burdea & Coiffet, 1994)     

 

I början av 90-talet tog utveckling av virtuella miljöer en väldig fart. Alltmer 

applikationer började utvecklas medan dataprogramfel började minska. Men virtuella 

miljöer var en oerhört dyr marknad där endast regeringar, stora företag och universitet 

hade råd med. 1992 kostade en virtuell arbetsstation 70 000 dollar. Ville man ha HMD 

samt en kraftfull grafisk motor hamnade siffran på 240 000 dollar. Utrustningen var 

enorm i storlek och vikt och var inte lättast att arbeta med. Hur som helst visade sig detta 

vara en marknad som var här att stanna. (Burdea & Coiffet, 1994)   

 

3.1.3 Olika former av virtuella miljöer  

 

Att virtuella miljöer är ett sammankopplat nätverk som förser oss med information och 

medger en kommunikation har vi konstaterat sedan tidigare.  Vi har även nämnt några av 

de vanligaste former och nedan följer en kort presentation av dessa.  

 

3.1.3.1 Virtuella gemenskaper, communities  

 

Att umgås på nätet har blivit vardagsrutin för dem flesta i dagens samhälle. Virtuella 

gemenskaper eller så kallade communities kan vara lika publik som privat gemenskap där 

olika människor deltar i ett informationsbyte. En svensk virtuell samhälle som 
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betraktades bland de största ungdomsmedium är nämligen Lunarstorm med sina 700 000 

medlemmar. (Berggren-Bergius & Sandell, 2005)  

 

En av de mest uppskattade definitioner som existerar idag är enligt Rheingold (1994) 

virtuell samhälle följande: ”Ett socialt kluster av sammanlänkade datornätverk där ett 

tillräckligt antal människor kan utbyta idéer offentligt tillräckligt länge och med en 

tillräcklig nivå på de mänskliga känslor som är inblandade för att personliga relationer 

ska uppkomma i cyberspace.” (1994, s.9) 

 

1985 föddes det som idag räknas som den mest kända virtuella gemenskapen, The Well. 

Det var främst genom en slump där ett litet antal människor vid USA:s västkust ville 

skapa en ny typ av forum för samhällsdebatt och gemenskap Kommunikation inom The 

Well var genom konferenser, e-post, och direkt kommunikation samt privata konferenser. 

Eftersom inlägg inte fick vara varken för korta eller för långa kunde de bevaras över en 

tid. (Rheingold, 1994) 

 

3.1.3.2 Virtual Reality – VR  

 

Virtual Reality uppfattas av många som en stimulerad verklighet vilket kan strykas av Bo 

Berggren-Bergius och Roland Sandell (2005): ”Virtual Reality, VR, är datorgenererade 

världar där användaren upplever sig finnas och verka. En bra svensk översättning för VR 

är stimulerad verklighet. Man brukar skilja på ”skrivbords-VR”, där användaren sitter 

framför en vanlig bildskärm, och virtuell verklighet i egentlig mening (immersive VR), 

där användaren upplever sig innesluten i den virtuella världen.” (s.9)  

 

Vidare påstår Berggren-Bergius & Sandell (2005) att virtual reality (VR) är skenvärldar 

som är skapade med hjälp av datorer.  Eftersom världen är tredimensionell realistiskt och 

svarar på handlande i realtid upplevs den i allra högsta grad som verklig. Även här kan vi 

skilja på två typer av virtuella miljöer, skrivbords-VR och immervise VR. Skrivbords-VR 

innebär att användare sitter framför en vanlig bildskärm medan immervise VR innebär att 

användaren går in och blir innesluten i en virtuell miljö. 

 

Dagens teknologi möjliggör VR-miljöer i väldigt många områden så som utbildning och 

simulering, inom design, militären, medicin, forskning, spel och mycket annat. 

(Berggren-Bergius & Sandell, 2005) 

 

Kärnan i VR bygger egentligen på att hjärnan spelar spratt med våra sinnesorgan där 

främst syn, hörsel och känsel få oss att acceptera den virtuella miljön som verklig. Vad 

som händer med vårt mest dominerande sinne, syn, är att överlappandebild tas emot som 

hjärnan gör om till en bild i tre dimensioner vilket resulterar i stereoseendet. För att 

uppnå 3D effekten i VR krävs specialglasögon som täcker för ett öga i taget eftersom 

bilden skickas med en liten förskjutning till höger öga gentemot vänster. Men eftersom 

växlingen sker så snabbt uppfattar hjärnan det som en bild. (Burdea & Coiffet, 1994) 
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”Sky is the limit” är ett väldigt vagt uttryck när vi pratar om vad vi kan se genom VR. Vi 

kan se och höra i stort sett vad som helst eftersom vi uppfattar ljud i tre dimensioner 

också. Tredimensionella ljudsystem byggs upp för att skapa en känsla av avstånd och 

rumslighet medan hudens nätverk av nerver svarar för känseln. I VR kan vi känna värme, 

kyla, tryck eller smärta med hjälp av konstgjorda hudkänslor i redskap som dräkter och 

handskar. (Berggren-Bergius & Sandell, 2005)   
 

3.1.4 Medicin inom VR 

 

Ett område som har utvecklats enormt och kommer att utvecklas ännu mer är medicin. 

Användning av datorer inom medicin de senaste åren har förändrat vården i allmänhet. 

Med hjälp av on-line databaser, ”förhands” kirurgin, användning av robotar, distans 

konsultation och så vidare blir det allt mer säkert och lättare att tillhanda oss med rätt 

hjälp. (Burdea & Coiffet, 1994,)   

 

Enligt Burdea & Coiffet, (1994) kommer man att i framtiden utföra väldigt komplicerade 

kirurgiska ingrepp med hjälp av virtuella miljöer. Och det kan man redan idag 2009. I 

början av 1990 talet kunde enklare ingrepp utföras för att utbilda läkare. Jämför vi med 

dagens VR inom medicin finner vi extraordinära framsteg. Att utvecklingen av HMD och 

känslighetshandskar inte har hamnat efter syns tydligt på länken nedan. Möjligheten att 

”ta” på saker och ”känna” vid dem via virtuella miljöer är nu en alldeles fantastisk 

verklighet (Medical Visualisation Network, 2008).    

 

 
 

Figur 3.5 – Virtuell hjärta (Copyright Primal Pictures Ltd, 2008) 

 

3.1.5 Underhållning, konst och utbildning  

 

Drivkraften bakom den tidiga VR teknologi var egentligen underhållning. Underhållning 

var, är och kommer att bli virtuella miljöers största marknad. Medan VR inom medicin 

växer med tiotals växer VR inom underhållning med hundratals. Allt detta tack vore 

”tungviktarna” som Sega, Disney, Paramount Pictures, Sony, Nintendo, Blizzard 

Entertainment och många mer. Video spel med sina 3-D omslutningar ligger i topp inom 

VR. Men det har inte alltid varit så. Även om videospel lockade väldigt många var de inte 

lättillgängliga för alla och detta mest på grund av kostnaden och storleken. (Burdea & 

Coiffet, 1994) 
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Figur 3.6 – Världens första arkadspel Pong av Atari 1972 (Thisgamewascool, 2008) 

 

Men världen har förändrats sedan 70-talet. Utvecklingen av alltmer kraftfulla datorer och 

processorer ger oss möjlighet att avnjuta videospel, se på film och mycket annat i lugn 

och ro av våra hem. Det har gått så pass långt att det hålls World Cyber- Games vilket 

kan jämöras med Olympiska spel där ca 60 länder deltar. Deltagarna marscherar i 

invigningen under sina nationalflaggor och finaler direktsänds i många länder. Spelet är 

utav både individuella matcher och lagspel där Counter Strike, Starcraft och Unreal 

Tournament spelas. Vinnarna behandlas som professionella idrottsstjärnor vilket lockar 

pengar och sponsorer. År 2005 fanns det över 50 miljoner aktiva spelare (Berggren-

Bergius & Sandell, 2005) medan en rapport från Comscore, ledande företag inom 

mätning av digital värld, anger att 2007 fanns det 217 miljoner online spelare 

(Sweclockers, 2008).  

 

Världens största och populäraste spel just nu är nämligen World of Warcraft. Spelet 

består av genre MMORPG – (Massivley Multiplayer Online Role Playing Game), en typ 

av datorspel på internet för väldigt många samtidiga spelare. I detta fall över elva 

miljoner spelare och antalet väntas växa (Dagens Nyheter, 2008).  

 

Det är dock viktigt att påpeka att trots att vi underhåller oss med hjälp av virtuella miljöer 

så finns det risker som kan uppstå vid missbruk av det, nämligen spelberoende och 

spelmissbruk. Just spelmissbruk är något som psykologen Owe Sandberg har forskat i 

över 15 år. Efter många år har han med hjälp av andra psykologer och psykoterapeuter 

kunna fastslå vissa kriterier så som att en person överskrider 40 timmar i veckan inom ett 

datorspel så ligger man i riskzonen för spelberoende (Aftonbladet, 2008).  

 

Även konst har hittat sin väg in till virtuella miljöer. Att kunna njuta av konsten från alla 

världens hörn utan att behöva lämna sitt rum är en fantastisk idé. Det hela bygger på att 

med hjälp av bilder och med filmsekvenser ge användaren en upplevelse av ett museum 

besök. Användaren har möjlighet att pausa och undersöka grundligt det han finner 

intressant. Genom att navigera sig fram med hjälp av mus och klicka på diverse 

aktiviteter kan besökaren välja vart han vill gå. (Burdea & Coiffet, 1994) 



 

- 26 - 

 

Men det är även genom dataspel som vi får möjlighet att uppleva medeltiden, att vara 

Kung Arthur, häxan Morgane La Fay, vara en arabisk alkemist jagad av inkvisitionen. 

Och mycket mer än så. Det finns oändligt många kombinationsmöjligheter där datorernas 

minne är det enda som kan begränsa spelarnas komplexitet. (Valdés, 1992) 

 

På Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm har två forskare utvecklat en ”kub”. Kuben 

är 3 x 3 x 2,5 meter och är en av världens mest avancerade VR-anläggning där väggar, 

golv och tak är filmdukar. Här finns möjlighet att besöka ett 2500 år gammal kungligt 

palats på berget Vuoni på Cypern. Här finns även en gammal skatt som hittades av 

svenske arkeologen Einar Gjerstad och man kan ta tag i föremålen, lyfta upp dem och 

vända på dem. (Berggren-Bergius & Sandell, 2005) 

 

 ”Jag har läst en kurs på högskolan i Jönköping. Missade inte en enda föreläsning 

och ändå har jag aldrig satt min fot i Jönköping. I lugn och ro kunde jag från mitt 

rum, vilken tid det passade mig, följa Mattias Karlssons föreläsningar via 

virtuella klassrum.” 

 

Distansundervisning har omfamnats av allmänheten med öppna armar. Sedan 2002 har 

Nätuniversitet inrättats i syfte att öka tillgänglighet och omfattning av IT-stödd 

distansundervisning. Katederundervisning och gammaldags klassrum ersätts av ”frihet i 

tid och rum” genom distansundervisning. Via nätverket och datorskärmen har man nu 

möjlighet att läsa på avstånd. Här finns även möjlighet för ett mer individuellt klassrum 

eftersom det är ”bara du” som lyssnar. Samarbete mellan eleverna erbjuds i form av 

diskussion via diverse forum. Och allt sker på samma sätt som på en riktig skola där 

arbeten ska lämnas in och tentamen ska klaras av för att klara av kursen. (Berggren-

Bergius & Sandell, 2005) 

 

Virtuella klassrum har sina rötter sedan tidiga 90-talet. Det finns studier som utfördes på 

universitet av Washington och West Denton High School i Newcastle där eleverna fick 

erfara lärning via virtuella miljöer. Trots att både grafiken och teknologin inte var den 

bästa visade undersökningen att eleverna var villiga att lära sig mer om historia, utopia 

och futuriska aspekter. Ännu en anmärkning blev även att handikappade elever visade en 

bättring på förståelse genom diverse 3-D simulationer. (Burdea & Coiffet, 1994)     

 

3.1.6 Militären inom VR 

 

Militären och flyg- försvarsindustri har sedan länge insett betydelsen av simulering och 

träning. Virtuella miljöer är flexibla, uppgraderingsbara och nätverkskapabla vilket är 

idealiskt för militär träning och simulering. Väldigt mycket pengar läggs ner på 

utveckling av sådana miljöer och under åren 1993-1997 hade USA:s regering en budget 

på 772 miljoner dollar. (Burdea & Coiffet, 1994) 

 

De första VR spelen skapades som terapimedel för stridssoldater som har posttraumatisk 

stress syndrom. Man fick skapa uppslukande verklighetsbaserade miljöer för att patienten 
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skall uppleva att de befinner sig på fältet och i fara där de skjuter på och blir beskjutna. 

Efter ett tag när de verkligen är insatta i situationen och vill börja krypa på golvet som 

om de verkligen befinner sig i krig stänger psykiatern av programmet ’and the thrill is 

over’. När man upprepar detta många gånger börjar delar av hjärnan som har med rädsla 

och stress att göra vänja sig och minska i storlek och personens trauma dvs. patienten 

normaliseras och börjar inse att de inte befinner sig i krig längre utan att det är en 

mardröm och de kan vakna ifrån den. Detta är något som forskaren Albert ”Skip” Rizzo i 

samarbete med Jeff Gold på Los Angeles barnsjukhus har jobbat med och kommit fram 

till enastående resultat (Albert ”Skipp” Rizzo, Phd,  2008).  

 

På Cnets hemsidan finns det mera information och bilder tillgängliga om hur USA:s 

militär använder sig utav virtuella miljöer för stridsträning av soldrater. På denna 

anläggning har soldater möjlighet att lära sig hantera vapen, stridsvagnar med mera innan 

de kommer ut på fältet. På bilden nedan ser vi en tanksimulator som är identiskt med en 

riktig tank av typen M1A1. Meningen är att soldaten ska veta hur allting fungerar och 

kunna hantera stridvagnen även när han sätter sig i den riktiga för första gången.    

 

 
 

Figur 3.7 – Tanksimulator M1A1(Cnet, 2008) 

 

3.2 Kommunikation  

 

Det finns många sätt att kommunicera på men inom just virtuella miljöer urskiljs två 

huvudsakliga kommunikationssätt, närmare bestämt synkron och asynkron 

kommunikation. Synkron kommunikation avser kommunikation som sker samtidigt. I 

distansutbildning exempelvis har telekonferenser och videokonferensstudior använts för 

att möjliggöra synkron kommunikation. Asynkron kommunikation däremot innebär att 

kommunikation inte sker samtidigt utan är skild åt i tiden. Exempel på verktyg för 

asynkron kommunikation är e-post eller datorkonferenssystem. Sättet att interagera har 
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visat sig ha många fördelar framför samspel i realtid då medverkande kan yttra sig under 

dygnets alla timmar. (Castells, 2001)  

 

3.2.1 Relationsbyggande 

 

När vi kommunicerar bygger vi upp relationer mellan varandra. Vid aktiv medverkan 

inom virtuella miljöer och samhällen uppstår olika relationer mellan användarna. Från 

början är det nyfikenhet och allmänna frågor som tas upp. Man är rädd om sitt privatliv 

och vill inte av avslöja för mycket. Ju mer man integrerar med samma användare desto 

mer bygger man upp förtroende för varandra och berättar mer och mer om sig själva. Det 

finns väldigt många fall där användare har träffats genom ett spel för att sedan gifta sig i 

verkligheten. (Turkle, 1995)      

 

3.2.2 Filtrering och störningskontroll  

 

Varje samhälle använder sig utav filtrering och störningskontroll. Det gör även virtuella 

miljöer. Genom att undvika att ha med vissa kommandon har man möjlighet att filtrera 

bort det som en viss person säger. Det finns även möjlighet att temporärt begränsa 

rättigheterna för en viss medlem då denna har misskött sig. Upprepade och allvariga 

företeelser som har uppkommit och utsatt andra medlemmar för obehag leder till 

permanent uteslutning. (Castells, 2001) 

 

3.3 Identitet 

 

Vi identifierar oss på ett flertal sätt, genom ID-kort, körkort, passport och dylikt och det 

gör oss unika. Det är ett sätt att bekräfta att det verkligen är vi. Inom virtuella miljöer 

måste man skapa en profil. Friheten att få skapa en avbild av sig själv utan begränsningar 

ger både för- och nackdelar. En av fördelarna är att man blir modigare och gör bort sig i 

vetskap att kanske aldrig kommer att träffa motparten i verkligheten utan att lida av 

konsekvenser. Nackdelen är att man kan utge sig för att vara någon man inte är. Genom 

att ange falsk information om sig själv kan man på olika sätt lura till sig olika saker där 

barnprostitution, våldtäkt med mera har uppstått. (Turkle, 1995) 

 

Castells (2001) definierar identitet enligt följande: ”Den process genom vilken en social 

aktör primärt uppfattar sig och bygger upp mening på basis av ett eller flera givna 

kulturella attribut, utan bredare referens till andra sociala strukturer”.  (2001, s26) 

 

Vidare menar Castells att så kallad jagbild är väldigt viktig vid interaktion. Interaktion 

betyder ömsesidig påverkan och samspel. Genom interaktion kan människan skapa ett 

växelspel med andra samtidigt som hon skapar frågeställningar. I stora drag kan man säga 

att jagbilden speglar hur en människa uppfattar sig själv samt hur hon tror att hon 

uppfattas av andra. Jagbilden reflekterar även över hur människan vill bli uppfattad av sig 

själv respektive andra och det är en väldigt komplex uppfattning. (Castells, 2001)  
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3.3.1 Anonymitet  

 

En stor och av många tacksam fördel i virtuella miljöer är att man har möjlighet att vara 

anonym. Anonymiteten gör inte bara att människor inte behöver uppge sitt namn utan de 

behöver verkligen inte uppge några personliga informationer alls. Detta kan uppfattas 

som en nackdel då den virtuella interaktionen tar bort många av de ledtrådar som finns i 

mötet ansikte mot ansikte som vi använder oss av för att bedöma andra människor. 

(Castells, 2001)  

 

Även (Berggren-Bergius & Sandell, 2005) instämmer med att väldigt många utnyttjar 

anonymiteten på ett negativt sätt. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vem man 

kommunicerar med trots att denna person använder sig utav sitt användarnamn eller alias.  

 

3.3.2 Roller 

 

En uppsättning relaterade beteenden, rättigheter och skyldigheter så som de upplevs av 

aktörer i en social situation. En roll definieras ofta som ett förväntat beteende i en given 

individuell social status och social position, är Castells (2001) uppfattning av en roll. Vi 

har alla en roll beroende på situationen vi befinner oss i. Hemma är vi mamma, pappa, 

barn medan på jobbet och i skolan är vi studenter och lärare.  

 

Precis som i verkligheten finns det roller i virtuella miljöer. En av de största skillnader i 

virtuella miljöer är att man kan framstå som någon man egentligen inte är. Vi kan 

uppfattas av andra på ett sätt som vi i verkligheten inte skulle våga framstå som. Vi 

känner oss fysiskt oåtkomliga i våra rum och får en sorts säkerhet då vi sitter bakom 

skärmen. Detta tenderar att ge mod att göra eller säga saker man inte skulle våga göra 

men väljer att göra det ändå, om inget annat så för skojs skull. (Castells, 2001) 

 

3.4 Sammanfattning av teori  

 

Virtuella miljöer är ett ämne som har existerat sedan 1960-talet. Trots många liknade 

definitioner har vi kunnat konstatera att virtuella miljöer är ett högteknologiskt 

användargränssnitt som involverar realtids simulationer och interaktioner där många av 

våra sinnen påverkas.  

 

Att det är först nu, senaste decenniet, som det har blivit tillgängligt för allmänheten beror 

på många faktorer från det förflutna. I grund och botten var det underhållningsfaktorn 

som påbörjade utvecklingen av virtuella miljöer. Men det var inte förrän i mitten av 

1960-talet när militären insåg möjligheter med virtuella miljöer som bollen sattes i 

rullning. NASA var en stor del av den Amerikanska regeringen som behövde moderna 

simulatorer för astronautträningen och som hade resurser för utveckling av virtuella 
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miljöer. Under 1980-talet utvecklades några av de viktigaste delarna av virtuella miljöer 

samtidigt som allmänheten fick möjligheten att testa virtuella miljöer.  

 

Virtuella miljöer är ett väldigt stort område som bland annat är ett sammankopplat 

nätverk som förser oss med information och medger kommunikation. Några av de 

vanligaste formerna är nämligen virtuella gemenskaper även kallade communities och 

stimulerad verklighet även kallad virtual reality (VR). Virtuella gemenskaper eller 

virtuella samhällen är antingen en publik eller privat gemenskap där olika människor 

deltar i informationsbyte. Virtual reality däremot skiljs åt genom ”skrivbords-VR” där 

användaren sitter framför en vanlig bildskärm och immersive-VR allstå omslutande 

stimulerad verklighet där användaren upplever sig innesluten i den virtuella världen. 

 

Enligt Burdea & Coiffet (1994) bygger kärnan i VR på att hjärnan spelar spratt med våra 

sinnesorgan där främst syn, hörsel och känsel få oss att acceptera den virtuella miljön 

som verklig. Vidare påstår Berggren-Bergius & Sandell (2005) att med hjälp av 

konstgjorda hudkänslor i redskap som dräkter och handskar har vi möjlighet att känna 

verklighetsliknande tryck, smärta, kyla eller värme.  

 

Virtuella miljöer har vuxit fram i många olika riktningar men det finns några områden som 

utmärker sig lite extra. Dessa är medicin, utbildning, underhållning och militären. Läkare har 

nu möjlighet att öva på kirurgiska ingrepp och undvika förödande konsekvenser med hjälp 

simulatorer. Likaså är det militären som tränar sina soldater för strid innan de skickas ut på 

fältet. NASA har idag en av de mest avancerade simulatorer som används för träning av 

piloter. När det kommer till utbildning har katederundervisning och gammaldags klassrum 

ersatts av ”frihet i tid och rum” genom distansundervisning. Burdea & Coiffet (1994) 

anser att det var underhållning som var den drivande faktorn bakom VR. Tack vare några 

av de största företag inom området har det vuxit enormt och omfamnats av de flesta med 

öppna armar. En framgång som har gått så pass långt att det hålls World Cyber- Games 

vilket kan jämöras med Olympiska spel där ca 60 länder deltar och tävlar både 

individuellt och i lag. 

 

En viktig faktor som borde nämnas är kommunikation. På ett eller annat sätt måste vi 

kommunicera både med varandra och med det artificiella. Idag har vi möjlighet att 

kommunicera på väldigt många olika sätt men inom just virtuella miljöer är det två som 

särskiljs. Synkron kommunikation är sådan kommunikation som sker samtidigt, i realtid 

med andra ord. Några exempel på sådan kommunikation är telefon- och videokonferens. 

Asynkron däremot är skild åt i tiden och innebär att kommunikation inte sker samtidigt. 

E-post eller datorkonferenssystem är exempel på asynkron kommunikation. Vid aktiv 

medverkan inom virtuella miljöer och samhällen uppstår olika relationer mellan 

användarna. Då vi skapar en profil har vi möjlighet att skapa en avbild av oss själva utan 

begränsningar vilket ger både för- och nackdelar. Vi får även möjlighet till både 

anonymitet och roller som avspeglar riktiga livet med undantag att man kan framstå som 

någon man egentligen inte är. 

 

Genom att undersöka den teoretiska delen har jag fått en bra bild om ämnet virtuella 

miljöer. Jag har även fått en ny starkare förståelse om ämnet generellt men även om dess 
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olika delar. Den teoretiska undersökningen har belyst de mest traditionella 

användningsområdena samt vilka framsteg som har gjorts inom var och ett av dem.  

 

Under insamlingen av den teoretiska referensramen kunde jag dock inte finna mycket 

information om virtuella miljöer och den vardaglige användaren. Teorierna berör oftast 

högteknologiska användningsområden inom virtuella miljöer och lämnar lite utrymme åt 

den vardaglige användaren. Motiven till användningen av virtuella miljöer inom områden 

som militär, medicin samt utbildning, är oftast givna eftersom de som arbetar inom 

sådana områden oftast strävar mot samma mål och har likvärdig kunskap inom området. 

Med hjälp av virtuella miljöer vill man träna och förbereda soldater, förbättra medicinska 

färdigheter samt förbättra och stimulera inlärningsförmågan. Däremot är en vardaglig 

användares motiv till användning av virtuella miljöer inte alltid självklara med anledning 

av att motiven oftast är individuella samt att användarnas kunskap om virtuella miljöer är 

varierande. Därav uppkommer behovet av empirisk undersökning kring ämnet.   

 

Dessa aspekter kommer att tas upp i den empiriska undersökningen för att sedan kunna 

dra en slutsats om huvudsakligt motiv för användning av virtuella miljöer. Jag anser att 

genom insamlad empirisk och teoretisk information om virtuella miljöer kommer jag att 

kunna besvara min forskningsfråga.   
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4 Empiri och Analys  
 

Kapitlet avser att beskriva och redovisa insamlad data på ett strukturerat sätt. För att 

åstadkomma en god överblickbarhet har jag valt att ställa samman empirin och analysen 

i ett kapitel. Utifrån teoretiska referensramen och empirin kommer grunden att formas 

för en slutsats som kommer att presenteras i nästa kapitel. Kapitlet börjar dock med en 

redovisning av undersökningen.       

 

Inledning  

 

Undersökningen omfattar totalt ett hundra personer i åldrar mellan nio och fyrtio. Alla 

respondenter är anonyma och slumpmässiga. Anledning till jag har valt att granska 

nioåringar är på grund av att det är i årskurs två de börjar lära sig engelska vilket är det 

språket som dominerar inom virtuella miljöer. För analys av data har jag använt mig utav 

programmet JMP som finns i två versioner, en testversion och en betalversion. Jag själv 

har använt mig utav testversionen. För framställning av stapeldiagram har jag använt mig 

utav Microsofts Excel.    

 

4.1 Enkätens utformning   

 

Frågorna utformades på bästa möjliga sätt för att kunna leda till en slutsats om hur och 

varför vi använder virtuella miljöer. Ett intressant inslag i undersökningen är även 

samband och skillnader mellan könsfördelningen samt om det finns likheter och 

skillnader mellan användarna i olika åldrar vid användandet av virtuella miljöer. 

Undersökningens huvudfråga kommer att besvaras genom analysen av fråga nummer tre. 

Utifrån svaren på fråga nummer fyra i enkäten kommer jag att kunna dra en slutsats om 

den mest populära genren. Frågorna fem och sex ger en svar på hur respondenter ser på 

världens mest populära chattprogram samt vilket språk de använder. För att få en 

övergripande uppfattning om deras vanor, användning och allmän kunskap om virtuella 

miljöer, kommer frågor sju till elva att analyseras. Pilotstudien hjälpte till att forma vissa 

frågor och få de mer relevanta och anpassade till respondenternas ålder. För mer 

information läs kapitel 2.4.4.   

  

4.2 Bearbetning av data  

 

Data för alla de ett hundra respondenter har betecknats i varje fall med ett tillfälligt 

variabelnummer, förutom kön och ålder. Exempelvis har fråga nummer tre 

variabelnummer 03 med svarsalternativ mellan ett och fem eftersom just denna fråga har 

fem olika svarsalternativ. Det är även viktigt i sådana undersökningar att markera det 

interna bortfallet i datorn på något sätt. Det kan antigen röra sig om att någon har glömt 

bort en fråga eller att de inte har behövt svara på den, så som exempelvis fråga nummer 
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tre: ” Om du INTE svarar ”spel” fortsätt direkt till fråga 5!” För att ange att det saknas 

information på den frågan brukar man koda dessa bortfall med nollor.  

 

4.3 Bortfall  

 

Undersökningen omfattade ett hundra enkäter som skickades ut. Av dessa fick jag ett 

hundra svar tillbaka vilket motsvarar en svarssekvens på 1 %. Med andra ord ingen eller 

nästan inget bortfall.  

 

4.4 Redovisning av enkätundersökningen  

 

Eftersom undersökningen omfattade ett hundra personer kommer procentantalet att svara 

för antalet respondenter. Namngivning av grafer har jag valt att ha samma som 

frågeställning vilket redovisas ovanför varje graf.   

  

 
 

Män 50 % 

Kvinnor 50 % 

 

Repsondenter valdes ut slumpmässigt men ändå visade det sig vara en jämn 

könsfördenlning med 50 kvinnor och 50 män.  
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9-19 år 54 % 

20-30 år 42 % 

31 + år 4 % 

 

 

 
 

Samarbete 11 % 

Umgänge 42 % 

Spela spel 38 % 

Tjänster 8 % 

Annat 1 % 
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MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) 12% 

FPS (first person shooter) 18 % 

Sällskapsspel (Online poker och dylikt) 5 % 

Relationsspel (Sims och dylikt) 8%  

 

 

 
 

Ja 51 % 

Nej 49 % 
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Svenska 30 % 

Engelska 5 % 

Båda två 65 % 

 

 

 
 

Beroende 60 % 

Brist på social umgänge 25 % 

Psykisk skada 6 % 

Fysisk skada 5 % 

Annat 2 % 
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Medicin 8 % 

Militär 25 % 

Utbildning 50 % 

Underhållning 25 % 

Inget 10 % 

 

 

 
 

Nästan varje dag 32 % 

Varje dag  37 % 

En gång i veckan 10 % 

3-4 gånger i veckan 18 % 

Cirka en gång i månden 3 %  



 

- 38 - 

 

   

 
 

Mindre än 1 timma 46 % 

2 – 3timmar 36 % 

Mer än 3 timmar 15 % 

Mer än 8 timmar 3 % 

 

 
 

Nej 85 % 

Ja 15 % 
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4.5 Analys 

 

Fråga 2 – Åldersfördelnig  

Diagramet visar att den dominerade gruppen i undersöknignen, 54 respondenter, befinner 

sig i intervallet 9-19 år. 42 respondenter befinner i intervallet 20-30 år medan endast 4 

respondenter befinner sig i intervallet 31+ år.  

 

Fråga 3 – Huvudsaklig skäl för användning av virtuella miljöer? 

Redan i fråga 3 börjar svaren på forskningsfrågan visas. Burdeas & Coiffets´(1994) teori 

om hur underhållning var, är och kommer att vara den drivande och mest använda faktorn 

verkar stämma bra överrens med undersökningens resultat.  Diagrammet visar att 

umgänge och spela spel är två mest använda motiv för användning av virtuella miljöer 

och utgör tillsammans hela 80 %.  

 

Fråga 5 – Anser du att MSN Messenger är virtual reality?  

Väldigt jämn fördelning över respondenternas syn på vad som är virtuellt och inte. 51 

respondenter uppfattar MSN Messenger som en virtuell verklighet medan 49 

respondenter inte gör det.   

 

Fråga 6 – Vilket språk använder du då du integrerar inom virtuella miljöer?  

För att uppnå kommunikation behövs kommunikationsmedel. Den vanligaste är språket 

och här ser vi tydligt att både svenska och engelska dominerar med sina 65 %. Visst är 

det smidigt med hemspråket, svenska 30 %, men även endast engelska används med sina 

5 % . 

 

Fråga 7 – Vilka riseker anser du kan uppstå inom virtuella miljöer?  

Att de flesta tror att beroende kan uppstå visar endast på att oavsett ålder är vi medvetna 

om vissa risker trots allt. Men Keith Bakker, som är grundare och direktör för The Smith 

& Jones Centre, en klinik för datorspelsberoende, hävdar att 90 % av dem som söker vård 

inte är beroende. Istället menar han att det är samhällets och föräldrarnas fel som har 

misslyckats med sina plikter. Då söker barnen tröst och tillflykt till de virtuella världarna 

för att kompensera det de går miste om i verkliga livet (Pc för alla, 2008a).   

 

Bristen på socialt umgänge är också en risk som kan uppstå inom virtuella miljöer och 

även detta är respondenter medvetna om. Genom att sitta framför datorn i flera timmar 

istället för att umgås med sina vänner kan den sociala delen drabbas, men å andra sidan 

kan man även umgås virtuellt.  

 

Psykisk och fysisk skada svarar för 11 % av respondenternas svar vilket kan bero på att 

det inte finns så många fall inom just det området. Dock finns det ett fall i Asien där 

användaren har dött av att ha spelat för mycket. Även i Sverige har det rapporterats att en 

15-årig kille kollapsade efter ett dygns datorspelande i sträck. Anledningen till att killen 

kollapsade berodde inte på själva spelet utan på grund av vätskebrist, sömnbrist och till 

och med matbrist (Pc för alla, 2008b).  
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Fråga 8 – Vilket område har du hört talas om där virtulla miljöer har bidragit till? 

Att endast 8 % har hört talas om utveckling inom medicin kan bero på att folk i allmänt 

inte har så mycket kontakt med det. För många av oss är det inte tillräckligt intressant 

förrän vi har behov av det, förrän vi har blivit sjuka och måste söka oss till vården. 

Tyvärr så är det så. Enligt Burdea & Coiffet (1994) kommer virtuella miljöer att 

utvecklas väldigt mycket inom just medicin. Och även om de har rätt undrar jag om detta 

kommer vara att tillgängligt för allmänhet. För de berörda inom medicin området tvekar 

jag inte att det kommer att vara tillgänglig men i och med att det inte berör allämenheten 

på ett direkt sätt, kan det var en anledning till att endast 8 % har hört talas det.  

 

Det är även beklagligt att det pågår så mycket krig runt om i världen men det kan vara en 

av anledningar till att 25 % har hört talats om virtuella miljöer inom militären. Även här 

menar Burdea & Coiffet (1994) att trots att militären använder virtuella miljöer för 

träning av soldater har allmänheten återigen ganska lite kunskap om det. Vilket är 

förståeligt på ett sätt då många av militärens projekt är hemligstämplade och otillgängliga 

för offentligheten.  

 

50 % av respondenter har hört talas om utbildning inom virtuella miljöer eftersom de mer 

eller mindre är i kontakt med det dagligen. Berggren-Bergius & Sandell (2005) har 

påpekat katederundervisning och gammaldags klassrum ersätts av ”frihet i tid och rum” 

genom distansundervisning. Alla gillar att bli underhållna och 25 % av respondenter visar 

att det stämmer medan 10 % inte hade hört talas om någoting alls gällande virtuella 

miljöer bidrag inom olika områden.  

 

Fråga 9 – Hur ofta använder du virtuella miljöer? 

Grafen visar att 32 % använder virtuella miljöer nästan varje dag. Den visar även att 37 

% av alla respondenter använder sig utav virtuella miljöer dagligen i sitt bruk.  

 

Fråga 10 – Hur lång tid/dag spenderar du inom virtulla miljöer?  

Grafen visar även att nästan hälften av respondenter spenderar mindre än en timma 

dagligen. Detta kan till stor del bero på att 50 % av respondenter är under 14 år gamla 

och är fortfarande under föräldrarnas uppsikt. 35 % av respondenter svarade att de sitter 2 

till 3 timmar dagligen och 15 % svarade att de använder virtuella miljöer mer än 3 

timmar. Endast 3 % svarade att de använder virtuella miljöer mer än 8 timmar och dessa 

kan enligt psykolologen Owe Sanberg befinna sig i riskzonen för beroende. (Gameplay , 

2007)  

 

Fråga 11 – I vissa fall har virtulla miljöer lett till misbruk/beroende. Vet du om 

vilken hjälp kan erbjudas? 

Trost att respondenter är medvetna om risker inom vitruella miljöer vet de tyvärr inte var 

de ska vända sig till i fall där missbruk eller beroende skulle uppstå. Detta visar grafen 

tydligt då 85 % procent har svarat nej medan endast 15 % har svarat ja på frågan. 

Anledning till det kan tänkas vara så är att spelmissrbuk är ett relativt nytt område som 

det forskas i ganska mycket utirfån ett psykologiskt perspektiv. Enligt psykologen Owe 
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Sandberg är något som man inte är stolt över och har svårt att erkänna och istället för att 

ta itu med problemet försöker man tysta ner det. (Gameplay, 2007) 

 

En del i undersökningen som inte går att visa med hjälp av grafer är nämligen de svar 

som har skrivits på Ja svaret på fråga nummer 11. Härmed skulle jag vilja ta i akt att 

redovisa dessa så som respondenter har skrivit.  

 

Kille 11 år: ”Lås på olika saker om man missbrukar det. Datalås” 

Kille 9 år: ”Mamma säger till mej” 

Kille 10 år: ”Skicka iväg honom till en kompis ” 

Kille 13 år: ”Psykisk hjälp för dator missbrukare” 

Tjej 12 år: ”Hjälp av vuxna på hem och sånt” 

Tjej 12 år: ”Lite allt möjligt hjlälp” 

Kille 12 år: ”Psyksisk hjälp till beroende” 

Kille 13 år: ”Man kan bli psykisk sjuk” 

Kille 12 år: ”Föräldrarna sätter en tidsgräns till tiden framför datorn” 

Kille 12 år: ”Försök att sluta. Det är ganska svårt men man kan om man försöker” 

 

Utifrån ovanstående vill jag påpeka att även om vi underskattar barnens tankeförmåga att 

klara sig själva kan de faktiskt ta hand om sig själv och är mer medvetna om faror än vad 

vi anar.   

 

Av resterande fem stycken på högskolan i Borås som har svarat Ja på frågan är det en 

som har skrivit ”vård” och en som har skrivit ”spelmissbrukshjälp”. Resten har inte 

skrivit något. Dessa var svar av respondeter på högskolan i Borås på fråga nummer 11.   

 

4.6 Urvalet i praktiken 

 

Urvalsmetoden som har tillämpats är bekvämlighetsurval då undersökningen på 

högskolan utfördes genom att efter en föreläsning tillfråga respondenter om de kunde 

besvara på mina frågor. Detsamma gäller vid undersökningen på Horsbyskolan eftersom 

bekantskapen av lärarna som jobbar där underlättade insamling av data.  
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5 Slutsats  
 

Undersökningens problemformulering kommer att redovisas och huvudfråga att besvaras 

samt en slutsats att redovisas i detta kapitel.   

 

Vi lever i en värld där ingen av oss har lyckats undankomma teknikens enorma framfart 

på alla möjliga fronter. Vissa ser det som en fördel medan andra avskyr det och kommer 

inte överrens med det alls. Från de allra små, unga och oerfarna till de allra största, gamla 

och erfarna är de väldigt få som inte berörs av den, oavsett om de vill det eller inte.  

 

Don Tapscott pratar (1998) om Net Generation. Åttio miljoner, de yngsta fortfarande i 

blöjor och de äldsta har precis fyllt tjugo. Det är dem som är The Net Generation. Vad är 

det som skiljer denna generation från alla andra? Det är den första generation som växte 

upp omgiven av digital media. Datorer finns i stort sätt överallt, hemma, i skolan, på 

jobbet där teknologiska saker är vanligheter. Som grädde på moset har de tillgång till 

Internet vilket vidgar deras möjligheter ännu mer. De använder sina datorer till nästan allt 

men mestadels för underhållning. Enligt dataspelbraschen.se omsatte dataspel under 2007 

en summa på 2 262 028 027 kr. Spelförsäljningen första halvåret 2008 ökade med 13 

procent i antal och 52 procent i värde jämfört med samma period under 2007. Och våra 

barn och till och med vuxna älskar det.  

 

Ovanstående leder vidare till undersökningens fråga: Vad är huvudsakligt motiv för 

användning av virtuella miljöer?  

 

Enligt undersökningen är huvudsakligt motiv för användning av virtuella miljöer 

umgänge. Med sina 42 % procent följs dem tätt av spela spel på 38 % utför dem 

tillsammans 80 %, hamnar dessa två kategorier under områden underhållning. Detta 

stämmer bra överrens med vad Burdea & Coiffet (1994) antydde och förutsåg. Enligt 

dem två var, är och kommer att vara underhållningen den drivande faktorn till utveckling 

av virtuella miljöer. De förutsåg att redan under 90-talet skulle utvecklingen av alltmer 

kraftfullare datorer gå ner i kostnad och på så sätt vara mer tillgängligt till allmänheten. 

Och visst hade dem rätt. Jag själv kom i kontakt med dator 1991 då min granne fick sin 

Comodore 64 och blev helt fascinerad av den. Men det var inte förrän år 2000 som jag 

fick min första dator. Det var en ”kraftfull” Pentium III på 600 MHz med 128 MB i 

minne och priset var strax under 20000 kr. Jämför vi med dagens priser på datorer så är 

det väldigt mycket pengar. För samma summa kan man idag få en dator med monster 

prestanda.  

 

Undersökningen i allmänt har visat att 69 % av respondenter använder virtuella miljöer 

varje eller nästan varje dag. 72 % av alla respondenter sitter mellan 1 – 3 timmar per dag. 

Detta visar tydligt att virtuella miljöer är en del utav de flestas vardag. Angående 

kommunikationsmedlet har undersökningen visat att 65 % föredrar att kombinera både 

svenska och engelska. 35 % använder endast svenska som språket och endast 5 % 

använder bara engelska. Vidare har undersökningen visat att trots att vi är medvetna om 

risker så vet vi inte riktigt hur vi ska hantera problem som uppstår.   
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5.1 Diskussion  

 

Under problemformuleringen nämnde jag att det även att det kan vara intressant att 

undersöka om det finns likheter och skillnader mellan användarna i olika åldrar vid 

användandet av virtuella miljöer.   

 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av alla åldrar mellan 9 och 41 och 

huvudsakligt motiv för användning av virtuella miljöer. Utifrån den kan vi se att 

respondenter i ålder mellan 9 – 13 är använder virtuella miljöer på grund av endast två 

anledningar, nämligen umgänge och spela spel.  

 

Respondenter i ålder mellan 19 - 23 använder virtuella miljöer på lite mer varierande sätt. 

Här kommer även alternativ samarbete och tjänster in förutom umgänge och spela spel.  

 

Resterande respondenter mellan 23 – 41 år använder virtuella miljöer någorlunda jämnt 

med dominerande motiv samarbete.   

 

Ett tydligt samband mellan alla åldrar är att umgänge och spela spel finns genom alla 

åldrar. Kvinna eller man, ung eller gammal, verkar det inte spela någon roll. Vi alla gillar 

att blir underhållna och det är återigen dessa två alternativ som ingår i kategorin 

underhållning. Antigen genom att umgås eller genom att spela ett spel tillsammans eller 

enskilt underhåller vi oss själva med hjälp av virtuella miljöer.  
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Samarbete kvinnor - 7 %, män 4  % 

Umgänge kvinnor - 28 %, män 14  % 

Spela spel kvinnor - 12 %, män  26 % 

Tjänster kvinnor - 3 %, män 5  % 

Annat kvinnor - 0  %, män 1  % 

 

Något annat som kan vara intressant är att titta på hur kön förhåller sig över huvudsakligt 

motiv. Diagrammet Huvudsaklig motiv över kön visar att kvinnor är bättre på att umgås 

oavsett ålder. Även i verkligheten som i virtuella miljöer. De shoppar tillsammans, de 

fikar ofta, träffas oftare och helt enkelt umgås mer än vad män gör. Detta ser vi tydligt i 

diagrammet då 28 % av kvinnor har valt den alternativet medans män endast 12 %. 

Omvänd är det när det gäller att spela spel vilket är ganska givet. Spela spel domineras 

egentligen av det manliga könet även om trenden håller på att ändras. Allt mer kvinnor 

spelar spel även om diagrammet visar att endast 12 % respondenter är kvinnor medans 

männen är 26 %. Av de 12 % kvinnliga respondenter som har valt alternativet spela spel 

ser vi att sällskaps- och relationsspel domineras av kvinnor.    
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Trots att genren MMORPG har med ett enda spel World of Warcraft över 11 miljoner 

spelare över hela jorden, verkar det enligt undersökning inte vara den ledande genren 

ändå. Detta kan bero på att FPS genren är äldre samtidigt som den anses vara 

professionell tävlingsinriktad  med sina stora tävlingar. Dock är båda genrer med i World 

Cyber Games med 80 länder samt över 1,5 miljoner deltagare (Worl Cyber Games, 

2008).  

 

Under problemformuleringen ställde jag mig även fråga hur anpassar sig den moderna 

människan till dagliga aktiviteter och kommunikation till den nya virtuella miljön? 

Undersökningen har visat att den anpassar sig bra, oavsett ålder och kön. Men det var inte 

det som fångade min uppmärksamhet kring just denna fråga. Det som gjorde det var en 

artikel på aftonbladet.se med följande rubrik: ”4 år – och datanörd.” Artikeln 

publicerades 2008-10-23 och handlar om hur ett 4 årig barn surfar på egen hand. Barnet 

kan varken läsa eller skriva men han kan surfa och använder internet för att spela roliga 

spel och se på tecknade filmer. Allt detta medans hans lille bror på 2,5 år tittar på. Vid 

besök av vissa sajter anser hans mor att hon måste vara med eftersom det kan finnas 

länkar till andra sajter och hamna på någon olämplig sajt. Helt otroligt hur åldern har gått 

ner så pass mycket att så gott som varannan femåring och mer än var fjärde åring kan 

surfa (Aftonbladet, 2008a).  
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6 Avslutande diskussion 
I detta kapitel reflekterar jag över undersökningens gång samt de val som har gjorts för 

att genomföra undersökningen. Även undersökningens tillförlighet kommer att tas up med 

ett avslutande stycke om förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Egna reflektioner  

 

Det har hänt väldigt mycket sedan 60-talets Morton Heiligs ”Sensorama”. Utvecklingen 

av virtuella miljöer har utvecklats med enorm fart, särskilt den senaste decennium. På ett 

eller annat sätt så har den berört oss alla skulle jag vilja tro. Jag tror att den kommer att 

öka och är väldigt ivrig att se vad framtiden kommer att erbjuda.       

 

För att komma fram till slutsatsen har undersökningen används utav induktiv 

forskningsansats. Genom erfarenhet från empirin samt teoretisk studie, och information 

från samlad kvantitativ undersökning har jag kunnat besvara studiens forskningsfråga.  

 

Genom att utföra en kvantitativ studie har jag som forskaren inte sökt en djupare 

förståelse för ämnet i fråga. Jag som forskare anser att genom kvantitativ undersökning 

har jag fått den bredden som jag behövde för att genomföra undersökningen. Trots det 

anser jag att jag har fått även en bra djup för ämnet i fråga genom min teoretiska studie. 

 

Resultaten har visat att det är underhållning som är huvudsakligt motiv för användning av 

virtuella miljöer. Den har även belyst sambanden mellan olika åldrar vid användning av 

virtuella miljöer där det återigen är underhållning som ligger i fokus. Vidare har 

undersökningen visat att ca 70 % procent använder virtuella miljöer dagligen 1-3 timmar 

om dagen.   

 

Undersökningen i allmänt känner jag har utförts på ett korrekt sätt. Processen har följt de 

regler som är nödvändiga för att genomföra och avrapportera en undersökning. Trots det 

får vi inte glömma den mänskliga faktorn. Även om vi följer bokens regler finns det alltid 

en risk att vi har missat något.     

 

6.2 Tillförlighet 

 

Studien bygger på enkätundersökning vars resultat har visats på ett grafiskt sätt. Jag själv 

har inte kunnat påverka mina respondenters svar men ser ingen anledning till att mistänka 

oärlighet hos dem.  

 

För att analysera svaret har jag i första hand använt mig utav programmet JMP. 

Programmet erbjuder en betalversion och en 30 dagars testversion vilket jag har använt. 

Anledning till att jag har valt att använda JMP är för att programmet hade det jag 

behövde för framställning av mina data. Med hjälp av Microsofts Excel har jag lyckats 

visa undersökningens resultat på ett tydligt och strukturerat sätt.  
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Eftersom båda dessa program är mycket kända inom sina områden har jag inga 

anledningar att misstolka eller på något annats sätt misstänka resultatet.  

 

Avslutningsvis funderar jag på om jag trots min eftersträvan att inte styra mina 

respondenter ändå har gjort detta i och med valet av mina svarsalternativ. Då de är främst 

slutna kan detta ha styrt dem till en viss grad. Något som jag även funderar på är mina 

respondenters svar på fråga nummer 5, om MSN Messenger är virtuell verklighet eller 

inte. Visste alla mina respondenter vad virtuell verklighet är? Skulle detta påverkat 

resultatet? Jag anser att det inte skulle ha någon direkt inverkan på min forskningsfråga 

då detta var en liten del av min undersökning. Visst skulle det påverka mycket mera om 

jag var ute efter att undersöka MSN som en enskild faktor, men i och med att så inte var 

fallet nu anser jag att detta inte har påverkat mitt resultat.     

 

6.3 Förslag om fortsatt forskning  

 

Min studie kan anses vara alltför generell för att besvara frågan vad huvudsakligt motiv 

är för användning av virtuella miljöer då jag har gjort underökning för virtuella miljöer i 

allmänt.   

 

Det kan vara intressant att göra en liknande undersökning om ett eller några år och se om 

trenden håller i sig. Man skulle kunna fokusera på endast ett område inom virtuella 

miljöer och göra en kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse om ämnet i 

fråga. 

 

Jag är väldigt glad för att kunnat bevittna det som Burdea & Coiffet(1994) förutspådde 

under deras tid. Nämligen att utveckling av starkare maskiner skulle gå ner i pris så pass 

mycket att till och med allmänheten kommer att kunna avnjuta virtuella miljöer där den 

så önskar. Det har gått 15 år sedan dess och visst hade de rätt.   

 

7 Utvärdering  
 

Redan inledningsvis i uppsatsprocessen har jag funderat över ämnesvalets relevans. Jag 

ansåg att det är relevant att belysa området virtuella miljöer ur ännu en synvinkel, 

nämligen människors vardagliga användande av virtuella miljöer och vilket som är det 

huvudsakliga motivet till användandet. Det är något påtagligt i de allra flesta människors 

liv och är väldigt aktuellt i det samhälle vi lever i idag. Virtuella miljöer är ett relativt nytt 

område om vilket det forskas kontinuerligt.  I teorikapitlet beskrivs de vanligaste 

användningsområdena, nämligen militär, medicin, utbildning och underhållning men inte 

mycket information finns om hur och varför vanliga människor använder virtuella 

miljöer. Ämnet anser jag är i högsta grad relevant då virtuella miljöer blir en allt större 

del av människors vardag och då uppkom frågan om vad människor har som motiv till att 

använda virtuella miljöer.  

 



 

- 48 - 

Till en början har jag genomfört en pilotstudie på ett antal respondenter för att testa 

intervjufrågornas relevans och tillförlitlighet.  Pilotstudien har också varit ett bra sätt att 

stärka undersökningens pålitlighet, undvika eventuella mätfel samt stärka 

undersökningens struktur. Tydlighet har varit en faktor som jag strävat efter under 

uppsatsens gång, vilket också var en anledning till varför pilotstudien genomfördes. 

Meningen var att respondenterna skulle känna sig säkra med frågornas tydlighet och på 

så sätt kunna besvara frågorna korrekt.  Genom en tydlig struktur och disposition av 

uppsatsen har jag också försökt underlätta för läsaren.  Bland annat har en 

sammanställning av viktiga nyckelord kunnat hjälpa läsaren att bättre förstå de begrepp 

som används i uppsatsen. Även inledningarna innan varje kapitel var menade att 

introducera för läsaren vad respektive kapitel behandlar. 

 

Tydlighet och överskådlighet har också varit en riktlinje då jag sammanställt 

undersökningens resultat i form av grafer. Läsaren ska lätt kunna se vilken graf som berör 

vilken fråga och hur svarsalternativen är fördelade.  

 

Mitt mål var att kunna generalisera respondenternas svar och upptäcka gemensamma 

drag som representerar problemet. Genom en kvantitativ undersökning anser jag att jag 

har kunnat nå ut till en relativt stor population och belysa problemområdet på ett 

tillfredställande sätt. Jag har kunnat besvara uppsatsens forskningsfråga och har kommit 

fram till att underhållning är det huvudsakliga motivet till användandet av virtuella 

miljöer hos mina respondenter. När det gäller resultatens betydelse utanför 

undersökningens ramar anser jag att resultaten går att generalisera, dock kanske inte fullt 

ut. Jag anser att resultaten främst kan generaliseras till de respondenter som inte ingick i 

undersökningen men som uppfyller samma kriterier som undersökningens respondenter, 

nämligen samma åldergrupp, sysselsättning och livssituation. Det är ingen hemlighet att 

majoriteten utav dagens unga använder virtuella miljöer för underhållningens skull. 

Däremot förändras verkligheten vi lever i och området virtuella miljöer kommer att 

utforskas ännu mer och då kan det vara relevant att genomföra en liknande studie igen för 

att se om eventuella ändringar har skett i användarnas huvudsakliga motiv.   

 

Om en annan forskare hade genomfört samma studie tror jag inte att resultaten hade varit 

annorlunda då jag som forskare inte har kunnat påverka mina respondenters svar och har 

därför ingen anledning att tro att det inte skulle vara uppriktiga. Intervjufrågorna anser 

jag har varit tydliga och strukturerade vilket stärker studiens reliabilitet. Däremot kan 

man påstå att en annan forskare inte har samma syn på den verklighet som studeras som 

jag har och att han ställer annorlunda frågor än de som jag har ställt. Då skulle troligen 

undersökningens reslutat också skilja sig åt.  Vi är alltid subjektiva i vår objektivitet.  
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Bilaga 1 – enkät för ungdomar 

 
Virtuella miljöer är datorgenererade världar där användaren upplever sig finnas och 

verka. En bra svensk översättning för Virtuella miljöer är stimulerad eller konstgjord 

verklighet där användaren sitter framför en vanlig bildskärm.  
 

1 Är du kille eller tjej? (Var vänlig markera med ett kryss?) 

 

       Kille ____Tjej ____ 

 

 

2 Hur gammal är du? 

 

              ____ år  

 

 

3 Varför använder du virtuella miljöer? (Sätt kryss för bara ett alternativ)  

 

      Samarbete  ____ (Göra läxor via internet och liknande) 

      Umgänge ____ (Chatta, Lunarstorm och liknande)  

      Spela spel ____   

      Tjänster ____ (Boka biljetter och liknande) 

      Annat (ange vad) _________________________ 

 

  (Om du INTE svarar ”spel” fortsätt direkt till fråga 5) 

 

4 Vilken genre av spel spelar du? Sätt kryss!  

 

     MMORPG  ____ (en typ av datorrollspel på internet för "väldigt många"                                    

                                             samtidiga spelare. Exempelvis World of Warcraft o liknande ) 

 

     FPS   ____ (Förstapersonsskjutare. Exempelvis Counter Strike, Call of             

    Duty och liknande ) 

 

     Sällskapsspel ____ (Fem i rad, Fia med knuff, online poker och liknande)     

     Relationsspel ____ (Sim City, Sims och liknande) 

 

5 Anser du att MSN Messenger är konstgjord Verklighet?  

     

     Ja ____ Nej ____ 

 

6 Vilket språk använder du när du använder virtuella miljöer?  

 

     Svenska____     Engelska___     Båda två___  

        



 

 

7 Vilken av nedanstående risk tror Du kan uppstå inom virtuella miljöer?                             

    (Sätt kryss för bara ett alternativ) 

 

     Beroende           _____ 

     Brist på socialt umgänge   _____ 

     Psykisk skada         _____ 

     Fysisk skada          _____ 

     Annat (ange vad)         _____________________  VÄND  

 

8 Virtuella miljöer har även bidragit till med positiv utveckling. Vilket område har 

du hört talas om där virtuella miljöer har bidragit till?  

 

    Medicin  _____ 

    Militär  _____ 

    Utbildning  _____ 

    Underhållning _____ 

    Inget  _____ 

        

 

9 Hur ofta använder du virtuella miljöer? Sätt kryss! 

      

    Nästan varje dag  _____ 

    Varje dag   _____ 

    En gång i veckan  _____ 

    3-4 gånger per vecka _____ 

    Cirka en gång/månad _____ 

           

10 Hur lång tid per dag spenderar du inom virtuella miljöer? Sätt kryss! 

   

     Mindre än 1h _____ 

     2-3h  _____ 

     Mer än 3h  _____ 

     Mer än 8h  _____ 

 

11 I vissa fall har virtuella miljöer lett till missbruk/beroende inom virtuella miljöer.  

    Vet du om vilken hjälp kan erbjudas? 

 

     Nej____  Ja_____ (om Ja, var vänlig och skriv vad) 

 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________  

 

 

       

 



 

 

Bilaga 2 – ifylld enkät  
 

1 Är du man eller kvinna? (Var vänlig markera med ett kryss!) 

 

       Man __x_ Kvinna ____        1     2 

 

 

2 Hur gammal är du? 

 

              _26_ år          26 

 

 

3 Vilken av följande alternativ beskriver bäst Ditt huvudsakliga 

   skäl för användning av virtuella miljöer? (Sätt kryss för bara ett alternativ)  

 

      Samarbete  ____         1 

      Umgänge ____         2 

      Spela spel __x_          3 

      Tjänster ____         4 

      Annat (ange vad) _________________________    5 

 

  (Om du INTE svarar ”spel” fortsätt direkt till fråga 5) 

 

4 Vilken genre av spel spelar du? Sätt kryss!  

 

     MMORPG    ____ (Massively Multiplayer Online Role Playing Game)      1 

     FPS          __x_ (Frist person shooter)                            2 

     Sällskapsspel ____ (Online poker och dylikt)                               3 

     Relationsspel ____ (Sims och dylikt)                            4 

 

5 Anser du att MSN Messenger är Virtual Reality?  

     

     Ja ____ Nej _x__        1     2 

 

6 Vilket språk använder du då du integrerar inom virtuella miljöer?  

 

     Svenska____     Engelska___     Båda två_x_     1     2     3 

 

7 Vilken av nedanstående risk anser Du kan uppstå inom virtuella miljöer?                             

    (Sätt kryss för bara ett alternativ) 

 

     Beroende            _____      1 

     Brist på socialt umgänge       __x__      2 

     Psykisk skada          _____      3 

     Fysisk skada           _____      4 

     Annat (ange vad)          _____________________   5     



 

 

 

8 Virtuella miljöer har även bidragit till med positiv utveckling. Vilket område har 

du hört talas om där virtuella miljöer har bidragit till?  

 

    Medicin  __x__        1 

    Militär  __x__        2 

    Utbildning  __x__        3 

    Underhållning __x__        4 

    Inget  _____        5 

        

 

9 Hur ofta använder du virtuella miljöer? Sätt kryss! 

      

     Nästan varje dag  _____       1 

     Varje dag   __x__       2 

     En gång i veckan  _____       3 

     3-4 gånger per vecka _____       4 

     Cirka en gång/månad _____       5 

           

10 Hur lång tid/dag spenderar du inom virtuella miljöer? Sätt kryss! 

   

     Mindre än 1h _____        1 

     2-3h  __x__        2 

     Mer än 3h  _____        3 

     Mer än 8h  _____        4 

 

11 I vissa fall har virtuella miljöer lett till missbruk/beroende inom virtuella miljöer.  

    Vet du om vilken hjälp kan erbjudas? 

 

     Nej_x__  Ja_____ (om ja, var vänlig och skriv vad)   1     2 

     _______________________________________________________ 

    



 

 

Bilaga 3 – rådata från undersökningen 



 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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