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Sammanfattning 
 
Med Virtual Reality (VR) kan utbildning möjliggöras för personer som arbetar med riskfyllda 
situationer eller i farliga miljöer och som annars är svåra eller omöjliga att återskapa. 
Problemet är att användandet av VR för närvarande endast verkar ha studerats i samband 
med träning av riskfyllda situationer inom de fysiska arbetsmomenten. I och med att hot och 
våld på många arbetsplatser ökar behöver personal även tränas för att kunna hantera och 
bemöta hotfulla och våldsamma situationer. Syftet med studien är att utvärdera 
användningen av VR i samband med träning av att hantera hot och våld på arbetsplatsen 
genom stressreducerande bemötande, för att belysa vilka faktorer som är viktiga för 
användarna. Utifrån Technology Acceptance Model används kunskapen om användbarhet och 
användarvänlighet för att undersöka vilka faktorer som är viktiga. Genom att göra en fallstudie 
fångades användarnas upplevelser genom observationer, inspelning och intervjuer.   
 
Resultatet visade att individuella skillnader vad gäller vanan av att använda tekniken påverkar 
uppfattningen av uppfattad användarvänlighet. För systemegenskaperna var det faktorer som 
rör kommunikation, interaktion, realism, scenario och individuella inställningar som var 
viktigast för den upplevda användbarheten. Då träningssimulatorn fortfarande var under 
utveckling kunde studien endast ge en indikation om det sociala inflytandets påverkan samt 
vad för underlättande förhållanden  som skulle behövas. Slutsatsen är att kommunikation är 
den viktigaste faktorn för den upplevda användbarheten samt att utbildning och erfarenhet 
av att använda VR är viktigast för den upplevda användarvänligheten för stressreducerande 
träning med VR. 
 
Nyckelord: Virtual Reality, Stressreducering, Technology Acceptance Model, Användbarhet, 
Användarvänlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
With Virtual Reality (VR), education can be made possible for people who work in hazardous 
situations or in dangerous environments and that otherwise are difficult or impossible to 
recreate. The problem is that the use of VR at the present time only seems to have been 
studied in conjunction with training of hazardous situations within physical work operations. 
As threats and violence in many workplaces increases, staff also need to be trained to be able 
to handle and respond to threatening and violent situations. The purpose of the study is to 
evaluate the use of VR in conjunction with training of managing threats and violence in the 
workplace through stress-reducing treatment, in order to elucidate which factors are 
important to the users. Based on the Technology Acceptance Model, the knowledge of 
perceived usefulness and perceived ease of use is used to investigate which factors are 
important. By doing a case study, users' experiences were captured through observations, 
recording and interviews.  
 
The result showed that individual differences in the habit of using the technology affect the 
perception of perceived usefulness. For the system properties, factors related to 
communication, interaction, realism, scenario and individual settings were most important to 
the perceived usefulness. Since the training simulator was still under development, the study 
could only give an indication of the influence of social influence and what kind of the 
facilitating conditions that would be needed. The conclusion is that communication is the most 
important factor for the perceived usefulness and that education and experience of using VR 
are most important for the perceived ease of use for stress-reducing training using VR. 
 
Keywords: Virtual Reality, Stress reduction, Technology Acceptance Model, Perceived 
usefulness, Perceived ease of use 
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1 Introduktion 
Virtual Reality (VR) är en datorsimulerad tredimensionell miljö som tillåter användare att 
interagera och uppleva en känsla av att vara i miljön med hjälp av speciell 
gränssnittsutrustning (Stavroulia & Lanitis 2017). Med VR kan utbildning möjliggöras för 
personer som arbetar med riskfyllda situationer eller i farliga miljöer och som annars är svåra 
eller omöjliga att återskapa, exempelvis inom räddningstjänst, brottsbekämpning och militär 
(Carruth 2017). Eftersom VR-tekniken erbjuder en kontrollerbar, flexibel och säker miljö för 
utbildning har det vetenskapliga intresset ökat för de potentiella effekterna av undervisning i 
sådan miljö (Stavroulia & Lanitis 2017). Därför är det viktigt att förstå styrkorna och 
svagheterna i samband med tekniken och korrekt utforma och validera utbildningsverktyg, för 
att säkerställa effektiviteten av virtuella utbildningsverktyg. Enligt Carruth (2017) kan virtuella 
inlärningsmiljöer ge utrymme för studenter att utforska problematiska miljöer och testa 
lösningar utan risk. Då efterfrågan på virtuella träningsmiljöer inom riskfyllda verksamheter 
verkar öka finns också ett behov av att undersöka hur människan påverkas i samspelet med 
VR-tekniken. Även hur VR-tekniken bör utformas för att underlätta det samspelet. 

Idag utbildas allt fler som arbetar med riskfyllda arbetsmoment eller i riskfyllda miljöer med 
VR-teknik. Detta verkar främst ske inom industrin där utbildningen rör riskfyllda 
arbetsmoment och handhavanden av maskiner. Exempelvis kan användare träna på 
arbetsprocessen vid garvning av skinn utan fysiska, kemiska, mekaniska, biologiska, 
ergonomiska och psykologiska risker (Andaluz et. al. 2017). Vid användning av VR för att träna 
på montering och svetsning av bussar kan användaren fördjupa sin kunskap för att minska 
avfall, optimera infrastruktur, tid och andra variabler (Herrera et. al. 2018). Underhåll av 
högspänningsanläggningar innebär farliga aktiviteter som måste utföras av välutbildade 
arbetare. I en virtuell miljö kan användaren guidas steg för steg genom ett antal olika 
underhållsförfaranden för att lära sig metodiken och reglerna för underhåll av levande linjer i 
en riskfri miljö (García et. al. 2016). 

Även inom vården tränas exempelvis blivande kirurger för avancerade ingrepp med hjälp av 
VR för att minska risken för skador på vävnad (Heredia-Pérez et. al. 2019). VR används även 
för att lära barn med flera funktionshinder att manövrera en elektrisk rullstol, vilket annars 
kan vara väldigt svårt på grund av deras extrema svårigheter i kommunikation (Rodriguez 
2015). Genom att kombinera spelteknik och VR kan belastningsbesvär förebyggas genom att 
användarens ställningar analyseras och återkopplas i form av poäng. För att genomföra god 
praxis måste användaren få tillräckligt med poäng för att kunna gå vidare till nästa nivå (Sisto 
et. al 2018). 

Men det finns en annan typ av riskfyllda situationer som är ett ökande problem idag, nämligen 
de i mötet mellan människor. I en undersökning av levnadsförhållanden gjord av 
Statistikmyndigheten SCB (2018) har hot och våld i arbetet ökat från 2% till 5% sedan 1980-
talet och är vanligare inom vissa branscher samt drabbar kvinnor oftare än män.  
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1.1 Problemområde 

Problemet som ligger till grund för studien är att användandet av VR-tekniken endast verkar 
ha studerats i samband med träning av riskfyllda situationer inom de fysiska arbetsmomenten. 
I och med att hot och våld på många arbetsplatser ökar behöver personal även tränas för att 
kunna hantera och bemöta hotfulla och våldsamma situationer. Men det verkar saknas studier 
om användning av VR i samband med sådan träning.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att utvärdera användningen av VR i samband med träning av att hantera 
hot och våld på arbetsplatsen genom stressreducerande bemötande. Detta för att belysa vilka 
faktorer som är viktiga för användarna när de använder VR för att träna på riskfyllda 
situationer mellan människor. Studien avses även kunna användas som stöd för utveckling av 
utbildning med VR för träning av riskfyllda situationer mellan människor, eftersom studier av 
detta slag inte har påträffats under den inledande litteraturstudien. 

1.3 Frågeställning 

För att kunna uppnå syftet behöver följande frågeställning besvaras:  

Vilka faktorer upplever användarna som betydande vid tillämpning av VR i samband med 
stressreducerande träning? 

1.4 Avgränsningar  

Fallstudien görs under ett användartest av en träningssimulator som är under utveckling. 
Träningssimulatorn använder VR-teknik där användarna ska träna på stressreducering i en 
hotfull situation. Studien omfattar endast en testgrupp bestående av personal från 
Socialtjänsten. 
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2 Utökad bakgrund 
VR har många styrkor som gör den till ett lämpligt träningsverktyg. Bland annat beskriver 
Carruth (2017) att utbildningsverktyg för virtuell verklighet kan utformas på många olika sätt 
som gör det både billigare och enklare att använda. Till exempel kan det ha begränsade eller 
inga fysiska gränssnitt och av de som har fysiska gränssnitt kan både fysiska och virtuella objekt 
användas eller en kombination av dem. Det är också möjligt att kombinera VR med andra 
komponenter som exempelvis haptik för att simulera känslan av att exempelvis röra saker i 
den simulerade miljön utan att använda några fysiska komponenter (Wu, Hsu, Lee &  Smith 
2017).  

En annan viktig styrka är att VR möjliggör en stark känsla av närvaro hos användaren eftersom 
användaren blir helt omsluten av den virtuella verkligheten och därmed blir fullt engagerad 
och glömmer bort den verkliga världen (Carruth 2017). VR erbjuder också ett nytt sätt att 
engagera studenter i att lära sig (Stratos et. al. 2016).  VR låter användare utforska och 
experimentera med en miljö som kan vara farlig i den verkliga världen samt möjliggör för 
användare att utföra handlingar i en säker miljö som annars kan vara kostsamma (Carruth 
2017).  

Tidigare forskning visar på fyra olika kunskapsområden som studerats kring användningen av 
VR i samband med träning av riskfyllda situationer och i farliga miljöer. Dessa fyra områden är 
Realism, Utveckling och anpassning, Utbildningsstrategier och Vinster. Vikten av realism och 
vilka åtgärder som kan vidtas för att öka upplevelsen av realism är ofta återkommande i 
tidigare studier. Exempelvis hur taktil återkoppling och dynamiska rörelser med hjälp av 
haptisk teknik kan förstärka upplevelsen och öka användarens färdigheter (Chen et. al. 2016; 
Heredia-Pérez et. al. 2019; Zhang & Yin 2018; Hafsia, Monacelli & Martin 2018). Även hur 
modellering av 3D-miljön samt texturering är viktiga för att kunna avbilda verkligheten så 
realistiskt som möjligt. Detta eftersom en så exakt reproduceringen av rörelser som möjligt 
gör att användaren kan träna på riskfyllda interaktioner med exempelvis maskiner i en säker 
miljö (Andaluz et. al. 2017) och att en noga texturering förhöjer upplevelsen av realism genom 
detaljer som ljus, skugga etc. (Dhalmahapatra, Pradhan, Das, Singh & Maiti 2018). 
Tillämpningen av användarstudier är också av vikt för att utvärdera och säkerställa att de 
virtuella verkligheterna upplevs som realistiska och för att kunna möta användarnas behov 
(Mostafa, Takashima, Sousa & Sharlin 2015; Bushra, Carruth & Deb 2018). 

Det andra området är utveckling och anpassning av virtuella träningsverktyg. Genom att 
använda sig av tekniker som ögonspårning och att mäta stressorer hos användarna i virtuella 
verkligheter kan användarnas beteenden i riskfyllda situationer bättre förstås och analyseras 
och utifrån de data som framkommer kan utbildningar och viss träning individanpassas (Jones 
& Dechmerowski 2016; Sonntag et. al. 2015).  

För att lära ut önskat beteende för riskfyllda situationer eller farliga miljöer används olika 
strategier, vilket är det tredje kunskapsområdet. Spelifiering (att använda spelmoment för att 
engagera användaren) är en strategi som har en stor potential att öka användarnas 
medvetenhet om att förebygga risker och praxis i varje steg, eftersom strategin analyserar 
användarens val och ger återkoppling i form av poängsystem (Sisto et. al. 2018; Ho, Wong, 
Chua & Chui 2018). Detta gör även strategin väldigt effektiv då den introducerar lekfullhet och 
nöje genom handledning och bedömningar och där resultatet är knutet till handlingarna 
(Caballero & Niguidula 2018; Ho, Wong, Chua & Chui 2018). Vid handhavanden av specifika  
maskiner och liknande brukar till exempel Steg-för-Steg strategin tillämpas och där 
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användaren motiveras genom att nå olika interaktionsnivåer (García et. al. 2016).  

Slutligen visar tidigare forskning på direkta vinster med användningen av VR i form av att 
användaren kan få en mer detaljerad information direkt i den virtuella verkligheten genom 
exempelvis Mixed Reality (kombinationen av VR och Augmented Reality som är en 
kombination av verklighet och ett visuellt lager av data) som kan utnyttjas i utbildningen 
(Wahyudi & Infantono 2017). VR möjliggör även för användare att identifiera risker i 
omgivningen samt att sätta sig in i andras situationer (Stavroulia & Lanitis 2017).  

Studierna har kretsat kring risker rörande handhavanden av maskiner och verktyg, 
beslutsfattande i akuta situationer samt interaktioner i riskfyllda miljöer. Men studierna 
verkar inte ha berört riskfyllda situationer som hot och våld. Dessutom är kommunikationen 
mellan människor ganska komplex. Det första vi gör när vi möter någon är att bilda oss en 
uppfattning om den andra personen genom att bland annat läsa av om personen är vänlig och 
har empati (Skogholm 2017). Skogholm (2017) skriver att det vi gör har större betydelse än 
vad vi säger och hur vi säger det är viktigast. I en amerikansk studie, gjord av professor Albert 
Mehrabian och hans medarbetare, undersöktes vilken betydelse mimik och tonfall hade i 
förhållande till det verbala budskapet (Skogholm 2017). Studien visade att tonläge och 
betoning står för 38% av det vi kommunicerar och Skogholm (2017) menar att det kan avgöra 
hur det vi vill förmedla tas emot. Vidare står ansiktsuttryck för 55% av budskapet medan ord 
endast står för 7% (Skogholm 2017).  

Jens Allenwood (1979) beskriver att människan utöver orden även kan överföra information 
till andra människor genom icke-verbala kommunikationssätt, som exempelvis genom att 
påverka deras olika sinnen. Hörseln är en viktig del i kommunikationen. Hur vi säger något 
eller om vi fnyser, suckar med mera signalerar känslor och attityder (Allenwood 1979). De 
viktigaste visuella signalerna kommer ifrån huvud och ansikte där både huvudets rörelser och 
ansiktsmimiken avger information om personens känslor och attityder (Allenwood 1979). 
Även kroppshållningen som helhet säger en hel del liksom avståndet till varandra. Till exempel 
om personen står med korslagda armar i vissa situationer kan det signalera överlägsenhet eller 
hur nära vi står varandra kan säga något om hur vi förhåller oss till varandra (Allenwood 1979).  

Verbal och icke-verbal kommunikation kan vara helt oberoende av varandra, exempelvis 
genom att verbalt tala med en person samtidigt som det går att hälsa på en annan person 
genom att vinka (Allenwood 1979). Men verbal och icke-verbal kommunikation kan även 
komplettera varandra, genom att exempelvis understryka det som sägs genom gester, eller 
vara helt motstridiga som när en person säger en sak med ord men visar något helt annat med 
kroppsspråket (Allenwood 1979). På grund av kommunikationens komplexitet och att 
kommunikation är en central del i mötet mellan människor är det av intresse att undersöka 
vilka faktorer som är av betydelse vid användning av VR i riskfyllda situationer i mötet mellan 
människor.  
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3 Teori 
För att kunna utvärdera användningen av VR behöver tidigare kunskap om faktorer för 
upplevd användbarhet och användarvänlighet belysas. Utifrån befintlig kunskap kan därmed 
mer konkreta och detaljerade frågor utvecklas (Jensen & Sandström 2016). Som utgångpunkt 
för den befintliga kunskapen om vad det är som gör att personer väljer att använda ett system 
har den teoretiska modellen Technology Acceptance Model 2 (TAM2) samt en modell över 
avgörande faktorer för upplevd användarvänlighet valts. Detta eftersom den har utvecklats 
för att förutsäga individuell adoption och användning av nya IT-tjänster, vilket även skulle 
kunna appliceras på nya informationssystem (Venkatesh & Bala 2008). Modellen förklarar att 
en individs beteendemässiga intention att använda IT bestäms av två övertygelser. Den ena 
är uppfattad användbarhet, det vill säga den grad en person tror att användningen av IT 
kommer att förbättra hennes arbetsprestation. Den andra är uppfattad användarvänlighet, 
det vill säga den grad som en person anser att användningen av IT kommer att ske utan 
ansträngning (Venkatesh & Bala 2008).  

3.1 Bakgrund 

Tidigare forskning inom TAM har fokuserat på de psykometriska aspekterna av TAM-
strukturen och bidragit till en teoretisk grund för den relativa betydelsen av TAM-strukturen 
(det vill säga uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet). Den har även 
adderat nya avgörande faktorer till TAM-strukturen (Venkatesh & Bala 2008). Utifrån tidigare 
forskning om TAM utvecklade Venkatesh och Bala (2008) ett teoretiskt ramverk som 
representerar den samlade kunskapskapaciteten som ackumulerats under åren (se Figur 1). 
Ramverket baseras på TAM och utvidgningen av TAM, det vill säga TAM2 samt en modell över 
avgörande faktorer för upplevd användarvänlighet. 

 
Figur 1 - Theoretical framework. Från Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on 
Interventions av Venkatesh och Bala (2008), Decision Sciences, 39(2), pp.273–315 

Figur 1 visar fyra olika typer av avgörande faktorer av uppfattad användbarhet och uppfattad 
användarvänlighet: individuella skillnader, systemegenskaper, socialt inflytande och 
underlättande förhållanden. Individuella skillnader inkluderar personlighet och/eller 
demografi (till exempel status, kön, ålder) som kan påverka individernas uppfattningar av 
uppfattad användbarhet och upplevd användarvänlighet. Systemegenskaperna är de 

viktigaste egenskaperna hos ett system som kan hjälpa individer att utveckla positiva eller 
negativa uppfattningar om användbarheten eller lättheten att använda ett system. Socialt 
inflytande tar upp olika sociala processer och mekanismer som vägleder individer för att 
formulera uppfattningar om olika aspekter av IT. Slutligen representerar underlättande 
förhållanden organisationsstöd som underlättar användningen av IT. (Venkatesh & Bala 2008). 
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3.2 Avgörande faktorer 

Utifrån ramverket (Figur 1) har respektive avgörande faktorer preciserats i nedanstående 
tabeller: 

Tabell 1: Avgörande faktorer för upplevd användbarhet (Venkatesh & Bala 2008) 

Avgörande faktor Definition 

Subjektiv norm Hur personen upplever att omgivningens uppfattning om att använda 
systemet påverkar personens användning av systemet 

Bild Hur personen upplever att användningen av systemet påverkar personens 
egen status 

Upplevd användarvänlighet Den grad en person tror att användningen av IT kommer vara utan 
ansträngning 

Relevans Hur väl personen uppfattar att systemet gör det den är tänkt att göra 

Bevisning Hur konkret, observerbar och överförbar personen uppfattar att resultatet av 
användningen av systemet är 

Kvalitet  Hur väl personen anser att systemet gör sitt jobb 

 

Tabell 2: Avgörande faktorer för upplevd användarvänlighet (Venkatesh & Bala 2008) 

Avgörande faktor Definition 

Systemets självverkan Hur väl personen upplever att uppgiften kan utföras genom att använda 
systemet 

Uppfattning om extern 
kontroll 

Hur väl personen upplever att det finns organisations- och tekniskt stöd för 
användningen av systemet 

Datorångest Hur mycket personen känner ångest eller rädsla för att använda systemet 

Lekfullhet Hur motiverad personen är att använda systemet 

Upplevd Njutning Hur kul personen upplever användningen av systemet 

Objektiv användbarhet  Hur användbart systemet är jämfört med andra 

 
Samtliga avgörande faktorer från TAM2 (Tabell 1) är representerade i denna studie och ingår 
i ramverkets två avgörande faktorer Socialt inflytande samt Systemegenskaper (Figur 1). Från 
modellen över avgörande faktorer för upplevd användarvänlighet (Tabell 2, som är en 
fördjupning av faktorn upplevd användarvänlighet i TAM2) representerar faktorerna   
individuella skillnader samt underlättande förhållanden i ramverket (Figur 1). 

Upplevd Njutning och Objektiv användbarhet (Tabell 2) är två systemegenskaper som påverkar 
den upplevda användarvänligheten när individer har fått erfarenhet av det nya systemet 
(Venkatesh & Bala 2008). Detta går inte att undersöka i denna studie då systemet i tid för 
studien är under utveckling samt att det i tiden för studien inte finns några liknande VR-system 

som går att jämföra med.  

Uppfattning av extern kontroll (Tabell 2) är omformulerad till att studera vad användarna tror 
sig behöva för stöd när systemet är färdigutvecklat, eftersom systemet ännu inte har något 
utarbetat stöd. 
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4 Metod  
För att kunna undersöka vilka faktorer som är viktiga för användarna i användningen av ett 
system valdes en fallstudie som forskningsstrategi. Tillvägagångssättet gör det möjligt att gå 
på djupet, beskriva saker i detalj samt utforska vissa aspekter av en situation (Denscombe 
2016). Enligt Jensen och Sandström (2016) är praxis för fallstudier bland annat att en 
litteraturgenomgång ska göras för att ge en bild av tidigare kunskap om företeelsen och för 
att undvika upprepa tidigare forskning. De beskriver även att forskningsfrågan ska styra 
forskningsprocessen, eftersom det definierar själva fallet samt att designen av forskningen 
tydliggör gränserna för fallstudien och visar logiken mellan forskningsfrågor, datainsamling 
och slutsatser. Jensen och Sandström (2016) tar också upp att studien även systematiskt 
behöver följa den forskningsplan som gjorts innan samt innehålla flera olika 
datainsamlingsmetoder för att möjliggöra triangulering och höja reliabiliteten. Slutligen 
behöver den analytiska processen specificeras för att kunna visa mönster och samband samt 
att studiens resultat ska kunna generaliseras analytiskt för att kunna förklara eller förstå  
händelser, aktiviteter eller processer i olika sammanhang (Jensen & Sandström 2016).  

4.1 Val 

För fallstudien valdes ett företag som utvecklar en träningssimulator där VR används i 
samband med träning av stressreducering vid hotfulla och våldsamma situationer på 
arbetsplatsen. Eftersom de har kunskap och erfarenhet inom området som studien avser att 
undersöka gör det fallet relevant för studien (Denscombe 2016).  

Tabell 3: Informanter 

Informant Född Tidigare erfarenhet av VR Vana som receptionist 

Informant 1 70-talet Testat vid några tillfällen Ej van  

Informant 2 60-talet Testat privat med mobil VR Van 

Informant 3 60-talet Inte på det här sättet, endast video Van 

Informant 4 50-talet Endast dataspel en gång Ej van  

Informant 5 70-talet Endast i samband med detta projekt, 
provat några karaktärer 

Ej van  

Informant 6 70-talet Tror inte det Ej van  

Informant 7 50-talet Ingen Ej van  

Informant Bakgrund 

Informant 8 Representant för företaget  

Informant 9 Representant för företaget 

De informanter som deltog i studien (Tabell 3) valdes inte ut specifikt för studien eftersom 
studien genomfördes under ett förbestämt användartest. Deltagandet i studien har varit helt 
frivilligt och baserat på samtycke. 

4.2 Fallet 

Fallstudien bygger på ett användartest i ett utvecklingsskede av en träningssimulator i VR-
miljö för att träna stressreducering i en hotfull situation. Träningsmetoderna utvecklas av 
företaget genom en kombination av den senaste VR-tekniken och beteendevetenskap, 
beprövade strategier för bemötande samt neurovetenskap (Informant 8). Enligt Informant 8 
är syftet med träningssimulatorn att användarna ska lära sig bemötande vid hotfulla 
situationer, hur de hanterar stress samt öka förståelsen för arbetsplatsen och dess klienter.  
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Figur 2 - Simulerad reception (med tillstånd av Framvik Produktion AB) Figur 3 - Användare med VR-hjälm och 

handkontroller (med tillstånd av 

Framvik Produktion AB) 
 

I detta fall simulerar träningssimulatorn en reception för Socialtjänsten där användaren får 
agera receptionist. Receptionisten tar emot en klient (en avatar vid namnet Peter) som har ett 
hotfullt beteende. Därifrån får användaren både lära känna sina egna reaktioner och öva på 
att reducera stressnivån både hos sig själv och hos avataren (Figur 2). Användarna vid testet 
fick ta på sig en hjälm för att se den simulerade receptionen samt hålla i två stycken 
handkontroller för att kunna interagera med den virtuella verkligheten (Figur 3).  

4.3 Insamling av data 

Till att börja med behövdes bakgrundsinformation om hur VR används i samband med 
utbildningen av stressreducerande bemötande. För det gjordes inledningsvis en 
semistrukturerad intervju (Bilaga 1) på företaget som utvecklar träningssimulatorn, så att den 
intervjuade kunde utveckla sina svar (Denscombe 2016). Den data som samlades in gällde 
utbildningens upplägg, vilka läromålen är och varför samt systemets nuvarande status. 
Därefter används en metodkombination för att kunna se saker ur flera synvinklar och för att 
kunna jämföra resultat mellan olika metoder, så kallad metodologisk triangulering 
(Denscombe 2016).  

Data samlades sedan in från användartesterna genom observationer och inspelning av 
användarnas tester av systemet samt intervjuer med användarna efter testerna. 
Observationer genomfördes för att upptäcka eventuella reaktioner på innehållet eller i 
handhavandet av tekniken och vad som verkade lätt och/eller svårt i användandet av 
träningssimulatorn. Under observationerna användes ett observationsschema (Bilaga 2) för 
att säkerställa att alla punkter observerades under alla tester, eftersom förmågan att komma 
ihåg vad som ska observeras kan svikta då vårt minne är selektivt (Denscombe 2016). Testerna 
dokumenterades även av företagets utvecklare genom ljudinspelning, där all konversation i 
den simulerade miljön (mellan användaren och avataren) samt konversationen med 
utvecklarna innan, under och efter testerna spelades in.  Ljudinspelningarna inkluderades som  
material i denna studie. I direkt anslutning till testerna genomfördes även semistrukturerade 
intervjuer med användarna om upplevelserna med mera utifrån intervjuguiden (Bilaga 3), 
eftersom diskussionen annars kan formas av frågorna (Denscombe 2016). Då intervjuerna 
skedde utöver utvecklarnas tester fick deltagarna först ge sitt samtycke innan intervjuerna 
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genomfördes och spelades in (Bilaga 4). Utöver detta ställdes även kompletterande frågor till 
företaget om teknikens funktionaliteter. 

4.4 Triangulering 

Genom att använda flera olika metoder för datainsamling minskas risken för bias, det vill säga 
att insamlingen av data påverkas av forskarens förvrängda eller skeva uppfattning, och på så 
sätt stärker det fallstudiens reliabilitet (Jensen & Sandström 2016). Observationerna 
sammanställdes utifrån de anteckningar som gjorts i observationschemat för respektive 
användare. De inspelade intervjuerna transkriberades och kommenterades i verktyget Excel 
och sammanställdes, liksom användarnas upplevelser och förslag från konversationerna med 
utvecklarna som spelades in i samband med testerna.  

Därefter sorterades all data för respektive insamlingsmetod efter de fyra avgörande 
faktorerna som påverkar uppfattad användbarhet och användarvänlighet (Figur 1). För varje 
avgörande faktor sammanfattades innehållet vilket utmynnade i ett antal viktiga faktorer.  För 
Individuella skillnader och Systemegenskaper sammanställdes dessa i tabellform för att lättare 
kunna trianguleras. Förutom tabellerna presenteras även delar av resultatet med citat från 
deltagarna. För de avgörande faktorerna Socialt inflytande och Underlättande förhållanden 
skedde datainsamlingen endast genom intervjuerna eftersom träningssimulatorn fortfarande 
vid studiens tillfälle var under utveckling och således kunde inte upplevelserna samlas in på 
något annat sätt. Resultaten av det uppfattade sociala inflytandet och underlättande 
förhållanden presenteras därför endast med citat i dess sammanhang. 

4.5 Analys och tolkning 

Resultatet analyserades utifrån faktorerna som presenteras i punkt 3.2 Avgörande faktorer 
och delades in under två områden: användbarhet och användarvänlighet. Det framkom även 
andra faktorer som var viktiga för användarna. Dessa faktorer hade med träningen i sig att 
göra och tolkades därför som individuella skillnader för utbildningens effektivitet. Därför 
tillkom även området utbildningseffektivitet. Dock analyserades inte utbildningseffektiviteten 
eftersom träningssimulatorn inte var färdigutvecklad.  

För att kunna beskriva användarnas uppfattning om träningssimulatorns användbarhet 
jämfördes de teoretiska faktorerna med resultatet vad gäller Socialt inflytande och 
Systemegenskaper. Användarnas uppfattningar för Socialt inflytande tolkades som en 
indikation om hur den sociala påverkan ser ut, eftersom träningssimulatorn var under 
utveckling. 

För att kunna beskriva användarnas uppfattning om träningssimulatorns användarvänlighet 
jämfördes de teoretiska faktorerna med resultatet vad gäller Individuella skillnader, 
Systemegenskaper och Underlättande förhållanden. Genom att jämföra informanternas 
upplevelser med varandra kunde de individuella faktorerna analyseras. En jämförelse mellan 
två grupper av informanter baserat på deras vana som receptionister gjordes också för att 
utforska dess betydelse för de individuella faktorerna. De uppfattningar som framkom vad 
gäller Underlättande förhållanden tolkades som en indikation för vad användarna kan komma 
att behöva när träningssimulatorn är färdigutvecklad. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

En aspekt för forskningsetiken är att de fyra forskningsetiska principerna följs (1: skydda 
deltagarnas intressen, 2: deltagandet i studien är frivillig och baserat på samtycke, 3: studien 
genomförs på ett öppet och ärligt sätt, 4: nationella lagar följs), vilka är vägledande i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990). Det är av vikt att 
deltagare i forskningsprojekt inte drabbas av någon skada varken fysisk, psykisk eller 
personligt (Denscombe 2016).  

Genom att hålla deltagarnas identiteter konfidentiella avslöjas inte deras personliga åsikter, 
vilket annars eventuellt skulle kunna upplevas som besvärande av deltagarna själva. Dock 
innehåller inte studien något som skulle kunna åsamka deltagarna någon fysisk eller 
psykologisk skada. Inte heller har några personliga uppgifter som kan spåras till en individ 
samlats in, liksom att det inspelade och transkriberade materialet behandlas konfidentiellt, 
vilket annars skulle kunna användas för att identifiera deltagarna och deras åsikter. 
Deltagandet i studien var även helt frivilligt och baserat på samtycke där deltagarna när som 
helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak. Deltagandet i studien kommer 
även deltagarna till gagn genom att deras synpunkter, upplevelser och förslag kommer att 
driva utvecklingen av systemet framåt och som i slutändan kommer att användas av 
deltagarna i utbildningssyfte. Studien har även genomförts på ett öppet och ärligt sätt då 
deltagarna informerades om studien och dess premisser samt att den insamlade 
informationen återkopplats till deltagarna för att säkerställa att det tolkats rätt samt att 
deltagarna får ta del av hela studien. 
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6 Resultat 
De faktorer som användarna upplevde som betydande under användartesterna kan 
sammanställas under tre av fyra avgörande faktorer från TAM (Figur 1) och presenteras i 
Tabell 4. I studien framkom inte i några viktiga faktorer för Socialt inflytande, endast 
indikationer. För de Individuella skillnaderna framkom även andra faktorer som var av vikt för 
utbildningseffektiviteten och inte med systemets användbarhet och användarvänlighet att 
göra. Dessa listas därför under Individuella skillnader för Utbildningseffektivitet. 

Tabell 4: Sammanställning Viktiga faktorer 

Individuella 
skillnader 

Systemegenskaper Socialt inflytande Underlättande 
förhållanden 

Vana att använda 
tekniken 

Vad användaren kan förmå 
avataren att göra 

 Utbildning 

 Vad användaren kan göra i 
miljön 

 IT-stöd 

 Bredare repertoar av fraser 
vid konversation 

  

 Större och mer varierad 
ordförståelse 

  

 Scenario   

 Realism   

 Individuella inställningar   

Utbildningseffektivitet 
Vana att stå i 
receptionen 

   

Vana att bemöta 
hotfulla personer 

   

 
För att visualisera trianguleringen i tabellerna nedan har den data som hade något gemensamt 
markerats med samma bakgrundsfärg (grå eller vit) för att tydliggöra vilka källor de 
återkommer i. När fenomen återkommer vid två eller flera källor sker en triangulering, vilket 
stärker eller verifiera en viss händelse, beskrivning eller ett visst faktum (Jensen & San 
Sandström 2016). 

6.1 Individuella skillnader 

De individuella skillnaderna för respektive datainsamlingsmetod utmynnade i tre viktiga 
faktorer: Vana att stå i receptionen, Vana att bemöta hotfulla personer och Vana att använda 
tekniken och presenteras i Tabell 5:  
 
Tabell 5: Sammanställning Individuella skillnader 

Viktiga 
faktorer 

Observationer Inspelning av tester Intervjuer 

Vana att  
stå i 
receptionen 

Verkar inte se lappen i 
receptionen (Informant 

4) 

 ”Jag tittade mig omkring men jag 
såg inte lappen” (Informant 4) 

Verkar svårt att 
komma på fraser att 

”Jag vet inte vad de brukar 
fråga riktigt” (Informant 1) 

”Vad mållös man blir när man 
inte… alltså jag hittade inte 
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säga till Peter 
(Informant 1 & 6) 

Verkar bli lite ställd 
när det blir dödlägen 
(Informant 1 & 6) 

 

”Det är ju väldigt svårt. Alltså 
när jag möter någon så vet jag 
ju  oftast vad de vill eller vad de 
är arga för” (Informant 1) 

”Jag kan inte bli receptionist 
alltså.” (Informant 6) 

genast vad jag skulle säga” 
(Informant 6) 

Frågar vad man ska 
göra (Informant 1) 

Verkar svårt att 
komma in i rollen 
(Informant 1 och 4) 

”Är det nu jag ska… det brukar 
finnas olika larmknappar och 
sånt” (Informant 1) 

 

”Lite svårt att gå in i roll och lite 
upptagen av att prestera och på 
nåt sätt göra rätt” (Informant 4) 

”Det hade varit lättare att 
komma in i roll om man hade 
gjort någonting först, att han inte 
hade kommit in direkt utan att till 
exempel den andra som satt i 
väntrummet, om han inte hade 
trängt sig före utan hon hade gått 
fram och hade påbörjat ett 
samtal och sen hade han kommit 
fram sen eller något sånt.” 

(Informant 4) 

”Jag hade nog velat ha en 
förberedelse om vad det 
handlade om” (Informant 1) 

Vana att 
bemöta 
hotfulla 
personer 

Verkar frustrerande 
när Peter är 
tålamodsprövande 
(Informant  2 & 7) 

 

”Den var lite svårare. Det gick 
inte så lätt som förra gången 
inte” (Informant 7) 

Utvecklaren: ”Det här är en 
övning i tålamod”. ”Ja 
herregud!” svarar Informant 7. 

”Wow! Det var verkligen.. 
(skratt) Han va aggressiv!” 
(Informant 2) 

 

Hoppar till när Peter 
slår i rutan (Informant 6 

och 7) 

Verkar inte alls 
påverkas av Peters 
aggressivitet, konstant 
lugnt bemötande 

(Informant 2 & 3) 

”Jag var lite rädd för vad som 
skulle kunna hända.” (Informant 

6) 

”Jag hade förmodligen också 
gått ut och ’Kom nu här Peter’.” 
(Informant 5) 

”Det kändes väldigt långt ifrån 
att jag skulle öppna dörren och 
gå ut till honom” (Informant 4) 

”Det finns andra som smäller till 
luckan och jag vet att dom inte 
är farliga. De är arga.” 
(Informant 2) 

”Jag kan gå ut utan larm och 
hjälpa dem. Jag känner mig 
trygg i mig själv. Jag känner mig 
trygg med dem.” (Informant 2)  

”Jag hoppade till, jag blev lite 
förvånad och med ljudet så blir 
det ju väldigt verkligt” (Informant 

7) 

”Jag tycker nog det svåraste var 
att jag inte visste hur arg han 
kunde bli.. det här att veta att 
något ska hända men inte riktigt 
vad” (Informant 6) 

”Jag personligen hade valt att gå 
ut och prata med honom face-to-
face, med det gick ju inte nu, 
men det kanske går sen. Men jag 
hade nog valt det, sen är det lite 
upp till en själv, det är ju ingen 
som tvingar en att gå ut och 
prata med en arg person. Men 
känner man sig trygg med det så 
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”Jag tycker att det är det minsta 
man kan säga (ex ’tack’, ’’jag 
ber dig vänta’) ge sådan service 
till brukare. Men dom har inget 
personligt mot mig, de är arga, 
missnöjda och på något sätt vill 
de tömma sig psykiskt.” 
(Informant 3) 

kan ju det lunga ner situationen” 
(Informant 5) 

Vana att 
använda 
tekniken 

Behöver hjälp att 
starta scenariot med 
handkontrollerna 
(Informant 2, 3, 6 och 7) 

 

 

”Jag kände mig väldigt 
medveten om vad jag höll på 
med så jag var inte så avspänd 
och jag var inte riktigt i rollen” 
(Informant 4) 

”Jag kan inte röra någonting 
som papper och penna eller?” 
(Informant 1) 

”Svårast… det är ju lite det här att 
man har den här grejen 
(handkontrollen) i handen och så 
ska man liksom komma ihåg 
hur... ’ja just de det var så’, men 
det tänker jag är ju en övningssak 
också. Det var ju första gången 
jag övade med handkontroller.” 
(Informant 7) 

”Jag förstod nog inte riktigt om 
jag kunde… jag kunde trycka fram 
nästa person med den här grejen 
i handen, att jag skulle vilja veta 
lite fler grejer vad man kan göra” 
(Informant 6) 

”Jag har ju testat lite att lyfta 
böcker och äpplen och sånt från 
början i det här så jag är ganska 
snabb på att fatta hur man gör. 
Jag har ju gjort det några gånger 
nu” (Informant 5) 

  ”Jag kände igen mig i miljön, jag 
kände mig hemma” (Informant 2) 

”Men annars vet jag inte, jag 
tycker inte att det är speciellt 
svårt.” (Informant 7) 

”Jaha nu befinner man sig här 
och så ska det hända något i den 
här virtuella miljön, det var 
ganska lätt att förstå” (Informant 

6) 

”Allt var jättebra, det var ett 
tekniskt fel i början men när det 
var avhjälpt så var det bra” 
(Informant 3) 

 
Resultatet visar att vanan att stå i receptionen var en viktig faktor för användarna. Det var 
svårt för ovana receptionister att komma in i rollen och de visste inte riktigt vad de skulle eller 
kunde säga och göra. ”Det är ju nyttigt och veta hur de har det i receptionen” (Informant 1). 
Andra som har vana av att stå i en reception hade lättare för att svara och veta vad de ska 
göra. Till exempel vill en van receptionist kolla upp information om en socialsekreterare vid 
namnet ’Sara’ i datorn. ”Jag hade bara kollat upp Sara. Var är hon någonstans, för han behöver 
ett svar.” (Informant 2). 
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Även vanan att bemöta hotfulla personer var en viktig faktor. De användare som hade vanan 
att möta hotfulla personer verkade finna sig och verkade  tålmodiga. ”Jag tycker att det här är 
alldeles onödigt om man inte tar det personligt i första hand och sedan har tålamod” 
(Informant 3). De ovana verkade mer besvärade och hade svårare att komma på vad de skulle 
säga. ”Jag var lite rädd för vad som skulle kunna hända.” (Informant 6). 

En annan viktig faktor var vanan att använda tekniken. De som inte hade någon eller väldigt 
liten tidigare erfarenhet av att använda VR-teknik hade svårare att förstå hur de skulle göra 
rent praktiskt med handkontrollerna, hjälmen och interaktionen i den virtuella miljön. ”Jag 
skulle vilja veta lite fler grejer vad man kan göra” (Informant 6). De som hade tidigare 
erfarenhet upplevde att det var enkelt. ”Jag är ganska snabb på att fatta hur man gör. Jag har 
ju gjort det några gånger nu” (Informant 5). Men själva miljön och övningen verkade de flesta 
ha lätt att förstå. 

6.2 Systemegenskaper 

Systemegenskaperna för respektive datainsamlingsmetod utmynnade i 8 viktiga faktorer: Vad 
användaren kan förmå avataren att göra, Bredare repertoar av fraser vid konversation, Större 
och varierad ordförståelse, Vad användaren kan göra i miljön, Scenario, Realism och 
Individuella inställningar och presenteras i Tabell 6: 

Tabell 6: Sammanställning Systemegenskaper 

Viktiga 
faktorer 

Observationer Inspelning av tester Intervjuer 

Vad 
användaren 
förmår 
avataren att 
göra  

Verkar frustrerad när 
det inte går att få 
Peter att sätta sig 
(Informant 2) 

”Jag försökte få honom att gå 
och sätta sig, men det svarade 
han inte på” (Informant 4) 

 

”Personen i den här miljön som jag 
träffade nu han finns på riktigt. Det 
är bara det att dom förstår när jag 
säger ’varsågod och sätt dig’, ’ta en 
kopp kaffe och sätt dig’, men det 
gjorde inte han.” (Informant 2) 

Ville få Peter att visa 
legitimation 
(Informant 2) 

”Det är ju ett krav. Jag kan ju 
inte bara gå in i datorn och 
kolla bara för att han kräver 
det. ” (Informant 2) 

 

Bredare 
repertoar av 
fraser vid 
konversation 

Verkar svårt att säga 
längre meningar då 
Peter alltid reagerar 
på samma ord 
(Informant 5) 

 ”Om man tänker såhär att det var 
en datorstyrd konversation så 
kanske man skulle vara mer 
försiktig och använda liksom enkla 
fraser, inte komplicerade fraser” 
(Informant 3) 

Verkar svårt att 
komma vidare i 
dialogen då Peter 
upprepar samma 
fraser (Informant 7) 

”Jag började med det som jag 
tyckte kändes mest naturligt. 
Då så svarade han inte riktigt 
på det och då kom jag ju inte 
vidare” (Informant 4) 

”Ok, då har vi dödläge här nu 
då” (Informant 7) 

”Han stod ju bara där och ’Jag 
vill prata med Sara’.” 
(Informant 2) 

”Att man skulle få någon typ av 
gensvar och det kände jag inte att 
man får... utan då säger han 
samma sak igen ’jag vill träffa min 
soc’ ” (Informant 7) 

”Det var ju mycket så att det låste 
sig om man inte sa rätt fras att det 
var vissa omfrågor och så det 
kanske man behöver ändra på så 
att det är mer generellt… fler 
fraser” (Informant 1) 
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Större och 
varierad 
ordförståelse 

Verkar bli störd av 
att Peter inte svarar 
på tilltal (Informant 4) 

Testar flera olika 
formuleringar för 
samma fråga 
(Informant 2, 3, 5, 6 

och 7). 

Undrar om Peter inte 
hör då Peter inte 
reagerar (Informant 7) 

”Det blev man ju lite störd 
över, när han inte svarade 
över huvud taget” (Informant 

4) 

”Jag tror att jag på något vis 
gick ur rollen när han blev 
tyst. Och då  liksom ’jaha’ och 
så kände jag lite prestation 
’nej nu måste jag säga 
någonting’” (Informant 4) 

”Har Peter hörselproblem?” 
(Informant 7) 

Han  behöver öva sig på några ord 
tror jag: socialsekreterare, 
handläggare.. alltså där tror inte 
jag att vi använder samma ord vi 
som jobbar heller” (Informant 5) 

”Ja för mig hade det ju varit bra om 
han inte blev tyst, att han inte bra 
står.. (skratt) det hände några 
gånger” (Informant 4) 

Vad 
användaren 
kan göra i 
miljön 

Verkar bli förvånad 
när det inte går att 
använda datorn 
(Informant 2) 

Frågar om man kan 
använda papper och 
penna för att kunna 
ta Peters uppgifter 
(Informant 1) 

”Jag ville kolla upp ’Sara’, var 
är hon någonstans. Han 
behöver ett svar.” (Informant 

2) 

”Jag ville ju röra någonting” 
(Informant 1) 

”Ursäkta, jag vill tala med den 
andra som står där.” 
Informant 3 riktar 
uppmärksamheten från Peter 
och pratar till den andra 
avataren i väntrummet: 
”Ursäkta mig, kan jag ta 
honom först?” 

”Man brukar alltid gå in och kolla 
datorn, vad gör handläggaren… 
Kalender, jag har allas kalender och 
kan se vad alla handläggare gör just 
nu.” (Informant 2) 

”I den miljön så fanns det inte så 
mycket saker man kunde göra om 
man säger… det fanns en 
larmknapp och att man kunde 
trycka fram nästa nummer och så” 
(Informant 1) 

”Jag tänker såhär att om man har 
något i bilden så ska den ha en 
funktion” (Informant 3) 

”Man skulle kunna prata med två 
personer samtidigt, det är 
jätteviktigt” (Informant 3) 

Scenario Verkar bli förvånad 
när Peter kommer in 
och blir arg på en 
gång (Informant 3 och 

7) 

 

”Det var ju inte vad jag hade 
tänkt mig. Jag trodde det var 
hon som satt där som skulle 
bli hotfull” (Informant 1) 

”Om det hade gått en liten, liten 
stund till… det behöver inte vara 
långt men en liten stund till innan 
det blir skarpt läge så tror jag att 
jag hade varit mer i roll” (Informant 

4) 

Realism  ”Det gör ju någonting med en 
att det är någon som slår och 
så hör man ljudet” (Informant 

7) 

”Han var ju väldigt trovärdig” 
(Informant 4) 

”Han pratar ju väldigt likt.” 
(Informant 5) 

”Det här var ju ganska 
verklighetstroget.” (Informant 

6) 

” Jag tyckte det var… det blir ju 
väldigt levande. Det känns ju som 
att man faktiskt befinner sig i 
receptionen” (Informant 7) 

”Tycker det var bra, jag är 
imponerad” (Informant 1) 

”Det var inte exakt men det var 
väldigt likt” (Informant 6) 

”De går ju lite styltigt, lite 
robotaktigt” (Informant 6) 

”Jag skulle vilja ha mer mjuka 
mänskliga rörelser” (Informant 3) 

”Själva rummet, designen var 
mycket enkel, inte så många layout 
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som egentligen skulle vara med 
men det hela gjorde det verkligt” 
(Informant 3) 

Individuella 
inställningar 

 ”Sen var det lite suddigt, men 
det kan hända att det är för 
att jag har glasögon” 
(Informant 4) 

”Jag tyckte det blev lite suddigt så 
jag försökte rätta till men jag vet 
inte om det berodde på att jag 
hade glasögon eller om jag tryckte 
på något på något vis men det var 
suddigt” (Informant 4) 

”Lite det här kanske att anpassa, 
men det kan ju ha med åldern att 
göra också, att titta på pappret där 
det stod en text och sedan titta 
upp på honom. Att det blev lite 
suddigt då” (Informant 5) 

Verkar ha svårt att 
höra vad Peter säger 
(Informant 5) 

Peter ger inget 
gensvar på kända 
triggerord (Informant 

3) 

Ropar hallå när Peter 
inte verkar höra 
användaren 
(Informant 3) 

”Det är väldigt lågt ljud.” 
(Informant 5) 

” Jag hör inte riktigt. Är det på 
max eller?” (Informant 6) 

”Varsågod och stig fram. Jag 
måste höra dig bättre.” 
(Informant 3) 

”I mitt fall pratade han ganska lågt” 
(Informant 5) 

”I början var volymen för låg 
också” (Informant 6) 

 

 
En faktor som användarna ansåg viktig var att kunna förmå Peter att göra något, i detta fall 
främst att sätta sig ned i väntan på att få någon typ av hjälp.  

För då hade jag ju ring till någon uppe på jouren som får komma ner. Sen om 
den personen vill gå ut och ta det därute vid soffan, beroende på hur många 
som är där, eller i ett rum bredvid. Men jag tänkte nu att jag var receptionist 
och då ska ju jag bara se till att det kommer ner någon. 

   (Informant 5) 

En annan viktig faktor som framkom var att Peter behöver ha en mycket bredare repertoar av 
fraser, som dessutom behöver varieras för att konversationen ska upplevas naturligare. ”Nu 
är det ju under utveckling och han (Peter) är ju väldigt repetitiv i sitt sätt att vara.” (Informant 
7). Användarna ansåg det även viktigt att Peter bör ha en större ordförståelse, det vill säga 
förstå flera synonymer då språket varierar mycket beroende på vem som säger vad. Till 
exempel tyckte Informant 5 att Peter behövde öva sig på några ord som exempelvis 
socialsekreterare, handläggare etc. 

Det visade sig att olika användare ville kunna göra olika saker i miljön för att kunna lugna Peter. 
”Man kan ha bemötande på olika sätt” säger Informant 3. Exempelvis ville flera användare gå 
ut i väntrummet eller att ta med Peter till ett annat rum för ett lugnare och mer privat samtal. 
”Om du har något att förmedla och du vill förmedla det tyst och lugnt, bara till den personen, 
då går du ut i väntrummet” (Informant 2). ”Om man hade gått till höger så finns det ett litet 
rum där man kan prata med en lucka också” (Informant 5). Användarna frågade även efter 
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Peters uppgifter på olika sätt. ”Så att man visar att man gör något konkret, även om det bara 
är att skriva en lapp” (Informant 1). 

För scenariot som helhet verkade de användare som inte var vana att stå i receptionen behöva 
lite mer tid på sig att komma in i rollen innan den hotfulla situationen aktualiserades. 
Upplevelsen av realism var ganska hög redan i denna fas av utvecklingen. Det var ingen 
deltagare som tyckte att det var orealistiskt på något sätt. Upplevelsen i receptionen gav en 
känsla av verklighet och Peter upplevdes som väldigt trovärdig, även om Peter rörde sig lite 
robotaktigt. Ljudet förstärkte även upplevelsen av realism då till exempel Peter slog i rutan så 
det skallrade. ”Det gör ju någonting med en att det är någon som slår och så hör man ljudet” 
(Informant 7).  

En annan viktig faktor var tekniken i sig, att individuella inställningar behöver göras för att ge 
den bästa möjliga förutsättningen för användarna i träningssimulatorn. Några hade problem 
att höra Peter och ibland verkade inte ljudet från användaren nå fram av olika anledningar. 
Detta resulterade i att en del användare blev högst medvetna om att de inte befann sig i 
receptionen på riktigt utan kommunicerade med utvecklarna som fanns i det verkliga rummet 
istället. 

Sedan fanns det två faktorer som endast framkom under intervjuerna: Användbarhet och 
Användarvänlighet. Den upplevda användbarheten av att träna stressreducering med VR-
teknik var hög. Ingen av informanterna upplevde att det inte var användbart. I intervjun direkt 
efter användartestet beskrev Informant 1 systemets användbarhet som: ”Det blir ju väldigt 
mycket mer konkret än när man ser en film eller så”. Informant 3 ansåg att ”det kan vara 
ganska användbart jämfört med att man inte har det” och menade att man kan ha olika 
scenarion och olika situationer och tillfällen utan att behöva möta klienterna i verkligheten. 
Rent praktiskt tyckte Informant 3 att: ”Det var ganska bra men jag vet att det finns olika former 
på de där speciella kontrollerna.” och syftade till de handkontroller som användes vid testet. 
Informant 3 menade att det finna andra tekniker som går att använda så att användaren 
slipper hålla i handkontrollerna. 

Jag tror det är ett jättebra sätt, sen behöver det kompletteras med det 
teoretiska efteråt. Jag tror att det kommer funka på alla kategorier som jobbar 
i huset liksom. Det är ju inte så svårt att du inte skulle klara av att lista ut hur 
du trycker på knappen eller pratar eller.. Jag tror det finns en hög 
användarvänlighet.  

                                                                                                          (Informant 5)                       

Användarvänligheten var den andra faktorn som endast framkom under intervjuerna. 
Informant 7 upplevde det lite svårt att komma ihåg att man skulle använda handkontrollerna 
men berättade att ”Det var ju första gången jag övade med handkontroller. Men annars vet 
jag inte, jag tycker inte att det var speciellt svårt”. Informant 4 upplevde att det var lite suddigt 
”Jag vet inte om det berodde på att jag hade glasögon eller om jag tryckte på något på något 
vis”. Men med interaktionen var det enkelt. ”Det var inga svårigheter att trycka på knappen 
och trycka fram så att det skulle komma en ny sån där lapp där uppe, alltså en digital 
nummerlapp.” (Informant 4). 

Utöver detta uttryckte användarna önskemål om att kunna göra vissa saker i miljön eller föra 
konversationen på olika sätt, då de hade olika vana och olika sätt att bemöta den hotfulla 
Peter. En användare reflekterade också: 
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Denna metoden är fantastiskt när det gäller att var och en får koll på hur de 
reagerar på hot och i möten med arga personer. Det är jättebra och ger 
möjlighet till självreflektion och att hitta nya sätt att förhålla sig. Förmågan att 
lugna ner situationen är metoden sämre på att få fram tänker jag, då Peter bara 
reagerar på vad som sägs inte hur de sägs och inte på kroppsspråk i övrigt. Jag 
tänker att kroppsspråket är en mycket stor del av kommunikationen. 

(Informant 4) 

De uttryckte även att det behövdes andra saker i miljön för att förstärka stressen av att 
hantera en hotfull person i receptionen. Dessa önskemål och förslag är utöver de viktiga 
faktorer som framkommit för systemegenskaperna (Tabell 6) och presenteras i Tabell 7. De 
önskemål och förslag som uttrycktes framkom endast under inspelningarna av testerna och i 
de enskilda intervjuerna, därav är kolumnen för observationerna borttagen från tabellen.  

Tabell 7: Sammanställning önskemål och förslag 

Önskemål / 
Förslag 

Inspelning av tester Intervjuer 

Vill kunna få 
hjälp 

 ”Det är ju så svårt att ta sig ur situationen på 
något sätt när han (Peter) står där och glor på 
en, är förbannad och kallar en fula saker” 
(Informant 7) 

”Nu fanns det bara en larmknapp som gick till 
någon larmcentral… att det finns något 
mellanting.. Att nu behöver jag assistans från 
en kollega eller så” (Informant 1) 

Vill kunna prata 
enskilt i 
väntrum/ 
samtalsrum 

”Det skulle jag ha gjort. Gått ut och 
pratat mellan vi två, så det inte hörs för 
alla andra. För vad jag säger till honom 
är bara mellan oss två.” (Informant 2) 

 

”Det finns ett rum till höger i den riktiga 
receptionen där man kan ha samtal” 
(Informant 5) 

”Om du har något att förmedla och du vill 
förmedla det tyst och lugnt, bara till den 
personen, då går du ut i väntrummet” 
(Informant 2) 

Vill kunna få 
mer respons  

”Skulle det ha varit på riktigt så skulle jag 
nog säga att ’du får återkomma imorgon 
och boka en tid’.” (Informant 4) 

”När personal är sjuka eller inte finns på 
plats eller har semester, då tänker jag 
att när man står i receptionen: ’jag ska 
höra om deras chef finns på plats’ eller 
’om någon kollega kan komma ner och 
möta dig’ och det kanske jag skulle ha 
gjort” (Informant 4) 

”De har ju också någon form av jour och 
då ska man ju kunna ringa till dem som 
har hand om pengarna.” (Informant 5) 

”Jag trodde väl att han kanske skulle 
säga ’Jag tänker fan inte sätta mig ner’ 
och sedan att det hade gått att fortsätta 
prata runt det” (Informant 4) 

”Jag kanske skulle klara av situationen ännu 
bättre genom att säga något till den andra 
(Peter)” (Informant 3) 
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Situationer som 
skulle öka 
stressen 

 ”Omhändertagande av barn… det kan komma 
folk som vill veta var deras barn är 
någonstans, de är hotfulla. De är riktigt, riktigt 
läskiga” (Informant 2) 

”Det skulle finnas ett barn där i miljön, det är 
en speciell situation” (Informant 3) 

”Ja där skulle det vara en telefon som skulle 
ringa och man skulle få mer stress” (Informant 

3) 

”Jag tänker att det är väl ännu fler som sitter i 
ett väntrum eller barn som skriker eller det är 
ännu mer stresspåslag i en sådan miljö tänker 
jag” (Informant 1) 

6.3 Socialt inflytande 

Omgivningens påverkan för hur användarna upplevde träningssimulatorn påverkade de flesta 
positivt då de generellt är intresserade av utveckling på arbetsplatsen. Som ny på 
arbetsplatsen upplevde Informant 6 att omgivningen gav en positiv förväntan på 
användbarheten.  

Just kring det här projektet, specifikt det här, har jag upplevt det som 
spännande och något som vi är lite stolta över, men jag har inte pratat 
med jättemånga personer om det. 
                                                                                                           (Informant 6) 

”Jag har bara hört positivt, många tycker det är spännande och bra. Jag tycker också det är 
bra.” sa Informant 4 i samband med ett resonemang om att det har varit jättesvårt att öva hot 
och våld. ”Rollspel blir fåniga. Det här är ett mycket bättre sätt att verkligen träna.” (Informant 
4). En annan person tänker att det generellt finns en fördom kring att det är en nymodighet 
och något för unga, men upplever inte att det påverkar uppfattningen av användbarheten. 
”Jag vill ju testa innan jag bedömer vad det handlar om” säger Informant 2. 

Det är dock inte lika många som upplever att VR-tekniken påverkar den personliga statusen 
särskilt mycket. ”Nej jag är van vid teknik och är själv en teknisk person så det påverkar mig 
inte alls hur de andra tänker och reagerar.” säger Informant 3.  

I en helhet när det gäller att ta till sig det digitala och hur det samspelar 
med analogt, så tänker jag att det här blir en del i att kunna säga att jag har 
testat. 

                                                                                                    (Informant 6) 

6.4 Underlättande förhållanden 

För Underlättande förhållanden framkom det två viktiga faktorer under de individuella 
intervjuerna: Utbildning och IT-stöd. Eftersom träningssimulatorn fortfarande var under 
utveckling så kunde användarna bara tänka sig vilket stöd de skulle komma att behöva.  

Främst ansågs det att den praktiska träningen blir en del tillsammans med teori och 
handledning. På frågan om vilket stöd som skulle behövas för användningen av systemet 
svarade exempelvis Informant 6 ”Att kombinera det med att resonera kring situationen. Att 
man tar hand om reaktionerna”. Informant 7 svarade ”Vi kommer att ha en utbildningsdag”. 
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Handledning efteråt eller ett samtal, kanske en grupp med personer som 
varit med… varför blir jag stressad eller tycker att det är obehagligt.  Sen 
behöver du annat stöd rent teoretiskt, alltså hur skulle du kunna möta på 
ett annat sätt.  

(Informant 5) 

Förberedelse inför träningsscenariot ansågs inte behövas av Informant 2 då ”Skulle de komma 
i verkliga livet så tror jag inte man skulle förbereda sig för det”. Men när tidigare erfarenhet 
av träningssimulatorn saknas tyckte Informant 3 att det var viktigt med förberedelse: 

Det finns folk som inte gillar såna saker och de ska inte vara tvungna att 
använda det. De som väljer att försöka… det är klart om det är en som 
absolut inte har gjort det här kanske blir lite yr, det vet man inte. Det vore 
bra om man förbereder lite.  

(Informant 3) 

Den andra viktiga faktorn var att kunna få tekniskt stöd när det blir problem med den virtuella 
miljön. ”Jag är verkligen otekniskt så jag skulle verkligen behöva ringa” tyckte Informant 1. 

Såhär rent tekniska saker, datatekniska saker så kanske vi kan få hjälp av 
vår IT i så fall. Ytterst så tänker jag att de som tagit fram det här kan hjälpa 
oss. 

 (Informant 4) 
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7 Analys 
Resultatet analyserades utifrån de avgörande faktorerna för hur användarna upplever 
träningssimulatorns användbarhet och användarvänlighet (Figur 1), där respektive faktor har 
underliggande faktorer (Tabell 1 och 2). Därutöver berörs även utbildningseffektiviteten, men 
resultatet har inte analyserats och är därför markerad med grå bakgrund. För att förtydliga 
hur de framkomna faktorerna i resultatet har analyserats illustrerats faktorernas relationer i 
Figur 4: 

 

Figur 4 - Faktorernas relationer 
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7.1 Användbarhet 

Enligt TAM2 har den subjektiva normen och bilden en positivt påverkan på uppfattad 
användbarhet genom processer av internalisering och identifiering. Vidare teoriseras att 
effekten av den subjektiva normen på både upplevd användbarhet och beteendemässig avsikt 
dämpas med tiden. Detta efter att användarna får mer erfarenhet av ett system (Venkatesh 
& Bala 2008). Subjektiv norm och Bild (Tabell 1) går under den avgörande faktorn  Socialt 
inflytande (Figur 1). Dessa faktorer kunde inte studeras närmare i denna studie vilket kan bero 
på att  träningssimulatorn var under utveckling och att den här typen av träningssimulator för 
stressreducering inte funnits tidigare. Däremot gav de en indikation om att omgivningens 
uppfattning hade en positiv påverkan på den uppfattade användbarheten. I utvecklingsstadiet 
verkade dock användningen av VR-tekniken inte påverka användarnas personliga status 
nämnvärt. När träningssimulatorn är färdigutvecklad och andra liknande verktyg finns skulle 
studier om det sociala inflytandet kunna genomföras. 

Uppfattningen om systemets användbarhet grundar sig enligt TAM 2 på hur väl individen 
bedömer att arbetsmålen och konsekvenserna av att utföra dem med ett system matchar 
varandra. Uppfattad användarvänlighet och uppfattat resultat har ett direkt inflytande på 
upplevd användbarhet och graden av relevans och kvalitet anses påverka uppfattad nytta 
(Venkatesh & Bala 2008). Relevans, Bevisning, Kvalitet och Upplevd användarvänlighet (Tabell 
1) går under den avgörande faktorn Systemegenskaper (Figur 1). 

För att träningssimulatorn ska uppfattas som att den ska göra det som den är tänkt att göra 
(Relevans) ansågs till exempel att behövdes miljön utvecklas lite mer för att öka stresspåslaget 
(Informant 1; 2; 3 & 5). Samtliga användare ansåg att utveckling av fraser och ordförståelse 
behövdes för att öka relevansen (Informant 1; 2; 3; 4; 5; 6 & 7). Även utveckling av vad 
användaren kan göra (Informant 1; 2; 3 & 5) och förmå avataren att göra (Informant 2; 4 & 5) 
ansågs påverka relevansen. Detta var väntat då träningssimulatorn fortfarande var under 
utveckling. Dock verkade det inte påverka upplevd användbarhet i  någon större utsträckning. 
Det skulle kunna bero på att individernas bedömning av hur väl arbetsmålen och 
konsekvenserna av att utföra dem matchar varandra samt att uppfattad användarvänlighet 
väger upp för graden av upplevd relevans. 

Trots att träningssimulatorn ansågs behöva vidareutvecklas vad gäller faktorn Relevans 
uppfattade samtliga användare träningssimulatorn som användbar. För faktorn Bevisning 
framkom till exempel att träningssimulatorn ansågs som något mycket mer konkret än att lära 
sig stressreducering på film (Informant 1). Även att det ansågs kunna tillämpas på alla 
kategorier inom arbetsplatsen (Informant 5). Träningssimulatorn ansågs även användbar för 
att träna på olika scenarion och situationer utan att behöva utsättas för hotfulla personer i 
verkligheten (Informant 3) och att träningssimulatorn stämde väl överens med hur det är tänkt 
att fungera (Informant 7), vilket är två exempel på Kvalitet. För faktorn Upplevd 
användarvänlighet  ansågs till exempel att träningssimulatorn var lätt att använda då det var 
få moment (Informant 4) även om en del övning innan skulle behövas som förberedelse.  

För att ge en övergripande bild av den upplevda användbarheten presenteras faktorerna och 
dess sammanfattning i Tabell 8: 
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Tabell 8: Sammanställning upplevd användbarhet 

Faktor Upplevelser 

Subjektiv norm Indikerar påverkan av omgivningens uppfattning av användbarhet 

Bild Indikerar ingen påverkan på egen status 

Relevans Behöver utveckla miljö, konversation och aktiviteter 

Bevisning Upplevs mycket mer konkret än andra sätt, kan tillämpas av alla 

Kvalitet Upplevs stämma väl överens med hur det var tänkt samt kan träna säkert 
på olika scenarion 

Användarvänlighet Upplevs lätt att använda med få moment 

7.2 Användarvänlighet 

Venkatesh och Bala (2008) skriver att användare som har fått praktiskt erfarenhet av det nya 
systemet ändrar sina första bedömningar av uppfattad användarvänlighet. Då 
träningssimulatorn fortfarande var under utveckling studerades inte specifikt vilka 
användarnas uppfattningar var om användarvänlighet före och efter användningen. Däremot 
var det tydligt hur tidigare erfarenhet spelade roll för hur lätt eller svårt användarna 
uppfattade användarvänligheten. De användare som exempelvis inte hade använt 
handkontroller tidigare hade svårt att komma ihåg hur man ska använda dem (Informant 7), 
var fokuserad på det praktiska (Informant 4) eller behövde instruktioner för hur man skulle 
använda dem (Informant 2, 3, 6 & 7). Men användare som hade tränat på att använda 
handkontroller tidigare tyckte sig ha lätt att förstå hur man gör (Informant 1 & 5).  

I Individuella skillnader (Figur 1) ingår, förutom personlighet och/eller demografi även 
faktorerna Systemets självverkan, Uppfattning om extern kontroll, Datorångest och Lekfullhet 
(Tabell 2).  Individernas övertygelser om sin förmåga att använda ett system (Systemets 
självverkan), grad av kontrollbehov när det gäller tillgången till stöd för att underlätta 
användningen (Uppfattning om extern kontroll) samt motivationen som är förknippad med att 
använda ett nytt system (Datorångest och Lekfullhet) (Venkatesh & Bala 2008).  

Det fanns totalt två par användare som hade liknande förutsättningar i användandet av 
träningssimulatorn. Sedan fanns det en trio av användare med lite olika erfarenheter och 
förutsättningar. 

Informant 4 och 7 
Det första paret var födda på 50-talet och hade liknande erfarenhet av att använda VR. Båda 
uppgav att de föredrog att praktiskt öva för att lära sig nya saker även om Informant 4 också 
ville kombinera det med läsning. Båda hade påverkats positivt av omgivningens uppfattning 
av användbarheten. Ingen av dem var vana receptionister. Trots detta hade de ändå helt olika 
upplevelser av användningen av VR. Informant 7 verkade omslutas helt av den virtuella 
verkligheten, provade olika sätt att bemöta Peter, verkade leka och ha kul under testet och 
upplevde att det kändes hemma att navigera i miljön.  

Jag tyckte det var… det blir ju väldigt levande. Det känns ju som att man 
faktiskt befinner sig i receptionen. 

(Informant 7) 

Informant 4 verkade däremot mer försiktigt och återhållsam under testet och upplevde det 
lite svårare att vara i den virtuella verkligheten.  
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Det var första gången och jag tyckte att det var lite svårt att gå in i roll. Och 
sedan när jag väl påbörjade, jag var ju upptagen, jag fick ju instruktioner hur 
man skulle titta och så här runt omkring i receptionen först innan jag tryckte 
på knappen osv. 

(Informant 4) 

Utan fördjupade studier är det svårt att bedöma om skillnaderna skulle kunna bero på vilken 
typ av VR som har provats tidigare (Systemets självverkan) och/eller motivationen att använda 
systemet (Datorångest och Lekfullhet). Dock hade Informant 7 provat just denna 
träningssimulator en gång tidigare medan Informant 4 har provat VR en gång tidigare i 
samband med dataspel. Informant 7 har varit med sedan projektets början och provat en 
tidigare version av detta scenario medan Informant 4 var relativt ny på arbetsplatsen och var 
inte helt insatt i projektet. Informant 7 verkade mer avslappnad under användartestet än 
Informant 4. För att förstå de individuella skillnaderna till fullo behövs det mer djupgående 
studier.  

Informant 2 och 3 
Det andra paret var födda på 60-talet, båda hade provat VR i olika former tidigare. Båda 
uppgav att de föredrog att lära sig nya saker genom en kombination av att läsa och praktiskt 
öva. Ingen av dem ansåg att användningen av VR påverkade deras status och båda var vana 
receptionister. De verkade ändå ha olika motivation för användningen av VR trots att de båda 
var väldigt kreativa för att lösa och lugna situationen. ”Det behövs. Vi behöver nog lite mer 
kunskap i hur vi ska hantera” ansåg Informant 2, medan Informant 3 tyckte annorlunda: ”Jag 
tycker att det här är alldeles onödigt om man inte tar det personligt i första hand och sedan 
har tålamod”. 

Skillnaden i motivationen vad gäller Lekfullheten skulle kunna bero på tidigare erfarenheter 
av olika hotfulla situationer och användning av VR. Informant 2 uppgav att mötet med Peter 
upplevdes som intensivt medan Informant 3 inte uppgav att mötet inte gav något stresspåslag. 
Dock verkade de inte Datorångesten påverka dem, vilket kan bero på att de båda hade tidigare 
erfarenheter av att använda VR av något slag. Systemets självverkan verkade heller inte skilja 
sig något mellan dem. Trots att ingen av dem hade provat träningssimulatorn tidigare så 
verkade de finna sig naturligt i den virtuella verkligheten. Detta kan antas bero på deras vana 
att stå i en reception och erfarenhet av att handla och interagera i en sådan miljö liksom 
tidigare erfarenheter av att använda VR.  

Vid en jämförelse mellan paren så verkar det som att upplevelsen av Systemets självverkan 
påverkas av vanan att befinna sig i miljön, oavsett om den är virtuell eller verklig. Båda 
informanterna i det andra paret (Informant 2 & 3) hade vana att stå i receptionen i 
verkligheten, medan Informant 7 endast hade erfarenhet sedan tidigare i den virtuella 
receptionen. Men ändå verkade de ha gemensamt att de inte hade några större svårigheter 
att utföra uppgiften genom att använda systemet. Informant 4 verkade däremot ha lite 
svårare att utföra uppgiften då tidigare erfarenhet av att stå i receptionen saknades helt. För 
att sambanden tydligare behövs studier i betydligt större skala. 

Informant 1, 5 och 6 
Den sista gruppen användare är en trio födda på 70-talet. Ingen av dem har någon vana att 
stå i receptionen. De har dock olika erfarenhet vad gäller användningen av VR. Informant 6 
har ingen tidigare erfarenhet av  VR, Informant 1 har provat vid några tillfällen och Informant 
5 har provat några gånger i samband med detta projekt. Informant 5 som har provat en 
tidigare version och varit med att ta fram karaktären var avslappnad vid testen. Informant 1 
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och 6, som inte visste någonting om träningssimulatorn innan testet verkade mer spända och 
avvaktande under testet. Informant 5 upplevde träningssimulatorn välgjord och lätt att 
använda ”Jag är otroligt imponerad över hur bra det är gjort”, medan Informant 6 upplevde 
det lite blandat ”Spännande, lite stressande men fascinerade”. Informant 1 upplevde det 
däremot lite svårt men var samtidigt imponerad och hade helst velat få lite mer förberedelse 
”I den miljön var det inte så mycket saker man kunde göra”.  

En tydlig skillnad märktes i motivationen (Lekfullhet och Datorångest) att använda 
träningssimulatorn. Informant 5, som hade provat träningssimulatorn tidigare, verkade inte 
alls ängslig för att använda systemet medan Informant 1 och 6, som aldrig provat 
träningssimulatorn innan, verkade mer försiktiga och hade behövt mer förberedelse om vad 
man kan göra i miljön. 

De verkade ha en positiv uppfattning om Systemets självverkan. Informant 5 upplevde att 
uppgiften kan utföras väl även om fler ord och fraser behövs. Informant 6 tyckte att det 
fungerar att träna i även om avataren hade robotaktiga rörelser och inte alltid reagerade. 
Informant 1 var imponerad fast det var lite svårt att veta vad man kunde göra i den virtuella 
verkligheten. 

Faktorn Uppfattning om extern kontroll (Tabell 2) går in under den avgörande faktorn 
Underlättande förhållanden (Figur 1) och hade anpassats något för studien, då något utarbetat 
organisations- och tekniskt stöd ännu inte fanns. Fyra av användarna ansåg att den praktiska 
övningen av stressreducering i samband med VR behövde kompletteras med någon form av 
teoretisk del (Informant 3, 4, 5, 6 & 7). Två användare (Informant 1 & 4) funderade på det 
tekniska stödet medan Informant 2 ansåg att det inte behövdes något stöd för träningen. 
Svaren ger en indikation om att användare som ska träna stressreducering även har ett behov 
av att reflektera och diskutera kring upplevelser och förhållningssätt. Detta eftersom både 
erfarenheter och upplevelser är individuella och för att användarna ska lära sig mer om sina 
egna och klienternas reaktioner för att kunna reducera stressen hos både sig själv och hos 
klienterna. Uppfattningen om detta stöd påverkar således individens upplevelse av 
användarvänligheten. Detsamma gäller för användare som är mer osäkra att använda 
tekniken. Hur användarna uppfattar den tekniska supporten skulle troligtvis även påverka 
deras upplevelse av användarvänligheten, eftersom avsaknad av tekniskt stöd i så fall skulle 
påverka användarvänligheten negativt och tvärtom. Figur 5 illustrerar fördelningen av det stöd 
som upplevs viktigt i samband med användningen av träningssimulatorn: 

 
    Figur 5 - Typ av stöd som upplevs viktigast 
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7.3 Utbildningseffektivitet 

De två individuella faktorerna Vana att stå i receptionen och Vana att bemöta hotfulla 
personer var båda viktiga faktorer som påverkade användarna på olika sätt i själva övningen. 
Dessa två faktorer har en direkt koppling till träningens syfte och mål. För att kunna analysera 
dessa faktorer behöver träningssimulatorn vara färdigutvecklad och dess 
utbildningseffektivitet behöver således studeras separat. 
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8 Diskussion 
Användbarhet 
Användarnas upplevelse av träningssimulatorns Bevisning, Kvalitet och Användarvänlighet 
(Tabell 8) indikerar att det är användbart att tillämpa VR i samband med stressreducerande 
träning, eftersom det går att simulera ett tänkt scenario på ett enkelt sätt och göra det riskfritt. 
Upplevelsen av träningssimulatorns Relevans, Subjektiva norm samt Bild (Tabell 8) återspeglar 
att träningssimulatorn vid tidpunkten fortfarande var under utveckling och hur dessa faktorer 
kan komma att påverka den upplevda användbarheten kan endast framtida studier av den 
färdigutvecklade träningssimulatorn visa. 

De flesta faktorer som användarna upplevde som betydande för tillämpningen av VR i 
samband med stressreducerande träning (Tabell 4) har med systemegenskaperna att göra. 
Även om det är en naturlig följd av att studien genomfördes under ett utvecklingsskede gav 
det en detaljerad bild av vad användarna upplevde som viktigt. Främst angående upplevelsen 
av träningssimulatorns användbarhet (Punkt 7.1). Användarna verkade eniga om att avatarens 
ordförståelse samt omfattning och variation av fraser vid kommunikation var av stor vikt för 
upplevelsen av realism och för att kunna genomföra träningen. Eftersom orden står för endast 
7% i förhållande till mimik och tonfall (Skogholm 2017) är det av stor vikt att ordförståelse och 
fraser är välutvecklat. Utan flyt i kommunikationen eller adekvat gensvar upplevs mötet 
onaturligt och påverkar därmed känslan av realism.  

Näst efter den muntliga kommunikationen upplevdes funktionerna som viktiga faktorer; vad 
man som användare kan göra och vad användaren kan förmå avataren att göra. Detta 
varierar dock beroende på användarnas olika sätt att hantera situationen. Därför behöver 
också funktionerna betraktas som en viktig faktor för att kunna uppnå syfte och mål för den 
här typen av träningssimulator. Att kunna göra saker i miljön för att visa att man lyssnar och 
förstår är också en form av kommunikation, eftersom kroppsspråket säger mer än orden 
(Skogholm 2017). Till exempel att kunna ta en penna (Informant 1) eller gå till datorn 
(Informant 2) kan sända en signal om att man är villig att ta emot budskapet eller vill förmedla 
information. Vad gäller kommunikationen med kroppsspråket i träningssimulatorn kan en del 
rörelser spåras med hjälp av VR-hjälmen och handkontrollerna. Till exempel förklarade 
Informant 9 att det går att se om personen står med armarna högt (försvar) eller lågt 
(avslappnat), eller viftar/pekar med händerna. Även att det går att mäta avstånd från 
användaren och karaktärerna. På så vis kan ett simplifierat kroppsspråk tolkas (Informant 9).  

Dock kan den icke-verbala och verbala kommunikationen vara motstridiga (Allenwood 1979) 
och hur eller om det behöver beaktas i den virtuella miljön behöver framtida studier titta 
närmare på. Men med tanke på att ansiktsuttryck enligt Skogholm (2017) står för 55% av 
kommunikationen kan det dock vara en stor utmaning att fånga ansiktsuttrycken, eftersom 
VR-tekniken idag utgörs av en hjälm som delvis täcker ansiktet. Men om det skulle vara 
nödvändigt för att kunna träna bemötande i hotfulla situationer behövs det studier om. Då 
syftet med träningssimulatorn bland annat är att användaren ska kunna träna på att reducera 
stressen och lugna ner situationen är möjligheterna för kommunikationen oerhört viktig. Det 
stödjer därmed användarnas upplevelse av att just kommunikation är den viktigaste faktorn.   

Upplevelsen av realism är central vid användning av VR där syftet är att omslutas helt av den 
virtuella verkligheten. Det var tydligt att både faktorerna för kommunikation och funktioner 
påverkade användarnas upplevelse av realism. Tidigare forskning verkar överens om att det 
är av stor vikt att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt för att uppnå en ökad realism, 
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det vill säga att integrera olika sinnesupplevelser i den virtuella lärmiljön med hjälp av teknik. 
Till exempel spelar en korrekt kollisionsdetektering (när den haptiska sensorn registrerar ett 
motstånd i den virtuella miljön) en viktig roll för att förbättra verklighetsupplevelsen i virtuella 
simuleringssystem (Zhang & Yin 2018). I den här studien användes inte haptik, däremot 
framkom det att individuella inställningar av bild och ljud påverkade verklighetskänslan. När 
VR-hjälmen inte var inställd efter användarnas syn ordentligt eller när ljudet upplevdes lågt 
blev användarna genast påminda om att de befann sig i en träningssimulator och tappade 
fokus på situationen. Därför skulle en viss förberedelse för tekniska inställningar behövas för 
varje individ innan själva träningen startar. Detta för att minimera det som kan störa den 
omslutande upplevelsen i den virtuella verkligheten så att användaren kan fokusera helt på 
träningen.  

Idag finns många möjligheter att kombinera VR med andra komponenter som exempelvis 
ögonspårning och möjlighet att mäta stressorer hos användarna (Jones & Dechmerowski 
2016; Sonntag et. al. 2015) samt haptik för att simulera känslan av att exempelvis nudda saker 
(Wu, Hsu, Lee &  Smith 2017).  Vilka möjligheter som finns för användning av VR i samband 
med stressreducering får framtiden utvisa.  

Användarvänlighet och utbildningseffektivitet 
För den upplevda användarvänligheten behövs fördjupade studier för att förstå de individuella 
skillnaderna för faktorerna Systemets självverkan, Datorångest, Lekfullhet och Upplevd 
njutning (Tabell 2), även om det till största delen verkade upplevas positivt. Det gick dock att 
identifiera att hur insatt användare var i projektet och scenariot och tidigare erfarenheter av 
att använda VR påverkade faktorerna Objektiv användbarhet och Uppfattning om extern 
kontroll (Tabell 2). 

Likväl som att teknik av olika slag behövs för att kunna fånga data från användarna visade 
studien även att den praktiska träningen behöver kombineras med en teoretisk del. Den 
teoretiska delen krävs för att uppnå syftet med utbildningen och har en direkt påverkan på 
användbarheten likväl som användarvänligheten. Tidigare forskning kring 
utbildningsstrategier har kretsat kring vilka strategier som har bäst utbildningseffektivitet för 
att lära sig arbetsmoment. Hur utbildningen är tänkt att genomföras i samband med denna 
träningssimulator är dock inget som har berörts i denna studie. Däremot föreslås att någon 
form av introduktion till den virtuella verkligheten inkluderas i utbildningen. En möjlighet för 
användarna att vänja sig vid den miljö som ska användas om det är nytt för användaren.  Detta 
för att minimera att fokus hamnar på miljö och den roll som ska intas istället för träningen. 

Slutligen visade studien även på att vanan att använda tekniken påverkade fokus på träningen, 
den upplevda användarvänligheten och behovet av stöd för att kunna använda 
träningssimulatorn. För att minimera att användarnas upplevelse i den virtuella verkligheten 
ska störas av tekniken föreslås att användarna får en förberedande träning i hur man hanterar 
handkontroller och interagerar i den simulerade miljön. I det verkliga livet vet vi hur vi 
hanterar exempelvis en penna, men för den virtuella verkligheten behövs erfarenhet av att 
interagera med handkontroller och dylikt. Detta för att interaktionen ska kunna ske så 
omedvetet som möjligt och inte störa upplevelsen av realism.  
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8.1 Sammanfattning 

Faktorer som ordförståelse och en bred repertoar av fraser är avgörande för en lyckad 
kommunikation i den virtuella verkligheten. Funktioner för vad användaren kan göra och 
förmå avataren att göra behöver efterlikna verligheten i så stor utsträckning som möjligt, för 
att mötet i den virtuella verkligheten ska upplevas så naturlig som möjligt. Detta eftersom den 
icke-verbala kommunikationen även spelar roll. Användarens sinnen behöver också ha de 
bästa förutsättningarna för att kunna uppleva och interagera i den virtuella verkligheten. 
Därav är individuella inställningar av tekniken av stor vikt. För användning av VR i samband 
med stressreducerande träning finns det således fyra faktorer som är avgörande för den 
upplevda användbarheten: 

      
Figur 6 - Faktorer för upplevd användbarhet 

En teoretisk utbildning i kombination med den praktiska övningen ansågs vara avgörande för 
den uppleva användarvänligheten av träningssimulatorn, då syftet är att lära sig hantera 
hotfulla situationer. Det upplevda behovet av tekniskt stöd påverkade också den upplevda 
användarvänligheten men hade även en stark koppling till vanan att använda tekniken. 
Tidigare erfarenhet av VR hade en tydlig påverkan på upplevd användarvänlighet. Där skulle 
en förberedande utbildning av hur tekniken fungerar påverka det upplevda behovet av stöd i 
ett senare skede. För den upplevda användarvänligheten finns det således tre avgörande 
faktorer: 

 
Figur 7 - Faktorer för upplevd användarvänlighet 
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8.2 Samhälleliga konsekvenser 

Studiens resultat ska kunna användas som stöd vid utveckling av träningsverktyg där VR 
används i samband med träning av riskfyllda situationer mellan människor. De faktorer som 
användarna upplever som betydande i denna studie är primärt systemspecifikt men det som 
går att generalisera påverkar samhället i övrigt, vilket är en annan forskningsetisk aspekt. Vid 
användning av VR i samband med stressreducerande träning är det av stor vikt att den virtuella 
verkligheten är så realistiskt som möjligt för att användaren ska kunna lära känna sina egna 
reaktioner i stressade situationer. Ett exempel på detta är vikten av att det finns ett brett 
utbud av fraser, reaktioner och gensvar från avataren för att undvika dödlägen i 
konversationen samt att bemötandet kan se olika ut från gång till gång och mellan olika 
personal. Annars kan det finnas en risk att användaren bildar sig en uppfattning av hur 
han/hon reagerar i en given situation och lär sig bemöta på ett visst sätt i den simulerade 
miljön. Sedan när en verklig situation inte blir som förväntat/inövat kan det finnas en risk att 
personen handlar fel vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Detta påverkar naturligtvis 
samhället i övrigt då fler personal inom olika verksamheter som möter hot och våld på sin 
arbetsplats kan komma att öva i simulerade miljöer. Därför är det av vikt att samla in 
information på ett tvärvetenskapligt plan och involvera användarna i så stor utsträckning som 
möjligt för att identifiera betydande faktorer samt att fundera kring vilka konsekvenserna kan 
bli. 

8.3 Metoddiskussion 

Genom att utgå ifrån de fyra avgörande faktorerna (Figur 1) fick datainsamlingen en bra grund 
för intervjufrågorna och vad som skulle observeras vilket ledde till att forskningsfrågan kunde 
besvaras. Detta kunde sedan analyseras mot teorin på ett strukturerat sätt, vilket även 
möjliggjorde att användarnas upplevelse av träningssimulatorns användbarhet och 
användarvänlighet kunde beskrivas. Därmed kunde användningen av VR i samband med 
träning av att hantera hot och våld på arbetsplatsen utvärderas, vilket var studiens syfte. 

En svårighet var att observationerna endast kunde bidra med en begränsad del eftersom  
användarna bar en hjälm som delvis täckte ansiktet. Följaktligen kunde inte reaktioner och 
känslor som visas med ansiktsuttryck observeras. Men det som ord och kroppsspråk kunde 
avslöja bidrog till att validera data från de andra metoderna. Detta kan vara något som 
behöver beaktas i framtida studier av VR, eftersom ansiktsuttryck är en del av 
kommunikationen (Allenwood 1979).  

Då studien genomfördes som en fallstudie under ett utvecklingsskede av träningssimulatorn 
kunde viktiga faktorer identifieras som har en stor betydelse för dess vidareutveckling. En 
tumregel för fallstudier är att resultatet även ska kunna generaliseras (Jensen & Sandström 
2016). I detta fall kan generalisering göras för de faktorer som främst är relevanta för mötet 
mellan människor, eftersom det gäller både i den verkliga världen och i den virtuella världen. 
Generalisering kan även göras för de funktioner som berör människors olika sätt att hantera 
olika situationer, eftersom de också återspeglas i verkligheten. Därmed kan studien fungera 
som stöd för utveckling av utbildning med VR för träning av riskfyllda situationer mellan 
människor, vilket också var studiens avsikt. 
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9 Slutsats 
Studien visade att kommunikation är den viktigaste faktorn för den upplevda användbarheten 
(Figur 6). Faktorer som individuella inställningar av tekniken samt funktionerna i 
träningssimulatorn påverkar möjligheterna till kommunikation på olika plan. Detta 
sammantaget påverkar upplevelsen av realism och följdaktligen den upplevda 
användbarheten. För den upplevda användarvänligheten (Figur 7) är de största 
påverkansfaktorerna utbildning och erfarenhet av att använda VR. Dessa faktorer påverkar 
även det upplevda behovet av stöd, både utifrån tidigare erfarenhet och möjlighet till 
förberedande utbildning. 

9.1 Framtida forskning 

De fyra kunskapsområdena (Realism, Utveckling och anpassning, Utbildningsstrategier och 
Vinster) som tidigare forskning har kretsat kring har främst baserats på användningen av VR i 
samband med träning av riskfyllda fysiska arbetsmoment i farliga miljöer. Men nu tar träning 
av riskfyllda situationer mellan människor klivet in i den virtuella verkligheten, där 
kommunikation är en central och mycket komplex del. Därför föreslås Kommunikation som 
ytterligare ett kunskapsområde för framtida forskning. 

Mer kunskap behövs om viktiga faktorer för denna typ av träning eftersom studien 
genomfördes under ett utvecklingsskede. Framtida träningssimulatorer skulle kunna innebära 
fler faktorer som är av vikt för användarnas upplevelser och därför föreslås fler studier som 
även skulle kunna jämföras med varandra. Det behövs även forskning om vilka andra tekniska 
komponenter som kan användas i samband med träning av hotfulla och våldsamma 
situationer mellan människor. Både för att förstärka upplevelsen av realism och för att kunna 
samla in data från användarna och den simulerade miljön. Kunskap om dess 
utbildningseffektivitet är också något som behöver studeras, eftersom det vid studiens 
tidpunkt inte fanns några färdiga träningssimulatorer för denna typ av träning.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide - Bakgrundsinformation 
 
 

 Hur ser upplägget ser ut för utbildningen/träningen?  
 
 

 Vad ska de lära sig?  
 
 

 Är läromålen som de ska försöka uppfylla baserade på någon teori? 
 
 

 Hur ser testupplägget ut? 
 
 

 Vilken är systemets nuvarande status? 
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Bilaga 2 
 

Observationsschema 
 

Agerande  (1/3)    Användare: 

 

Vilka svårigheter verkade användaren ha med: 

Tekniken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak 

Övningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak 
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Agerande (2/3)   Användare: 

 

Vad verkade användaren ha lätt med vad gäller: 

Tekniken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak 

Övningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak 

 



   37 

Reaktioner (3/3)   Användare: 

 
Reaktion på något oväntat  

Vilken var reaktionen? Vad orsakade reaktionen? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide - Användare 
 
Bakgrund 
Studien görs för att det saknas kunskap om hur VR fungerar i samband med träning av riskfyllda 
situationer människor emellan. En sådan riskfylld situation är hot och våld på arbetsplatsen. Syftet är 
att utvärdera användningen av VR i samband med träning av stressreducerande bemötande. 
Intervjuerna är en del i att utvärdera användarnas upplevelser, för att förstå vilka faktorer som är 
betydande för användningen av VR och dess användbarhet. 

 
 
Individuella skillnader 
som kan påverka användarnas uppfattningar av uppfattad användbarhet och upplevd lätthet att använda. 

 

 Vilken är din ålder? 

 Har du någon tidigare erfarenhet av VR? 

 På vilket sätt upplever du att du bäst tar till dig ny kunskap? 

 
Socialt inflytande TAM2 
sociala processer och mekanismer som vägleder användare i uppfattningen om olika aspekter av systemet. 

 

 Hur upplever du omgivningens uppfattning om att använda VR för att träna på 

stressreducerande bemötande? Hur påverkar det dig? 

 Hur upplever du att din status påverkas av att använda VR för den här typen av 

träning? 

 
Systemegenskaper TAM2 
som kan påverka användare att utveckla positiva/negativa uppfattningar om användbarheten eller lättheten 
att använda ett system. 
 

 Hur upplever du användningen av VR?  

 Hur väl upplever du att systemet utför det som den är tänkt att utföra? 

 Hur användbart upplever du systemet?  

 Hur väl upplever du att systemet kan användas i träningssyfte?  

 

Underlättande förhållanden 
organisationsstöd som underlättar användningen av ett system. 

 

 Vilket stöd upplever du behövs för användningen av systemet?  
 
 
Något övrigt som du tänker kring användning av VR? 
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Bilaga 4 
 

Samtyckesblankett  
Fallstudie om användning av Virtual Reality vid stressreducerande träning 
 
Jag studerar Informatik-programmet med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet i 
Östersund. Nu skriver jag min kandidatuppsats och därför söker jag nu deltagare att intervjua inom 
ramen för min studie.  
 
Tidigare forskning har uppmärksammat användning av Virtual Reality (VR) för träning av riskfyllda 
situationer inom främst industrin, där fokus har legat på riskfyllda arbetsmoment och miljöer samt 
handhavanden av maskiner och instrument. Denna studie kommer att fokusera kring riskfyllda 
situationer människor emellan, som hot och våld på arbetsplatsen. Syftet med studien är att 
utvärdera användningen av VR i samband med träning av att hantera hot och våld på arbetsplatsen 
genom stressreducerande bemötande. 
 
Deltagarnas identitet och arbetsplats kommer att hållas så konfidentiell som möjligt. Om du väljer att 
delta tar intervjun cirka 20 minuter och vi genomför den på en plats i anslutning till testlokalen där 
den kan spelas in. Du som deltagare kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 
orsak.  
 
Det är jag som genomför alla intervjuer, transkriberar och genomför alla analyser. Intervjumaterialet 
förvaras inlåst så det inte kan läsas av obehöriga och det behandlas med sedvanlig konfidentialitet 
under hela processen. Det inspelade materialet kommer att raderas efter transkriberingen. Endast 
jag som författare och min handledare har tillgång till materialet.  
 
Som deltagare har du även rätt att ta del av resultatet (min kandidatuppsats) efteråt, om du vill. Du 
får gärna kontakta mig eller min handledare om du behöver ytterligare information eller om du har 
frågor om studien.  
 
Tack på förhand för ditt deltagande!  
 

UPPSATSSKRIVARE: HANDLEDARE: 
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E-post:  Epost:  
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Samtycke till att medverka i ovanstående studie  
Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. Jag har fått information om att 
deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att behöva ange 
någon speciell orsak. 
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