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Förord 

Kandidatuppsatsen är skriven vid Mittuniversitetet under vårterminen 2019. Området har 
varit intressant att studera, främst eftersom ämnet är nytt och högaktuellt inom forskningen 
i dagsläget. 
 
Vi vill inleda med ett stort tack till Lena-Maria Öberg som har hjälpt till att kontakta 
respondenter till studien, men även som ett stöd innan och under arbetet. Ytterligare vill vi 
rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tog sig tid att medverka i studien samt 
personerna runt Simuleringsmiljö X. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Peter Mozelius som har varit ett stöd under 
arbetsprocessen. 
 
Dennis Paakkola & Robin Rännar 
2019–05–28 

  



    

Sammanfattning 
Digitala miljösimuleringar kan utföras med olika tekniker och de vanligaste teknikerna är 
virtual reality, augmented reality och mixed reality. Digitala miljösimuleringar har visat sig vara 
effektiva för att öva på kirurgi, industrimoment samt för militärövningar. Tidigare studier har 
visat att teknikvana är en faktor som påverkar om digitala miljösimuleringar kan användas 
effektivt. Således var syftet med studien att undersöka hur användare kan introduceras till 
digitala miljösimuleringar. För att uppnå syftet behövdes följande frågeställning besvaras: Hur 
kan en digital prototyp utformas för att introducera användare till digitala miljösimuleringar 
baserat på användares behov? Studien har utgått från design science som forskningsstrategi, 
vilket medförde att studien har utförts i tre faser: framtagning av krav, utveckling och 
utvärdering av digital prototyp. Framtagning av krav skedde genom en kvalitativ datainsamling 
i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna togs fram med hjälp av ett teoretiskt 
ramverk om digital kompetens. Intervjuerna resulterade i en kravspecifikation innehållande 
15 användarberättelser som prioriterades. 
 
Utifrån kravspecifikationen utvecklades en digital prototyp i utvecklingsmiljön Unity. 
Utvärderingen av den digitala prototypen genomfördes i två steg, där det första var att 
utvärdera internt och det andra steget var att utvärdera externt. Den externa utvärderingen 
genomfördes med respondenter som utförde ett användningstest av den digitala prototypen 
som resulterade i förslag till vidareutveckling. Men det resulterade även i att användare fick 
ökad kunskap och förmåga att se möjligheter med digitala miljösimuleringar. Slutsatsen är att 
användare kan introduceras till digitala miljösimuleringar genom en digital prototyp som 
utformats baserat på användares behov. 
 
Nyckelord: Digitala miljösimuleringar, Digitala simuleringsmiljöer, Digital prototyp, Digital 
competence model, Design science, Virtual reality, Augmented reality, Mixed reality 

  



Abstract 
Digital environmental simulations can be performed with different techniques and the most 
common technologies are virtual reality, augmented reality and mixed reality. Digital 
environmental simulations have proven to be effective in practicing surgery, industrial 
activities and for military exercises. Previous studies have shown that technology habits are a 
factor that affects whether digital environmental simulations can be used effectively. Thus, 
the purpose of the study was to investigate how users can be introduced to digital 
environmental simulations. To achieve the purpose, the following question was needed: How 
can a digital prototype be designed to introduce users to digital environmental simulations 
based on user needs? The study was based on design science as a research strategy, which 
meant that the study was carried out in three phases: development of requirements, 
development and evaluation of digital prototype. The production of requirements was made 
through a qualitative data collection in the form of semi-structured interviews. The interview 
questions were developed using a theoretical framework on digital competence. The 
interviews resulted in a requirement specification containing 15 user stories that were 
prioritized. 
 
Based on the requirement specification, a digital prototype was developed in the 
development environment Unity. The evaluation of the digital prototype was carried out in 
two stages, where the first was to evaluate internally and the second step was to evaluate 
externally. The external evaluation was conducted with respondents who carried out a use 
test of the digital prototype that resulted in proposals for further development. But it also 
resulted in users having increased knowledge and ability to see opportunities with digital 
environmental simulations. The conclusion is that users can be introduced to digital 
environmental simulations through a digital prototype designed based on user needs. 
 
Keywords: Digital environment simulations, Digital simulation environments, Digital 
Prototype, Digital competence model, Design science, Virtual reality, Augmented reality, 
Mixed reality 
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1 Introduktion 
Utvecklingen av tekniker för att skapa digitala miljösimuleringar har ökat och i takt med 
utvecklingen har även tillgängligheten ökat för företag och utbildningar. Några exempel på 
tekniker som används för att skapa digitala miljösimuleringar benämns som virtual reality, 
augmented reality och mixed reality (Maurya et al. 2019). Virtual reality definieras enligt Ho 
et al. (2018) som en digital simuleringsteknik som möjliggör för användaren att interagera med 
den digitala simuleringsmiljön som är genererad av en dator. Ytterligare ett alternativ för att 
skapa digitala miljösimuleringar är genom att utrusta ett fysiskt rum med 360° bildvisualisering 
och 360° ljudsystem. Därmed kan digitala miljösimuleringar användas för olika moment inom 
utbildningar och där kan användaren få kunskap som de annars inte har möjlighet att 
tillhandahålla (Mikropoulos & Natsis 2011). Digitala miljösimuleringars appliceringsområden 
och omfattning har de senaste åren ökat (Ho et al. 2018). I skrivande stund används digitala 
miljösimuleringar inom ett flertal olika områden som exempelvis för att utföra olika 
militärövningar, industrimoment, pilotträning och olika utbildningsmoment (Gulec et al. 2018; 
Pedram et al. 2018). 
 
Digitala miljösimuleringar skapar möjligheten att öva på scenarier som är svåra att träna på i 
verkligheten (Hoareau et al. 2017; Pedram et al. 2018). Inom vissa scenarier har det visat att 
övningar och utbildningar i digitala miljösimuleringar är effektivare än traditionell träning 
(Chiluisa et al. 2018). Utöver effektiviteten har det även framkommit att digitala 
miljösimuleringar är tidsbesparande och kostnadseffektiva i jämförelse mot traditionella 
metoder (Ho et al. 2018). En faktor som påverkar effektiviteten på utbildningar och övningar 
i digitala miljösimuleringar är användarens teknikvana (Ho et al. 2018). Teknikvanan påverkar 
effektiviteten genom att inlärningsförmågan ökar samt att inlärningskurvan minskar (Jung & 
Ahn 2018; Ho et al. 2018). 
 
Användarens teknikvana är inte den enda faktorn som påverkar effektiviteten utan även att 
användare har olika inställningar till att lära sig att använda nya tekniker (Zhang 2017). 
Teknikvana och användarens inställning till att använda nya tekniken innefattas i begreppet 
digital kompetens. Vidare menar Krumsvik et al. (2016) att användarens digitala kompetens 
påverkar om tekniken används effektivt. Begreppet digital kompetens är ett komplext 
begrepp som beskriver hur van användaren är att använda digital teknik och datorer (Zhong 
2011; Hatlevik & Christophersen 2013; Gentikow 2015). Således är det viktigt att identifiera 
användarens digitala kompetens för att förstå användarens behov för att lyckas introducera 
dem till nya tekniker. 
 
Den nuvarande forskningen har identifierat att det kan vara en fördel om användaren får testa 
tekniken innan den ska användas som ett stöd i arbetsprocessen eller i utbildningen (Buttussi 
& Chittaro 2018). Det är inte alltid möjligt för användaren att testa digitala miljösimuleringar 
innan en övning ska utföras. Därmed väcks frågan om det går att introducera användare 
genom att utforma en digital prototyp baserad på användares behov. Resultatet av studien 
kan potentiellt bidra till kunskap om hur användare kan introduceras till digitala 
miljösimuleringar samt förslag till framtida studier. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur användare kan introduceras till digitala 
miljösimuleringar. Det har visat sig att den digitala kompetensen skiljer sig från användare, 
vilket gör att det är viktigt att identifiera olika behov för att skapa en introduktion som 
fungerar för olika användare. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur kan en digital prototyp utformas för att introducera användare till digitala 
miljösimuleringar baserat på användares behov? 

1.3 Övergripande disposition 
Dispositionen är strukturerad genom att det första kapitlet behandlar introduktion till ämnet 
och området. Det andra kapitlet beskriver utökad bakgrund. Det tredje kapitlet presenterar 
teoretiska ramverket samt den teoretiska modellen som har använts. Kapitel fyra beskriver 
metodvalet och varför tillvägagångssättet valdes för studien samt vilken simuleringsmiljö som 
har studerats. Kapitel fem presenterar resultatet och analysen av de utförda intervjuerna. 
Kapitel sex presenterar utvecklingen av den digitala prototypen som baserades på resultatet 
och analysen av de utförda intervjuerna.  Kapitel sju presenterar utvärderingen av den digitala 
prototypen som har utvecklas. I kapitel åtta diskuteras resultatet av studien, metodvalet samt 
samhällsetiska aspekter. Kapitel nio presenterar slutsatserna av studien och förslag till 
framtida studier. I de två sista kapitlen, presenteras referenserna som har använts samt 
bilagor som består av en samtyckesblankett, intervjufrågor samt utvärderingsfrågor. 
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2 Utökad bakgrund 
I dagsläget används det olika tekniker för att skapa digitala miljösimuleringar (Maurya et al. 
2019). Virtual reality, Aumented reality och Mixed reality är några tekniker som används för 
att simulera olika digitala miljösimuleringar. Nedan presenteras förklaringar av teknikerna och 
vad skillnaden är. 

2.1 Virtual reality 
En teknik som används för att skapa digitala miljösimuleringar benämns virtual reality (VR). 
Sacks et al. (2013) beskriver VR som en teknik där datorer, mjukvara och kringutrustning 
samspelar för att skapa en miljösimulering. Den simulerade miljön skapar en känsla av 
omslutenhet och närvaro hos användaren (Riva et al. 2007; Borsci et al. 2016). Det som gör 
att VR är en intressant digital miljösimulering är att den virtuella miljön kan efterlikna den 
verkliga miljön i en hög grad (Hoareau et al. 2017). Ytterligare möjliggör VR att användaren 
kan uppleva en virtuell version av verkliga objekt och simulerade scenarier (Borsci et al. 2016). 
VR gör det möjligt för användare att utforska och interagera med olika objekt i den simulerade 
miljön, och det är en anledning till att tekniken har blivit allt mer populär (Borsci et al. 2016; 
Ogbuanya & Onele 2018). 

2.2 Augmented reality 
Ytterligare en digital miljösimuleringsteknik som används benämns augmented reality (AR). 
Azuma (1997) definierade AR som olika 3D-objekt som är integrerade i en verklig 3D-miljö. 
Azuma et al. (2001) utvecklade definitionen och skriver att AR handlar är en kombination av 
datorsimulerade och verkliga objekt i en verklig miljö. FitzGerald et al. (2013) anser att 
definitionen av AR är en bra utgångspunkt för att förstå konceptet med AR, men tillägger att 
AR handlar om att sammanfoga den digitala informationen med den verkliga miljön. Den 
datorsimulerade miljön måste registrera, justera samt synkronisera de datorsimulerade 
objekten så de samspelar med den verkliga miljön i realtid (Azuma et al. 2001). Därmed är en 
kritisk faktor inom AR samspelet mellan de datorsimulerade objekten och sammanhanget, 
skulle något ändras måste även de datorsimulerade objekten ändra på hur det ser ut i 
sammanhanget (FitzGerald et al. 2013). Maurya et al. (2019) skriver att AR är ett verktyg som 
gör det möjligt för användaren att uppleva och se digital information i den verkliga världen. 
Digitala informationen kan användas till att skapa olika typer av designkoncept i form av 3D-
modeller, för att visa användare hur produkter eller objekt kan designas (Maurya et al. 2019). 

2.3 Mixed reality 
Den tredje tekniken som används för att skapa digitala miljösimuleringar går under 
benämningen mixed reality (MR). Termen myntades på mitten av 90-talet, definitionen av MR 
är det som uppstår mellan en virtuell miljö och den verkliga miljön (Lindgren & Johnson-
Glenberg 2013). Vidare nämner Lindgren och Johnson-Glenberg (2013) att definitionen är 
bred och att det finns en mängd olika tillämpningar. Maurya et al. (2019), Rogers et al. (2002) 
och Wu et al. (2019) förklarar att MR är en kombination av både VR och AR, som gör det 
möjligt att interagera med den datorsimulerade miljön genom fysiska föremål. Konkret kan 
MR används för att visa upp 3D information som till exempel olika datorsimulerade objekt 
som sedan går att interagera med likt ett fysiskt föremål (Maurya et al. 2019). MR har visat 
potential att underlätta för användare att få tillgång till en komplex teknisk kunskap genom 
en förenklad process (Maurya et al. 2019).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Under det senaste årtiondet har olika tekniker utvecklats snabbt och fått en allt större 
betydelse i samhället (Hatlevik & Christophersen 2013). Framstegen inom utvecklingen har 
resulterat i att det finns stora möjligheter att förbättra utbildningskvalitén, exempelvis på olika 
skolor. Ett exempel är myndigheterna i Norge som finansierade stora summor pengar på olika 
tekniker för att förbättra utbildningskvalitén, men tekniken användes inte på ett effektivt sätt. 
En anledning är att användare inte har fått en grundläggande förklaring av tekniken, vilket 
medför att de inte kan använda tekniken effektivt (Krumsvik et al. 2016). 
 
Begreppet digital kompetens är ett begrepp som innefattar många olika koncept. Några av 
dessa är: digitala färdigheter, datorfärdigheter och digital kunnighet (Zhong 2011; Hatlevik & 
Christophersen 2013; Gentikow 2015). Digital kompetens innefattar användarens kompetens 
att konsumera teknik för att kunna få tillgång till information, hur användare behandlar och 
utvärderar insamlad information (Hatlevik & Christophersen 2013). Digital kompetens kan 
beskrivas som hur användare kan producera och kommunicera med digitala verktyg (Hatlevik 
& Christophersen 2013). Därmed varierar den digitala kompetensen mycket beroende på 
vilken användare som ska använda tekniken, nedan presenteras en teoretisk modell om digital 
kompetens. 

3.1 Teoretisk modell 
Det finns tekniker som har potential att effektivisera och underlätta undervisning för lärare, 
men det uppstår problematik för att lärarna inte förstår hur tekniken ska användas (Krumsvik 
2008). Därmed är det viktigt att lärare blir introducerade till tekniken och får den digitala 
kompetensen som krävs för att förstå nyttan. Baserat på svårigheterna med digital kompetens 
utvecklade Krumsvik (2008) en modell som kan användas för att identifiera användarens 

nuvarande digitala kompetens. Förutom att identifiera användare digitala kompetens 
beskriver modellen att användare måste förstå vad tekniken kan bidra med för att användare 
skall kunna se nyttan med att använda tekniken som ett stöd (Krumsvik 2008). Modellen 
benämns som digital competence model och nedan presenteras modellen samt förklaringar. 

 

 
Figur 1 - Digital competence model (Krumsvik 2008) 
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Enligt Krumsvik (2008) finns det fyra olika kärnor i modellen men endast tre kärnor illustreras 
i modellen. Modellen visar att digital kompetens kan mätas i två separata axlar, 
självmedvetenhet och praktisk färdighet bildar en kärna beroende på vart användaren 
befinner sig på de två axlarna. Den första kärnan bildas när användaren befinner sig längst ner 
på båda axlarna. Det första steget fokuserar därmed på att undersöka om användaren har 
kunskaper om hur det digitala verktyget fungerar samt hur det är tänk att användas. Den andra 
kärnan bildas när användaren befinner sig näst längst ner på båda axlarna. Det andra steget 
handlar om att användaren har den grundläggande kunskapen om det digitala verktyget men 
inte kunskap om hur verktyget ska användas i praktiken. Den tredje kärnan bildas när 
användaren befinner sig näst högst upp på båda axlarna. Det tredje steget handlar om att 
användaren har kunskapen som krävs för att använda verktyget och kunskapen om hur 
verktyget ska användas i praktiken. Den fjärde kärnan bildas när användaren befinner sig högst 
upp på båda axlarna. Det fjärde steget på de två axlarna handlar om att användaren har hög 
kunskap om det digitala verktyget och har en förståelse hur det går att förmedla kunskapen 
vidare till andra användare. Således användes modellen i studien som hjälp till att utforma av 
intervjufrågor för att lyckats identifiera olika behov beroende på olika digitala kompetenser. 
Teorin har även använts till att analysera det empiriska materialet för att hitta stöd till de 
uttryckta behoven genom att koppla behoven till de olika kärnorna och stegen i modellen 
beroende på hur behovet uttrycktes. 
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4 Metod 
Studiens frågeställning var att undersöka hur en digital prototyp kan utformas för att 
introducera användare till digitala miljösimuleringar baserat på användares behov. Studien 
strukturerades med design science, vilket innebar att arbetet delades upp i olika faser 
(Johannesson och Perjons 2012). Nedan presenteras en översikt av design science samt hur 
det hur det har tillämpats i studien. 

 
Figur 2 - Översikt av design science (Johannesson & Perjons 2012, 36) 

Modellen av design science som är framtagen av Johannesson och Perjons (2012) innehåller 
en struktur som delar upp arbetet och utvecklingen i fem faser. De olika faserna behandlar: 
identifiering av problem, framtagning av krav för produkten, design och utveckling av 
produkten, demonstration av produkten samt utvärdering av produkten. Design science 
stödjer sammanslagning av de olika faserna (Johannesson & Perjons 2012). Studien har främst 
fokuserat på kravinsamling och utveckling för att identifiera användares olika behov. Därav 
har modellen i Figur 2 anpassats genom att kombinera olika faser, resultatet blev att studien 
delades upp i tre faser. Den första fasen innefattade både identifiering av problem samt 
framtagning av krav för prototypen. Den andra fasen var design och utveckling av prototypen 
som baserades på de data som arbetades fram i föregående fas. Den sista fasen var att 
demonstrera och utvärdera den utvecklade prototypen och besvara frågeställningen i studien. 

4.1 Framtagning av krav för prototypen 
Den första fasen i studien var att samla in data som kunde besvara syftet med studien. Syftet 
med studien var att undersöka hur användare kan introduceras till digitala miljösimuleringar. 
För att uppnå syftet utformades frågeställningen; hur kan en digital prototyp utformas för att 
introducera användare till digitala miljösimuleringar baserat på användares behov? 
Utgångspunkten för att besvara frågeställning i studien var att utgå från en befintlig 
simuleringsmiljö och denna studie har utgått från Simuleringsmiljö X.  
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4.1.1 Simuleringsmiljö X 
Simuleringsmiljön som studien har utgått ifrån är ett rum som är utrustat med möjligheten att 
skapa digitala miljösimuleringar. Uppbyggnaden och designen av simuleringsmiljön gör det 
möjligt att simulera olika miljöer och händelser som kan återanvändas upprepade gånger. 
Simuleringen förstärks genom olika funktioner som vibrationer, dofter, 360° ljudsystem, 
ljussättning och temperatur samt 360° visualisering som sker med hjälp av projekterade bilder 
på väggarna i rummet. Funktionerna simulerar de mänskliga sinnena och därav är 
funktionerna en bidragande faktor till att digitala miljösimuleringen blir verkligare för 
användare. 
 
Vid en övning i simuleringsmiljön styrs simuleringen från ett intilliggande kontrollrum. 
Övningsdeltagarna får en genomgång av vad övningen går ut på innan de får kliva in i 
simuleringsrummet där de får utföra en uppgift. Kontrollrummet kan kommunicera med 
övningsdeltagarna under övningen genom att prata i en mikrofon, vilket gör att 
kontrollrummet kan interagera med övningsdeltagarna. Det finns även möjlighet att spela in 
både ljud och bild när människor använder simuleringsmiljön. Med hjälp av det inspelade 
materialet går det att studera hur människor agerar och tolkar olika situationer, därav kan 
simuleringsmiljön användas för både lärande och övningssyfte. Utöver möjligheten att skapa 
scenarier som efterliknar verkligheten är målet att simuleringsmiljön ska kunna användas till 
allt ifrån olika forskningsprojekt, samverkansövningar, workshops, temadagar, föreläsningar 
och övningar för studenter, kunder och medarbetare. 

4.1.2 Metod för datainsamling 
Datainsamlingsmetoden har en stor och avgörande roll för resultatet och det bör ifrågasättas 
vilken metodik som är bäst lämpad för att samla in de data som studien kräver (Denscombe 
2018). Således övervägdes det noggrant vilken data som var bäst lämpad för studien, för att 
sedan välja en lämplig datainsamlingsmetod. Baserat på de data som studien kräver för att 
uppnå syftet utgick datainsamlingen från en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen valdes 
eftersom studien krävde ett mindre antal respondenter, vilket den kvalitativa ansatsen stöder 
(Denscombe 2018). Wallén (1996) och Denscombe (2018) lyfter att en kvalitativ studie främst 
syftar till att identifiera människors upplevelser. Wallén (1996) menar att intervjuer är ett 
passande verktyg för att uppnå detta. Genom intervjuer har respondenterna möjlighet att 
uttrycka sina åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2018). Intervjuer 
användes främst för att samla in olika synpunkter och åsikter från respondenterna angående 
digitala miljösimuleringar. 

4.1.3 Urval 
Urvalet skedde med hjälp av ett subjektivt urval av respondenter, detta medförde att 
respondenterna blev handplockade (Denscombe 2018). Det subjektiva urvalet syftar till att 
rikta in studien på ett mindre antal respondenter som har valts ut för deras kunskap. Detta 
medförde att urvalet av respondenterna har relevanta kunskaper och erfarenheter. 
Urvalsmetoden användes främst eftersom det fanns en kontaktperson som hade kännedom 
om respondenter som har den kunskapen som krävs, vilket Denscombe (2018) anser är viktigt 
att ha i åtanke. Kontaktpersonen skickade ut e-post till respondenter som arbetar med olika 
delar av digitala miljösimuleringar samt till potentiella användare. Detta resulterade i att 
samtliga respondenter var personer som arbetar med digitala miljösimuleringar eller 
potentiella användare. Kontaktpersonen bokade även in intervjuer med respondenterna. 
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4.1.4 Respondenter 
Det subjektiva urvalet resulterade i att sju respondenter med olika yrkesroller valdes ut och 
intervjuades. Syftet med att respondenterna hade olika yrkesroller var för att samla in olika 
behov till utformandet av prototypen. Studien har eftersträvat att det ska vara en jämn 
representation mellan de olika könen, vilket resulterade i fyra kvinnor och tre män. Samtliga 
respondenter är bosatta i Sverige och är över 18 år. Nedan presenteras respondenterna som 
har deltagit: 
 
Tabell 1 - Respondenter 

Respondent Kön Yrkesroll Cirka antal år i yrket 

1 Man Adjunkt 15 år 

2 Kvinna Verksamhetsansvarig 1,5 år  

3 Man Teknikansvarig 6 månader 

4 Kvinna Säkerhetssamordnare 1,5 år 

5 Man Krisberedskap 20 år 

6 Kvinna Informationssäkerhet 8 månader 

7 Kvinna Säkerhetssamordnare 2 år 

4.1.5 Semistrukturerade intervjuer 
Studiens syfte och frågeställning resulterade i att semistrukturerade intervjuer användes som 
datainsamlingsmetod. Den teoretiska modellen som presenterades under kapitel tre 
användes som utgångspunkt för att undersöka vilken introduktion användare behöver till 
digitala miljösimuleringar. Teorin användes även som en grund för att formulera 
intervjufrågor som baserades på den teoretiska modellens olika kärnor och steg. Detta 
medförde att teorin fungerade som en grund för att identifiera vad användare behöver för 
information i den digitala prototypen för att introduceras till digitala miljösimuleringar. Under 
intervjuerna användes det 11 intervjufrågor med tillhörande underfrågor, se bilaga 1. 
Intervjuerna började med att respondenten fick information om studien syfte, hur data samlas 
in och bearbetas samt att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst, detta 
genom en samtyckesblankett, se bilaga 2. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte med en respondent åt gången, med 
undantag för en intervju där två respondenter intervjuades samtidigt. Under de 
semistrukturerade intervjuerna uppmanades respondenterna att uttrycka deras åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter för att studien kräver att förstå de olika 
respondenterna på djupet. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade var frågeställningen 
flexibel, där respondenten fick möjlighet att utveckla sina tankar och idéer. Ytterligare en 
fördel var att intervjuerna gick att anpassa beroende på respondenternas svar, vid vissa 
intervjuer ställdes inte samtliga frågor. Anledningen var att intervjutiden inte skulle överskrida 
60 minuter, vilket skulle kunna få respondenten att tappa fokus. Intervjuerna spelades inte in, 
istället användes endast fältanteckningar. 
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4.1.6 Fältanteckningar 
Ett vanligt sätt att anteckna ner svaren under intervjuerna är med hjälp av fältanteckningar 
enligt Denscombe (2018), vilket användes under samtliga intervjuer. Fältanteckningar ansågs 
som ett lämpligt sätt att anteckna svaren eftersom om bild och ljud spelas in finns det en risk 
att respondenten känner sig hämmade (Denscombe 2018). Fältanteckningar användes för att 
sammanställa svaren från intervjuerna och anteckningarna skrevs i separata dokument för att 
inte blanda ihop svaren från de olika respondenterna. 
 
Efter avslutad intervju kontrollerade fältanteckningarna gemensamt, därefter överfördes 
anteckningarna till ett nytt dokument. Om felaktigheter fanns i fältanteckningarna var det 
möjligt att korrigera felaktigheterna medan svaren låg färskt i minnet. Däremot om kontrollen 
av fältanteckningarna ske vid ett senare tillfälle, är det nästan omöjligt att komma ihåg i vilken 
kontext svaren framkom vilket gör fel svåra att korrigera (Denscombe 2018). 

4.1.7 Dataanalys 
En viktig utgångspunkt för att analysera kvalitativa data är att organisera och förbereda data 
inför analysen (Denscombe 2018). Det första steget i analysen var att renskriva det insamlade 
materialet som framkom under intervjuerna i separata dokument för att särskilja svaren från 
respondenterna. När materialet var renskrivet och organiserat var nästa steg att analysera 
dokumenten. Analysen skedde tematiskt eftersom frågeställningen i studien var att 
undersöka; hur kan en digital prototyp utformas för att introducera användare till digitala 
miljösimuleringar baserat på användares behov. En tematisk analys beskrivs som en metod 
för att identifiera olika mönster och teman inom det insamlade materialet (Braun & Clarke 
2006; Denscombe 2018). Därav ansågs den tematiska analysmetoden att vara rätt 
angreppssätt för studien. 
 
Tillvägagångssättet för den tematiska analysen var att systematiskt analysera varje intervju 
för att identifiera teman och mönster. För att identifiera teman och mönster tolkades 
materialet kritisk genom ett ifrågasättande synsätt, vilket resulterade i att endast teman och 
mönster som besvarade frågeställningen identifierades. Därefter antecknades de olika teman 
och mönster som besvarade frågeställningen ner i en tabell med en förklaring till varför temat 
eller mönstret behövs i den digitala prototypen. Teman och mönster som framkom under 
analysen hade en tydlig relation för att besvara forskningsfrågan, vilket enligt Braun & Clarke 
(2006) anses vara krav för att det ska kunna vara ett tema. När analysen av samtliga intervjuer 
var slutförd ställdes samtliga teman och mönster mot teorin Digital competence modell av 
Krumsvik (2008). Syftet med att ställa teman och mönster mot teorin var för att hitta stöd från 
teorin. Anledningen till att teorin ställdes mot teman och mönster efter att samtliga intervjuer 
hade analyserats var för att teman och mönster som inte teorin stödjer inte skulle filtreras 
bort. 
 
Efter att teorin digital competence modell av Krumsvik (2008) var kopplad till teman och 
mönstren genomfördes en renskrivning av samtliga teman och mönstren för att formulera 
krav och önskemål. Resultatet av renskrivningen var 17 olika krav och önskemål, därefter 
formulerades samtliga krav och önskemål till användarberättelser. Formuleringen av samtliga 
användarberättelser är baserade på: 

Som en [roll] vill jag [mål] så att jag kan [anledning] 
(Eriksson 2008b, 147) 
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Detta medförde att samtliga krav formulerades kortfattat med ett enkelt språk, vilket 
användarberättelser stödjer (Eriksson 2008b). Användarberättelser används som ett underlag 
för prioriteringen och baserades på hur många respondenter som har nämnt kravet eller 
önskemålet samt om teorin stödjer användarberättelsen. Slutligen utformade samtliga 
användarberättelser en kravspecifikation som användes till utformandet av den digitala 
prototypen. 

4.2 Design och utveckling av prototypen 
Den andra fasen i studien innebar att utveckla och designa den digitala prototypen baserat på 
kravspecifikationen. Det första steget var att tillsammans undersöka vilken utvecklingsmiljö 
som skulle användas för utvecklingen. Tillvägagångssättet för valet av utvecklingsmiljö 
baserades på vilken form av information som respondenterna behövde i den digitala 
prototypen samt hur informationen skulle illustreras. Unity användes som utvecklingsmiljö för 
att utveckla den digitala prototypen. Delning av kod under utvecklingen skedde med hjälp av 
det inbyggda verktyget i Unity. Under utvecklingen har samtliga delningar av kod 
kommenteras i form av vad som uppdateringen innefattade. 

4.2.1 Arbetssätt och arbetsmetoder 
Det andra steget under utvecklingsfasen var att bestämma ett arbetssätt och arbetsmetoder. 
Under utvecklingsprocessen strukturerades arbetet med hjälp av sprintar som innehöll 
användarberättelser, sprintarna delades upp i två där respektive sprint var en vecka lång. 
Därefter togs ett beslut att dela upp användarberättelserna i mindre aktiviteter i de olika 
sprintarna, vilket användarberättelser stödjer (Eriksson 2008b).  
 
Arbetet strukturerades med hjälp av OneNote där användarberättelser delades upp i mindre 
aktiviteter. När utvecklingen av aktiviteten var klar markerades användarberättelsen i 
OneNote som klar i form av en markering samt vem som slutförde aktiviteten. Efter avslutad 
sprint gick samtliga aktiviteter igenom för att säkerställa att aktiviteterna var slutförda. 
Utvecklingen delades upp genom att en fick fokusera på skrivandet och den andra fick 
fokusera på utvecklandet av prototypen. 

4.3 Utvärdering av prototypen 
Den tredje fasen i studien innebar att utvärdera om prototypen kan besvara frågeställningen 
i studien; hur kan en digital prototyp utformas för att introducera användare till digitala 
miljösimuleringar baserat på användares behov. Utvärderingen av den digitala prototypen 
strukturerades i två steg. Det första steget var att internt gå igenom och kontrollera om 
samtliga användarberättelser från kravspecifikationen fanns med i prototypen. Samtliga 
användarberättelser diskuterades internt genom att testa digitala prototypen för att 
undersöka om användarberättelsen fanns med. De användarberättelser som inte fanns med i 
prototypen användes som förslag till framtida utveckling. 

4.3.1 Utvärderingsrespondenter 
Den digitala prototypen utvärderades därefter externt med hjälp av fyra respondenter som 
utförde ett användningstest. Utvärderingsrespondenterna kontaktades genom det interna 
nätverket och var främst användare som inte är vana vid digitala miljösimuleringar, för att 
utvärdera om syftet med studien uppnåtts. Nedan presenteras respondenterna och deras 
tidigare kunskaper om digitala miljösimuleringar. 
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Tabell 2 - Utvärdering respondenter 

Utvärderings 
respondent  

Kön Tidigare erfarenheter av digitala miljösimuleringar 

1 Kvinna Ja 

2 Kvinna Nej 

3 Kvinna Nej 

4 Man Nej 

4.3.2 Användningstest 
Syftet med att utföra ett användningstest med olika respondenter var för att utvärdera om 
prototypen kan vara användbar och besvara syftet i studien, samt för att identifiera nya krav 
som skulle kunna förbättra digitala prototypen. Således användes användningstest eftersom 
Eriksson (2008a) skriver att det är ett effektivt sätt att utvärdera användbarheten hos ett 
system eller hos en prototyp. Användningstestet påbörjades med en kortare introduktion där 
respondenterna fick svara på två frågor för att sedan testa prototypen. Testet avslutades med 
att fråga respondenterna vad de hade för åsikter om prototypen samt om de anser att deras 
kunskap om digitala miljösimuleringar har förbättrats. För fullständig information och 
strukturering av användningstestet, se bilaga 3. Under användningstestet uppmanades 
respondenterna att ”tänka högt” när de testade prototypen, vilket är ett vanligt sätt att 
utvärdera om system fungerar som tänkt och uppfyller syftet (Eriksson 2008a). Anledningen 
till att använda ”tänka högt” test var för att respondenterna skulle uttrycka sina tankar och 
åsikter utan att tänka efter. Det som framkom när respondenterna ”tänkte högt” antecknades 
i separata dokument. Anteckningarna bestod främst av citat som respondenterna uttryckte 
under testet. 
 
När samtliga användningstest var slutförda sammanställdes samtliga anteckningar i ett 
gemensamt dokument. Det gemensamma dokumentet bestod av citat och svar på 
utvärderingsfrågorna, se bilaga 3. Därefter jämfördes samtliga citat och svar mot varandra för 
att hitta gemensamma svar som kunde besvara frågeställningen, men även för att identifiera 
nya behov för framtida utvecklingen av digitala prototypen. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Den data som krävdes för studien samlades in med hjälp av intervjuer och därmed fanns 
följande fyra forskningsetiska principer: 

 Studien skyddar de olika deltagarnas intressen 

 Studien garanterar att deltagarens deltagande i studien var frivilligt och baserad på 
ett samtycke som deltagaren blev informerad om 

 Resultatet av studien undvek att göra falska förespeglingar och bedrivas med 
vetenskaplig integritet 

 Studien följer den nationella lagstiftningen 

Dessa fyra forskningsetiska huvudprinciper är framtagna av Denscombe (2018). Den första 
principen behandlades genom att all data som framkom under intervjuerna anonymiserades 
och hanterades konfidentiellt. Anledningen bakom detta var för att forskningen inte ska kunna 
komma att skada respondenterna, vilket är viktigt att garantera skriver Denscombe (2018). 
Den andra principen behandlades genom att informera respondenten att deltagandet var 
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frivilligt, informera syftet med studien samt att respondenten har rätt till att avbryta 
deltagandet. Därmed fick respondenten fick skriva under en samtyckesblankett för att medge 
sitt samtycke i studien, se bilaga 2. Den tredje principen behandlades genom att informera 
respondenterna att de har möjlighet att få tillgång till resultatet av studien. Den fjärde 
principen behandlades genom att säkerställa att den insamlade data lagras och hanteras 
konfidentiellt samt att studien inte berör ett känsligt ämne. 

  



13 

 

5 Kravställning för digital prototyp 
Intervjuerna med de sju respondenterna resulterade i 15 användarberättelser som baserades 
på uttalanden av respondenterna. Nedan presenteras det hur svaren från respondenterna har 
tolkats för att sedan formulera användarberättelser. 
 

Användarberättelse 1 
Flertalet av respondenterna upplevde svårigheter att se potentialen med Simuleringsmiljö X. 
Teorin digital competence model av Krumsvik (2008) menar att användare behöver förstå vad 
tekniken kan bidra med för att de ska kunna se nyttan med att använda tekniken som stöd. 
Således genom att visa för användaren vilka områden som det går att öva på i 
simuleringsmiljön kan de få en bättre förståelse för vad Simuleringsmiljö X kan bidra med för 
nytta. 
 
Tabell 3 - Användarberättelse 1 - Simuleringsområden 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att potentialen med digitala miljösimuleringar 
behöver förklaras för användare. 
 
Respondent 2 & 3 menar att det behövs visas att den digitala 
miljösimuleringen kan utspela sig i olika miljöer och på olika platser. 
 
Respondent 4 menar att det finns flera scenarier som behövs övas på, 
men som det i dagsläget inte finns någon övning för. Respondenten tror 
att detta beror på att det är svårt att öva på dessa scenarier. 
Respondenten menar att det bör informeras om vilka miljöer som kan 
simuleras. 
 
Respondent 5 har svårt att se vilka möjligheter det finns med 
simuleringar i Simuleringsmiljö X. 
 
Respondent 6 ser inte vilken praktisk nytta Simuleringsmiljö X kan bidra 
med. 
 
Respondent 7 ser inte hur Simuleringsmiljö X kan bidra till deras behov 
av att träna på olika övningar. 

Som användare behöver jag se 
vilka områden det går att öva på i 
simuleringsmiljön, för att förstå 
vilka potentialer och möjligheter 
det finns med simuleringsmiljön. 

 
Användarberättelse 2 
Ett flertal av respondenterna ser inte möjligheterna med Simuleringsmiljö X och behöver veta 
vilka möjligheter som finns. Några av respondenterna vill se exempel på övningar som går att 
utföra i en simuleringsmiljö. Teorin digital competence model av Krumsvik (2008) stödjer att 
användare behöver förstå vad tekniken kan bidra med för att kunna se nyttan med att 
använda tekniken. Genom att visa exempel på övningar i Simuleringsmiljö X för användare kan 
det väcka tankar och idéer på hur simuleringsmiljön kan användas. 
 
Tabell 4 - Användarberättelse 2 - Simuleringsövningar 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att det behövs illustreras vad som går att göra i 
Simuleringsmiljö X så användare kan förstå potentialen.  
 

Som användare behöver jag se 
exempel på övningar i 
simuleringsmiljön, för att väcka 
tankar och idéer på hur 
simuleringsmiljön kan användas. 
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Respondent 2 & 3 menar att det är lätt att fokusera på tekniken i 
simuleringsmiljöer och inte på vad som går att göra. Det skulle behövas 
exemplifieras med hjälp av olika typer av scenarier.  
 
Respondent 4 har svårt att se hur övningar i Simuleringsmiljö X kan 
appliceras och anpassas utifrån olika behov. 
 
Respondent 5 vill veta möjligheterna med Simuleringsmiljö X, vad kan 
egentligen simuleras? 
 
Respondent 6 ser inte möjligheterna med Simuleringsmiljö X och menar 
information behövs för att väcka tankar och idéer om vad som är 
möjligt. 
 
Respondent 7 ser inte hur praktiska moment skall kunna övas på i 
Simuleringsmiljö X för att ytan är begränsad. 

 
Användarberättelse 3 
Flertalet av respondenterna nämner att det är lätt att glömma bort syftet med en övning, det 
är lätt att fokus istället hamnar på tekniken. Respondenterna tycker att om en övning sker i 
en simuleringsmiljö måste syftet framgå tydligt, för att användare ska förstå vad som 
förväntas. Teorin digital competence model av Krumsvik (2008) stödjer att användare behöver 
förstå varför de ska utföra något med hjälp av teknik. Användaren kan få lättare att fokusera 
på resultatet av övningen om syftet med övningen tydligt förmedlas. 
 
Tabell 5 - Användarberättelse 3 - Syftet med simuleringen 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att de som utför övningar behöver få en 
introduktion där nyttan och syftet med övningen förmedlas. 
 
Respondent 2 & 3 nämner att användare blir osäkra på vad som skall 
utföras i övningen. Användarna blir lätt fokuserade på tekniken och 
syftet glöms bort. Fokus bör vara på varför övningen genomförs. 
 
Respondent 4 tror att syftet med övningen kan försvinna och att fokus 
istället läggs på effekterna, vilket leder till att trovärdigheten försvinner 
i miljösimuleringen. Respondenten menar att fokus bör vara på vad som 
är rimligt i miljön och vilken typ av övning som skall utföras. 
 
Respondent 5 menar att syftet med övningen försvinner om fokuset 
ligger på tekniken. 
 
Respondent 6 anser att syftet med övningen bör informeras och tror att 
det kan resultera i att användare ser möjligheter och nyttor med 
övningen. 
 
Respondent 7 menar att syftet och förväntningar med övningen måste 
förmedlas till användarna som utför övningen. 

Som användare behöver jag 
förstå syftet med övningen i 
miljösimuleringen, för att inte 
tappa fokus på resultatet av 
övningen. 

 
Användarberättelse 4 
Flertalet av respondenterna menar att användare som ska utföra en övning behöver få 
likadana introduktioner till övningen. Respondenterna tycker att introduktionen till övningen 
behöver innehålla information om scenariot, utrustning som ska användas och information 
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för att användarna förstår att det är en övning. Teorin digital competence model av Krumsvik 
(2008) stödjer att användare behöver få rätt förutsättningar för att förstå tekniken, för att 
skapa förutsättningar att använda tekniken i praktiken och inte endast teoretiskt. Genom att 
förmedla grundförutsättningarna för övningen kan användarna som ska utföra övningen 
förstå hur övningen går till samt vad som förväntas. 
 
Tabell 6 - Användarberättelse 4 - Grundförutsättningar  

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att det är viktigt att de som skall utföra en övning 
får information om scenariot och vilka funktioner som användaren 
förväntas använda. 
 
Respondent 2 & 3 är osäkra på hur användare kan reagera vid det första 
möte med en simuleringsmiljö. Användare bör få samma introduktion 
till övningen och till den utrustning som skall användas. 
 
Respondent 4 menar att användare behöver bli informerade om 
grundförutsättningarna, i form av en genomgång av övningen samt hur 
övningsutrustningen fungerar. 
 
Respondent 7 menar att deltagare i en övning behöver bli informerade 
att det är endast en övning och att det inte sker på riktigt. 

Som användare behöver jag veta 
grundförutsättningarna för 
övningen, för att förstå hur 
övningen går till och vad som 
förväntas av mig. 

 
Användarberättelse 5 
Ett flertal av respondenterna tror att tekniken bakom en simuleringsmiljö behöver förklaras. 
Respondent 4 tror det beror på vem som ska utföra en övning, men respondent 5 tror att det 
inte behövs någon förklaring. Teorin digital competence model av Krumsvik (2008) stödjer att 
användare måste bli medvetna om tekniken för att få kompetens om hur den används. 
Därmed kan användare av simuleringsmiljöer behöva en grundläggande förklaring av 
tekniken, vilket kan bidra till att användare fokuserar på övningen istället för tekniken. 
 
Tabell 7 - Användarberättelse 5 - Grundläggande förklaring 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att tekniken som en simuleringsmiljö använder 
bör förklaras. 
 
Respondent 2 & 3 anser en introduktion till en simuleringsmiljö utan en 
påslagen simulering behövs, för att visa användare hur miljön ser ut. 
Respondenterna tror att detta resulterar i att intrycket av 
simuleringsmiljön inte blir lika påtagligt.  
 
Respondent 4 tror att tekniken behöver förklaras beroende på vilken 
användare som skall utföra en övning. 
 
Respondent 5 tror inte att det behövs en introduktion för de övar i en 
simuleringsmiljö. 

Som användare behöver jag få en 
grundläggande förklaring av 
simuleringsmiljön, för att kunna 
fokusera på övningen istället för 
tekniken. 

 
Användarberättelse 6 
Respondent 2, 3 & 5 menar att effekten av övningar i digitala miljösimuleringar behöver 
förmedlas. Det stärks av respondent 6 som inte kan se effekten och inte ser skillnaden mot 
traditionella övningar. Teorin digital competence model av Krumsvik (2008) stödjer att 
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användare måste förstå nyttan med att använda tekniken. Användare kan bli motiverade att 
öva i Simuleringsmiljö X om effekten av övningarna förmedlas. 
 
Tabell 8 - Användarberättelse 6 - Effekten av simuleringsövningen 

Källa Användarberättelse 
Respondent 2 & 3 menar att värdet av övningar i en digital 
miljösimulering måste förmedlas. 
 
Respondent 5 menar att effekten av att öva i digitala miljösimuleringar 
kan resultera i att användarna som har utfört övningar känner sig mer 
självsäkra i beslutsfattningen när verkliga situationer uppstår. 
Respondenten menar att det kan leda till att användarna får 
erfarenheter utan att vara med om riktiga situationer. 
 
Respondent 6 ser inte vad effekten av att träna i en digital 
simuleringsmiljö skulle bli, eftersom det redan går att öva i verkligheten. 
Vad blir skillnaden? 

Som användare behöver jag 
förstå vilken effekt som övningen 
kan ge, för att motiveras till att 
öva i simuleringsmiljön. 

 
Användarberättelse 7 
Respondent 5 tror att fokuset i en simuleringsmiljö lätt kan hamna på tekniken. Respondent 4 
tror att för mycket effekter i en miljösimulering kan leda till att det blir overkligt. Respondent 
1 menar att funktionerna som finns i digitala miljösimuleringar behöver förmedlas och 
illustreras. Respondent 7 menar att information om hur en miljö kan anpassas i en digital 
miljösimulering behövs, vilket stöds av respondent 5 som menar att fokus bör vara på vad 
simuleringsmiljön kan simulera och vad som går att utföra. Användare behöver se hur 
effekterna kan anpassas för att förstå att simuleringen går att göra realistisk. 
  
Tabell 9 - Användarberättelse 7 - Anpassning av effekter 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att funktioner som finns i digitala 
miljösimuleringar bör förmedlas och illustreras. 
 
Respondent 4 tror att för mycket effekter bidrar till att simuleringen blir 
overklig vilket kan leda till svårigheter. 
 
Respondent 5 menar att fokus inte skall ligga på tekniken, utan fokus 
bör vara på vad den digitala miljösimuleringen kan simulera och vad 
som går att utföra. 
 
Respondent 7 menar att information om hur en miljö kan anpassas i en 
digital miljösimulering behövs.  

Som användare behöver jag se 
hur effekterna kan anpassas i 
miljösimuleringen, för att se att 
simuleringen inte blir överdriven 
och orealistisk. 

 
Användarberättelse 8 
Respondent 4 nämner att människor kan ha olika erfarenheter av olika scenarion vilket behövs 
tas hänsyn till vid övningar. Även respondent 5 & 7 nämner att detta är viktigt för om en 
människa utsätts för ett för stort stresspåslag kan det ge negativa effekter. Respondent 4, 5 & 
7 menar att en simuleringsmiljö behöver vara flexibel för att kunna anpassa övningar till olika 
personer. Genom att visa flexibiliteten i Simuleringsmiljö X till användaren kan det visa att 
stresspåslaget kan ökas successivt. 
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Tabell 10 - Användarberättelse 8 - Flexibilitet 

Källa Användarberättelse 
Respondent 4 menar att människor kan ha olika erfarenheter av olika 
scenarier, vilket behövs tas hänsyn till vid övningar.  
 
Respondent 5 menar att ett för stort stresspåslag i en övning kan ge 
negativa effekter. Respondenten menar att en digital miljösimulering 
måste vara flexibelt för att öka stresspåslaget successivt. 
 
Respondent 7 tror att digitala miljösimuleringar behöver vara flexibla då 
ett för stort stresspåslag kan ge negativa effekter. 

Som användare behöver jag se 
hur flexibel simuleringsmiljön är, 
för att förstå hur effekterna i 
övningen kan ökas successivt. 

 
Användarberättelse 9 
Respondent 6 & 7 ser inte hur Simuleringsmiljö X kan fungera för stora övningar där många 
personer ska medverka. Respondent 7 ser inte hur storskaliga övningar ska bli realistiska i 
Simuleringsmiljö X. Respondent 5 ser ett behov att kunna skala ner storskaliga övningar till 
mindre övningar, då de är svåra att utföra. Genom att visa för användare hur övningar går att 
skala ner kan användare förstå hur större övningar kan utföras i mindre delmoment. 
 
Tabell 11 - Användarberättelse 9 - Nedskärning av övningar 

Källa Användarberättelse 
Respondent 5 nämner att det är svårt att utföra storskaliga övningar, 
det finns ett behov att utföra nerskalade övningar för stora händelser. 
 
Respondent 6 ser inte hur en stor övning med många personer skall 
kunna utföras i Simuleringsmiljö X. 
 
Respondent 7 ser inte hur en storskalig övning blir realistisk i 
Simuleringsmiljö X. 

Som användare behöver jag se 
hur det går att skala ner 
övningar, för att förstå hur större 
övningar kan utföras i mindre 
delmoment. 

 
Användarberättelse 10 
Respondent 5 & 6 tar upp vikten av sekretess vid inspelning av övningar i simuleringsmiljöer. 
Respondent 5 nämner att sekretessen är så pass viktig att övningar i en simuleringsmiljö inte 
är ett alternativ om sekretessen inte kan garanteras. Respondent 6 tycker att information om 
hur material som genererats under övningar måste förmedlas. Respondent 1 nämner att 
användare av simuleringsmiljöer lätt kan glömma bort att de blir inspelade. Genom att 
informera användare av Simuleringsmiljö X vad det innebär att bli inspelade och hur 
materialet hanteras, kan användaren förstå om information hanteras konfidentiellt och om 
integriteten respekteras. 
 
Tabell 12 - Användarberättelse 10 - Inspelning av material 

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 menar att om inspelning av övningar i en digital 
miljösimulering sker kan användare lätt glömma bort att de blir 
inspelade under övningen. 
 
Respondent 5 nämner att sekretess är viktigt vid inspelningar i digitala 
miljösimuleringar om det skall fungera som övningsalternativ. 
 
Respondent 6 tycker att information om hur material som övningar 
genererar lagras måste förmedlas. Skulle vilja se möjlighet till 
garanterad integritet. 

Som användare behöver jag bli 
informerad över vad det innebär 
att bli inspelad och hur 
materialet hanteras, för att värna 
om min integritet och försäkras 
att informationen hanteras 
konfidentiellt. 
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Användarberättelse 11 
Respondent 4 tar upp vikten av att digitala simuleringsmiljöer måste stödja möjligheten att 
vara anpassningsbara till människor med olika funktionsvariationer. Respondent 7 nämner att 
det i dagsläget är svårt att utföra övningar med människor som har olika funktionsvariationer. 
Således är det viktigt att förmedla till användare att Simuleringsmiljö X kan skräddarsys för 
olika användare, vilket resulterar i en förståelse hur övningar är anpassningsbara.  
  
Tabell 13 - Användarberättelse 11 - Anpassning för funktionsvariationer 

Källa Användarberättelse 
Respondent 4 menar att övningar i digitala simuleringsmiljöer behöver 
kunna anpassas för människor med funktionsvariationer. 
 
Respondent 7 nämner att det är svårt att utföra övningar med 
människor som har olika funktionsvariationer. 

Som användare behöver jag 
förstå hur simuleringsmiljön kan 
anpassas för personer med 
funktionsvariationer, för att 
förstå hur övningar kan 
skräddarsys för olika användare. 

 
Användarberättelse 12 
Respondent 4 & 7 menar att övningar behöver upprepas för att ge effekt. Användaren behöver 
se hur övningar kan återupprepas i Simuleringsmiljö X för att förstå möjligheten till 
upprepning. 
 
Tabell 14 - Användarberättelse 12 - Återupprepning av övningar 

Källa Användarberättelse 
Respondent 4 menar att en användare som utför en övning flera gånger 
får bättre effekt än om användaren bara övar på en övning en gång. 
 
Respondent 7 anser att det skulle behöva utföras övningar betydligt 
mer frekvent. 

Som användare behöver jag 
förstå hur övningar kan 
återupprepas, för att kunna lära 
mig av mina misstag.  

 
Användarberättelse 13 
Respondent 5 tror att en möjlighet med digitala simuleringsmiljöer är att det går att skapa 
scenarier där effekterna av besluten användaren tar illustreras. Respondent 5 tror det går att 
öva på vägvalsbaserade övningar men nämner att flödet måste vara korrekt. Även 
respondent 1 tänker att vägvalsbaserade övningar går att utföra vilket skapar en 
interaktivitet i övningen. Genom att visa för användaren hur övningar kan vägvalsbaseras i 
Simuleringsmiljö X så kan användaren få en effektivare övning.  
 
Tabell 15 - Användarberättelse 13 - Vägvalsbaserade övningar  

Källa Användarberättelse 
Respondent 1 tänker att interaktivitet kan skapas genom att ha 
vägvalsbaserat material i övningarna. 
 
Respondent 5 tror att en möjlighet med digitala simuleringsmiljöer är 
att skapa scenarier där effekterna av besluten användaren tar 
illustreras. Respondenten tror att det går att öva på scenarier som är 
vägvalsbaserade, men flödet måste vara korrekt. 

Som användare behöver jag se 
hur övningar kan vägvalsbaseras 
beroende på beslut och 
handlingar, för att skapa en 
effektivare övning. 
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Användarberättelse 14 
Respondent 4 uttrycker att det är viktigt att samtlig information är korrekt i 
simuleringsövningarna. Därmed är det viktigt att förmedla att informationen är korrekt i 
övningarna som utförs i Simuleringsmiljö X, för att säkerställa att övningen överensstämmer 
med verkligheten. 
 
Tabell 16 - Användarberättelse 14 - Korrekt information i övningarna 

Källa Användarberättelse 
Respondent 4 uttrycker att det är viktigt att samtlig information i 
övningsprocessen är korrekt. 

Som användare behöver jag 
försäkras om att informationen i 
övningarna är korrekt, för att inte 
ge en negativ samhällspåverkan. 

 
Användarberättelse 15 
Respondent 5 nämner att det kan vara till en fördel om det går att vara med och styra och 
påverka scenarier i simuleringsövningar. Genom att visa att användaren kan vara med och 
påverka samt styra scenarier kan det resultera i att övningens syfte lättare uppnås. 
 
Tabell 17 - Användarberättelse 15 - Påverka miljösimuleringen 

Källa Användarberättelse 
Respondent 5 menar att det kan vara till fördel om det går att vara med 
och styra och påverka olika scenarier i simuleringsövningar. 

Som användare behöver jag se 
hur jag kan påverka 
miljösimuleringen genom att 
styra scenariot, för att förstå hur 
övningen kan anpassas för olika 
syften. 
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5.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är strukturerad enligt prioriteringen som baserades på hur många 
respondenter som uttryckte behovet. 
 
Tabell 18 - Kravspecifikation 

ID Användarberättelse Prioritet  

1 Som användare behöver jag se vilka områden det går att öva på i 
simuleringsmiljön, för att förstå vilka potentialer och möjligheter det finns 
med simuleringsmiljön. 

Hög 

2 Som användare behöver jag se exempel på övningar i simuleringsmiljön, för 
att väcka tankar och idéer på hur simuleringsmiljön kan användas. 

Hög 

3 Som användare behöver jag förstå syftet med övningen i miljösimuleringen, 
för att inte tappa fokus på resultatet av övningen. 

Hög 

4 Som användare behöver jag veta grundförutsättningarna för övningen, för att 
förstå hur övningen går till och vad som förväntas av mig. 

Medel-Hög 

5 Som användare behöver jag få en grundläggande förklaring av 
simuleringsmiljön, för att kunna fokusera på övningen istället för tekniken. 

Medel-Hög 

6 Som användare behöver jag förstå vilken effekt som övningen kan ge, för att 
motiveras till att öva i simuleringsmiljön. 

Medel 

7 Som användare behöver jag se hur effekterna kan anpassas i 
miljösimuleringen, för att se att simuleringen inte blir överdriven och 
orealistisk. 

Medel 

8 Som användare behöver jag se hur flexibel simuleringsmiljön är, för att förstå 
hur effekterna i övningen kan ökas successivt. 

Medel 

9 Som användare behöver jag se hur det går att skala ner övningar, för att 
förstå hur större övningar kan utföras i mindre delmoment. 

Medel 

10 Som användare behöver jag bli informerad över vad det innebär att bli 
inspelad och hur materialet hanteras, för att värna om min integritet och 
försäkras att informationen hanteras konfidentiellt. 

Medel 

11 Som användare behöver jag förstå hur simuleringsmiljön kan anpassas för 
personer med funktionsvariationer, för att förstå hur övningar kan 
skräddarsys för olika användare. 

Låg 

12 Som användare behöver jag förstå hur övningar kan återupprepas, för att 
kunna lära mig av mina misstag. 

Låg 

13 Som användare behöver jag se hur övningar kan vägvalsbaseras beroende på 
beslut och handlingar, för att skapa en effektivare övning. 

Låg 

14 Som användare behöver jag försäkras om att informationen i övningarna är 
korrekt, för att inte ge en negativ samhällspåverkan. 

Låg 

15 Som användare behöver jag se hur jag kan påverka miljösimuleringen genom 
att styra scenariot, för att förstå hur övningen kan anpassas för olika syften. 

Låg 
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6 Utveckling av digital prototyp 
Digitala prototypen som utvecklades fungerar för operativsystemet Windows och det mobila 
operativsystemet Android. Avsikten med att den digitala prototypen ska fungera på en 
Android-enhet var främst för att användaren med största sannolikhet har tillgång till en mobil 
innan en övning ska utföras i Simuleringsmiljö X. Utvecklingen baserades på prioritering i 
kravspecifikationen. Digitala prototypens syfte är att introducera användare till digitala 
miljösimuleringar för att bygga upp en grundläggande digital kompetens. Därmed blev första 
steget att utveckla en huvudmeny till digitala prototypen. 

6.1 Huvudmeny 
Det första användaren möts av i digitala prototypen är huvudmenyn. Syftet med huvudmenyn 
är att användaren skall förstå att det går att träna på olika områden, vilket var 
användarberättelse 1. Detta resulterade i att användarberättelse 12 uppfylldes eftersom med 
hjälp av menyn kan användaren förstå att övningen kan upprepas. Tanken med att den digitala 
prototypen startar med en huvudmeny är att användaren inte ska bemötas av för mycket 
intryck.  Det medförde att designen på huvudmenyn är enkel och ren för att inte skapa 
förvirring hos användaren. Designen i huvudmenyn innehåller två knappar där användaren 
kan välja att starta en övning eller att avsluta programmet. Ifall användaren väljer att starta 
en övning skickas användaren vidare till en informationsruta som innehåller syftet och 
grundförutsättningar för övningen. Nedan presenteras en bild av hur huvudmenyn ser ut i 
digitala prototypen. 
 

 
Figur 3 - Huvudmeny 
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6.2 Övningssyfte och grundförutsättningar 
När användaren har navigerat sig till övningen är det första steget att informera användaren 
om syftet med övningen samt vilka grundförutsättningar som krävs för att utföra övningen. 
Avsikten med att informera användare om syftet och grundförutsättningarna för övningen är 
baserat på användarberättelserna 3 & 4. Således utvecklades en informationsruta som 
innehåller en förklaring av syftet med övningen. Utöver syftet informeras även användaren 
om vilka grundförutsättningar som krävs för att klara övningen. Genom att trycka på knappen 
”Påbörja övningen” skickas användaren vidare till miljösimuleringsrummet. Nedan 
presenteras en bild av hur informationsrutan ser ut i den digitala prototypen. 
 

 
Figur 4 - Syfte & förutsättningar 

6.3 Simuleringsrum utan påslagen simulering 
När användaren har läst informationsrutan är nästa steg att uppleva simuleringsrummet utan 
påslagen simulering. Avsikten med att användaren ska få uppleva rummet utan en påslagen 
simulering är främst för att få en grundläggande förklaring och uppfattning av 
Simuleringsmiljö X, vilket är baserad på användarberättelse 5. Uppbyggnaden av 
simuleringsrummet i den digitala prototypen är baserade på samma mått som 
Simuleringsmiljö X, för att skapa en känsla av hur stort rummet är i verkligheten. Användaren 
har möjlighet att gå runt i simuleringsrummet med syftet att skapa en känsla av hur det ser ut 
i verkligheten. Användaren kan starta och stänga av simuleringen och aktivera och avaktivera 
rörliga element genom att klicka i kryssrutorna som finns i simuleringsmenyn. Genom att 
stänga simuleringsmenyn kan användaren titta runt i miljön med hjälp av datormusen eller 
gyroskopet i mobilen. Nedan presenteras en bild av hur simuleringsrummet ser ut utan 
påslagen simulering. 
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Figur 5 - Simuleringsrum utan simulering 

6.4 Simuleringsrum med påslagen simulering 
När användaren har aktiverat miljösimuleringen startar miljösimuleringen. Syftet med 
möjligheten att aktivera simuleringen är för att användaren ska uppleva ett exempel på hur 
en miljösimulering kan se ut, vilket är baserat på användarberättelse 2. Övningen startar 
genom att rummets svarta väggar istället blir en stadsmiljö. Övning i stadsmiljön går ut på att 
användaren ska försöka identifiera potentiella faror eller risker. Beroende på om användaren 
startar den digitala prototypen på en dator eller på en mobil har användaren möjlighet att 
navigera sig fritt i rummet, antingen med hjälp av piltangenterna eller den inbyggda 
navigeringsfunktionen. Nedan presenteras en bild när användaren har tagit ner menyn samt 
aktiverat simuleringen med rörliga moment. 
 

 
Figur 6 - Simuleringsrum med simulering 
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6.5 Identifiering av faror 
Under övningen ska användaren försöka identifiera potentiella faror eller risker i en 
stadsmiljö. Avsikten med övningen är att visa exempel på områden som kan simuleras samt 
vilka typer av övningar som går att utföra i simuleringsmiljön, vilket baserades på 
användarberättelse 1 & 2. För att identifiera en fara krävs det att användare trycker på faran 
eller risken, antingen med hjälp av musen eller på skärmen beroende på vilken enhet som 
används. Samtliga faror som användaren identifierar placeras i högra hörnet, med syftet att 
användaren ska veta hur många faror eller risker som har identifierats. Ifall användaren 
trycker på en fara eller risk som är korrekt får användaren respons i form av en grön ruta med 
text. Ifall användare trycker på en fara som redan är identifierad får användaren respons i 
form av en gul ruta med text. Däremot om användaren trycker på en fara eller risk som inte 
är en utplacerad fara eller risk får användaren respons i form av en röd ruta med text. Nedan 
presenteras samtliga meddelanden samt hur det illustreras hur många risker eller faror som 
har identifierats. 
 

 
Figur 7 - Identifiering av fara eller risk 

Ifall användaren trycker på samma risk eller fara som redan har identifierats illustreras det i 
form av att texten och färgen ändras på den fyrkantiga informationsrutan. Eftersom faran eller 
risken redan är identifierad adderas inte den till räknaren i högra hörnet. Nedan presenteras 
en bild på hur det illustreras i digitala prototypen. 
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Figur 8 - Redan identifierad fara eller risk 

Däremot om användaren tycker på något som inte är en utplacerad risk eller fara ändras 
färgen och texten i den fyrkantiga informationsrutan, eftersom faran eller inte är utplacerad 
Nedan presenteras en bild på hur det illustreras i digitala prototypen. 
 

 
Figur 9 - Ingen utplacerad fara eller risk 
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6.6 Inaktivering av element  
Under övningen kan användare aktivera och avaktivera rörliga element. Anledningen är för 
att visa hur flexibel och anpassningsbar simuleringsmiljön är, vilket baserades på 
användarberättelser 7 & 8. Syftet med att skapa möjligheten att avaktivera element var för 
att visa för användare att simuleringsmiljön kan anpassas utifrån olika behov. Därtill 
utvecklades en meny där användaren kan inaktivera och aktivera simuleringen samt de rörliga 
elementen i simuleringsmiljön. Detta för att användare ska kunna avaktivera funktioner som 
kan vara obehagliga och skapa stress. Nedan presenteras menyn för att aktivera och inaktivera 
rörliga element i simuleringsmiljön. 
 

 
Figur 10 - Inaktivering av element 
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6.7 Meny efter avslutad övning 
När användaren upplever att samtliga faror eller risker är identifierade kan användaren trycka 
på en knapp för att avsluta övningen. Informationen i menyn är en kortare sammanfattning 
av övningen med syfte att förmedla hur användaren presterade för att motivera användaren 
att utföra ytterligare övningar, vilket baserade på användarberättelse 6. Informationsrutan 
innehåller även antalet identifierade risker som användaren identifierade samt hur många 
klick användaren behövde för att identifiera riskerna, syftet med att visa denna information 
är att motivera användaren återupprepa övningen. Texten ändras baserat på hur många faror 
som användaren identifierade samt med hur många klick som användes. Tanken med 
sammanfattningen är att motivera användaren att repetera övningen. Nedan presenteras en 
bild av hur avslutningsmenyn ser ut i den digitala prototypen. 
 

 
Figur 11 - Avslutningsmeny 
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7 Utvärdering av digital prototyp 
Utvärderingen påbörjades genom att internt utvärdera den digitala prototypen. Syftet med 
utvärderingen var att kontrollera om samtliga användarberättelser som hade arbetats med 
under utvecklingsfasen fanns med i den digitala prototypen.  

7.1 Intern utvärdering 
Den interna utvärderingen startade med att samtliga vyer i den digitala prototypen 
diskuterades för att säkerställa att användarberättelserna som hade arbetats med existerar i 
den digitala prototypen. Användarberättelserna som ansågs finnas med i den digitala 
prototypen markerades som klara. Det konstaterades att 9 användarberättelser uppfylldes 
helt eller delvis i den digitala prototypen och resterande användarberättelser finns inte med i 
den nuvarande versionen. Användarberättelserna som inte finns med i prototypen 
sammanställdes för att kunna användas till rekommendationer för framtida utveckling. Nedan 
presenteras användarberättelserna som finns med i prototypen. 
 
Tabell 19 - Sammanfattning av utveckling 

ID Användarberättelse Behandlas under rubrik 

1 Som användare behöver jag se vilka områden det går att öva på i 
simuleringsmiljön, för att förstå vilka potentialer och möjligheter 
det finns med simuleringsmiljön. 

6.1 Huvudmeny 
6.5 Identifiering av faror 

2 Som användare behöver jag se exempel på övningar i 
simuleringsmiljön, för att väcka tankar och idéer på hur 
simuleringsmiljön kan användas. 

6.4 Simuleringsrum med 
påslagen simulering 
6.5 Identifiering av faror 

3 Som användare behöver jag förstå syftet med övningen i 
miljösimuleringen, för att inte tappa fokus på resultatet av 
övningen. 

6.2 Övningssyfte och 
grundförutsättningar 

4 Som användare behöver jag veta grundförutsättningarna för 
övningen, för att förstå hur övningen går till och vad som 
förväntas av mig. 

6.2 Övningssyfte och 
grundförutsättningar 

5 Som användare behöver jag få en grundläggande förklaring av 
simuleringsmiljön, för att kunna fokusera på övningen istället för 
tekniken. 

6.3 
Simuleringsrum utan 
påslagen simulering 

6 Som användare behöver jag förstå vilken effekt som övningen 
kan ge, för att motiveras till att öva i simuleringsmiljön. 

6.7 
Meny efter avslutad 
övning 

7 Som användare behöver jag se hur effekterna kan anpassas i 
miljösimuleringen, för att se att simuleringen inte blir överdriven 
och orealistisk. 

6.6 
Inaktivering av element 

8 Som användare behöver jag se hur flexibel simuleringsmiljön är, 
för att förstå hur effekterna i övningen kan ökas successivt. 

6.6 
Inaktivering av element 

12 Som användare behöver jag förstå hur övningar kan 
återupprepas, för att kunna lära mig av mina misstag. 

6.1 Huvudmeny  
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Nedan presenteras användarberättelserna som inte finns med i prototypen. 
 
Tabell 20 - Ej uppfyllda användarberättelser 

ID Användarberättelse 

9 Som användare behöver jag se hur det går att skala ner övningar, för att förstå hur större 
övningar kan utföras i mindre delmoment. 

10 Som användare behöver jag bli informerad över vad det innebär att bli inspelad och hur 
materialet hanteras, för att värna om min integritet och försäkras att informationen hanteras 
konfidentiellt. 

11 Som användare behöver jag förstå hur simuleringsmiljön kan anpassas för personer med 
funktionsvariationer, för att förstå hur övningar kan skräddarsys för olika användare. 

13 Som användare behöver jag se hur övningar kan vägvalsbaseras beroende på beslut och 
handlingar, för att skapa en effektivare övning. 

14 Som användare behöver jag försäkras om att informationen i övningarna är korrekt, för att 
inte ge en negativ samhällspåverkan. 

15 Som användare behöver jag se hur jag kan påverka miljösimuleringen genom att styra 
scenariot, för att förstå hur övningen kan anpassas för olika syften. 

7.2 Extern utvärdering 
För att besvara syftet i studien, hur användare kan introduceras till digitala miljösimuleringar, 
utfördes en extern utvärdering. När frågorna innan användningstestet ställdes framkom det 
att utvärderingsrespondent 1 har tidigare kunskap om digitala miljösimuleringar. 
Utvärderingsrespondent 4 har lite kunskap sedan tidigare men har endast hört talas om olika 
begrepp. Både utvärderingsrespondent 1 och 4 ser möjligheter med digitala miljösimuleringar 
i form av att det kan användas till att träna på farliga situationer. Utvärderingsrespondent 2 
och 3 har ingen större kunskap och ser inte några direkta möjligheter med digitala 
miljösimuleringar. Under användningstesterna framkom det olika förbättringsförslag till 
prototypen: 

”Samtliga ord finns inte med i syftesrutan” 
(Utvärderingsrespondent 3) 

Utvärderingsrespondent 3 reagerade på att det saknades ord i informationsrutan innan 
övningen startade. Det framkom även förvirring under menyn där användaren kan aktivera 
simuleringen och aktivera rörliga element: 

”Varför kan man trycka på ”rörliga element” och inget händer?” 
(Utvärderingsrespondent 1) 

”Ska jag klicka på simulering eller rörliga element direkt när det startas? ” 
(Utvärderingsrespondent 2) 

Två utvärderingsrespondenter reagerade på att det går att aktivera rörliga element och inget 
händer i rummet, eftersom simuleringen inte var aktiverad. Ytterligare framkom det att 
respondenterna hade problematik att tryck på specifika objekt i miljön:  

”Miljön rör sig för snabbt när man vrider musen” 
(Utvärderingsrespondent 1) 

”Det går för snabbt när man navigerar med musen” 
(Utvärderingsrespondent 2) 
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”Tycker att muspekaren går alldeles för fort och man rör sig för söligt i simuleringsmiljö” 
(Utvärderingsrespondent 3) 

”Miljön rör sig lite fort när musen rör sig” 
(Utvärderingsrespondent 4) 

Samtliga utvärderingsrespondenter reagerade på att det var svårt att trycka på objekt i miljön 
eftersom navigeringen rörde sig för snabbt. När utvärderingsrespondenterna letade efter 
utplacerade risker i simuleringsmiljön uppstod det problem att förstå vad som är en 
utplacerad potentiell risk: 

”Det behövs med uppenbara risker i miljön” 
(Utvärderingsrespondent 1) 

”Det behövs finnas mer tydliga risker, förstår inte riktigt vad som är risk i dagsläget” 
(Utvärderingsrespondent 2) 

”Letar efter faror men det är svårt att identifiera faror” 
(Utvärderingsrespondent 3) 

Tre av utvärderingsrespondenterna hade problem att förstå vad som egentligen är en risk i 
miljösimuleringen och menar att det behövs mer tydliga risker. Ytterligare reagerade två 
utvärderingsrespondenter på att avsaknaden av skyltar: 

”Finns ej övergångsskyltar överallt finns bara på vissa ställen” 
(Utvärderingsrespondent 1) 

”Saknas övergångsskyltar lite överallt men det är ingen risk, eller?” 
(Utvärderingsrespondent 2) 

Två av utvärderingsrespondenterna reagerade på att trafikskyltar inte fanns överallt i 
miljösimuleringen och det skapade en förvirring, eftersom utvärderingsrespondenterna ansåg 
att det var en risk. Ytterligare reagerade en utvärderingsrespondent på att den röda texten 
kan tolkas på olika sätt: 

”Jag tolkade röda färgen som att man har identifierat en risk” 
(Utvärderingsrespondent 1) 

Utvärderingsrespondent 1 reagerade och trodde att den röda färgen på rutan menade att en 
fara var identifierad, men i digitala prototypen betyder det att objektet inte är någon 
utplacerad fara. Vidare förstod inte en utvärderingsrespondent hur navigeringen fungerade i 
digitala prototypen: 

”Kan röra sig med pilarna på tangentbordet samt W A S D? Det förstod jag inte det” 
(Utvärderingsrespondent 4) 

En utvärderingsrespondent reagerade på att texten under sammanfattningen av övningen 
uppmanar användaren att utföra övningen igen med det finns endast en knapp som avslutar 
övningen:  

”Borde finnas försök igen och inte endast avsluta” 
(Utvärderingsrespondent 3) 

När frågorna ställdes efter avslutat användningstest framkom det att samtliga respondenter 
har fått ökad kunskap om digitala miljösimuleringar. Utvärderingsrespondent 1 som har 
tidigare kunskap anser att kunskapen förbättrades och ser nya möjligheter med digitala 
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miljösimuleringar. Utvärderingsrespondent 1 har inte fått några ”Aha-upplevelser” men ser 
nu möjligheten att kunna träna på trafikregler, vilket respondenten inte hade tänkt på innan. 
Utvärderingsrespondent 2 har fått en grundläggande uppfattning vad en digital 
miljösimulering är och ser fördelar med att utföra övningar i en digital miljösimulering. 
Utvärderingsrespondent 2 ser fördelen att träna på att identifiera risker, men känner sig 
fortfarande osäker på möjligheterna med digitala miljösimuleringar. Utvärderingsrespondent 
3 har fått en klarare bild av vad digitala miljösimuleringar är för något och ser möjligheten att 
det kan användas som ett alternativ till traditionella övningar. Utvärderingsrespondent 4 har 
fått en större kunskap om vad digitala miljösimuleringar kan användas till och ser möjligheter 
att det kan användas för att öva inom yrken som kräver olika förberedelser. 
 
Under användningstestet framkom det att utvärderingsrespondent 1, 2 och 3 tycker 
övningssyftet och grundförutsättningarna ger en bra introduktion, men det är svårt att 
identifiera faror och att det behöver bli lättare att förstå var som är en fara eller risk. 
Utvärderingsrespondent 2 tror att prototypen kan förbättras genom att implementera ljud för 
att skapa ytterligare en känsla av att befinna sig i rummet. Det som utvärderingsrespondent 4 
reagerade på var att det behövs en förklaring på att simuleringen i den digitala prototypen 
sker i ett rum, eftersom utvärderingsrespondenten försökte gå ut från rummet. Även 
utvärderingsrespondent 3 tyckte det var svårt att uppfatta att prototypen utspelar sig i ett 
rum. 
 
Utvärderingsrespondent 1 menar att prototypen kan fungera som en introduktion till digitala 
miljösimuleringar eftersom användaren får erfarenhet av digitala miljösimuleringar. 
Utvärderingsrespondent 2 anser också att den digitala prototypen kan fungera som en 
introduktion med förutsättning av att prototypen förbättras. Även utvärderingsrespondent 3 
och 4 anser att prototypen kan fungera som en introduktion eftersom kunskapen hos 
respondenterna ökade efter användandet av den digitala prototypen. Därmed är samtliga 
utvärderingsrespondenter eniga om att den digitala prototypen kan fungera som en 
introduktion för användare till digitala miljösimuleringar, vilket var syftet med studien.  
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8 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur användare kan introduceras till digitala 
miljösimuleringar. Detta har undersökts med hjälp av en empirisk datainsamling, utveckling 
av en digital prototyp samt utvärdering av den digitala prototypen. Genom att studera 
resultatet av den empiriska datainsamlingen framkom det totalt 15 användarberättelser som 
resulterade i en kravspecifikation. Däremot har 9 av de 15 användarberättelserna inte någon 
koppling till teorin, digital competence model av (Krumsvik 2008). Därmed anses det att den 
empiriska datainsamlingen varit viktigt för studien. Det har reflekterats över varför inte 
samtliga användarberättelser har någon koppling till teorin och det kan bero på ett flertal olika 
aspekter. Det kan bland annat bero på att det är svårt att utveckla en modell eller en teori 
som sammanställer hur man effektivast introducerar användare till nya tekniker, eftersom det 
skiljer sig mycket från olika individer. Därför kan en potentiell studie fokusera på att utveckla 
en modell eller en teori som kan användas för att effektivt introducera användare till nya 
tekniker. 
 
Den digitala prototypen som utvecklades fokuserade på att utveckla en övning för att 
introducera användare till Simuleringsmiljö X för att illustrera hur simuleringsmiljön kan 
användas. Anledningen till att endast en övning utvecklades var för att det var tidskrävande 
att utveckla miljön, däremot går det att utveckla nya övningar och lägga till dessa i efterhand. 
De olika övningarna skulle då kunna placeras i en undermeny för huvudmenyvalet ”Övning”. 
Detta skulle kunna leda till att flera övningar inom olika användningsområden skulle kunna 
visas upp, som i sin tur kan bidra till att användare får en bredare syn på hur Simuleringsmiljö 
X kan användas. Simuleringsmiljö X visualiseras i autentisk skala för att prototypen ska ge en 
känsla av det verkliga rummet. Däremot saknar prototypen föremål som lampor, 
nödutgångsskyltar, kameror och dörrar som finns i Simuleringsmiljö X. Föremålen som 
saknades i prototypen kan ha bidragit till att utvärderingsrespondent 4 inte fick känslan av att 
vara i ett rum utan försökte gå utanför rummet när prototypen testades. 
 
Under den interna utvärdering konstaterades det att 9 användarberättelser uppfylldes helt 
eller delvis i prototypen, vilket betyder att samtliga användarberättelser inte är uppfyllda. Det 
kan bero på ett flertal olika aspekter som bland annat den begränsade tidsaspekten. Det anses 
däremot inte vara ett misslyckande att samtliga användarberättelser inte uppfylldes eftersom 
den empiriska datainsamlingen visade att dessa behov behöver tillfredsställas. Eftersom 
samtliga användarberättelser inte finns i den nuvarande versionen av prototypen kan det 
resultera i att samtliga målgrupper inte ser fler möjligheter med Simuleringsmiljö X. Därför är 
användarberättelserna som inte uppfylldes ett förslag på framtida utveckling av den digitala 
prototypen. 
 
Det framkom förbättringsförslag vid den externa utvärderingen. Utvärderingsrespondenterna 
uttryckte ett flertal nya behov som kan förbättra och skapa en bättre introduktion till digitala 
miljösimuleringar. Det framkom bland annat att implementering av ljud skulle förstärka 
känslan av realism. Ytterligare bör det förtydligas vad som är en fara eller risk i den simulerade 
miljön eftersom utvärderingsrespondenterna upplevde att det var svårt i prototypen. Utöver 
dessa två förbättringsförslag framkom det även att navigeringen var alldeles för snabbt vilket 
gjorde det svårt att klicka på objekt i miljön. Därmed bör känsligheten för navigeringen 
minskas eftersom samtliga utvärderingsrespondenter reagerade på navigeringshastigheten. 
Menyn som gör det möjligt att aktivera och inaktivera rörliga moment behöver förbättras. Det 



33 

 

går att aktivera rörliga moment utan att simuleringen är påslagen, vilket resulterar i att 
ingenting händer. Detta uppfattade utvärderingsrespondenterna förvirrande och därmed 
behövs en förbättring. Vidare bör miljösimuleringen utvecklas genom att skapa en mer 
autentisk miljö. Detta med anledning till att utvärderingsrespondenterna reagerade på att det 
saknades trafikskyltar i miljösimuleringen. Resultatet blev att utvärderingsrespondenterna 
misstog avsaknaden av trafikskyltar som en risk. En utvärderingsrespondent ville återupprepa 
övningen från sammanfattningsvyn och reagerade på att det inte fanns en knapp för att starta 
om övningen. Därför bör en knapp implementeras i sammanfattningsvyn för att upprepa 
övningen. 
 
Reflektioner har skett över att det utfördes ett fåtal utvärderingar med endast ett 
användningstest, därför kan ett alternativ vara att utveckla flera användningstest och utföra 
fler utvärderingar. Eftersom användare har olika behov och åsikter om prototypen hade det 
framkommit nya behov om det hade utförts fler användningstester med flera olika 
utvärderingsrespondenter. Det anses att den externa utvärderingen har varit tillräcklig då 
utvärderingsrespondenterna har haft olika erfarenheter och kunskaper om digitala 
miljösimuleringar. Trots det har utvärderingen visat på likartad återkoppling från 
utvärderingsrespondenterna. Därför anses det att den externa utvärderingen har varit ett 
viktigt moment att utföra för att besvara forskningsfrågan. 

8.1 Metoddiskussion 
Studien använde design science som forskningsstrategi och en kvalitativ ansats för 
datainsamlingen. Anledningen bakom valet av design science var främst för att 
struktureringen passar när det ska utvecklas någon form av prototyp. Design science 
medförde att arbetet strukturerades upp i tre separata faser som behandlade kravinsamling, 
utveckling och utvärdering. Därmed skapades det en tydlig röd tråd i studien och det blev även 
lättare för läsare att följa hur studien har utförts. 
 
Det hade varit betydligt svårare att undersöka hur användare kan introduceras till digitala 
miljösimuleringar med en kvantitativ ansats, eftersom det är svårt att mäta med siffror hur 
användare kan introduceras till digitala miljösimuleringar. Reflektioner har skett angående om 
studien hade valt att utföras med en kvantitativ ansats finns det en stor risk att väsentlig 
information inte hade framkommit. Därför användes kvalitativ ansats eftersom studien 
handlar om att samla in behov från olika människor. Intervjuer användes för att lyckats skapa 
en diskussion med respondenterna angående digitala miljösimuleringar. Under intervjuerna 
framkom varierande reflektioner och behov, vilket kan bero på respondenternas erfarenheter 
och kunskap om digitala miljösimuleringar. Det anses varit bra att respondenterna hade olika 
erfarenheter och kunskaper, för att samla in olika behov till prototypen. 
 
Det hade troligtvis varit svårare att kontakta respondenter om det inte hade funnits tillgång 
till en kontaktperson. I fall det inte hade funnits en kontaktperson hade resultatet mest troligt 
påverkats negativt i form av att färre personer hade intervjuats, vilket skulle kunna resultera i 
att mindre data samlades in. Det hade även varit svårt att hitta en simuleringsmiljö att besöka 
och utgå ifrån utan kontaktpersonen. Det slutgiltiga resultatet hade med stor sannolikhet varit 
annorlunda om studien inte hade utgått från Simuleringsmiljö X, eftersom då hade det inte 
funnits någon befintlig miljösimulering att utgå ifrån. 
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Valet av utvecklingsmiljö anses vara korrekt eftersom prototypen skulle utvecklas under en 
relativt kort tid. Det fanns tidigare erfarenhet av Unity och det har varit ett bra hjälpmedel för 
att snabbt utveckla en prototyp. Andra utvecklingsmiljöer diskuterades innan valet gjordes, 
det samtalades om att bygga ett webbgränssnitt där simuleringen skulle skapas i Unity och 
integreras i webbgränssnittet. Men eftersom Unity har fördelen att kunna kompileras till 
flertalet olika plattformar valdes det att endast använda Unity. 
 
Under utvärderingen av digitala prototypen användes ”tänka-högt-test”, vilket medförde att 
utvärderingsrespondenterna uttryckte sina tankar impulsivt angående hur den digitala 
prototypen fungerade som en introduktion.  Syftet med att ”tänka högt” var att samla in data 
för att dra slutsatser om och hur den digitala prototypen fungerade som en introduktion till 
digitala miljösimuleringar. Dessa uttryck hade en stor betydelse för att kunna dra slutsatser 
om hur den digitala prototypen fungerade. 

8.2 Samhälleliga och etiska överväganden 
De etiska överväganden som behandlats i studien har fokuserat på att respondenterna ska 
känna sig säkra med sitt deltagande. De etiska övervägandena behandlades med hjälp av fyra 
principer enligt Denscombe (2018). Det har inte identifierats några direkta etiska 
konsekvenser av studien, men skulle prototypen vidareutvecklas till en produkt är det viktigt 
att produkten blir så autentisk som möjligt. Om en produkt som skall introducera användare 
till en digital miljösimulering innehåller felaktig information kan användaren få en felaktig bild 
av miljön. Detta kan resultera i en motsatt effekt än vad produkten syftar till. 
 
En möjlighet som digitala miljösimuleringar kan skapa för exempelvis myndigheter är att de 
kan utföra olika typer av övningar på tänkbara riskfyllda scenarier, för att öva på hur de ska 
agera vid olika händelser. Ett konkret exempel är om en myndighet beställer en övning i en 
digital miljösimulering för att utbilda sin personal inom brandövningar. Myndigheten lägger 
ner mycket resurser på att utbilda personalen i simuleringsövningen och senare visar det att 
informationen som övningen har innehållit har varit felaktig. Detta leder till att personalen har 
fått en felaktig utbildning och kan agera fel, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om 
situationen uppstår i verkligheten. Därför måste samtlig information i digitala 
miljösimuleringar vara korrekt, för att det inte skall leda till potentiellt allvarliga konsekvenser 
för samhället. Det kan vara konsekvenser i form av både ekonomiska förluster men även 
förlust av människoliv.  
 
Digitala miljösimuleringar kan användas för att skapa simuleringar som är olämpliga eller 
användas för att sprida felaktiga avspeglingar av verkligheten. Eftersom digitala 
miljösimuleringar kan simulera mängder av olika miljöer skulle det kunna användas till att 
simulera miljöer som är obehagliga. Det skulle kunna användas för att simulera miljöer som 
inte är etisk acceptabla. Detta kan bidra med stora konsekvenser både för individer och för 
samhället, det gäller att tekniken används på ett korrekt sätt. I fall den digitala 
simuleringsmiljön används för att simulera miljöer som inte är etisk acceptabla kan det leda 
till att tekniken inte blir accepterad av samhället. Därför är det viktigt att simuleringsmiljöerna 
tänker på att simulera miljöer som är etisk acceptabla.  
 
 



35 

 

Det behövs respekteras att människor har olika upplevelser och erfarenheter. Ett exempel är 
om människor upplevt traumatiska händelser av liknande situationer som simuleras. 
Konsekvenser kan förekomma i de fallen att erfarenheterna och upplevelserna inte 
respekteras och behandlas. De olika trauman kan skapa ett stresspåslag och i värsta fall kan 
traumat återupplevas av människan, därav måste det kontrolleras om människan har något 
eller några trauman sedan tidigare. Det finns även människor med funktionsvariationer och 
det är något som måste finnas i åtanke och respekteras. Därför måste den digitala 
miljösimuleringen anpassas beroende på vem som ska utföra övningar och det är viktigt att ta 
reda på dessa funktionsvariationer innan de utför en övning i en digital miljösimulering. I de 
fall detta inte skulle respekteras kan det få konsekvenser både för individen men även ur ett 
samhällsperspektiv. Utifrån ett samhällsperspektiv kan det leda till att digitala 
miljösimuleringen inte kommer användas om de inte går att anpassas för olika individer. Detta 
gör att det är viktigt att ta reda på informationen innan människan utför övningar på scenarier 
i den digitala miljösimuleringen. 
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9 Slutsatser 
Resultatet av studien visade att användare kan introduceras till digitala miljösimuleringar med 
hjälp av en digital prototyp som är baserad på användarnas behov. För att utforma en digital 
prototyp har en datainsamling utförts för att ta reda på användarnas behov. Utifrån 
användarnas behov har prototypen designats för att efterlikna Simuleringsmiljö X och 
innehåller ett övningsexempel som går att utföra i simuleringsmiljön. Användaren 
informerades om övningens syfte och vilka grundförutsättningar som krävdes innan övningen 
startade samt att övningen avslutades med en kortare sammanfattning av övningen. 
Utvärderingen visade att det var svårt att förstå att simuleringen utspelades i ett rum som var 
designat att efterlikna Simuleringsmiljö X. Det framkom även att övningssyftet och 
grundförutsättningarna var en viktig aspekt för att introducera användarna till övningen. 
 
Slutsatsen är att en digital prototyp kan fungera som en introduktion till digitala 
miljösimuleringar. Detta eftersom resultatet av utvärderingen visar tydligt att användarnas 
kunskap och förmåga att se möjligheter med digitala miljösimuleringar har förbättrats. Det 
går däremot inte att fastställa hur effektivt den digitala prototypen kan introducera användare 
till Simuleringsmiljö X eftersom inga tester gentemot simuleringsmiljön utfördes. 

9.1 Förslag till framtida studier 
Ett förslag på en intressant studie är att testa den digitala prototypen med hjälp av två olika 
grupper med respondenter. Där en grupp får en introduktion med den digitala prototypen och 
den andra gruppen får inte någon introduktion till den digitala miljösimuleringen. Därefter 
utför grupperna en övning i simuleringsmiljön och efter övningen kan de olika grupperna 
jämföras för att utvärdera hur effektivt den digitala prototypen kan introducera användare i 
praktiken. 

Ytterligare ett förslag på framtida studier är att fokusera på att vidareutveckla den digitala 
prototypen genom att implementera de användarberättelser som inte finns med i den 
nuvarande versionen. Men även implementation av de förbättringsförslag som framkom 
under den externa utvärderingen som till exempel implementering av ljud och förbättra 
känslan av att simuleringen sker i ett rum. Därefter kan den digitala prototypen utvärderas 
ytterligare för att samla in mer förbättringsförslag vilket kan leda till att introduktionen blir 
effektivare. 
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