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SAMMANFATTNING 

Frågan om verkligheten och dess beskaffenhet har länge orsakat stor förbryllning hos 

människan, vilken historiskt sett har försökt förklarats på olika sätt. Inte minst genom olika 

slags gudaläror. Idag lever vi helt annorlunda än vad vi gjorde för exempelvis 1000 år sedan. 

Det är inte längre gudar som är den dominerande verkligheten – det är IT-tekniken. Idag lever 

alltfler människor i virtuella världar, så kallade Virtual Realities, som en stor del i deras liv. 

Så vad är verkligheten? Kan en virtuell verklighet vara verklig? Med dessa frågor i 

bakgrunden, och genom att applicera ett vardagssociologiskt perspektiv på forskningsresultat 

inom Virtual Reality, prövar denna uppsats synen av vad som är verkligt eller inte.  
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1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

“Don´t think of that thing as a screen, think of it as a window, a window through which one 

looks into a virtual world.” 
1
 Det citatet syftar på är en elektronisk skärm eller projicerad yta, 

varpå vi kan titta in i virtuella världar – andra världar parallella med vår ”verkliga” värld. Det 

vill säga att virtuella världar har utvecklats i så stor grad att dess beteckning som 

”skenvärldar” har kommit att ifrågasättas och att dessa världar borde betraktas som andra 

slags likvärdiga verkligheter.
2
  

Tankar om verkligheten kan vara skrämmande. Det leder till frågor om vad livet går ut på. 

Varför finns vi till? Vad är meningen med livet? Det har även diskuterats om vi har en så 

kallad själ och huruvida den är förbunden med vår kropp eller inte.  I ett behov av struktur 

tenderar vi att söka oss till olika förklaringar om hur världen är och varför den beter sig som 

den gör.
3
 I vår stora fantasifulla uppfinningsrikedom har detta resulterat i otaliga teorier, varav 

de med störst tilltro har kommit att benämnas som religioner. Idag förlitar vi oss i majoritet på 

”vetenskapen” - en århundraden lång tradition om hur vi kan ta reda på ”sanningen” om 

världen. Vetenskapliga metoder av insamlande av material och genomförande av olika slags 

tester, båda inom naturvetenskap och humaniora.
4
  

Frågan om tro är mycket känslig då många är övertygande om att det är just deras tro som är 

den sanna, vilket inte minst kan ses i de otaliga krig som utspelats och gör det än idag.
5
 

Flertalet av dagens kulturer tror på en eller flera gudar som vakar över oss och bestraffar oss. 

En del tror att vi återföds efter döden, andra ser det som naturligt att djur kan befinna sig i en 

mänsklig skepnad eller tvärtom. Ett exempel på det sistnämnda kunde läsas i Aftonbladet i 

januari 2009, då polisen i Nigeria gripit en magisk get misstänkt för väpnat rån och för att ha 

försökt stjäla en Mazda 323.
6
 Det finns ett otaligt antal exempel rapporter om händelser som 

                                                           
1
 Citat av Ivan Sutherland i Brooks Frederick P, ”What´s Real About Virtual Reality ”, IEEE Computer Graphics 

and Applications (November/December 1999), s 16, hämtad från 
http://www.cs.unc.edu/~brooks/WhatsReal.pdf (2009-11-12) 
2
 Ryan Marie-Laure, “Fictional Worlds in the Digital Age”, i Susan Schreibman (red) A Companion to Digital 

Literary Studies (Blackwell, 2008), kap 13, hämtad från http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/ 
 (2009-10-15) 
3
 Sarbin Theodore R, "Believed-In Imaginings: A Narrative Approach" i Believed-In Imaginings: The Narrative 

Construction of Reality, (red.) de Rivera Joseph, Sarbin Theodore R (1998, Washington DC ) s 15-20 
4
 Vinden, Penelope G, "Imagination and True Belief: A Cross-Cultural Perspective." i Believed-In Imaginings: The 

Narrative Construction of Reality, (red.) de Rivera Joseph, Sarbin Theodore R (1998, Washington DC ) s 80 
5
 Ibid, s 73 

6
 Ove Gustafsson, “Get misstänkt för väpnat rån”, Expressen(090124) hämtad från 

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1443265/get-misstankt-for-vapnat-ran (2009-11-12)  

http://www.cs.unc.edu/~brooks/WhatsReal.pdf
http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1443265/get-misstankt-for-vapnat-ran
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vissa anser vara absurda. Att de troende är som barn som försöker hitta ett sätt att förklara 

saker de inte förstår.
7
 Däremot den egna tron är helt obestridlig. Det är den sanna tron.  

När jag började läsa om virtuella världar (VR) var jag skeptisk till vad som var meningen med 

det hela. Det är ju bara spel, lek. Det är ju inte på riktigt. Men allt eftersom började jag att 

tvivla alltmer. Forskning som visar på att människor faktiskt upplever dessa världar som 

delvis verkliga. Inte enbart Sherry Turkles intervjuer med människor som lever i olika slags 

MUDs, men även annan experimentell forskning som visar resultat på människors 

upplevelser.
8
 Trots alla otaliga revolutionerande upptäckter vi mött i historien, exempelvis 

Kopernikus och hans Heliocentriska världsbild, slutar vi aldrig att förvånas eller förskräckas 

varje gång verkligheten skiftar form. Tanken om att leva i virtuella världar leder in på en lång 

debatt huruvida den snabbt växande tekniken förvränger människors verklighetsuppfattning 

till den grad att vi längre inte kan skilja mellan verklighet och fiktion.
9
 Detta kan bland annat 

ses i filmer som Videodrome (1983), Total Recall (1990), The Matrix (1999) och Vanilla Sky 

(2001), som alla på ett skrämmande sätt tar upp frågan om verkligheten.
10

 
11

 Faktum är att 

detta inte är en ny debatt, utan den kan ses lång tillbaka i historian. Tekniken har varit en 

människans följeslagare, som varit både skrämmande och fascinerande. Senaste exemplen är 

när TV:n och datorn och all efterföljande teknologi kom att domdera i våra hem. Innan det var 

det populärromanen och radion, vilket idag kan tyckas vara absurt.
12

 Det förordas även hur 

sorgligt det är att alltfler människor slösar bort sina liv åt fantasier, istället för att leva ute i det 

”riktiga” livet.  

”… Du måste ha ett liv Magnus, du måste gå ut.” Då kom jag på det här, va fan, om jag är 

ute och andas frisk luft så har jag ett liv? Men är inte egentligen livet när hjärtat slår? Jag 

förstår inte hur man kan definiera vad det egentligen är att ha ett liv? […] Enligt den 

definitionen så har man som mest ett liv i fall man har 40 000 i lön och kan bli kallad för 

doktor och sådana grejer. Är det då man har ett liv enligt den mallen? […] Mamma säger: 

”Ja, du ska vara social med oss”, så sitter man där liksom, vi kollar på tv, vi kollar inte 

                                                           
7
 Vinden, Penelope G, s 76 f 

8
 Turkle Sherry, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (London, 1996) 

9
 Detta är en aktuell och synlig debatt, se exempelvis http://www.fair-play.se (2009-11-06) eller Tapscott Don, 

Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation (New York, 1998), s 45 ff, 162-166 
10

 Cronenberg David, Videodrome (Canada, 1983); Verhoeven Paul, Total Recall (USA, 1990) 
11

 Wachowski Andy, Wachowski Larry, The Matrix (USA/Australien, 1999); Crowe Cameron, Vanilla Sky (USA, 
2001) 
12

 Ekenberg Love, Wiklund Mats, ”Att vara eller inte vara?”, DN, 2007-08-29 

http://www.fair-play.se/
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ens på varandra, det här är inte socialt. När jag sitter inne i spelet så pratar vi konstant 

med jättemycket folk, det är ju mingel över det hela ibland.
13

 

Däremot finns det vissa som menar att det finns en skillnad mellan den äldre och den senare 

teknologin; att medan radion och TV:n är passiva förmedlare av information, är datorer och 

diverse interaktiva virtuella världar engagerande och utvecklande. Det talas om 

Nätgenerationen. De generationer som växer upp med TV- och Internettekniken och betraktar 

den som en del av det naturliga livet. Tekniken har blivit ”osynlig”, vilket i sin tur har lett till 

ett annorlunda sätt att se på livet och teknologin och vad det egentligen innebär att leva.
14

  

 

  

                                                           
13

 Linderoth Jonas, Bennerstedt Ulrika, Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter 
(2007)  hämtad från http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Att_leva_i_World_of_Warcraft.pdf 
(2009-11-06) 
14

 Tapscott Don, s 39 et passim 

http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Att_leva_i_World_of_Warcraft.pdf
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1.2 Begreppsförklaring 

Avatar En virtuell kropp som representerar användaren i den virtuella 

verkligheten.
15

 

CAVE Förkortning för Cave Automatic Virtual Environment. Ett rum 

uppbyggt av skärmar varpå den virtuella verkligheten projiceras. 

Användaren befinner sig i detta rum och upplever en känsla av att 

befinna sig i den virtuella världen.
16

 

HMD Förkortning för Head-Mounted Display. Huvudburen display som 

omsluter användarens huvud och ger därmed samma känsla som 

en CAVE.
17

 

MMOG Förkortning för Massively Multiplayer online game. Internetvärld 

där människor från världen över träffas och spelar tillsammans.
18

 

MUD Förkortning för Multi-User Dimension/Dungeon. Textbaserad 

Internetvärld med samma funktion som MMOGs.
19

 

RL Förkortning för Real Life. Förkortning som ofta används i virtuella 

världar för att skilja mellan när man refererar till VR eller till 

vardagsverkligheten.
20

 Även refererad som ”meatspace” i motsats 

till ”cyberspace”.
21

 

VR  Förkortning för Virtual Reality; på svenska Virtuell Verklighet. 

Interaktiva världar där användaren upplever sig finnas och verka. 

Användaren kan se, höra, manipulera och i vissa fall känna 

virtuella objekt, och upplever därur en känsla av närvaro.
22

 

  

                                                           
15

 Burdea Grigore, Coiffet Philippe, Virtual reality technology (New Jersey, 2003), s 18 
16

 Vince John, Introduction to Virtual Reality (London, 2004), s 87 f 
17

 Ibid, s 2 
18

 http://www.answers.com/topic/mmo-abbreviation  (2009-10-29) 
19

 http://www.answers.com/topic/mud-1  (2009-10-29) 
20

 http://www.answers.com/topic/rl (2009-10-29) 
21

 http://www.answers.com/topic/meatspace  (2009-10-29) 
22

 Berggren-Bergius Bo et al, Virtuella miljöer (Malmö, 2005), s 9 

http://www.answers.com/topic/mmo-abbreviation
http://www.answers.com/topic/mud-1
http://www.answers.com/topic/rl
http://www.answers.com/topic/meatspace
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det teoretiskt är möjligt att virtuella verkligheter 

skulle kunna vara lika verkliga som verkligheten. Eftersom att alltfler människor ägnar sig åt 

virtuella världar, där de skaffar vänner, shoppar, förälskar sig och till och med gifter sig, kan 

man fråga sig om detta verkligen inte är verkligt. Därför kommer jag att genom ett 

vardagssociologiskt perspektiv applicerat på forskningsresultat, pröva synen av vad som är 

verkligt eller inte.  

I undersökningen kommer jag att förhålla mig till följande frågor:  

 Vad är en virtuell verklighet?  

 Vad är det som gör att vi uppfattar verkligheten som verklig?
23

 

 Kan en virtuell verklighet vara verklig? 

Det har i människans historia funnits en uppfattning om att det finns en enda verklig 

verklighet som alla människor delar. Eftersom att vi idag i majoritet betraktar det vi kan 

förnimma med våra sinnen som verkligt, kommer det i uppsatsen att ligga som underlag för 

undersökandet av det virtuella.  

  

                                                           
23

 Det vill säga den verklighet som ”vanligtvis” brukar tillskrivas som verkligheten 
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2. METOD 

I genomförandet av undersökningen kommer jag att ställa två teorier om hur vi upplever 

verkligheten gentemot forskningsresultat som visar på hur människor upplever virtuella 

verkligheter. Som riktlinje i urvalet av material, har jag förhållit mig till Grigore Burdea och 

Philippe Coiffets tre viktigaste faktorer för att uppnå närvaro, känslan av att ”vara där”, vilket 

är en stor del av vad som utför VR: Interaktion, omslutenhet och fantasi.
24

 Det innebär att jag 

kommer att titta på forskning som visar resultat om användares interaktion med människor 

eller ting, resultat om i vilken utsträckning användare känner sig omsluten (känslan av att 

”vara där”) i den virtuella miljön, samt användares inställning till och acceptans av den 

virtuella miljön. Analysen kommer i sin tur sedan att vara i form av en sammanvävd 

materialbeskrivning och analys.  

2.1 Avgränsning 

Med anledningen av att det finns ett flertal definitioner om vad en virtuell verklighet är för 

något har jag varit tvungen att göra en avgränsning. De virtuella verkligheter som jag och mitt 

utvalda material kommer att syfta på, är de virtuella verkligheter som grundläggande baseras 

på interaktion mellan människor eller objekt i en miljö, som i majoritet försöker efterlikna 

”verkligheten”. Med problematik kring hur denna ”verkligheten” kan urskiljas från andra 

verkligheter, kommer jag hädanefter att beteckna den verklighet som traditionellt betecknas 

som verkligheten som ”vardagsverkligheten”.
25

 

Mer förklaring om vad virtuella världar är för något kommer i avsnittet ”VR definition”.   

2.2 Diskussion av metodval 

Valet av metod samt kvantitativt material grundas på att dess angreppssätt lämpar sig bra för 

att utifrån de premisser som getts för uppsatsskrivandet undersöka ett så svårdefinierat ämne 

som vad som definierar verkligheten. Ett kvalitativt material i form av intervjuer skulle kräva 

mer tid för att få tag på forskare samt personer som provat på olika slags VR.  Vissa VR-

tekniker är mer sällsynta och begränsade till speciella forskningsinstitutioner, vilket kan 

försvåra möjligheten att få tag på ett tillräckligt stort antal personer som prövat denna teknik. 

Annat är det i fallet med skrivbordsbaserad VR, vilket beskrivs under avsnittet ”VR 

definition”, som det finns stor tillgång till. Däremot skulle intervjuer inte förse uppsatsen med 

                                                           
24

 På engelska Interaction, Immersion och Imagination. Burdea Grigore, Coiffet Philippe, Virtual reality 
technology, s 3 f. Detta bekräftas även i flertalet böcker om VR-teknik.  
25

 I och med VR-teknikens framsteg kan vi nuförtiden exempelvis även beteckna den virtuella verkligheten som 
både fysisk och vardaglig, och snart kanske till och med naturlig.   
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rätt slags material, då uppsatsen inte är avsedd att gå in på enskilda individers tankar om 

verkligheten och VR.  Jag ämnar eller kan heller inte få fram något svar om vad som är 

verkligheten, vilket är anledningen till varför jag kommer att håll mig på en generell och 

teorietisk nivå i undersökandet av hypotesen.  

2.3 Urval och validitet 

I urvalet av teori och material har jag använt mig av en snöbollseffekt, det vill säga tittat på 

forskning som sedan hänvisar till annan forskning med antingen likartad eller olikartad 

ståndpunkt. För bästa möjliga validitet har jag i första hand utgått ifrån primärdata för att 

komma så nära källan som möjligt och därmed undvika omtolkningar, samt undersökt hur 

väletablerad och tillförlitlig denna forskning är. Med insikt om att jag själv kan komma att 

omtolka, eller misstolka materialet, har jag även tittat på andra forskares beskrivning och 

tolkning av det. Allt för att få en så reliabel beskrivning av materialet som möjligt.  

2.4 Materialsammanfattning 

Det empiriska material som teorierna kommer att ställas emot är forskning som visar på hur 

människor känner någon slags närvaro, i alltifrån till sin virtuella kropp, till den virtuella 

omgivningen. Samt hur deltagarna yttrar sig fysiskt och psykiskt på situationer i 

experimenten.  

2.5 Reflektioner 

Jag har övervägt huruvida det kan uppstå komplikationer genom användandet av teorier som 

är skrivna i ett annan rums- och tidskontext än vad jag avser att applicera dem på. Min 

bedömning är däremot att dessa teorier är fullt användbara då de inte syftar på processer på 

makronivå och inte på enskilda händelser. Teorierna syftar på processer som existerar trots 

VR-tekniken.  

Då verkligheten är vad all forskning går ut på att undersöka och få fram, är det en omöjlighet 

att i denna uppsats, eller över huvudtaget, få fram en definitiv sanning om dess beskaffenhet. 

Därför vill jag förtydliga att detta är en helt igenom teorietisk uppsats och att jag genom min 

metod inte kommer att komma fram till ett definitivt svar. Teorier är ändå bara idéer och den 

fastställda forskning jag har med är bara några av många, eftersom att uppsatsen omöjligt 

skulle kunna inbegripa all forskning som finns. Därför är jag medveten om att det kommer att 

förekomma bortfall av väsentlig information. Däremot önskar jag, genom den forskning och 

de teorier jag valt ut, ändå kunna undersöka fenomenet virtuella världar och verkligheten och 

försöka komma så nära en ”sanning” som möjligt.   
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 Verkligheten – en social produktion 

Peter Berger och Thomas Luckmann skriver i boken Kunskapssociologi om sin teori om hur 

vi uppfattar och formar vår verklighet. De menar att människan kännetecknas genom sin 

öppenhet till sin omgivning. Det vill säga att vi är anpassningsbara till vår omgivning, till 

skillnad från djuren och deras specifika instinkter som gör att de lever i en fastställd värld. För 

vår del finns det inte någon särskild mänsklig natur, utan det är vi själva som konstruerar oss 

själva. Detta innebär däremot inte att vi är helt biologiskt obegränsade, då vi exempelvis inte 

skulle kunna leva i rymden.
26

 Vidare menar de att även samhällsordningen är en mänsklig 

produkt som skapas och upprätthålls genom sociala aktiviteter. Hur detta sker förklarar de 

genom en institutionaliseringsteori.
27

  

Institutionalisering 

Det hela börjar med att all mänsklig aktivitet har en tendens att bli vanemässig. Man brukar 

tala om ”vanans makt”, vilket är ett passande uttryck på grund av att de i vissa fall kan ses 

som fängslande bojor som är svåra att lösgöra sig ifrån. Däremot är dessa strukturer ytterst 

viktiga för vår överlevnad. Det är psykologiska strukturer som gör att vi kan hantera 

information, med skillnad att vanor gör att valalternativen minskar. Vi sållar omedvetet ut 

information som vi inte anser behövs och slipper därmed ett energikrävande beslutstagande. 

Tänk dig exempelvis att du är en kanotbyggare. I teorin finns det säkert hundra sätt att bygga 

en kanot på, men vanemässigheten begränsar detta till enbart ett sätt som du av erfarenhet vet 

fungerar.
28

 Däremot är det inte förrän två individers vanemässighet sammanfaller och 

resulterar i en ömsesidig rolldefinition, som man kan tala om en början till en 

institutionalisering.  

A ser B agera. Han förknippar B:s handlingar med vissa motiv, och när han ser 

handlingarna upprepas typifierar han motiven som återkommande. När B fortsätter att 

agera kan A snart säga till sig själv ”Aha, nu gör han det igen”. Samtidigt kan A anta att 

B gör samma sak när det gäller honom. Alltifrån början förutsätter A och B att 

typifieringen på så sätt är ömsesidig. Under gången av deras interaktion kommer dessa 

typifieringar att uttryckas i specifika handlingsmönster.
29

 

                                                           
26

 Berger Peter, Luckmann Thomas, Kunskapssociologi (Stockholm, 2008), s 63 f  
27

 Ibid, s 68 
28

 Ibid , s 69 
29

 Ibid , s 72 f 
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Människan 
 

 
Verkligheten 

(samhället) 

Berger och Luckmann fortsätter med att när A och B kan förutsätta varandras handlingar 

befrias de från ett slags ”spänning” att behöva gissa den andres nästkommande agerande. 

Deras liv består nu av rutiner som tas för givna. Institutionaliseringen kan däremot inte 

fullbordas förrän under den nästkommande generationen. ”Aha, nu gör han det igen” blir till 

”Så här gör man”. För A och B är strukturen fullt förståelig eftersom att det är de som skapat 

den, men för den nya generationen är det Världen. Den nya generationen tar den för en given 

verklighet som ”alltid” har funnits där (för dem), men som de i vissa avseenden inte kan förstå 

sig på.
30

 De föds in i en social struktur och en redan etablerad värld.
31

  

 

  

 

  

Upprätthållning av institutionen 

När världen tas för given, blivit institutionaliserad, är den svår att rubba. Inte desto mindre 

behöver den upprätthållas då den kan komma att hotas av andra institutionaliseringar av mer 

eller mindre grad. En institution kan begränsas inom en grupp eller sträcka sig över flera 

länder.
32

 För att förstå och kunna bekräfta olika ”kunskaper”, tenderar vi att objektifiera ett 

subjekt (en handling, tanke eller känsla) genom olika symboliska föremål och handlingar, 

varefter vi kan uppehålla en distans till det objektifierade för reflektion.
33

 Om man tar detta 

ytterligare ett steg genomgår institutionaliseringen en reifikation, vilket innebär att vi är 

benägna att betrakta omvärlden som en icke-mänsklig ordning.  

 […] människan är i stånd att glömma att hon själv skapat den mänskliga världen. […] 

Den upplevs av människan som en främmande fakticitet, ett opus alienum över vilket hon 

inte har någon kontroll, istället för som opus proprium av hennes egen produktiva 

verksamhet.
34

  

Kristendomen är ett exempel på en reifierad institution som vid flera tillfällen försvarat sin 

världsuppfattning mot andra religioner. Försvaret går ut på att antingen förgöra den andra 

parten (krig), eller genom vissa modifikationer införliva den i den egna tron.  Till exempel har 

vi än idag traditioner så som jultomten, påskharen och midsommarstången.  

                                                           
30

 Berger Peter, Luckmann Thomas, s 73 ff 
31

 Ibid, s 155 
32

 Ibid, s 79 f 
33

 Ibid, s 88, 90 f 
34

 Ibid, s 107 

Figur 1 Människan, samhället och verkligheten konstrueras i 
växelverkan med varandra.  (egen figur) 



10 
 

Det spelade ingen roll om bönderna tog en av sina gamla gudar, ”döpte” honom till ett 

kristet helgon och fortsatte att berätta de gamla historier och fira de gamla fester som var 

förknippade med honom […] så länge dessa inte stelnade till artikulerade, kätterska 

utmaningar mot det kristna universum som sådant.
35

 

Eftersom att det finns flera institutioner innebär att det finns flera större eller mindre 

verkligheter, där västerlandet är ett aktuellt exempel på en världsuppfattning med stor 

omfattning.   

Subjektiva verkligheter 

Förutom teorin om hur vi skapar, formar och upprätthåller objektiva verkligheter, menar 

Berger och Luckmann även att det finns individuella subjektiva verkligheter (exempelvis 

fantasin) som uppkommer som sfärer i vardagsverkligheten – den dominerande objektiva 

verkligheten.  De menar att medvetandet håller sig oberoende till om ett objekt tillhör en 

fysisk värld eller om det uppfattas som ett element i en mental värld.  Däremot väcker 

människor i vår vardag en annan slags spänning i medvetandet än vad drömvärldens 

kroppslösa figurer gör, varför vi uppfattar dem på olika sätt. Medvetandet kan alltså flytta sig 

mellan olika verklighetssfärer. Och varje gång vi återvänder till vardagsverkligheten, 

exempelvis när vi vaknar ur en dröm, upplever vi det som en slags chock, vilket kommer ur 

förskjutningen av uppmärksamheten tillbaka till vardagsverkligheten som uppstår i 

övergången. ”Den dominerande verkligheten omger oss på alla sidor, och medvetandet 

återvänder alltid till den dominerande verkligheten som från en utflykt”.
36

 

Ett exempel är övergången mellan vardagsverkligheten och lekens värld. När vi är på teater är 

ridån slöjan mellan dessa två världar. Vi lever oss in i berättelsen och upplever känslor som är 

lika verkliga som i vardagsverkligheten. Då vardagsverkligheten är den mest påträngande 

verkligheten som vi inte kan ignorera eller ”önska bort”, och som är den verklighet där vårt 

medvetande är som mest spänt, är det den verkligheten som vi uppfattar som mest självklar 

och naturlig. Berger och Luckmann menar att vi därför tar den för given som verkligheten och 

att vi därför inte behöver bevisa eller bekräfta den. Så när ridån faller ter sig 

teaterverkligheten tunn i jämförelse.
37

  

 

                                                           
35

 Berger Peter, Luckmann Thomas, s 142 
36

 Ibid, s 37 
37

 Ibid, s 31-37 
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Vardagsverkligheten är även den enda verkligheten som vi delar med andra människor. I 

drömverkligheten är jag ensam, men vardagsverkligheten vet jag är lika verklig för andra som 

den är för mig. Däremot vet vi att våra perspektiv inte är helt lika, då mitt ”här” är den andres 

”där”.
38

 

3.2 Närvaro i världen 

Att kunna avgöra sin närvaro i världen är grundläggande ända från födseln och är en process 

som bekräftar ens egen existens i världen.
39

 Carrie Heeter menar att det finns tre slags närvaro 

som en individ måste förhålla sig till: subjektiv personlig närvaro, social närvaro samt 

miljönärvaro. Processen för närvaro i skiljer sig inte världar emellan, oavsett om de är 

naturliga eller virtuella, och kommer ur känslan av att existera inom, men ändå separat från en 

värld som också existerar.  

Den subjektiva närvaron kan avgöras (1) när du ser din egen kropp i världen, (2) när du 

känner igen dig i världen, (3) när det finns mönster i världen som du kan lära dig att känna 

igen (som till exempel gravitation världen). Det första steget uppnås genom att du har en 

kropp i världen som är en representation av dig själv. Du ser din kropp och vet var den 

befinner sig, vilket bekräftas ytterligare genom att världen verkar reagera på din närvaro. 

Detta definieras som miljönärvaro; exempelvis genom att gräset viker sig när du går på det, 

att vyn förändras när du vrider på huvudet, eller att du ser och känner av att din kropp rör sig.  

Till sist finns den sociala närvaron; insikten om att det även existerar andra varelser i världen, 

vilket ytterligare bekräftar den egna existensen, med förutsättning att de uppfattar din närvaro. 

                                                           
38

 Berger Peter, Luckmann Thomas, s 35 
39

 Baños Rosa María et al, “Presence and Reality Judgement in Virtual Environments: A Unitary Construct?” i 
CyperPsychology & Behavior, vol 3 nr 3 (2000), hämtad från 
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=3&hid=2&sid=d173b998-301f-4cb0-a535-
013968a3bef6%40sessionmgr12&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=5323579#db=aph
&AN=5323579 (2009-11-23) 

Figur 2 Vardagsverkligheten består av flera 
verklighets-sfärer (egen figur) 

http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=3&hid=2&sid=d173b998-301f-4cb0-a535-013968a3bef6%40sessionmgr12&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=5323579
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=3&hid=2&sid=d173b998-301f-4cb0-a535-013968a3bef6%40sessionmgr12&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=5323579
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=3&hid=2&sid=d173b998-301f-4cb0-a535-013968a3bef6%40sessionmgr12&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=5323579
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Denna närvaro är ofta ett större bevis på sin egen existens, än att världen existerar och 

reagerar på ens närvaro. Om du ignoreras börjar du ifrågasätta din egen existens. Likaså om 

du vore den enda människans i världen.
40

 

 

 

4. DISPOSITION 

Härnäst följer kapitel 5 som inkluderar en kort beskrivning över presentation av VR-teknikens 

historia, som följs av en mer ingående förklaring om vad virtuella verkligheter är för något. I 

kapitel 6 presenteras några av de tidigare forskningar som gjorts inom områdena verklighet 

och virtuella världar. Sist men inte minst kommer analysen i kapitel 7 att presentera och 

undersöka det empiriska forskningsmaterialet i relation till uppsatsens teorietiska perspektiv. 

Därefter avslutas uppsatsen i kapitel 8 med en sammanfattande slutdiskussion av resultatet.  

  

 

  

                                                           
40

 Heeter Carrie, “Being There: The subjective experience of presence” i Presence: Teleoperators and Virtual 
Environments, vol 1 nr 2 (1992)  hämtad från http://commtechlab.msu.edu/randd/research/beingthere.html 
(2009-11-25) 

http://commtechlab.msu.edu/randd/research/beingthere.html
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5. VIRTUELLA VERKLIGHETER 

5.1 VR historia 

En del kanske redan vet vad virtuella verkligheter är för något, medan andra inte har någon 

aning. Faktum är att det trots dess stora användarantal förefaller relativt främmande hos 

många. Utvecklandet av dagens VR-teknik har en hel del år på nacken, men vägen har inte 

varit rak. Om man ska gå riktigt lång tillbaka i tiden kan man säga att utvecklingen pågick 

redan år 1425 när Filippo Brunelleschi skapade de första 3D bilderna.
41

 Däremot brukar de 

första milstolparna generellt sättas från 60-talet och framåt när militären och NASA började 

visa större intresse för de träningssimulatorer som börjat ta form. 1965 skissade Ivan 

Sutherland på hur en virtuell verklighet skulle kunna se ut, med syfte att skapa en modell för 

att underlätta forskning, undervisning samt datoranvändandet. Men bara några år tidigare, 

1962, hade Morton Heilig tagit patent på sin Sensorama Simulator, en slags enmans teater 

som skildrade en motorcykeltur genom New York. Den frambringade doft och vind, samt 

hade en inbyggd sätesvibrator, med syfte att förbättra upplevelsen av att se på film.
42

  

1989 skedde ännu ett steg när Jaron Lanier myntade termen ”Virtual Reality”, virtuell 

verklighet, med visionen om hur datorn skulle bli var mans egendom i hemmet, som skulle 

komma att förändra hela vårt sätt att leva. Det virtuella skulle bli en del av verkligheten och 

efter att ha att ha tagit på sig en minimal VR-utrustning så voilà! skulle vi befinna oss i en 

verklighet där våra hem, vår omgivning och vi själva skulle kunna simuleras till att bli vad vi 

än önskade. Virtuella världar skulle inte enbart vara platser som vi skulle besöka under korta 

perioder, som dagens virtuella världar är konstruerade. De skulle bli en del av verkligheten.
43

  

Däremot hade fenomenet virtuell verklighet redan nått ut till allmänheten två år tidigare. 

Marknaden var oerhört dyr då enbart en HMD kunde kosta uppåt 11 000 dollar.
44

 Idag 

möjliggör dagens mycket billigare teknologi så att VR kan användas inom ett brett antal 

                                                           
41

 Greenworld Simon,”Extension 2:3D”, i Processing: a programming handbook for visual designers and artists, 
(red.) Reas Casey, Fry Ben (Cambridge, 2007) s 525; e-bok (2009-11-18) 
42

 Burdea Grigore, Coiffet Philippe, s 3, 5 ff 
43

 Ryan Marie Laure, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media 
(2001, Baltimore), s 49 hämtad från  
http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10021635 (2009-10-20) 
Rothenberg David, “An Interview with Jaron Lanier” i Whole Earth Review (Höst 1989), hämtad från 
http://www.vasulka.org/archive/Writings/VirtualRealityArticle.pdf (2009-10-12) 
44

 Burdea Grigore, Coiffet Philippe, s 9 

http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10021635
http://www.vasulka.org/archive/Writings/VirtualRealityArticle.pdf
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områden så som utbildning, design, militären, medicin, forskning, och inte minst 

underhållningsbranschen som varit den största dragkrogen i VR-teknikens framgång.
45

 

5.2 VR definition  

Vad är då mer specifikt en virtuell verklighet? Den dominerande beskrivningen av VR är att 

det är ”datorgenererade skenvärldar i vilken användaren upplever sig vara och agera”.
46

 

Användandet av ordet ”virtuell”, som fanns långt innan datorerna uppfunnits, kommer ur 

definitionen av den virtuella bild, reflektion, som uppkommer när du tittar i en spegel. Du kan 

inte röra vid denna bild, men ändå förefaller den vara ”verklig”, därav ”virtuell verklighet”.
47

 

Andra benämningar är ”Artificiell verklighet” (Myron Krueger, 1970-talet), ”Cyberrymden” 

(William Gibson, 1984), ”Virtuella världar” och ”Virtuella miljöer” (1990-talet).
48

 Om man 

däremot tittar på ordet ”virtuell” utifrån ett lingvistiskt perspektiv, så kommer det av latinets 

”virtus” (styrka, manlighet, dygd), vilket får innebörden ”det som är i kraftens (virtus) makt”. 

Om man tar det ett steg vidare blir betydelsen ”the virtual is not that which is deprived of 

existence but that which possesses the potential, or force, of developing into actual 

existence”.
49

 

5.2.1 Olika sorters virtuella miljöer 

Det finns olika former av virtuella miljöer, men som grundläggande kan delas upp i 

textbaserade communities respektive virtuella verkligheter (VR).
50

 Textbaserade communities 

är platser på Internet där folk träffas privat eller publikt för att utbyta någon slags information. 

Exempelvis Facebook, MySpace och Flickr.
51

 Virtuella verkligheter, som uppsatsen kommer 

koncentrera sig på, kan också vara publika platser där människor träffas. Skillnaden är dock 

att de riktar in sig på integrerbara rörliga bilder i 3D, som ofta försöker efterlikna den verkliga 

världen. I de flesta applikationerna representeras du av en avatar, det vill säga din virtuella 

representation i den digitala världen.
52

 Innan vi går in mer på vilka exempel det finns inom 

                                                           
45

 Ibid, s 287, 314, 324, 328, 338, 358 
46

 Nationalencyklopedin, http://ne.se/virtuell-verklighet (2009-10-05) 
47

 Vince John, s 3 
48

 Engelskans Artificial Reality, Cyberspace, Virtual Worlds, Virtual Environments.   
49

 Ryan Marie-Laurie, 26 f 
50

 För att underlätta för läsaren kallar jag här all VR för ”virtuella miljöer”.  
51

 www.facebook.com ; www.myspace.com ; www.flickr.com  
52

Allbeck Jan M, Badler Norman I, “Creating Embodied Agents With Cultural Context” i Agent culture: human-
agent interaction in a multicultural world , (red) Payr Sabine, Trappl Robert (New Jersey, 2004), s 108, hämtad 
från http://books.google.se/books?id=Z2SPsSt03_kC&lpg=PP1&dq=Agent%20culture%3A %20human-
agent%20interaction%20in%20a%20multicultural%20world&as_brr=0&pg=PP1#v=onepage&q=&f= false (2009-
11-15) 

http://ne.se/virtuell-verklighet
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.flickr.com/
http://books.google.se/books?id=Z2SPsSt03_kC&lpg=PP1&dq=Agent%20culture%3A%20%20human-agent%20interaction%20in%20a%20multicultural%20world&as_brr=0&pg=PP1#v=onepage&q=&f= false
http://books.google.se/books?id=Z2SPsSt03_kC&lpg=PP1&dq=Agent%20culture%3A%20%20human-agent%20interaction%20in%20a%20multicultural%20world&as_brr=0&pg=PP1#v=onepage&q=&f= false
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virtuella verkligheter, går vi igenom den största indelningen av virtuella verkligheter: Icke-

omslutande VR och omslutande VR.   
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5.2.1.1 Icke-omslutande VR 

Icke-omslutande VR är den sortens teknik som vi vanligtvis är bekanta med; virtuella 

verkligheter som vi kan uppleva genom en vanlig datorskärm, med andra ord kallad 

skrivbordsbaserad VR (desktop VR).
53

 Den kan beskrivas som att du befinner dig i 

vardagsverkligheten och ”tittar in” i den virtuella verkligheten. Denna variant har även 

kommit att kallas för Second Person VR, då du som användare främst upplever den virtuella 

världen genom ditt virtuella alter ego ur ett utifrånperspektiv.
54

  

Icke-omslutande VR inkluderar så kallade MMOGs (Massively multiplayer online game) som 

är kombinationer av chatt och ”spel” mellan flera användare. Det är världar som antingen är 

bestående världar som pågår oavbrutet 24 timmar om dygnet, även när du som användare 

återgår till vardagsverkligheten. Eller så är de enbart åtkomliga under vissa tillfällen när just 

den servern är öppen. MMOG består sedan av flera underkategorier, som bland annat 

inkluderar MMORPGs (Massively multiplayer online role-playing game) som är mer inriktat 

på rollspel, där de tillsammans med andra samarbetar för att utföra olika slags uppdrag för att 

förbättra sin spelstatus.
55

 Exempelvis World of Warcraft.
56

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
53

 Nilsson Alexander, Virtual Reality. Forskning i Sverige – Dagsläge och framtida riktlinjer (Göteborg, 2000), s 
14, hämtad från http://www.kfb.se/pdfer/R-00-40.pdf (2009-11-14) 
54

 Saxena Kothari, Saxena Anshu,  Hypermedia: From Multimedia To Virtual Reality: A Managerial Perspective 
(New Delhi, 2004) hämtad från 
http://books.google.se/books?id=Kzmlqe5BhxMC&lpg=PA12&ots=Jzxjs_rynn&pg=PA13#v=onepage&q=%22Sec
ond%20Person%20VR%22&f=false (2009-11-13) 
55

 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_game (2009-11-02) 
56

 World of Warcraft, http://www.wow-europe.com/en/index.xml (2009-11-20) 

Bild 1 Screenshot från MMORPG World of Warcraft (pressbild www.worldofwarcraft.com)  

http://www.kfb.se/pdfer/R-00-40.pdf
http://books.google.se/books?id=Kzmlqe5BhxMC&lpg=PA12&ots=Jzxjs_rynn&pg=PA13#v=onepage&q=%22Second%20Person%20VR%22&f=false
http://books.google.se/books?id=Kzmlqe5BhxMC&lpg=PA12&ots=Jzxjs_rynn&pg=PA13#v=onepage&q=%22Second%20Person%20VR%22&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_game
http://www.wow-europe.com/en/index.xml
http://www.worldofwarcraft.com/
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En annan underkategori är MMOSG (Massively multiplayer online social game) som 

fokuserar på socialisation tillsammans med andra användare. Ett exempel är Second Life, där 

det är användarna tillsammans som konstruerar verkligheten, bygger sina drömhus, arbetar, 

studerar, festar och shoppar med pengar som är kopplade till vardagsverkligheten.
57

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Till skillnad från ovan beskrivna MMOGs finns även MMOFPS (Massively multiplayer 

Online first-person shooter) som i majoritet genomför team-baserade krig ur ett 

förstapersonsperspektiv. Därutöver finns det även textbaserade världar, så kallade MUD, som 

är föregångare till dagens grafiska varianter.
58

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

De vanligaste gränssnitten för interaktion i de virtuella världarna är fortfarande tangentbordet 

och den tvådimensionella datormusen. För andra gränssnitt höjs prisklassen lite, då man kan 

välja att använda sig av olika slags styrspakar och tredimensionella datormöss.
59

 

                                                           
57

 Second Life, http://secondlife.com/ (2009-11-20) 
58

 Berggren-Bergius Roland, s 19 
59

 Vince John, s 14 

Bild 2 Screenshot från MMOSG Second Life (Pressbild www.secondlife.com)  

Bild 3 Screenshot från MMOFPS Global Agenda (Pressbild www.globalagendagame.com)  
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5.2.1.2 Omslutande VR 

Den andra sortens virtuella verkligheter kännetecknas, så som namnet antyder, av att du som 

aktör upplever dig vara omsluten i en virtuell miljö, sedd utifrån ett förstapersonsperspektiv. 

Den virtuella verkligheten omsluter dig på alla sidor vart du än vänder dig och separerar dig 

från vardagsverkligheten. Det finns det i grunden två sorters tekniker som framställer detta. 

Den omsluter ditt huvud, vilket vanligtvis sker genom en HMD (Head Mounted Display), där 

den virtuella världen projiceras på två små skärmar framför dina ögon. Du är helt och hållet 

blind från den så kallade vardagsverkligheten och det enda du nu ser är din virtuella 

omgivning.
60

 
61

 

Den andra varianten av avancerad teknik omsluter hela din kropp. En variant är genom en så 

kallad CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), som är ett kvadratiskt rum uppbyggt 

med skärmar som den virtuella verkligheten projiceras på. Du befinner dig i detta rum, ensam 

eller tillsammans ned andra, och upplever att du är i den virtuella verkligheten som omsluter 

dig.
62

 Till denna teknik har det tillkommit ett löpband, så kallad CyberWalk, som låter dig gå i 

den virtuella miljön utan att hindras av rummets begränsningar.
63

 Därefter har det, och 

kommer det, att komma fler tekniker som omsluter antingen huvudet eller hela kroppen.  
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 Nilsson Alexander, 15 f 
61

 Vince John, s 2, 13 
62

 Ibid, s 87 f 
63

 Cyberwalk project, http://www.cyberwalk-project.org/ (2009-11-22) 

Bild 4 Omslutande VR. HMD respektive CAVE (Copyright www.est-kl.com används med tillåtelse)  
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Sedan finns det varierande grader av simulatorer eller träningsverktyg som används inom 

olika yrkesområden för att på ett säkert sätt öva sig inför olika utföranden. Dessa kan vara av 

både omslutande samt icke-omslutande karaktär. Ett av de centrala i dagens militär och 

flygindustri är flygsimulatorn, där piloter på ett säkert sätt kan skaffa sig den nödvändiga 

flygkunskap som krävs för att kunna manövrera ett flygplan under olika väderförhållanden; 

dimma, regn, sno, åska och blixtar.
64

 Detta tekniken är den första som uppkom inom VR och 

är den teknik som anses vara den mest avancerade och realistiska som åstadkommits.
65
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 Vince John, s 19 
65

 Brooks Frederick P, s 16, 20 

Bild 5 Flygsimulator. Träning för militär och flygindustri (Copyright 
www.defense.gov används med tillåtelse) 
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6. TIDIGARE FORSKNING  

Virtuella verkligheter är ett fenomen vars uppkomst har gett upphov till ett otaliga frågor om 

världen, verkligheten och människans beskaffenhet, vilket är anledningen till dess stora 

spridning inom flera olika forskningsområden. Som det berättades om i Inledningen, så finns 

det ett flertal teorier och forskningar som förklarar vad verkligheten är. Är det en mänsklig 

uppfattning eller finns det en verklighet som vi inte kan förnimma med våra sinnen? Ett av 

standardkoncepten, som sträcker några århundraden tillbaka i tiden men som i viss mån 

fortfarande har inverkan hos många, är den nyplatonska idén om en observerbar förståelig och 

fastställd verklighet, som är redo att ”plockas in” genom användandet av rätt metod.
66

 
67

 

Sedan finns det även de som likt Platon och Descartes menar att våra sinnen inte är 

tillförlitliga, utan att det finns en högre värld bortom det vi kan förnimma. Platon talade om en 

idévärld som är en modell av vad sinnevärlden försöker efterlikna men inte lyckas med, 

medan många religiösa idag skulle hålla med Descartes som talade om Gud.
68

 
69

 Idag kan en 

modernare teori kring detta koncept ses inom kognitionsvetenskapen, som menar att 

verkligheten är ett resultat av fysikaliska och kemiska processer i hjärnan, där det vi 

förnimmer påverkas av en tolkningsprocess utifrån tidigare erfarenheter.
70

  

Jacques Lacan däremot delar upp verkligheten i två aspekter – ”verkligheten” som är en 

produkt av hur människan uppfattar den, som även kan refereras som ”föreställning” 

(imagining), samt ”det verkliga” som är det som existerar oberoende om människan kan 

uppfattar det eller inte. Däremot är ”föreställning” och ”det verkliga” inte varandras 

motsatser, då att de angränsar till varandra.
71

 Detta liknar i mångt och mycket Pierre Lévys 

tankegångar om att det virtuella inte i motsats till verkligheten, utan att det trots att det idag 

inte är realitet har potential att bli verkligt.
72

  

VR har även blossat liv i en tidigare stor fråga om förhållandet mellan kropp och själ.  Är 

själen bunden till kroppen eller är kroppen utbytbar? Bland annat håller transhumanismen sig 

till bland annat Descartes teori om att kroppen och själen är två separata delar, där kroppen är 
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som en maskin som inte påverkar själen.
73

 
74

 ”… yet if a foot, or an arm, or some other part, is 

separated from my body, I am aware that nothing has been taken away from my mind.”
75

 

Detta är ett av de främsta skälen till varför transhumanisterna håller på sin utopiska teori om 

att människan i framtiden kommer att kunna frigöra sig från den biologiska kroppens 

begränsningar, för att i framtiden leva som cyborger, en blandning mellan människa och 

maskin.
76

 Marshall McLuhan å sin sida såg inte tekniken som en frigörelse från kroppen, utan 

mer som en förlängning av den och vårt medvetande.  Bland annat talade han om telefonen 

som en förlängning av vår röst och hörsel, men förutspådde även hur den begynnande 

datorteknologin skulle komma att påverka det mänskliga medvetandet.
77

 

Bland andra teoretiker finns Jean Baudrillard som berättade om hur vi idag befinner oss i 

övergången, eller redan har övergått, till att leva i en hyperverklighet, där kopian har ersatt 

originalet. Han talade om hur verkligheten har maskerats till den grad att vi idag lever i en 

illusion, utan att vi märker av det. Bland annat syftar han på hur människor tagit för vana att 

till sig sekundär information genom media, som i sin tur refererar till andra medier. Kopian 

refererar till kopian et cetera. Denna kopieringsprocess, menar han, har lett till att 

verkligheten och därmed livet har förlorat sin essens – ett slags inre natur, eller en känsla, som 

uppstår i det sammanhang när ett original skapas.
78

 

Det finns som sagt en hel del skrivet om ämnet och tyvärr kan jag inte ta upp allt i detta 

avsnitt. Likaså ser det ut på den mer praktiska i utförande av experiment och tester inom VR-

forskningen där bland annat många universitet är mycket aktiva i publicerandet av sina 

forskningsrapporter. Däremot kan vissa av dessa rapporter vara svåra att få tag på, men många 

finns ändå tillgängliga för allmänheten.
79
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7. ANALYS 

Härefter börjar analysen, vilket kommer att ske i form av en kombinerad materialpresentation 

av VR-resultat och analys utefter uppsatsens två teorietiska perspektiv. I den första delen 

presenteras och analyseras resultat inom icke-omslutande VR, varefter den resterande 

analysdelen presenterar och analyserar resultat inom omslutande VR.   

7.1 Virtuella liv 

Sherry Turkle och T. L Tayler är två forskare som ägnar flera års studier åt människor och 

deras upplevelser av skrivbordsbaserade virtuella världar. Medan Turkles studier riktar in sig 

mer på textbaserade världar, trots att hon skriver att hon använder sig av MUD som ett 

generellt begrepp för olika slags MMOGs, är Taylers forskning inriktad på enbart grafiskt 

baserade MMOGs.
80 81

 

Kommentarer 

I redogörelsen för sina forskningsresultat, menar både Turkle och Tayler på att det har skett 

en förändring i vårt förhållande till tekniken. I enlighet med teorin kan detta ha grund i en 

förändring bland vanor i många människors sätt att leva.  Inte minst genom att vissa kan ägna 

uppåt 80 timmar i veckan åt VR, då hängivna användare kan vara ”inloggade” under arbetstid 

där de under dagens lopp går in och ut ur de olika världarna.
82

 Detta har inte enbart lett till en 

förändring i hur vi lever våra liv, men även i hur människor ser på sig själva.  Ett flertal 

intervjuer visar på hur användare upplever hur deras virtuella liv har stor betydelse som en del 

av sig själva.  Exempelvis berättar Tayler om hur en man, som i den virtuella världen kallar 

sig Leonardo, kände att han kunna identifiera sig mer med sin virtuella kropp än med sin så 

kallade biologiska kropp.
83

 Vardagsverkligheten, har börjat förlora sin ontologiska status som 

en unik dominerande verklighet. RL (Real Life) är bara som ännu ett fönster där det virtuella 

livet hos vissa upplevs som mer verkligt än deras ”verkliga" liv.
84

 
85

 Den ökade 

vanemässigheten i människors användande av tekniken har lett till att vi idag kan se ett 
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påbörjat skifte mellan två paradigm. Detta har, som Berger och Luckmann berättar, grund i 

förändrade vanor, som till slut i och med efterkommande generationer, leder till en ny eller 

förändrad syn på hur samhället, världen eller verkligheten är och fungerar. ”Det är så det är 

och så har det alltid varit”.  Normen kring verkligheten håller på att förändras, men vi är inte 

där ännu. Inte minst genom att vissa människor fortfarande känner mer eller mindre för sina 

virtuella upplevelser. Bland annat berättar en kvinna om hur ”the connection between our 

offline selves and our avatars is a lot more meaningful for some than it is for others”, men att 

hon för egen del menar att ”the more time I spend inworld … the harder it is for me to 

differentiate between my inworld self and my offline self […] The two seem to be merging 

with each other and it´s actually a pleasant experience for the most part”.
86

 Uttalandet visar 

tydligt på hur gränsen mellan RL och VR alltmer håller på att suddas ut. Det har, som Turkle 

även tar upp, uppkommit en slags transparens, genomskinlighet, i människors interaktion med 

tekniken.
87

 En vanemässighet som resulterar i att tekniken som hårdsvara inte längre är synlig, 

inte längre märkbar för sina användare, likt vissa inte märker av klockan kring handleden eller 

att de har sina glasögon på sig.  Inte desto mindre har denna tendens märkts av, vilket har lett 

till diskussioner om hur vi ska förhålla oss att jaget och kroppen online, men även offline.
88

 

Inte desto mindre blossade denna fråga upp när man för första gången i mars 1992 fick höra 

talas om en virtuell våldtäckt, där en person kallad Mr. Bungle, använde sig av sina kunskaper 

om systemet för att ta kontroll över en annan persons avatar. På så sätt fick Mr. Bungle ett 

flertal personers avatarer att utföra sexuella handlingar, trots ägarnas våldsamma protester.  

Vissa menade att detta inte borde ha tagits på så stort allvar då det bara är spel och inte på 

riktigt, medan andra menade att det faktiskt var en handling trots att det bara var i ord.  

Intervjuer med offren visar även på att de faktiskt kände sig kränkta i att de inte kunde göra 

något annat än att se på när Mr. Bungle förnedrade dem genom deras avatarer på det sätt han 

gjorde.
89

  

Människors osäkerhet i acceptansen av möjlighet till liv i VR, kan likt kristendomen och 

andra trosuppfattningar, bero på att de vid hot klamrar oss fast vid den egna tron om 

verkligheten och därefter försöker hitta förklaringar och tolkningssätt av upplevelser i VR. 

Detta kan i sin tur sedan leda till en viss form av modifiering av den egna tron, där den 

”hedniska” tron i viss mån införlivas genom att den tillskrivs värden som stämmer mer 
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överens med den egna tron. Det vill säga likt hur kristendomen lade in sina egna betydelser i 

hedniska högtider så som jul, påsk och midsommar.  

Även om det finns en så kallad fenomenal verklighet bortom oss själva, så är det de 

verkligheter som vi känner till, och vår kropp, det enda vi har att utgå ifrån för att kunna 

bekräfta vår egen existens. Likaså gäller för VR genom en virtuell kropp, en avatar, vilket 

Tayler tar upp som den mest centrala aspekten varigenom människor konstruerar sociala liv 

och identiteter.
90

 Det är genom denna kropp som människor uttrycker sig, visar sina 

personligheter och förflyttar sig i den virtuella världen. Trots brister i den skrivsbordbaserade 

VR-tekniken, vilken saknar applikationer, som förutom syn och hörsel, även inkluderar våra 

övriga sinnen, väger den sociala närvaron upp detta i och med sitt större värde i bekräftandet 

av en individs existens. Så som Heeter uttrycker det:” If you were the only human living in 

the natural world, you would likely have considerably more doubt about your own existence 

than you do now”.  Å andra sidan visar Tayler på hur vissa människor tenderar att tala som 

sitt virtuella jag i tredjeperson, vilket betyder att dessa personer har ett slags avståndstagande 

till sitt virtuella jag genom ett utomstående perspektiv. Detta trots att dessa personer säger sig 

uppleva det som att det är de själva som interagerar i den virtuella världen.
91

 Denna slags 

uppdelning kan vara en effekt av den bristande miljönärvaron, samt en effekt av det 

paradigmskifte som nämnts tidigare, då människor inte längre vet hur de ska förhålla sig till 

sina virtuella identiteter.  

Förändringen i vår syn på verkligheten är ett faktum, och det handlar inte längre bara om att 

”spela en roll”, utan att människor utvecklar förhållanden med andra människor i dessa 

virtuella världar, vilket hos många påverkar deras känslomässiga liv. De skaffar sig älskare 

som de kanske till och med gifter sig med, går på caféer där de träffar vänner, åker till arbetet 

som ger dem framgångar som de kanske inte skulle kunna ha gjort i vardagsverkligheten. En 

kvinna berättar:”being inworld has actually affected my waking world life quite a bit”.
92

 Men 

trots att många människor upplever en viss realism och värde i dessa virtuella liv, så är det 

svårt att undvika den grundläggande frågan huruvida det finns en bestämd existerande 

verklighet bortom människans uppfattningsförmåga. I så fall skulle vardagsverkligheten, och 

likaså virtuella verkligheter, inte vara mer än i jämförande grad med ett rollspel eller en 

teaterföreställning. En grundläggande skillnad i vardagsverkligheten är däremot att vi aldrig 

har varit med om att ridån någonsin har fallit. Föreställningen har aldrig kommit till sitt slut, 
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det finns inget offknapp, vilket vi inte kan göra något åt. Vi kan aldrig helt och hållet lösgöra 

oss från kroppen som vi har i vardagsverkligheten där vi lever våra virtuella liv, trots att även 

de existerar 24 timmar om dygnet och aldrig slutar upp. Frågan är hur viktig denna 

avstängningsknapp och samtidiga existens, är i värderandet av en verklighet. Hur ska vi 

förhålla oss till döden och det som möjligtvis händer därefter? Är det då ridån plötsligt faller? 

Däremot verkar detta inte spela någon roll, så länge vi inte vet. I enlighet med denna 

okunskap har vardagsverkligheten, det vill säga institutionaliseringen av vanor i hur saker och 

ting är och fungerar, kommit att reifierats till att betraktas som en icke-mänskligt skapad 

ordning som därmed fått ett högre värde.  

Likheten mellan vardagsverkligheten och virtuella verkligheter kan visas genom flera 

exempel, inte minst när det gäller mänskliga relationer. Bland annat berättar en person om hur 

han i sitt parallella liv som kvinna i en medeltida virtuell värld, vid intervjutillfället befann sig 

i en känslomässigt jobbig kris i sin kärleksrelation till en adelsman som betalade hennes 

(hans) juridikutbildning.  

Det är så dyrt att läsa juridik att kostnaderna måste betalas av ett företag eller en 

adelsfamilj […] Han köpte mig, och nu vill jag han gifta sig med mig trots att jag är 

ofrälse. Till slut sade jag ja. Jag försöker tala med honom om det faktum att jag i själva 

verket är hans egendom. Jag är ofrälse, jag är i grund och botten egendom, och till en viss 

del gör det mig inget. Jag har vuxit upp med det, det är så livet är. Han vill förneka hela 

situationen. Han säger ”Åh, nej, nej, nej … Vi skall få det att ljusna för dig, hjälpa dig på 

fötter, hela världen ligger för dig. 

Men varje gång jag beter mig som en som snart skall bli grevinna, och hävdar mig – som 

när jag säger: ”Jag har aldrig riktigt tyckt om de där tapeterna” – så blir jag nedtryckt. 

Förhållandet går ut på att bli upplyft och nedtryckt. Det är oerhört psykiskt skadligt att 

göra så mot en människa. Och det som han tyckte om med henne – att hon var oberoende, 

stark, att hon sade vad hon tyckte – håller på att försvinna. 
93

 

Människors liv fungerar detsamma oavsett om det är i vardagsverkligheten eller i VR. Vi har 

fortfarande samma problem, då vår ”mänsklighet” helt plötsligt inte försvinner så fort vi 

loggar in oss till våra virtuella liv. Likaså berättar Turkle om hur människors ”ha-begär” och 

känslor för objekt, i dessa fall virtuella objekt, även gäller i de virtuella verkligheterna. Detta 

visar på att dessa världar, trots vår uppdelning, ändå går in i varandra. Till exempel har vissa 

virtuella verkligheter en ekonomi och valuta som är knuten till vardagsverklighetens 
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ekonomiska system. Detta innebär att pengar som tjänas genom arbete i virtuella verkligheter 

kan användas vardagsverkligheten och tvärtom. Människors köplust är densamma oavsett om 

det gäller fysiska eller virtuella objekt. Likt vardagsverkligheter ägnar människor sig åt att 

shoppa kläder och frisyrer, och till och med hela outfits åt sina virtuella kroppar, för att på 

något sätt spegla sina personligheter. Det finns även möjlighet att köpa mark och öar, för att 

kunna bygga hus för tusentals kronor, som sedan kan möbleras och inredas efter egen stil. Det 

är ägodelar som människor har samma slags tillgivenhet till som i vardagsverkligheten. 

Exempelvis berättar en förstaårsstudent i en intervju om hur han skapat en detaljerad lägenhet 

med rum, möbler, böcker, skrivbord och till och med en liten dator. ”Det är där jag bor […] 

mer än vad jag bor i mitt sjabbiga korridorrum. Borta bra men hemma bäst”.
94

 

 

7.2 Avataren är du 

Henrik Ehrsson och hans forskarteam vid Karolinska Institutet i Solna, har forskat kring hur 

jaget förhåller sig till den egna kroppen och anser sig ha bevis på att om att jaget kan ”luras” 

att flyttas från den egna kroppen till en annan.
95

 

Kommentarer 

I experimenten som genomfördes placerades kameror i ögonen på en docka, eller på huvudet 

av en person, som var kopplade till skärmar som deltagaren hade på sig framför ögonen likt 

en HMD. På så sätt såg deltagaren vad kameran visade, det vill säga ur den ”andra personens” 

syvinkel, men ändå på ett sätt som människor vanligtvis är vana vid; det vill säga ur ett 

förstapersonsperspektiv. Ehrsson menar däremot att det inte räcker att enbart få visuell 

information, då det även måste finnas en överensstämmelse mellan det som ses och det som 

individen känner från hud och muskler. Detta uppfördes genom att de samtidigt som de 

berörde dockan även berörde deltagarens egen kropp på samma ställe, samtidigt som 

deltagaren såg detta ur dockans perspektiv. På så sätt stämde deltagarens sinnesinformation 

överens, vilket resulterade i att de (det vill säga deras hjärnor) ”lurades” till att tro att dockan 

var den egna kroppen. Detta visar bokstavligt talat på att det är utifrån vilken vinkel vi ser 

saker och ting som är, på grund av vanans makt, det som blir normen för hur verkligheten ser 

ut eller inte. Det vill säga om vi blir mer vana att se världen utifrån dockans (avatarens) 

perspektiv, kommer det att bli det som är det ”normala” sättet att se världen.  
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För att verifiera deltagarnas redogörelser på ett objektivt sätt, utfördes även tester under tiden 

då deltagarnas fysio-psykologiska reaktioner, så som hjärtklappningar, puls och svettningar, 

registrerades. Dessa tester kunde innebära olika slags hot mot dockan genom att exempelvis 

sticka en nål i dockans arm eller skära den över magen med en kniv. Enligt Ehrsson är detta 

stärkande resultat då en person som verkligen upplever en annan kropp som sin egen, i och 

med testet, automatiskt kommer att uppvisa stress som exempelvis svettningar, vilket inte går 

att kontrollera med vilja. Genom att deltagarna ser utifrån dockans perspektiv, upplever de en 

personlig närvaro i dockans kropp. Att även fysiska känna beröring utifrån detta perspektiv 

resulterar i en miljönärvaro utifrån den nya kroppen.   

 

7.3 Närvaro genom fysisk aktivitet 

I sin forskningsrapport Presence: Experiments in the Psychology of Virtual Environments, 

rapporterar Martin Usoh, Christina Alberto och Mel Slator bland annat om ett av sina 

experiment vars syfte var att undersöka hur fysisk delaktighet påverkan känslan av närvaro i 

virtuella verkligheter.
96

 I rapporten argumenterar de för hur viktig känslan av närvaro är i 

upplevelsen av virtuella världar, och använder delvis J. J Gibsons visuella klippexperiment 

som förebild.
97

 Däremot tillägger de den fysiska aspekten då de menar att denna slags 

information länge har legat i bakgrunden till fördel för våra visuella och auditiva sinnen.  

Kommentarer 

I experimentet, som genomfördes i en CAVE, delades deltagarna upp i två grupper. Den ena 

gruppen (A) fick navigera sig fram med en slags trampmaskin, vilket innebar att de ”gick på 

plats” medan den virtuella promenaden gick i personens synriktning.
98

 Sensorer kopplade till 

deltagarna kände av när de stod stilla respektive gick, vilket enbart gick att göra i en bestämd 

hastighet. Den andra gruppen (B) utgjordes av en kontrollgrupp som navigerade sig fram 

genom att peka och trycka på en 3D-mus. I enlighet med uppsatsens teori gick deltagarna in i 

den virtuella världen med tidigare erfarenheter om hur världen ser ut och fungerar – en värld 

som de är van vid. I detta fall skiljer sättet att navigera fram i en miljö sig från vad de har fått 

lära sig i vardagsverkligheten.  
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I den virtuella världen representerades deltagarna av en virtuell kropp sedd ur en egocentrisk 

synvinkel, det vill säga ur ett förstapersonsperspektiv. De var även försedda med ett 

trackingsystem som läste av deras huvudposition och förändrade den virtuella 

sinnesinformationen därefter. När de lyfte sin hand såg den en virtuell hand fäst vid en virtuell 

arm som ledde till deras virtuella kropp. När de såg ner på sin virtuella kropp såg de sina 

virtuella ben med sina fötter mot den virtuella marken, vilket överensstämmer med hur vi 

normalt brukar se världen i vardagsverkligheten. Utifrån denna kropp kan deltagarna därefter 

uppnå en subjektiv närvaro i den virtuella omgivningen. Däremot ingick det experimentet 

ingen teknik som förmedlade haptisk information till deltagarnas taktila sinnen 

(känselsinnen), vilket gör att det kan uppstå brister i hur deltagarna upplever sin miljönärvaro. 

Däremot menar författarna att detta kan komma att kompenseras genom den ena gruppens 

fysiska aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften i experimentet gick ut på att deltagarna genom sin virtuella kropp skulle plocka upp 

ett objekt och flytta det till en position på andra sidan av ett stort stup. Detta skulle för 

gruppen med trampmaskinen genomföras med en datorhandske, medan de övriga genomförde 

detta med sin navigerande 3D-mus. I den virtuella världen fick deltagarna välja mellan att 

antingen ta sig över avgrunden, det vill säga ”gå i luften”, eller gå runt längs en bred 

klipphylla utmed väggarna. Resultatet visade att de som navigerade med ”trampmetoden” (A) 

rapporterade en större grad av närvaro om de kunde identifiera sig med den virtuella kroppen, 

Bild 6 Konceptet kring det virtuella rummet ”pit room”. 
(Copyright Computer Science, UNC-Chapel Hill, 
används med tillåtelse) 
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än de som navigera med ”pekmetoden”(B). Eftersom att (A) även inkluderade fysisk rörlighet 

som är en funktion som vi är vana vid att utföra, och därmed hade matchning mellan sinnena, 

genom att de både såg och kände hur de gick, upplevde (A) en starkare grad av miljönärvaro 

än (B), som navigerade sig fram i ett stillastående läge. Däremot visade mätningarna blandade 

resultat för vilka som valde att ta den ”säkra” respektive ”osäkra” vägen, vilket ställer 

författarna frågande inför varför vissa ur (A) valde att korsa stupet trots att de rapporterade 

om hög grad av närvaro. Orsaken till detta kan förklaras genom att den virtuella världen inte 

stämde överens med deras verklighetsuppfattning. Eftersom att en virtuell verklighet inte är 

en exakt avbild av vardagsverkligheten, och därmed skiljer sig i alltifrån visuella till taktila 

sinnesintryck, kan detta ha lett till att dessa personer då redan från början förhöll sig skeptiska 

till den virtuella omgivningen. De som å andra sidan valde att ta den ”säkra” vägen kan dels 

ha gjort det av en ren slump utan någon anledning, eller dels på grund av att de faktiskt kände 

nervositet inför åsynen av stupet. Trots att stupet inte är ”verkligt” i enlighet med 

vardagsverkligheten, gav det associationer av ett riktigt stup genom att det innehade de 

egenskaper för vad som kännetecknar ett stup.  Detta resulterade i sin tur till vidare 

associationer för vad ett stup innebär, i enlighet med vad deltagarna fått lära sig under sin 

uppväxt. Samma association kan ha gällt för den andra gruppen (B), trots att de saknade de 

fysiska aspekterna som gav större form av miljönärvaro. Ytterligare en faktor till den större 

formen av närvaro, kan vara i vilken grad deltagarna är bekanta med denna sorts teknik. 

Författarna rapporterar inte vad för slags människor de valt att ta med i experimentet, vilket 

kan påverka hur de uppfattar den virtuella världen. De personer som är mer förtroliga med 

teknik och kanske är vana användare av olika slags spel och virtuella verkligheter, kanske har 

större benägenhet acceptera den virtuella världen som verklig. Detta i och med att den passar 

mer in på deras verklighetsuppfattning än en annan persons, som känner sig främmande för 

dessa slags miljöer.  

 

7.4 Bildrealismen och dess betydelse 

I Presence in Response to Dynamic Visual Realism: A Preliminary Report of an Experiment 

Study, rapporterar Pankaj Khanna, Insu Yu, Jesper Mortensen och Mel Slator om sitt 
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experiment som undersöker hur graden av realism i virtuella världar spelar in i upplevelse av 

närvaro.
99

  

Kommentarer 

Experimentet genomfördes genom att deltagarna fick uppleva två olika grader av 

ljusrenderingar av ett virtuellt rum (se bild 6), det vill säga realism i fråga om skuggor, ljus, 

reflektioner samt andra detaljer, vilka framställdes genom HMDs. Deltagarna delades upp i 

två grupper där den ena gruppen först fick uppleva det virtuella rummet renderad genom 

metoden Raycasting (RC), och sedan samma rum renderad i Full Recursive Raytracing 

(RT).
100

 Den andra gruppen fick uppleva samma renderingar men i omvänd ordning. 

Skillnaden mellan de olika renderingarna är att RC ger ett mer matt/mjukt ljus, medan RT har 

en mer realistisk effekt genom ett reflekterande ljus.   

Resultaten från experimenten rapporterar från deltagarna om en närvaro som var betydligt 

större genom RT än genom RC, vilket till stor del kan bero på att RT är den rendering som 

mest liknar den ”rendering” vi är mest vana vid att se världen genom. Däremot berättar 

författarna om andra experiment som gett tvetydiga resultat i frågan. Medan vissa experiment 

visar på att högre nivåer av visuella detaljer och bildrealism ger högre realism, visar andra 

experiment på hur de visuella aspekterna inte verkar ha någon påverkan på rapportering av 

närvaro. I jämförelser mellan experimentrapporter menar författarna att det inte finns några 

tydliga resultat kring vilken påverkan visuell realism har på närvaro. Under tiden för 

rapporteringen hade de däremot ännu inte analyserat deltagarnas fysio-psykologiska 

mätningar, vilket är anledningen till varför de därmed själva väntar med den fullständiga 

bedömningen av sitt eget forskningsresultat.  

Tvetydighet i resultaten kan enligt författarna bero på kognitiva orsaker, då de menar att vårt 

perceptuella system ”fyller i” detaljer som vi förväntar oss att se. En annan förklaring kan 

utifrån uppsatsens teori bero på att deltagarnas känsla av personlig närvaro och kontroll av sin 

virtuella kropp, väger upp miljöns visuella aspekter. Resultaten kan även påverkas beroende 

på vilka tidigare relationer deltagarna har till virtuella världar, då de med mer vana kan ha en 

större benägenhet att acceptera en representation av mindre realism i jämförelse med 

vardagsverkligheten, än andra.  
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8. SLUTDISKUSSION 

Det som kan sägas utifrån analysen är att virtuella verkligheter har en förmåga att ge upphov 

till en viss realism i människors upplevelser av dem, vilket uppsatsen gett olika slags bevis på. 

Dels genom flertalet experiment som gett både fysiska och psykiska utslag, dels genom år av 

intervjuer och studier av flertalet människor och deras i interaktion med tekniken. Trots detta 

finns det fortfarande en hel del tveksamheter kring hur vi ska hantera dessa upplevelser, och 

huruvida det skulle kunna göras utifrån ett ontologiskt perspektiv eller inte. Som vi bland 

annat har sett utifrån både Tayler och Turkles forskningar, finns det en viss tveksamhet 

huruvida VR är spel eller inte. Efter den virtuella våldtäkten 1992, var det redan på den tiden 

många parter som argumenterade för och emot på båda sidor. Idag, 18 år senare, är virtuella 

verkligheterna blivit betydlig mer avancerade än vad de var då. Men i och med att 

utvecklingen har gått så fort, och accelererar för vart år, är det många som inte hunnit eller 

fortfarande inte hinner anpassa sig efter de nya förhållandena. Trots att människan, så som 

Berger och Luckmann säger, är en art som är anpassningsbar efter sin omgivning, visar 

historien att det ändå tar hundratals år eller mer för oss att anpassa oss efter nya förhållanden. 

Och när började VR-tekniken ta fart? För runt 60 år sedan eller mer. Så vi bör inte vara för 

ivriga att det ska blir realitet över en natt.   

I grund och botten handlar verkligheten om vad vi ser som verkligt eller inte. Det handlar med 

andra om tro - vad vi tror eller inte tror, vilket i sin tur ofta inkluderar engagemang. Idag har 

majoriteten av världens befolkning någon slags tro, vare sig den är vetenskaplig eller religiös, 

där den senare på olika sätt uppmuntras genom varierande heliga berättelser och ceremonier.  

Theodor Sarbin menar bland annat att tro uppstår ur föreställningar i förhållande till hur väl 

ett fenomen värderas passa in på den egna verklighetsuppfattningen. Anledningen till varför 

vi värderar vissa föreställningar högre än andra beror helt och hållet på vårt känsloliv, som i 

sin tur påverkas av hur hög grad vi själva är involverade och hur nära relaterade de är till vår 

verklighetsuppfattning. En person som upplever en händelse är i större grad benägen att tro på 

den, än en person som endast fått den berättad för sig. Det finns otaliga exempel på detta, om 

hur människor rapporterat om religiösa eller andra övernaturliga fenomen. Det är orsaken till 

varför vissa tror och andra inte tror.
101

 Men det sägs även att vi är förnuftiga varelser, vilket 

innebär att vi kan lösa problem genom att sätta oss in i ett förhållande. Det vill säga vi 

använder oss av analogier där vi jämför förhållanden utifrån tidigare erfarenheter av liknande 
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förhållanden, även om dessa förhållanden inte är helt precis lika.
102

 På så sätt kan vi sätta oss 

in i en situation genom att anpassa oss efter den. Exempelvis kan vi utifrån Turkle och Taylers 

se denna slags anpassning då deras forskning visar på att så kallade omslutande VR-tekniker 

inte alltid behövs för att människor ska kunna leva sig in i en händelse. Om ni minns sedan 

tidigare, berättade även Pankaj Khanna et al i sin forskningsrapport om hjärnans förmåga att 

fylla i detaljer grundat på förväntningar. Detta är däremot ingen ny upptäckt då många redan 

vet hur fängslande en actionrulle och andra genrer kan vara på film. Skillnaden är däremot att 

VR engagerar genom att låta sina användare interagera med andra individer och objekt i den 

virtuella världen, till skillnad från TV:ns envägskommunikation. Det är denna skillnad som 

många forskare anser är det som gör att upplevelsen i VR blir mer realistisk. Det som däremot 

är avgörande för upplevelsen, är vad för slags inställning den enskilda individen har till den 

virtuella världen. Som sagt, om en person känner sig främmande inför en upplevelse, är 

möjligheten större att denne känner sig mindre förtrogen med den. Om användaren däremot 

har vanan inne att interagera i virtuella verkligheter, lutar den möjliga upplevelsen åt det 

andra hållet. Ju mer vi vänjer oss vid tekniken, desto mindre märker vi av den, och desto 

större är möjligheten att de stämmer in med vår verklighetsuppfattning.   

Denna verklighetsuppfattning är den som vi växt upp med, som vi vet vad den är och hur den 

fungerar. Eftersom att den oftast är den enda verklighet som vi känner till, har det resulterat i 

att denna verklighet, vardagsverkligheten, lik Platons idévärld fått stå som modell för de 

virtuella verkligheterna. Hur mycket vi än försöker kommer de virtuella verkligheterna med 

dagens teknologi aldrig att bli en fullständig spegelbild av verkligheten. Därur kommer vår 

tveksamhet kring ”det verkliga” i upplevelserna av VR. En annan del som forskningarna inte 

tar upp, och som av den anledningen inte förekommer i analysen men som ändå är en viktig 

del att nämna, är vilken påverkan hårdvaran har på forskningsresultaten. Det vill säga hur stor 

del datorskärmar, besvärliga HMDs samt hindrande sladdar har påverkat upplevelserna och 

därmed forskningsresultaten. Trots att det som Turkle säger kan uppstå en viss transparens ju 

mer vi använder och vänjer oss vid tekniken, kan detta faktum inte gälla för alla då 

datortekniken, inte minst VR-tekniken, fortfarande är ett relativt nytt koncept som inte alla har 

tillgång till eller hunnit vänja sig vid. Även om den tekniska utvecklingen inte kan göras 

något åt, kan resultaten för vad tekniken kan uppnå alltid verifieras genom att forskare håller 

sig till den senaste teknologin. Idag finns det exempelvis många applikationer som använder 

sig av sladdlös teknik, vilket kan ha en viss inverkan när det gäller deltagarnas rörelsefrihet i 

det virtuella rummet. Däremot är VR-tekniken fortfarande relativt dyr, vilket gör att de få 
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forskningsavdelningar som har tillgång exempelvis en CAVE, inte alltid har en budget som 

klarar av att hålla tekniken på topp. Detta resulterar i sin tur i en viss påverkan av 

forskningsresultaten som kanske inte alltid visar vad för slags upplevelser VR-tekniken kan 

uppnå.   

Trots att vi ofta talar om verkligheten utifrån ett mänskligt perspektiv, har det ändå funnits 

tankar kring om det finns en så kallad verklig verklighet som är oberoende människans 

uppfattning av den. Bland annat finns, som tidigare nämnts, den populära tanken om 

verkligheten som en fysisk och påtaglig tillvaro som är redo att plockas in. Å andra sidan 

finns tron på gudar och andra själsliga fenomen som vi oftast inte märker av, även om det kan 

argumenteras för att vi gör det fast att vi inte vet om det.  Jacques Lacan menade däremot att 

verkligheten består av två aspekter, som han benämnde som ”verkligheten”, men som han 

även refererade till som ”föreställning” (imagening), vilket är verkligheten så som människan 

ser den, samt ”det verkliga”, som han menade är verkligheten bortom människans förmåga att 

kunna uppfatta. Men vare sig man tror på det så kallade övernaturliga, vilket vi ofta brukar 

benämna det andliga eller osynliga, eller det fysiskt abstrakta, har de båda en gemensam 

önskan om att avslöja sanningen och därmed en delad uppfattning om hur verkligheten 

fungerar.   

Ur ett mer modernt vetenskapligt perspektiv, skulle kognitionsvetenskapen säga att 

verkligheten inte är något annat än ett resultat av fysiologiska reaktioner som sker i hjärnan, 

och att det vi upplever i världen är det som hjärnan levererar till oss efter både sållning bland 

all information vi får till oss, samt tolkning utifrån minnen. Bland annat menar Ulric Neisser 

att hjärnan bygger upp mentala scheman för olika sammanhang vi stöter på, som sedan 

fungerar som förväntningar av vad vi tror kommer att ske i en given situation.  På så sätt 

”styrs” vår uppmärksamhet i denna förväntan över vad vi kommer att få uppleva. Om nu 

verkligheten fungerar som sådan att vi kan hitta förklaringar till allt genom olika slags 

mätanordningar, skulle det i så fall ändå inte innebära att det ligger en sanning i att VR i så 

fall skulle kunna klassas som verkliga, i och med att de bokstavligt talat allt mer håller på att 

bli fysiska på grund av framgångar i tekniken? Osäkerheten finns åt båda hållen. 

Kognitionsvetenskapen säger att verkligheten konstrueras i hjärnan, men menar samtidigt i 

och med sin metod att verkligheten är påtaglig och mätbar.  Baudrillard menar i alla fall att vi 

till viss mån, eller till och med helt, redan befinner oss i en slags virtuell verklighet, även om 

han väljer att använda sig av benämningen hyperverklighet. Däremot menar han att det ändå 

finns en skillnad mellan denna hyperverklighet och den verklighet som den döljer genom sina 

simuleringar. Denna skillnad menar han ligger i avsaknaden av en essens – en slags innersta 
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natur, en slags känsla som bara finns hos ett original.  Om så skulle vara fallet innebär det att 

livet i VR skulle sakna det som ger verkligheten och livet mening, vad det nu än är?  Men i 

viss mån skulle man ju kunna fundera över om det inte är så att livet egentligen handlar om att 

uppleva saker och uttrycka känslor, vilket vi ju faktiskt gör vare sig det är i RL eller VR. 

 

I enlighet med denna diskussion och analys, menar jag att verkligheten fortfarande är ett så 

pass svårbegripligt fenomen, att det är omöjligt att avgöra vad som är rätt eller fel. Det som 

däremot kan konstateras är att det är en omöjlighet för oss människor att uttolka verkligheten, 

om vi inte får göra det ifrån vårt eget perspektiv. Vi är inget annat än mänskliga och vår 

förmåga att ta reda på verkligheten är sträcker sig inte längre än så. Men om man nu, som jag 

valde att göra, ser på VR utifrån ett vardagssociologiskt perspektiv, kan jag redan nu dra 

slutsatsen att vi ännu inte riktigt befinner oss där då vi helt och hållet kan säga om en virtuell 

upplevelse att ”det här är på riktigt”. För att kunna gå så långt i ett uttalande krävs det att fler 

människor får tillgång till tekniken och virtuella verkligheter, och gör användandet av dem till 

en vana. Men sedan, efter ett antal århundraden eller vad det nu kan ta tills VR har blivit så 

pass vanligt att det har institutionaliserats, tills människor inte längre har en stå stor 

anknytning till tiden innan VR, skulle det eventuellt kunna talas om VR med samma 

ontologiska status som vardagsverkligheten. Men i dagsläget är denna teknik helt enkelt för 

ny.  
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