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Introduktion

Virtual Reality blir allt mer förekommande. Teknologin är 
fortfarande i en tidig fas men mycket pekar mot en framtid 
där VR kommer förekomma oftare, både privat och profes-
sionellt. 
 
I mitt kandidatexamensarbete på Konstfack Industridesign 
2017 har jag designat en handkontroll där användaren kan 
interagera och känna sig fram i sin omgivning. 
 
Mitt mål i projektet var att finna teknologi som kan skapa 
en form av känsel för att sedan kunna applicera den i mitt 
koncept. 
 
Med hjälp av intervjuer och möten med experter inom tek-
nologi och Virtual Reality har jag lyckats ta fram ett kon-
cept till hur denna handkontroll kan fungera och se ut. 
 
Syftet med handkontrollen är att ge användaren en när-
mare känsla till den digitala världen och öppna upp nya 
möjligheter för hur vi kan arbeta digitalt. I slutet av denna 
uppsatts kommer jag presentera ett koncept som uppfyller 
dessa mål och som har stark anknytning till dagens tekno-
logi. 
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Syfte och Frågeställning

När den moderna datoranvändaren job-
bar digitalt använder hen fortfarande en 
mus att navigera sig med och en display 
att läsa av. Ett fungerande sätt att arbeta 
på, men kan det finnas ett bättre alter-
nativ för datoranvändaren att använda 
dagens teknik? Finns det en framtid där vi 
slutar se den digitala världen genom ett 
fönster och istället skapar en behagligare 
och närmare upplevelse när vi använder 
digitala medel?

I Sverige blev årets julklapp  2016 VR-glas-
ögon . Kommer det förbli någonting vi 
bara använder för nöjes skull, eller finns 
det en bredare användning för tekno-
login? Om så är fallet, hur kan jag som 
designer utforma ett verktyg som ger 
användaren en bättre upplevelse när det 
kommer till att jobba digitalt?

Trots att dagens handkontroller är kom-
plicerade och tekniska lyckas de med ett 
tydligt formspråk förmedla till använda-
ren hur de skall användas. Min förhopp-
ning i projektet är att skapa en förståelse 
över hur dagens kontroller fungerar och 
med den kunskapen kunna skapa mitt 
egna koncept för en handkontroll. 

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan 
är ofta tidiga med innovativa idéer inom 
teknik. Till mitt projekt har jag kontaktat 
KTH för att hämta kunskap för att bygga 
upp en förståelse kring teknologin jag kan 
använda till mitt koncept.

VR utvecklas och växer hela tiden. Men 
skapas det idag produkter som ger använ-
daren en känsla av integrering med digi-
tala objekt på ett realistiskt sätt? Exempel 
på detta är ”Dexta Robotics” ”Dexmo”  
handkontroll.

Problemet jag ser med dessa kontroller är 
att de inte är helt användarvänliga, både i 
formspråk och greppvänlighet. 

Mitt mål är att som designer skapa en 
handkontroll med en tilltalande estetik 
som användaren kan använda med enkel-
het både vid arbete och privat.



5Digital BeröringAndré Miller

Teknik och Begrepp

VR - Virtual Reality (se och interagera i en 
digital värld)

AR - Augmentet Reality  (se och påverka 
det vi ser)

MR - Mixed Reality (en blandning utav VR 
och AR)

Haptik - Läran om effekterna av beröring 
och kroppsrörelser. Ordet haptik kommer 
från grekiskans haptomai, att vidröra. 

Ultrahaptics  – Ett företag som arbetar 
med ny teknik där användning av ultra-
ljudhögtaler arbetar tillsammans för att 
skapa en form av icke fysiska objekt man 
kan känna och vidröra. Denna teknik är 
planerad att användas i vardagliga miljö-
er och ersätta fysiska knappar.

HTC Vive  – Det mest populära VR headse-
tet på marknaden . HTC Vive skapar en 
virtuell värld där allting användaren ser 
och interagerar med endast existerar i 
den virtuella världen. För att använda 
Vive krävs VR hjälmen, kontroller för 
vardera händer och sensorer utsatta i 
rummet man befinner sig i.

Microsoft Hololens  – Microsofts egna 
MR headset, till skillnad från HTC vive är 
Hololens skärm transparent och bygger 
upp virtuella föremål I den existerande 
världen. Den kan användas som en dator 
där användaren får tillgång till allt hen 
skulle behöva på en arbetsyta. Skillnaden 
är att allt som används endast existerar 
i en virtuell verklighet men det anpassas 
efter omgivningen användaren befinner 
sig i.

Dexta Robotics  – Dexta Robotics jobbar 
på att utveckla en haptisk handkontroll 
som ger tydlig respons när händerna an-
vänds i en VR simulering. Deras product 
”Dexmo” fästes vid handen och med 
robotarmar monterade på varje finger 
skapar de en form av resistans när använ-
daren greppar tag i virtuella objekt.

Mixed Reality

Augmented Reality

Virtual Reality
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Ultrahaptics

HTC Vive

Microsoft HoloLens

Dexto robotics, Dexmo F2
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Inledning

För att bygga upp en förståelse om VR, 
vart det befinner sig idag, hur framtiden 
ser ut och vilka det är som använder det 
har jag tagit kontakt med experter inom 
området. 

Med hjälp av dem kommer jag bredda 
min förståelse, skapa nya kontakter och 
finna nya sätt att ta mig vidare i mitt 
projekt. 

MY VIRTUAL REALITY

”MY VIRTUAL REALITY” även förkortat 
”MYVR” i Stockholm jobbar med att ge 
företag förståelse om VR och AR till olika 
företag och ger företagen förslag på hur 
de kan använda utrustningen på ett sätt 
som hjälper dem att utveckla och förbätt-
ra affärsverksamheten för företaget.

Med hjälp av MYVR har jag fått en utmärkt 
syn på hur framtiden ser ut för Virtual 
Reality.

Mark Smith, Professor på KTH

Mark Smith handleder studenter när de 
utvecklar och förverkligar sina idéer. Hans 
expertis inom sensor-baserade system, 
processer för produktrealisering & design-
projekt i inbyggd elektronik kan ge mig 
vad jag behöver för att hitta nya sätt att 
utveckla och förstå mitt projekt.

Mark har sin lokal i Kista där studenter får 
handledning och hjälp med att förverkli-
ga sina arbeten.

Med hjälp av Mark Smith har jag kunnat 
ta reda på vad som krävs för att min 
handkontroll skall kunna fungera. 
 
 

Neonode

Neonode är ett företag i Stockholm som 
utvecklar ny teknik. De har kontakt med 
några av de största företagen inom VR 
och jobbar just nu med att utveckla en 
handkontroll för VR-användning baserat 
på teknologi från en av deras tidigare 
produkter.

Med hjälp av Neonode har jag fått infor-
mation kring ny teknik som jag valt att 
använda till min kontroll.
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Design Process
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Dirty prototyping

En handkontroll som ger användaren för-
mågan att känna och interagera digitala 
föremål kan se ut och fungera på många 
olika sätt. För att jag skall kunna förstå 
hur jag kan arbeta och utveckla mitt 
koncept skapade jag fem stycken väldigt 
enkla prototyper. Övningen gick ut på att 
jag skulle så tidigt som möjligt få en käns-
la av vad som kan fungera och vad som 
kan bli problematiskt med mitt projekt så 
tidigt som möjligt. För att inte råka gå in 
för djupt i förslagen limiterade jag mig till 
att jobba max 30 minuter på varje modell.

Modell 1 är baserad på en Dexmo F2  
där fingrarna sitter fast med mekaniska 
armar ovanför fingrarna. Det är ett bra 
koncept om jag vill skapa resistans när 
man greppar något men är inte särskilt 
användarvänlig.

Modell 2 var tanken att med sensorer runt 
handleden skulle kunna läsa fingrarnas 
rörelse. Prototypen har en enkelhet jag 
gillar men problemet är att den inte kan 
ge en känsla för beröring vilket är viktigt 
för min design.

Modell 3 var en enkel stav man håller i. 
Eftersom användaren aldrig kommer be-
höva en fullt knuten näve i en simulering 
så är det en modell jag kan se fungera. 
Jag kan dock se att tekniken kommer 
behöva större yta att få plats i.

Modell 4 ville jag skulle vara enkel ta av 
och på genom att den sitter fast runt ryg-
gen av handen och handflatan. 
En enkel produkt men 
saknar funktion 
för fingrarna.

Modell 3

Modell 1

Modell 4 Modell 5

Modell 5 blev fem stycken ringar 
man fäster längst ut på fingrar-
na som på något sätt kan styras 
av något mer. Det kändes mer 
behagligt än vad jag trodde och 
handen behöll full funktion. 
Problemet jag ser är att det blir 
alldeles för komplicerat med att 
få av och på alla ringarna. 

Modell 2
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Intervjuer

MY VIRTUAL REALITY 
 
My Klint CEO på MYVR studerade inno-
vation på KTH och är den första i Sverige 
som anordnade en VR arkadhall i Stock-
holm.  Som barn introducerad till TV-
spel av sin mor. Trots hennes tillgång till 
spelkonsoler har hennes intresse aldrig 
varit att spela. Däremot var tekniken ett 
område som tilltalade henne vilket ledde 
till att hon var med och grundade MYVR 
2016.

Genom Intervju med My Klint fick jag 
större förståelse kring hur VR och AR ser 
ut idag och vart VR är på väg. 
My Klint förklarade att trots VR är idag i 
ett tidigt skede och tekniken fortfarande 
förbättras så inser många företag potenti-
alen av tekniken. Företag måste anpassa 
sig till utvecklingen och när VR har blivit 
ett starkt verktyg så kommer det vara en 
stor förlust för företaget om de missat 
startskottet. 
[…] företag har en rädsla att missa en 
världsförändrande digitalisering som t.ex. 
VR eller AR och vill gärna få in det i sin 
verksamhet så snabbt som möjligt.  
[…] nästan alla som kommer till MYVR 
prövar VR för första gången och deras 
reaktion är alltid starkt positiv. Många är 
väldigt intresserade av VR och det nästan 
alltid lika många som blir förvånade av 

teknologin. 

Upplevelserna MYVR tilldelar är många. 
Det går från enkla spel med enkel grafik, 
högupplösta upplevelser som dykning på 
havets botten eller högst upp på ett berg 
och avancerade spel med komplicerade 
mål. Enligt My föredrar de flesta lite mer 
utmanande upplevelser eftersom de ger 
en sorts känsla av belöning. 
[…] att se en enkel upplevelse med VR 
kan vara underbart för många, men 
de som förväntar sig mer av VR tappar 
intresse och söker sig till svårare VR-ut-
maningar. 

MYVR jobbar hårt för att skapa rätt upp-
levelser som passar företagens inrikt-
ningMYVR använder primärt ”HTC VIVE ” 
men har också produkter från Samsung.
Utrustningen kräver mycket för att 
fungera. Datorer som klarar av tekniken 
och rätt instrument för rätt upplevelse. 
Ett komplett VR sett kan kosta 40.000kr 
när utrustning som datorer är inräknat i 
ekvationen.

My Klint CEO MYVR

My Klint har god förståelse om hur 
tekniken fungerar och kan med enkelhet 
förklara i detalj vad som krävs. Problemet 
idag är dock att det krävs god förståel-
se för att använda utrustningen vilket 
skrämmer kunderna. För att få VR mer 
attraktivt har kunderna som önskemål 
att det bara behöver vara att ta på sig 
hjälmen och trycka på en knapp för att 
använda. 
Mys syn på VRs utveckling är att det kom-
mer bli sladdlöst och mer ergonomiskt.

[…] ergonomin har redan börjat komma 
in i VR-designen. Tyngden av hjälmen har 
legat fel och gjort att det blir komplice-
rat för barn att använda eftersom deras 
muskler inte orkar hålla upp huvudet 
[…] VRs största motgång just nu är att 
tekniken inte är fullt utvecklad. Trots det-
ta blev VR headsetet årets julklapp. Detta 
kan medföra att kunder får en bild av en 
redan färdig produkt som sänker deras 
upplevelse när en redan hög förväntning 
har blivit satt. 

Av detta samtal kunde jag dra följande 
slutsatser 
• Det finns ett stort intresse för VR  
hos företag idag 
• Goldman and Sachs gjorde en utvärde-
ring angående VR där de förutser framti-
den för teknologin 
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Mark Smith Professor KTH

Mitt möte med Mark tog plats i Kista i 
deras projektrum och jag förklarade för 
honom min idé om en handkontroll med 
haptic feedback. 

Efter att ha sett mina tidiga prototyper 
tyckte Mark att för att kunna göra en så-
dan kontroll borde jag försöka kombinera 
några av mina prototyper.

De problem han såg med en sådan hand-
kontroll var dock att de verkade alldeles 
för klumpiga och icke användarvänliga.

Genom vårt samtal fick vi fram en del 
idéer om hur man kan få en känsla av be-
röring i en digital värld med hjälp av den 
teknik som finns idag.

Kombinera mina tidigare prototyper 
Genom att koppla fingrarna till handle-
den på ett smart sätt skulle jag kunna få 
plats med en motor som kan styra fingrar-
na individuellt. Problemet med motorn 
är att den kan bli tung och kräva mycket 
energi. 

Alla är olika 
Vi kan omöjligt veta om alla upplever 
känsel på samma sätt. Jag kanske skulle 
utforska alternativa sätt att skapa en 
känsla för beröring.

Vibration 
Små vibrationer som inte är större än ett 
ur-batteri existerar idag. Genom att ha 
dem på fingrarna skulle jag kunna få en 
vibration i fingrarna som skulle kunna ge 
en känsla av att man kommer i kontakt 
med något.

Pneumatic 
Genom att använda sig av lufttryck skulle 
jag kunna skapa ett koncept som inte 
förlitar sig på en motor. Istället kunna ha 
något statiskt som förhindrar fingrarnas 
rörelse i en riktning.

TENS 
Istället för att bygga något runt handen 
skulle jag potentiellt kunna använda 
musklerna själva genom elektriskt sti-
mulering. De som har fått en elchock vet 
om att musklerna låser sig när detta sker. 
Tens används idag i medicinska syften för 
att behandla muskelskador, det skulle 
kunna fungera i mitt projekt.

Mark smith Professor KTH
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Neonode 
Bengt Edlund

 Jag fick kontakt med Neonode  genom 
designkontoret Nopicnic som delar 
samma byggnad. Nopicnic berättade att 
Neonode just nu jobbar med att utveckla 
en handkontroll till VR och förklarade för 
dem om mitt projekt.

Jag besökte Neonode i deras kontor och 
de var väldigt intresserade av att höra om 
mitt utforskande.

De själva tittade just nu på referensdesign 
till deras koncept som bygger på en av 
deras tidigare produkter ”AIR BAR”. Air 
bar fungerar som ett tillägg till datorer 
för att ge skärmen en touch funktion. Den 
placeras i botten av skärmen och med 
hjälp av IR  se vart fingrarna befinner sig 
på skärmen. Deras handkontroll är tänkt 
att de förminskar deras tidigare produkt 
Air Bar och fäster den mot handen med 
ett enkelt spänne över handens rygg, den 
kommer inte använda haptik feedback  
men de hade goda kunskaper kring teknik 
som precis blivit utvecklat som skulle 
kunna användas till min produkt.

Diskussionen kretsade mycket runt ny 
teknik som precis nyligen blivit introdu-
cerat och skulle kunna användas till mitt 
projekt i utforskandet av att ta fram en 
handkontroll som ger användaren en 
form av känsel i fingrarna.

- MYO armband som känner av rörelser av 
armens vridning 

- SENSEG ett finskt företag som utvecklat 
en ny metod som ger plana ytor artificiell 
textur när man drar fingret över dem. 
Denna teknik kommer troligtvis användas 
till smartphones inom en snar framtid. 

- Ultrahaptics ett företag som utvecklat 
en prototyp som med hjälp av ljudvågor 
ge användaren en känsla av beröring av 
digital objekt. 

Jag valde att utforska vidare inom Ultra-
haptics eftersom tekniken är ny, banbry-
tande och inte kräver något fysiskt mot 
fingrarna för att ge användaren en form 
av beröring. Bengt Edlund VP Global Sales Neonode

Neonodes idé om en handkontroll som läser fingrarnas rörelse Neonodes produkt AIRBAR
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Prototyping

Efter mina möten med MYVR, Mark Smith 
och Neonode valde jag att utforska mer 
inom ultraljud. Eftersom My förklarade att 
MR  just nu är mest intressant för företag, 
kommer mitt designförslag kräva fria hän-
der eftersom arbetet kommer ske både i 
verkligheten och i en digital värld. Detta 
innebär att min produkt inte bör limitera 
användaren från att utföra andra sysslor 
med händerna medans hen arbetar. 
 
Därför har jag valt att fördjupa mig inom 
ultraljud. 
 
Ultraljud 
Ultrahaptics  har utvecklat en prototyp 
som ger användaren förmågan att känna 
föremål genom att hålla handen över en 
skiva utrustad med 14x14 ultraljuds hög-
talare. Högtalarna är 1 cm i diameter och 
kan skapa en ljudvåg i 80 graders vinkel. 
Tillsammans kan de rikta ljudet så att 
en osynlig form uppstår. I en promotion 
video från CES 2015  förklarar reportern 
att tekniken skapar en slags vibration för 
fingrarna som matchar 3D objektet som 
han ser på datorn framför sig.

För att ge mig själv en förståelse kring hur 
ultrahaptics teknik skulle kunna använ-
das till en handkontroll började jag skapa 
enklare prototyper i olika material.

Högfrekventa högtalare som skapar vibrationer mot handen
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Min första tanke var att använda armen 
som fästpunkt. Problemet blev att vid 
vridning av armen förlorar ultraljudet 
mötet med fingrarna. Detta resulterade i 
att jag var tvungen att fästa tekniken på 
handen.

För att högtalarna skulle kunna möta 
fingrarna på rätt sätt och för att handen 
inte skall komma utanför ljudfältet var 
det viktigt att kontrollen var fäst vid 
handen och inte handleden. Genom att 
använda lera har jag skapat ett fäste 
som greppar om handen och ger fingrar-
na full rörlighet. Problemet med denna 
modell är att den inte vill sitta kvar mot 
handen och bara passar min egna hand.

Med fäste runt handen tog jag fram ett 
förslag där högtalarna kommer direkt 
under fingrarna. Det skapade fri rörlig-
het och ett bra fäste för hela handen. 
Högtalarna kunde dock inte träffa tum-
men och med så få högtalare kan det 
inte skapas någon känsel för fingrarna.

Högtalarna var tvungna att komma 
från rätt vinkel så att alla fingertoppar 
kunde möta vibrationerna. Högtalarna 
placeras därför i en diagonal vinkel från 
handflatan. Med ett spänne runt handen 
kunde jag fortfarande få rörlighet för 
fingrarna.

Innan jag kunde fortsätta bygga på min 
idé var jag tvungen att försäkra mig om 
att tekniken skulle kunna användas på 
det här sättet. Därför tog jag åter igen 
kontakt med Mark Smith på KTH.
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Återkoppling

Under mitt andra möte med Mark Smith 
förklarade han hur Ultrahaptics teknik 
fungerade mer i detalj. 
 
Genom att använda sig av flera högtala-
re som använder en frekvens långt över 
en hörbar ljudnivå kan de tillsammans i 
intervaller skapa pulser som skickas ut i 
samma riktning. Beroende på i vilken takt 
och ordning pulserna skickas ut träffar de 
varandra på den plats där vibrationerna 
skall uppstå. 
 
Jag visade min idé för Mark och vi kom 
fram till att tekniken som krävs för att 
en sådan produkt skulle kunna tillverkas 
kan potentiellt få plats i en handhållen 
apparat.

Kraven för att en handkontroll som an-
vänder ultraljud skall fungera var följan-
de:

Transduktorer 
Transduktorer är det tekniska begreppet 
för högtalarna som används till att skicka 
ljudvågorna. Dessa finns i olika storlekar, 
men det viktigaste enligt Mark Smith 
var att det finns tillräckligt många som 
samarbetare för att någon form av känsel 
skall uppstå. På KTH hade de redan

prövat denna teknik och deras slutsats 
var att ju fler transduktorer desto starkare 
blir vibrationerna från ultraljudet.

Accelerometer 
För att kontrollen skall kunna veta hur 
den förhåller sig till handens rörelse krävs 
det en så kallad accelerometer vilket 
fungerar som ett gyro. Exempel på detta 
är mobiltelefoner som känner av i vilken 
vinkel användaren håller telefonen.

Batteri 
Det största problemet med handkontrol-
lens användning är batteriet. Enligt Mark 
så kräver tekniken stor strömförsörjning. 
Mängden ström som krävs för att hålla 
kontrollen igång i 3 - 4 timmar kan dock 
fås ut om man använder ett laptop bat-
teri.

Hårdvaran 
Hårdvaran som krävs för att kontrollen 
skall kunna kommunicera med mjukvaran 
som används till VR idag behöver inte 
vara större än den hårdvaran vi hittar i en 
mobiltelefon.

Mark Smith utryckte att om dessa kom-
ponenter finns med så ser han inte någon 
anledning till varför mitt projekt inte 
skulle kunna vara genomförbart.

Transduktorer på ett kretskort

Ett experiment på KTH för att hitta hur stor vinkel transdukorerna kan nå ut till 
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Formgivning och 
inspiration

Efter mitt andra möte med Mark Smith 
visste jag nu att kontrollen var genomför-
bar. 
 
Jag började med att hämta inspiration 
i form av bilder till vilket formspråk 
kontrollen skulle uttrycka. 
 
Bilderna som skapade min ”Moodbo-
ard”  bestod av maskindelar och mjukare 
övergångar i former för att hitta en gräns 
mellan organisk och maskintillverkande. 
 
Min bild av hur kontrollen skulle se ut är 
inspirerad ifrån dagens handkontroller 
som följer ett tema av svart mat plast 
med små detaljer i olika material.   
 
Till en början av formgivningen fastna-
de jag på tekniken. Batteriet kunde helt 
enkelt inte få plats i en handkontroll. Den 
enda lösningen jag kan se är att ett så-
dant batteri bör fästas någon annan stans 
på kroppen än på kontrollen. 
 
På grund av detta har jag valt att inte ge-
stalta ett batteripack och istället fokuse-
rat på handkontrollen.

Mina första tankar kring kontrollen var 
enkla. För att få ut effekten av ultralju-
det, utgick jag ifrån mina prototyper jag 
skapade innan jag mötte Mark Smith för 
andra gången. 
 
Det jag behövde tänka på var att skapa 
en vinkel på ultraljudet så att alla fingrar 
kommer i kontakt med ljudet. Kontrollen 
behövde sitta fast mot handen utan att 
den rörde på sig medans man använder 
kontrollen. Utrymme för en IR sensor så 
att programmet som styr kan läsa fingrar-
nas rörelse, att handtaget inte blockerade 
fingrarna på något sätt och precis som 
Neonodes prototyp till deras handkon-
troll att jag med ett enkelt spänne fäster 
kontrollen mot handen. 
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Efter att jag gått igenom en mängd olika 
förslag med liknande koncept fick jag 
hjälp av Cheryl Akner Koler Professor i 
teoretisk och tillämpad estetik på Konst-
fack. Med hennes hjälp tog jag ett steg 
bort ifrån tekniken och fokuserade mer på 
det formspråk tekniken borde uttrycka.
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Cheryl Akner Koler

Genom att hämta inspiration ifrån 
händers rörelse och hur man formar 
händerna när man fiktivt skapar energi 
emellan dem vill jag belysa hur kontrollen 
själv skapar energi mellan handen och 
kontrollen.

För att ytterligare belysa kontrollens 
viktigaste del, dvs transduktorerna 
som skapar formen i handen utgick jag 
ifrån känslan av en upplyst scen. Det är 
tekniken som kontrollen utgår ifrån och 
kommer ligga mest i fokus.

Med en mjuk organisk känsla i formen 
vill jag fånga mötet mellan handen och 
tekniken. Kontrollen skall inte bara vara 
en produkt, den skall även uttrycka en 
förlängning av handen.



19Digital BeröringAndré Miller

Slutmodell

Med lera lyckades jag skapa en handkon-
troll som fokuserade mer på formen än 
användningen av tekniken. Det blev en 
stor skillnad från mina tidigare förslag 
men den lyckades belysa de delar jag 
velat framhäva.

En mjuk rörelse i formen till ett greppvän-
ligt handtag. Ultraljudshögtalarna om-
ringas av kontrollen och skapar en balans 
och uttrycker samarbete. När handkon-
trollen är monterad på handen skapar 
den uttrycket av en annan hand som 
hjälper till att skapa en form av energi 
mellan händerna. Ultraljudet blir centre-
rat i kontrollen men hamnar i rätt vinkel 
när kontrollen är monterad på handen. 
Med ett hål för tummen att passera ige-
nom tvingar jag kontrollen att alltid hålla 
samma position i förhållande till handen 
och skapar en säkerhet för användaren 
när kontrollen används. På det sättet slip-
per användaren oroa sig för att kontrollen 
skulle glida ur handen vid användning. IR 
sensorn placeras på handtaget likt neono-
des handhållna prototyp.
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Bildtext

Bildtext

Full rörlighet för handen har varit en viktig 
del i hur modellen framtogs. Kontrollen 
måste kunna röra sig fritt i alla vinklar och 
därför har jag sett till att den aldrig kom-
mer emot armen oavsett vilken vinkel man 
håller kontrollen i.
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För att skapa en stabilare modell valde 
jag att 3D scanna lermodellen och bear-
beta den i 3D programmet ”Rhinoceros 
5”. Eftersom leran limiterar mig från att 
skapa tunnare kanter kunde jag nu göra 
övergångarna i formen ännu tunnare för 
att uttrycka en ännu lättare kontroll.

Kontrollen printades i 3D printer och 
jag lät olika elever testa kontrollen 
för att se vad de tyckte. De vanligaste 
kommentarerna jag fick var att det inte 
är tillräckligt tydligt i hur handen skall 
fästas på kontrollen. Detta problem löste 
jag genom att fästa på ett spännband på 
kontrollen och använda ett annat materi-
al vid handtagets yta.

Kontrollen passar inte perfekt alla som 
testar den men jag måste limitera mig i 
formen eftersom alla händer är olika och 
med den gestaltning jag tagit fram har jag 
fokuserat på att göra greppet så enkelt 
som möjligt för att bjuda in fler använda-
re till att nyttja kontrollen.

En del uttryckte sig att det finns vassa 
kanter de helst hade undvikit, detta är 
resultatet av 3D printen. För att skapa 
bättre komfort kommer jag slipa ner vas-
sa kanter där handen möter kontrollen.

Många som prövade kontrollen uttryckte 
att spännbandet som kommer fästas över 
handens rygg inte är tillräckligt inklude-
rat i formen. Jag skapade därför en ny 
kontroll där jag skapar ett fäste för spänn-
bandet som blir mer inkluderat i formen.

3D modell
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FÄRG OCH MATERIAL

För att kontrollen skall passa in i en 
kontext där VR används har jag valt att 
färgsätta kontrollen i en matt svart färg. 
Svart matt är standard när det kommer 
till VR utrustning och kontroller som an-
vänds vid exempelvis tv och datorspel.

Kontrollen är tänkt att vara tillverkad 
i plast för att vara så lätt som möjligt. 
Ultraljudskivan kommer omslutas av 
tunt borstat stål för att visa att det är en 
annan del av kontrollen som skapar funk-
tionen och att det inte är i den användare 
skall hålla i.

Handtaget kommer vara beklätt i gummi 
för att användaren skall bättre förståelse 
kring hur kontrollen skall greppas på rätt 
sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färgsättning av lermodell i photoshop
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användaren 
Eftersom VR inte har kommit hela vä-
gen fram i våran vardag är det svårt att 
förutse exakt vart en haptik handkontroll 
kommer passa in. Men baserat på mina 
intervjuer och research ser jag hur VR blir 
allt mer vanligt och de som jobbar mycket 
med datorer kommer säkerligen börja an-
vända VR som ett verktyg när de arbetar. 
Därför har jag valt att rikta min produkt 
till designers och arkitekter.

Närma känsla till VR  
Kontrollen kommer fungera som ett 
medel för närmare kontakt med icke 
fysiska föremål i en digital värld. När 
kontrollen används kommer användaren 
på ett mer naturligt sätt kunna interagera 
med allting som dyker upp i simuleringen.

Okomplicerad 
Jämfört med dagens VR utrustning som 
kräver handkontroller med knappar blir 
det otydligt för användaren hur en sådan 
kontroll fungerar. Innan användaren 
kommer kunna använda VR utrustningen 
krävs det tid att lära sig vad all knappar 
på kontrollen gör. Med mitt förslag kom-
mer det inte existera knappar. Använ-
daren använder helt enkelt sina fingrar 
till att interagera med föremål och får 
respons i from av känsel när hen kommer 
i kontakt med föremålen i den digitala 
världen.

Haptik 
Att kunna känna på ett objekt och upp-
täcka detaljer som inte kan upptäckas 
enbart genom att titta på dem kommer 
bli en möjlighet med handkontrollen.
Kontrollen kommer skapa nya möjlighe-
ter för 3D modellering när användaren 
kan känna sig fram över ytor och justera 
sitt arbete direkt istället för att spendera 
timmar på att skapa en fysisk modell. 
Detta medför även att en förminskning i 
materialförbrukning och tid vid skapande 
av nya produkter.
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ANVÄNDARKONTEXT

 
I ett scenario där kontrollerna används till 
dagens VR-utrustning kommer det se ut 
på följande vis.

För att passa så många användare som 
möjligt kommer användaren med ett 
enkelt grepp föra in tummen genom 
kontrollens handtag och 
dra åt spännbandet över handens rygg 
där den spänns åt. 
 
Kontrollerna är utformade så att 
händerna inte limiteras på något sätt för 
användaren när VR-utrustningen träs över 
huvudet eller när användaren behöver 
sinna händer utanför VR-simuleringen. 
 
När både kontroller och VR-glasögonen är 
aktiverade och kommuniserar med 
varandra kommer de ultrahaptiska 
transistorerna arbeta tillsammans med 
VR-glasögonens mjukvara för att skapa ett 
osynligt fällt i handen där de kan simulera 
de virtuella föremål som kan tänkas dyka 
upp i VR-simuleringen. 

IR sensorn som ligger i handtaget på 
kontrollerna läser av fingrarnas rörelse 
och delar det med VR-utrustningen. 
På så sätt kommer användaren kunna se 
sina händer i simuleringen.

Med kontrollerna fastspända har användaren inga svårigheter att montera VR-glasögonen

Handen spänns åt med hjälp av ett band för att skapa stabilitet. 
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Slutgiltig modell i användning med VR-glasögon
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Summering och Reflektion

Mitt intresse för ny teknik har alltid följt 
med mig vart än jag går. Första gången 
jag själv prövade på VR förstod jag att det 
kommer bli det nya sättet vi upplever me-
dia. Ju mer jag tog reda på VR under pro-
jektets gång har min förståelse kring vart 
tekniken är på väg och hur det kommer 
användas blivit allt bredare och positiv.

Tack vare personerna jag tagit kontakt 
med tog min kontroll en stor vändning i 
hur jag från början tänkt mig att den skul-
le användas och fungera. Tekniken har 
varit svår att finna korrekt information på 
eftersom den inte går att hitta i vanliga 
produkter. Därför har jag fått vända mig 
mest till youtube där andra människor 
prövar på tekniken för att jag skulle kun-
na förstå den.

Mitt intresse för teknik fick mig dock att 
snöa in på hur det kontrollen skulle fung-
era snarare än hur det skulle se ut. Detta 
lede till att formgivningen blev försenad 
och jag var tvungen att börja om när det 
kom till slutmodellen.

 
Min tanke från början var att med mina 
första lermodeller dela ut dem till olika 
människor för att se vilken av dem som 
tilltalade dem mest. Så blev inte fallet 
när jag var tvungen att börja om formgiv-
ningen. Jag fick dock kritik från de som 
prövade min slutgiltiga modell men hade 
jag haft mer tid skulle jag jobbat mer på 
att ta reda på exakt hur jag skulle kunna 
förbättra med kontrollen.

Min förhoppning med ”Digital beröring” 
är att öppna upp nya tankar och möjlig-
heter för dem som använder VR idag, men 
även att informera de som inte är lika 
insatta i hur VR fungerar och hur det kom-
mer bli en stor del av våran värld inom en 
snar framtid.

Om handkontrollen blir verklighet så tror 
jag säkerligen att det skulle finns en räds-
la hos dem som får kännedom om den. 
Ultraljud kräver stor strömförsörjning och 
så fort något nytt elektriskt styrt kommer 
in i våran värld skapas det en oro bland 
användarna.

Mikrovågsugnen tolkas fortfarande som 
att den förstör våran mat, trots att den 
funnits i våra liv i mer än 30 år. Mobilte-
lefoner har fortfarande motgångar när 
det kommer till radiovågor och cancer. 
Trots detta så används dessa produkter 
dagligen. Min tro är att min handkontroll 
kommer upplevas på liknande sätt. 
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