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FORSKNING I KORTHET: Virtuell verklighet
– varför är det inte vanligare?
Trots ett stort intresse för virtuell verklighet (VR)
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“Fortfarande efterfrågas fler användbara spel
och appar. Det är nog en viktig förklaring till
varför vi ännu inte sett en större spridning av VRteknologin.”
– Fortfarande efterfrågas fler användbara spel och
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