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Abstract 
In a construction project, many people with different levels of experience and areas of 
expertise are involved. In order to maximize efficiency in projects,  mutual trust 
between parties and clear communication is crucial. 
 
Several research projects have shown that VR (Virtual Reality) contributes to a better 
and more common understanding of planned buildings. Using a VR headset, the 
viewer can move around in a building and experience it in 1:1 scale. 
 
The aim of this study was to  investigate how VR can be implemented at an 
architectural office by examining whether there are any gains with the 
implementation, how VR can be used at different stages, how a 3D-model should be 
designed and how a VR-simulation is carried out in the best way. This study has been 
limited to using the VR system HTC Vive together with the BIM-software Revit and 
the visualization plug-in Enscape. 
 
A literature study has been conducted to map the theory around the subject. Tests 
have been conducted where an architect, a design manager, users, clients and 
contractors have been able to carry out VR-simulations. The 3D-model that has been 
used for the simulations, has been adapted with rooms in three different detail levels. 
After the simulations, the test subjects have been interviewed about the experience 
and their thoughts on implementing the technology. 
 
The result of this study suggests that VR contributes to an increased spatial 
understanding and gives a better understanding of the final result. According to the 
study, VR can be used in several different stages of the project, both internally at the 
architectural office and as a communication tool for users, clients and other 
consultants. 
 
The study has resulted in proposed guidelines for how a 3D-model should be 
designed and how a VR simulation can be done.  
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Sammanfattning 
I ett byggprojekt är många personer med olika erfarenhet och kunskapsområden 
involverade. För att skapa en effektiv process krävs ett ömsesidigt förtroende och en 
kommunikation som inte riskerar misstolkningar.  
 
Flera forskningsprojekt visar på att VR(Virtual Reality) bidrar till en bättre och mer 
gemensam förståelse för planerade byggnader. Med hjälp av ett VR-headset kan 
betraktaren röra sig runt i en byggnad och uppleva den i en verkligare skala. 
 
Studien har syftat till att undersöka hur VR kan implementeras på ett arkitektkontor 
genom att undersöka om det finns några vinster med implementeringen, hur VR kan 
användas i olika skeden, hur en 3D-modell bör utformas och hur en VR-simulering 
genomförs på bästa sätt. Studien har avgränsats till att undersöka hur VR-systemet 
HTC Vive kan användas tillsammans med ritprogrammet Revit och 
plug-in-programmet Enscape.  
 
En litteraturstudie är gjord för att kartlägga teorin kring ämnet. Tester har gjorts där 
framtida brukare, projekteringsledare, arkitekt, beställare och entreprenör har fått 
genomföra VR-simuleringar. Till simuleringarna har en 3D-modell som anpassats 
med rum/lokaler i tre olika detaljnivåer använts. Efter simuleringarna har 
testpersonerna intervjuats om upplevelsen och deras tankar om att implementera 
tekniken.  
 
Teori och intervjuer pekar på att VR bidrar till en ökad rumsuppfattning, en bättre 
känsla av rummets storlek samt ger en bättre förståelse för slutresultatet. VR kan 
enligt studien användas i flera olika skeden, både internt på arkitektkontoret och som 
kommunikationsverktyg mot brukare, beställare och andra konsulter.  
 
Studien har resulterat i riktlinjer för hur en 3D-modell bör utformas och hur en 
VR-simulering kan genomföras.  
 
Sökord: VR, Virtual Reality, Virtuell Verklighet, Arkitekt* 
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Termer och förkortningar 
Termer 
 
Byggherre/Beställare - “Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”  
 
Plug-in – Externt tillägg som installeras till exempelvis ett ritprogram.  
 
3D-modell – Tredimensionell modell av exempelvis en byggnad  
 

Förkortningar 
 
VR – Virtual Reality = Virtuell Verklighet 
 
2D - tvådimensionell  
 
3D - tredimensionell  
 
3D CAD - three-dimensional computer-aided design = Tredimensionell datorstödd 
design  
 
BTA - Bruttoarea  
 
BIM - Building Information Modeling = Byggnadsinformationsmodellering - En 
process som handlar om att skapa en digital 3D-modell för att projektera, visualisera, 
simulera och samarbeta i.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett byggprojekt startar redan när möjligheterna att genomföra projektet börjar 
undersökas(Nordstrand 2008). Det är ofta en lång process och  många personer med 
olika erfarenhet och kunskapsområden är involverade.  
 
För att skapa en effektiv kommunikation i ett byggprojekt krävs ett ömsesidigt 
förtroende mellan de involverade. Prioriteringar bör läggas på att skapa en gemensam 
målbild, en förståelse för respektive parter, byggprojektets innehåll samt hur arbetet 
ska genomföras. Om kommunikationen brister tenderar projektet till att tappa i fart 
och få ökade kostnader (Brantehag et al. 2016). 
 
Information som delas mellan parterna i ett byggprojekt  består oftast av handlingar, 
ritningar, bilder och numer även 3D-modeller. Dessa handlingar skapas av arkitekter 
och ingenjörer, som har erfarenhet och kunskap i att tolka dem. Andra aktörer inom 
projektet har vanligtvis mindre kunskap av att läsa handlingar, vilket kan leda till 
misstolkningar, missförstånd och att detaljer blir förbisedda.  
 
Enligt en studie av Svensk Byggtjänst (2014) skulle kostnaden i ett byggprojekt kunna 
minska med 13% om kommunikationen fungerade på ett optimalt sätt. Enligt samma 
studie (Svensk Byggtjänst 2014) skulle effektivare kommunikation kunna bidra till 
effekter som:  

● Bättre tidhållning och minskad risk för störningar  
● Bättre samarbetsklimat inom projektet  
● Ökad lönsamhet för de inblandade  
● Minskad risk för byggfel och skador på grund av missförstånd  
● Högre och jämnare kvalitetsnivå totalt sett  
● Minskad kostnad totalt för byggherren  

 
Ett sätt att bidra till ovan nämnda effekter skulle kunna vara att effektivisera 
kommunikationen i projekteringen. Idag används 3D-projektering i hög utsträckning, 
vilket tillsammans med BIM-samordning effektiviserar projekteringen på många sätt. 
Men det finns teknik som verkar kunna bidra till ytterliggare förbättring av 
kommunikationen. En av dessa tekniker, Virtual reality (VR), har slagit igenom 
ordentligt på spelmarknaden och smyger sig nu mer och mer in i byggbranschen.  
 
Med hjälp av VR-glasögon kan betraktaren röra sig runt i byggnaden och uppleva den 
i en verkligare skala. Flera forskningsprojekt visar på att VR bidrar till en bättre och 
mer gemensam förståelse för planerade byggnader (Roupé 2013).  
 
Denna studie syftar till att på djupet undersöka hur VR skulle kunna implementeras 
på a och d arkitektkontor. En första tanke med arbetet var att undersöka vilka 
programvaror och vilken VR-utrustning som är bäst anpassade för ändamålet. Denna 
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studie var dock redan gjord (Karlsson et al. 2018), och de resulterande 
rekommendationerna från den studien visade sig vara precis de programvaror och 
den VR-utrustning som redan fanns tillgänglig på a och d arkitektkontor. 
Frågeställningarna vinklades då istället till att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten 
och fokusera på hur just a och d kan börja använda sig av tekniken på bästa sätt samt 
om det finns några vinster med det.  
 
Företaget arbetar idag med 3D-projektering och BIM-samordning, samt använder sig 
av programvaror som stödjer VR. De har alltså redan bra möjligheter för att börja 
använda tekniken, men har inte lagt ner någon tid på att utreda hur.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka hur VR på bästa sätt kan implementeras på ett arkitektkontor 
samt om det finns vinster med att lägga tid och resurser på tekniken. Arbetet ska 
bland annat undersöka vilken detaljnivå en 3D-modell bör ligga på för att ge en bra 
VR-upplevelse samt hur mycket tid som behöver läggas ner på de olika 
detaljnivåerna.  
 
Målet är att ta fram riktlinjer för lämplig nivå på tillämpning samt för hur och när 
VR-simuleringar bör genomföras.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
● Hur kan VR implementeras på arkitektkontoret?  

○ Vad finns det för vinster med att implementera VR? 
○ Hur kan VR användas under projekteringens olika skeden? 
○ Hur bör en 3D-modell utformas för att bli användbar i VR? 
○ Hur genomförs en simulering på bästa sätt?  

 

1.4 Avgränsningar 
I studien kommer endast ritningsprogrammet Revit och plug-in-programmet Enscape 
samt VR-utrustningen HTC Vive användas, övriga programvaror och utrustning 
kommer ej att behandlas.  
 
Denna fallstudie kommer att fokusera på hur VR kan implementeras på företaget a 
och d arkitektkontor, utifrån de förutsättningar, program och den utrustning de 
använder. Studien kommer att vara applicerbar på andra arkitektkontor som arbetar 
med liknande teknik. 
 
De framtida brukarna som medverkar i studien är involverade i ett och samma 
projekt, Luleås nya räddningsstation. Testerna i denna studie kommer inte att ta 
hänsyn till brukare av andra lokaler. Även de övriga testpersonerna är på något sätt 
inblandade i samma projekt. Trots att testpersonerna har olika yrken kan detta faktum 
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samt att de bor i samma region bidra till att lokala och projektspecifika åsikter blir 
talande.  
 
Studien kommer att fokusera på hur VR kan implementeras på bästa sätt, i form av 
detaljeringsgrad, tidsåtgång, bästa tidpunkt i projekteringen samt bästa upplägg för 
VR-simulering. Undersökning om vilka programvaror och vilken utrustning som är 
bäst samt vilken datakapacitet som krävs kommer inte att behandlas då detta redan 
går att läsa i tidigare gjorda studier (Karlsson et al. 2018).  
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2 Teori 

2.1 Byggprocessen 
Syftet med ett byggprojekt är att uppföra eller ändra en byggnad eller en anläggning. 
Ett byggprojekt startar när idén om projektet dyker upp eller när det fattas ett beslut 
om att genomföra det.(Révai 2013) 
 
Byggprocessen är en bild över ett helt byggprojekt, från idé till förvaltning, i vissa fall 
också till rivning(Spets 2015). En vanlig variant på byggprocess kan se ut enligt figur 1 
nedan:  

  
Figur 1, En vanlig variant på byggprocessens olika skeden. (Bild: författaren med inspiration 

från Nordstrand 2008)  
  
I inledningen av ett byggprojekt görs vanligtvis ett utredningsarbete för att undersöka 
om ekonomiska och övriga förutsättningar är tillräckliga för att genomföra projektet. 
Om de rätta förutsättningarna finns påbörjas programarbetet som ska resultera i ett 
program. I programmet ska förutsättningarna för det fortsatta arbetet finnas 
preciserade.(Révai 2013) 
 
Program och projektering utförs av konsulter som då tar fram handlingar för 
byggprojektet. När handlingarna är klara läggs projektet ut på anbud för att 
upphandla entreprenörer som ska utföra produktionen. Entreprenörerna som 
upphandlas har sedan ansvar över att följa de framtagna handlingarna och 
beskrivningarna när de uppför byggnaden. När bygget står klart är 
produktionsskedet över och förvaltningsskedet startar. Då överlämnas den färdiga 
byggnaden till byggherren som sedan ansvarar för drift och underhåll. (Nordstrand 
2008)  
 

2.2 Projekteringens skeden 
Projektering innebär att utseende, konstruktion och detaljutformning av en blivande 
byggnad/anläggning ska fastställas(Révai 2013). Resultaten av projekteringen blir 
handlingar som ska användas som underlag för att skapa en byggnad som uppfyller 
byggherrens krav och önskemål(Nordstrand 2008). 
 
Projektering är ofta ett komplext och svårt arbete där många olika personer måste 
samarbeta. Dessutom är de inblandade ofta under tidspress eftersom arbetsinsatserna 
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och kostnaderna ofta tidplaneras och budgeteras i förväg. De inblandade i 
projekteringen brukar vara arkitekter, ingenjörer, VVS- och elprojektörer med 
flera.(Nordstrand 2008)  
 
Enligt Révai (2013) och Nordstrand (2008) delas projekteringen vanligtvis in i tre 
skeden:  

1. Gestaltning  
2. Systemutformning  
3. Detaljutformning  

 
2.2.1 Gestaltning 
Arkitekten och övriga projektörers arbete med att utforma byggnaden kallas för 
gestaltning. I vissa fall flera förslag fram som ska presenteras för byggherren, som i sin 
tur ska välja vilket förslag man ska gå vidare med. Gestaltningen resulterar i 
förslagshandlingar.(Se figur 2).(Nordstrand 2008)  
 
2.2.2 Systemutformning 
Förslagshandlingarna som togs fram under gestaltningsskedet skickas sedan vidare 
till andra konsulter som ska bestämma bärande konstruktionssystem, 
installationssystem med mera. Resultatet av systemutformningen är 
systemhandlingar (Se figur 2). (Nordstrand 2008)  
 
2.2.3 Detaljutformning 
Detaljutformning innebär slutlig dimensionering, måttsättning, val av material med 
mera (Révai 2013). 
 
I denna fas projekteras byggnaden mer detaljerat än i gestaltningen och redovisas på 
ritningar och i beskrivningar. Handlingarna som tas fram under detaljutformningen 
kallas för bygghandlingar (Se figur 2).(Nordstrand 2008)  

  
Figur 2, projekteringens skeden samt resulterande handlingar (Bild: författaren med 

inspiration från Nordstrand 2008)  
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2.2.4 Arkitektens roll 
Arkitektens roll i projekteringen är viktig. Huvuduppgiften för arkitekten är att 
gestalta byggnaden så att den uppfyller beställarens önskemål, blir estetiskt tilltalande 
och lämpad för de ändamål den är avsedd för. Under projekteringens tidiga skeden 
tar arkitekten fram förslag på planlösningar, fasader, material, färger med mera. I 
många nybyggnadsprojekt kan valmöjligheterna vara många, då är arkitektens roll 
extra viktig. Bland alla möjliga alternativ ska den bästa utformningen av byggnaden 
tas fram. (Nordstrand 2008)  
 
När förslagen är framtagna är en viktig uppgift att åskådliggöra dessa på ett tydligt 
sätt, både för beställaren och för andra inblandade i projektet. Idag används allt mer 
3-dimensionella modeller och bilder, tillsammans med traditionella 2-dimensionella 
ritningar för att alla inblandade ska kunna sätta sig in i framtida byggnads utseende 
och funktion. (Nordstrand 2008)  
 
Ett sätt att ta presentationen av byggnaden ett steg längre är att implementera VR i 
projekteringen.  

2.3 BIM  
BIM (Building Information Modeling) kan beskrivas som det moderna sättet att 
samarbeta i ett byggprojekt. I metoden byggs en virtuell modell av byggnaden upp 
där information från hela byggprocessen sedan samlas.(Spets 2015)  
 
Processen och målet med BIM är att genom ett projekts hela livscykel hålla 
informationen aktuell. Med BIM kan information delas mellan olika discipliner för att 
förenkla planeringen av ett byggprojekt.(Brantehag et al. 2016) 
 
En BIM-modell innehåller inte bara ritningsinformation. Bland annat kan den kopplas 
till tidplaneringsprogram, energisimuleringsprogram och till information om 
ingående materials kostnad.(Spets 2015) 
 
Fler exempel på gemensamma källor som enligt (Brantehag et al. 2016) kan skapas 
med BIM är: 

● Visualisering för att skapa en gemensam målbild 
● Produktdata, exempelvis tillverkningsunderlag till en konstruktion 
● Mängdning och kostnadsberäkningar 
● Simuleringar av exempelvis brandutrymning 
● Kollisionskontroll mellan discipliner 
● Fastighetsskötsel med mera 

 
BIM används idag av många aktörer i branschen och utvecklingen inom området är 
stor. Flera föreningar arbetar för att skynda på införandet av BIM i 
byggbranschen.(Spets 2015) 
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2.4 CAD 
CAD, Computer Aided Design, innebär att tekniska ritningar skapas med datorns 
hjälp. För att skapa ritningar i byggbranschen används branschanpassade 
CAD-program.(Spets 2015) 
 
När CAD introducerades i byggbranschen skapades i princip enbart 2D-ritningar, som 
i mångt och mycket såg ut som klassiska handritningar. Numera är det allt vanligare 
att skapa ritningar i 3D, så kallad 3D CAD.(Spets 2015)  
 
3D CAD är en teknik för design och teknisk dokumentation där en 3D-modell av 
byggprojektet skapas. Tekniken används av arkitekter, ingenjörer och andra aktörer 
inom byggprojektering.(Autodesk u.å)  
 
Till skillnad från traditionella tvådimensionella “platta” ritningar kan man med 3D 
CAD visualisera objekt med modeller av huskroppar och verklighetstrogna 
renderingsbilder. Det finns ett antal olika programvaror för att utöva 3D CAD. Ett av 
de vanligaste inom arkitektur och det som används i detta arbete är programmet 
Revit.(författarens egen erfarenhet)  
 
2.4.1 Revit 
Kapitel 2.4.1 är beskrivet utifrån författarens egna kunskaper och erfarenheter.  
 
I Revit kan arkitekter och ingenjörer bygga upp en 3D-modell av den byggnad som 
planeras, detta med hjälp av olika byggnadskomponenter som väggar, golv, tak, 
fönster, dörrar med mera. När modellen är klar kan handlingar som planritningar, 
fasader, sektioner, scheman och renderade bilder tas fram.  
 
I Revit är det möjligt att dela projektet med andra inblandade. vilket bidrar till ett 
smidigare samarbete, samt skapar bättre samordning och minskar risken för 
kollisioner och fel. Denna typ av samordning kallas för BIM-samordning och beskrevs 
i kapitel 2.3.  
 
Revit bidrar till att effektivt kunna kommunicera designidéer till exempelvis beställare 
eller kollegor. Detta genom att använda 3D-modellen(Se figur 3) för att skapa 
rundvisningar och högupplösta renderingsbilder.  
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Figur 3, 3D-vy av en modell skapad i Revit. (Bild: författaren) 

 
När man arbetar i programmet kan man välja hur modellen ska visas både i plan-vy 
och i 3D-vy genom att välja “Visual Style”. De olika alternativen är:  

 
● Wireframe(Se figur 4)  

I denna stil blir alla väggar och 
objekt transparenta. Alla 
kanter och linjer blir synliga 
men inga ytor. (Autodesk u.å) 
 
 
 

 

 
Figur 4, 3D-vy på modell visad i stilen 
Wireframe. (Bild: författaren) 

 
● Hidden line(Se figur 5)  

Modellen visas med alla 
kanter och linjer ritade 
förutom de som döljs av 
ytor(Autodesk u.å). Skillnaden 
mot Wireframe är i stora drag 
att byggnadsdelar och objekt 
inte blir transparenta i denna 
stil, de blir solida. 

 

 
Figur 5, 3D-vy på modell visad i stilen 
Hidden Line. (Bild: författaren) 

 
● Shaded(Se figur 6) 

Denna stil visar modellen i 
skuggat läge och har möjlighet 
att visa indirekt ljus och dess 
skuggor. Det går att själv 
bestämma om 
skugg-funktionen ska vara av 
eller på.(Autodesk u.å 

 
 
 

 
Figur 6, 3D-vy på modell visad i stilen 
Shaded. (Bild: författaren) 
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● Consistent colors(Se figur 7) 

Modellen visas med alla ytor 
skuggade enligt deras 
materialfärginställningar. En 
konsekvent skuggfärg 
upprätthålls så att ett material 
alltid visas i samma färg 
oavsett hur ljuskällan är 
riktad.(Autodesk u.å) 
 
 

 

 
Figur 7, 3D-vy på modell visad i stilen 
Consistent Colors. (Bild: författaren) 
 

● Realistic 
Materialutseenden visas i 
redigerbara vyer. När 
modellen roteras visas ytorna 
som de kan se ut i olika 
ljusförhållanden. Även i denna 
vy kan man välja om man vill 
visa omgivande skuggor. 
Materialen blir mer likt 
verkligheten i realistic jämfört 
med i Consistent Colors(Se 
figur 8).(Autodesk u.å)  

 
Figur 8, Exempel på hur material visas i 
stilen Consistent Colors och Realistic. 
(Bild: författaren) 

 
Av de ovan beskrivna stilarna som finns i Revit är “Realistic” den mest 
verklighetstrogna, men även den som kräver störst datakapacitet. Vill man skapa 
renderingsbilder och visualiseringar som är mer verklighetstrogna än vad som kan 
åstadkommas i Revit behövs ett plug-in-program, exempelvis Enscape.  
 
2.4.2 Enscape 
Kapitel 2.4.2 är beskrivet utifrån författarens egna kunskaper och erfarenheter.  
 
Enscape är ett renderingsprogram som används för att snygga till 3D-modeller som 
skapats i exempelvis Revit. Det finns många renderingsprogram att använda sig av, 
men i detta arbete används endast Enscape.  
 
Escape installeras som en plug-in till Revit, sedan skapas en flik där man enkelt kan 
klicka för att använda Enscapes funktioner (Se figur 9).  
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Figur 9. Röda markeringar visar hur man i programmet Revit med ett knapptryck kommer åt 
Enscape och därefter VR-funktionen (Bild:författaren)  

 
Med hjälp av Enscape snyggas alla ytor och material till så att modellen blir mer 
verklighetstrogen. Justeringar kan göras på exempelvis sol, tid på dygnet, färger, 
omgivningar med mera(Se figur 10 & 11). Det är även med hjälp av Enscape som 
VR-simuleringar kan genomföras. För att starta VR-utrustningen till Enscape klickar 
man endast på knappen”Enable”. (Se figur 9).  
 
När man gör en simulering i Enscape kan man vara i två olika lägen, walkmode och 
flymode. I walkmode går betraktaren fram på golv och mark och måste gå genom en 
dörr för att ta sig till nästa rum och i en trapp för att ta sig till nästa våning och så 
vidare. I flymode svävar betraktaren i luften och kan förflytta sig hur som helst i 
modellen, genom väggar och golv samt se modellen ovanifrån. 
 

 
Figur 10, 3D-modellen som skapats i Revit, visad i dagsljus via Enscape. (Bild:författaren) 
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Figur 11, 3D-modellen som skapats i Revit, visad i skymning via Enscape. (Bild: författaren) 

 

2.5 VR 
På senare år har VR blivit allt vanligare. Inom spelbranschen har det använts under en 
längre tid och är nu väl etablerat. Inom byggbranschen har man inte kommit lika 
långt. Det finns arkitektkontor som har implementerat VR i sitt arbete men än så länge 
är det relativt ny mark för merparten.  
 
För att gå in i en Virtuell Verklighet som Virtual Reality betyder på svenska, så 
används oftast ett VR-headset (VR-glasögon). Enkelt beskrivet är det en typ av 
cyklopliknande glasögon som spänns fast framför ögonen. I glasögonen finns en 
skärm som visar en digital miljö, exempelvis en 3D-modell på en byggnad eller 
stadsdel.  Skärmen är uppdelad i två delar, höger och vänster. De två delarna visar 
samma sak fast med en förskjutning. Ögonen ser båda delarna samtidigt och 
upplevelsen blir att de flyter ihop. Detta bidrar till att hjärnan luras att det finns ett 
djup i skärmen och 3D-effekten skapas. Inuti VR-glasögonen finns även sensorer som 
reagerar och speglar rörelserna i skärmen. Med hjälp av VR-glasögon kan betraktaren 
röra sig runt i byggnaden och uppleva den i en verkligare skala(Enkelteknik 2016). 
  
I ett projekt är många personer inblandade med olika nivå på kunskap, erfarenhet och 
förmåga att tolka information (kognitiv förmåga). VR-tekniken hjälper de inblandade 
personerna att förstå den virtuella världen, vilket bidrar till minskad kognitiv 
belastning i hjärnan. Den minskade belastningen ger hjärnan bättre utrymme att 
bedöma, bearbeta och fatta beslut. Detta gör att VR-tekniken ger stora möjligheter till 
bättre gemensam förståelse, förbättrad kommunikation och ökad effektivitet i 
beslutsprocesser. (Roupé 2013)  
 
2.5.1 VR-sjuka 
Vissa personer kan drabbas av så kallad VR-sjuka (åksjuka) vid användning av 
VR-headset. Orsaken till VR-sjuka studeras fortfarande, men det kallas för åksjuka 
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eftersom grundproblemet verkar vara detsamma, hjärnan får för mycket olika 
signaler. När detta händer blir hjärnan förvirrad av ett antal olika 
anledningar:(Enscape 2017)  

● Ögonen sänder en signal till hjärnan och öronen en annan, hjärnan blir 
förvirrad och vet inte hur den ska behandla informationen.  

● I huvudsak säger ögonen till hjärnan att kroppen är i rörelse, medan 
balanssystemet i innerörat säger att kroppen står still.  

● Om det finns fördröjningar i tekniken så är det stor risk för åksjuka. Detta på 
grund av att omgivningen som visas i headsetet ska vara så realistiska att det 
känns som verklighet, om fördröjningar då sker kommer hjärnan och andra 
system i kroppen att undra vad som egentligen händer. (Enscape 2017)  

En vanlig anledning att bli åksjuk i ett fordon är att personen försöker läsa. Det som 
händer då är att ögonen är låsta på orden, som hjärnan bearbetar som stilla. Gupp, 
kurvor och andra rörelser i bilen ger hjärnan en annan information. Det är alltså 
liknande anledningar som skapar åksjuka och VR-sjuka. (Enscape 2017)  

2.5.1.1 Hur undviker man VR-sjuka? 
Om VR ska användas för att ge en häpnadsväckande visuell presentation för 
exempelvis en kund är det önskvärt om kunden får en bekväm upplevelse.  
 
För att skapa bra förutsättningar för en bekväm upplevelse är det bra att börja med att 
fråga om kunden är benägen att få åksjuka. Om svaret är ja kanske det är bättre att 
använda en annan presentationsteknik. Vid användandet av exempelvis Enscape kan 
detaljerade 3D-presentationer skapas utan VR. VR är en bra upplevelse, men det 
kanske inte är för alla. Genom att fråga kunden tar man hänsyn till om kunden är 
bekväm med att testa VR. (Enscape 2017) 
 
Om kunden känner sig bekväm att testa men aldrig har använt VR innan så kan det 
enligt (Enscape 2017) vara bra att följa dessa steg:  
 

● Låt kunden börja med att sitta ner under VR-presentationen, detta minimerar 
risken för VR-sjuka.  

● Ta det långsamt! Lär kunden hur man rör sig långsamt i presentationen, 
undvik snabba rörelser.  

● Om kunden säger att det verkar vara problem med bilden, avbryt 
VR-presentationen. Vanligaste orsaken till VR-sjuka är att bilderna hackar 
eller inte laddas tillräckligt snabbt.  

● Ett annat tips är att använda teleporteringstekniken. Den gör att kunden inte 
behöver gå omkring i byggnaden utan kan bara peka på den plats hen vill 
flyttas till, trycka på en knapp och hen teleporternas dit. Det minskar risken 
för att gå “vilse” i den virtuella världen.  

 
Förhoppningen är att kunden ska lämna presentationen med en bra känsla, dessa små 
tips kan bidra till det. Även om kunder har använt VR innan vet man inte hur de 
kommer att känna sig vid denna upplevelse. Ett bra kundbemötande är alltid viktigt 
och de kommer troligtvis uppskatta att deras välmående prioriteras.(Enscape 2017) 
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2.5.2 HTC Vive 
Marknaden erbjuder en mängd olika varianter på VR-headset. I detta arbete används 
systemet HTC vive(Se figur 12).  

 
Figur 12, HTC Vive, headset och handkontroller. (bild: författaren)  

 
HTC-vive har många funktioner som förstärker den virtuella världen. Systemet kan 
exempelvis spåra hur användaren går runt och rör på sitt huvud. Detta med hjälp av 
två basstationer som är utplacerade i kanterna på en yta som användaren kan röra sig 
inom. De trådlösa kontrollerna informerar sedan systemet om vilken yta det går att 
röra sig på som sedan visas som en avgränsning i skärmen. Denna yta bör vara minst 
2x1,5 meter och maximalt avstånd mellan basstationerna är 5 meter. Headsetet och 
basstationerna samarbetar för att hålla koll på var i den bestämda ytan användaren 
befinner sig. Kontrollerna är också synkroniserade med systemet, vilket gör att 
användaren kan se kontrollerna(Se figur 13) i skärmen som rör sig precis som 
användaren rör dem i verkligheten.(vive u.å)  
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Figur 13, Handkontrollerna och menyn som de syns genom VR-headsetet (Bild: författaren) 
 

Nedan följer en lista med de olika delarna i HTC vive-systemet samt deras egenskaper 
enligt (Vive u.å).  

●  Headset  
○ Justerbara band och utbytbara inlägg  
○ Framåtvänd kamera  
○ Möjlighet att justera för att avlasta ögonen  
○ Möjlighet att använda tillsammans med de flesta glasögon  

● Kontroller  
○ Utformade exklusivt för VR  
○ Instinktiv kontroll  
○ Realistisk återkoppling  

● Basstationer  
○ Spårar/täcker ett 360 graders spelområde  
○ Synkroniserar trådlöst med systemet  
○ Passar till standardgängade monteringspunkter  
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3 Undersökningsmetod 

3.1 Metodval 
Beskrivningen av metoden är uppdelad i två delar; kapitel 3 (Undersökningsmetod) 
och kapitel 4 (Genomförande). I Kapitel 3 motiveras de valda metoderna samt 
beskrivs övergripande. I kapitel 4 beskrivs genomförandet av arbetet mer detaljerat. 
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att undersöka hur a och d 
arkitektkontor på bästa sätt kan implementera VR i deras arbete samt om det finns 
några vinster med det. För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod och 
fallstudiemetodik.  
 
Fallstudier är djupgående och består huvudsakligen av kvalitativ data. Dessa studier 
är också flexibla, frågor och inriktningar kan justeras under arbetets gång (Höst et al. 
2006).  
 
Valet att använda kvalitativ analys motiveras med att en kvantitativ analys inte var 
lämplig för denna typ av studie. I en kvantitativ analys analyseras data som 
exempelvis kan representeras i antal och siffervärden, vilket lämpar sig bättre när man 
exempelvis vill redovisa medelvärden och varianser.(Höst et al. 2006) 
 
De tekniker som har använts för datainsamling är:  

● Litteraturstudie  
● Tester/observationer  
● Intervjuer  
● Analys/utvärdering  

 
3.1.1 Reliabilitet, validitet och representativitet 
För att åstadkomma en god reliabilitet bör man vara noggrann vid datainsamling och 
analys, redovisa hur arbetet gått till, välja intervjupersoner med omsorg och låta 
någon kollega granska arbetet(Höst et al. 2006). För att åstadkomma detta har 
referenser valts ut med noggrannhet och dessa består till stor del av kända författare. 
Tillvägagångssättet har redovisats i detalj för att läsaren ska få en förståelse för hur 
studien gått till. Intervjupersonerna är utvalda med omsorg för att få input från flera 
kategorier (brukare, beställare, entreprenörer och medarbetare på arkitektkontoret). 
Arbetet har även granskats av handledare på universitet, uppdragsgivare samt 
studiekollegor. 
 
Validitet innebär att det ska finnas en koppling mellan det problem som ska 
undersökas och det som faktiskt mäts(Höst et al. 2006). För att säkerställa att studien 
får validitet har frågeställningarna genomarbetats ordentligt. Dessa har sedan under 
hela arbetet legat som grund för arbetsgången, för den teori som tagits fram och för de 
frågor som ställts under intervjuer. 
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Representativitet innebär att ett resultat är generellt (Höst et al. 2006). Ett generellt 
resultat från en studie av en viss grupp eller situation ska kunna gälla även för andra 
grupper och situationer än de som ingått i undersökningen (Egidius u.å). Med tanke 
på att denna studie behandlar programvaror och utrustning som är dominerande i 
branschen, samt involverar intervjupersoner från kategorier som ingår i de flesta 
byggprojekt så anses studien vara applicerbar i andra byggprojekt av liknande 
karaktär.  

3.2 Litteraturstudie 
Examensarbetets tidiga del bestod av litteratursökning för att ta reda på vilken 
forskning som var gjord inom ämnet samt för att få kunskap och bakgrundsfakta.  
Sökningen har främst skett via divaportal och universitetets biblioteks-databaser samt 
traditionella google-sökningar, för att komplettera med information som inte hittats i 
databaserna.  
 
Sökord som har används är: VR, Virtuell Verklighet, Virtual Reality, Projektering*, 
Arkitekt*, Byggprocess* i olika kombinationer.  
 
Litteraturen baseras på vetenskapliga artiklar, böcker, webbsidor, rapporter och 
uppslagsverk. Informationen som hämtats har bearbetats för att bilda ett teorikapitel 
som ligger till grund för studiens fortsatta arbete.  
 
Under arbetet med litteraturstudien har forskningsfrågorna bearbetats och vinklats för 
att på bästa sätt anpassas till detta arbete.  

3.3 Tester 
Tester av VR-utrustning har skett i företagets (a och d arkitektkontor) konferensrum. 
För att genomföra testerna har en stationär dator, en projektorduk och VR-systemet 
HTC vive används.  
 
Testpersonerna är indelade i kategorierna framtida brukare, medarbetare på 
arkitektkontoret, beställare/byggherre och entreprenör. Där kategorin framtida brukare 
representeras av en brandman, en ambulansförare och en brandingenjör som alla är 
inblandade i det verkliga projektet som beskrivs under rubriken 3D-modell i kapitel 4. 
Kategorin Medarbetare på arkitektkontoret representeras av en projekteringsledare och 
en arkitekt, Beställare/byggherre  av två personer från Luleå kommun och entreprenör av 
fem personer från NCC som är entreprenör i aktuellt projekt. 

3.4 Intervjuer 
En intervju är en utfrågning som kan vara mer eller mindre systematisk. Svaren på 
intervjufrågorna kan antingen antecknas eller spelas in. Om intervjuerna ingår i en 
kvalitativ studie kan urvalet av intervjupersoner väljas ut från en eller flera 
kategorier.(Höst et al.2006) 
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Intervjuer kan ha olika struktureringsgrad, i tabell 1 visas en översiktlig förklaring av 
struktureringsgraderna öppet riktad-, halvstrukturerad- och strukturerad intervju. 
(Höst et al.2006) 
 
Tabell 1, Olika typer av intervjuer (Höst et.al 2006)  
  Öppet riktad  Halvstrukturerad  Strukturerad  
Mål  Individens 

upplevelse av ett 
fenomens kvaliteter  

Individens 
upplevelser av 
kvantiteter och 
kvaliteter  

Intervjuaren söker 
kunskap om 
relationen mellan 
begrepp, om 
samband  

Uppläggning 
 

Intervjuguide, öppet 
inom valda 
frågeområden  
 

Blandat fasta frågor 
med bundna svar, 
och öppna frågor  
 

Fasta frågor med 
bundna svar  

Syfte  Utforskande  Beskrivande/  
förklarande  

Beskrivande/  
Förklarande  

  
Intervjuerna i detta arbete ingår i en kvalitativ studie och alla personer som har 
deltagit i testerna har intervjuats. De representerade kategorierna i intervjuerna är 
alltså: framtida brukare, medarbetare på arkitektkontoret, beställare/kund samt entreprenör.  
 
Struktureringsgraden på intervjuerna ses som öppet riktad/halvstrukturerad. 
 

3.5 Utvärdering 
Tester och intervjuer har sedan utvärderats på ett vetenskapligt sätt. Detta har skett 
genom Kvalitativ analys, editerande metoden. En nackdel med kvalitativ analys är att 
den utgörs av ord och beskrivningar, vilket kan göra att analysen av intervjuerna blir 
tidskrävande.(Höst et al. 2006) 
  
Den editerande metoden går till så att kategorier av ämnen skapas, detta sker genom 
att nyckelord söks i materialet från intervjuerna. Analyspersonens tolkning av 
intervjumaterialet blir grund för kategorierna.(Höst et al. 2006) 
 
Utvärderingen av tester och intervjuer redovisas i rapportens resultat-, diskussion- 
och slutsatskapitel.  
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4 Genomförande 

4.1 3D-modell 
Den 3D-modell som har används i arbetet är från ett verkligt projekt som nyligen 
projekterats av uppdragsgivaren a och d arkitektkontor. Projektet är Luleås nya 
räddningsstation (Se figur 14) som planeras att vara inflyttningsklar i november 2020. 
A och d arkitektkontor har arbetat med projektet under år 2017–2018 och projektet 
från deras sida har bestått av programarbete, utformning och projektering. Storleken 
på räddningsstationen är 9500 m2 i bruttoarea (BTA) och byggherre är Luleå 
Kommun.(a och d arkitektkontor 2018)  
 

Figur 14, Luleås nya räddningsstation. Projekterad av a och d arkitektkontor. Arkitekt: Niklas 
Granljung  

 
Examensarbetaren har diskuterat med ett antal personer på a och d om hur 
3D-modellen skulle förberedas inför testerna. Under diskussionerna kom man fram 
till att den skulle innehålla rum i tre olika detaljnivåer. Man diskuterade vad som 
skiljer de tre detaljnivåerna åt. Man bestämde även att testpersonerna skulle starta 
simuleringen utanför huvudentrén (Se figur 14) för att få en bild av exteriören. Sedan 
skulle rutten gå in till entrén som skulle ha högsta detaljnivån och som skulle ge en 
“wow-upplevelse”. Testpersonerna skulle sedan få se de tre olika kontoren(Se figur 
15,16 & 17)  och till sist avsluta i matsalen(se figur 18 & 19) som även den låg på 
högsta detaljeringsnivån. I Entrén och matsalen skulle testpersonerna få prova att gå 
runt själva.  
 
3D-modellen hade sedan tidigare skapats i Revit och förfining av modellen samt 
VR-simuleringen har utförts med hjälp av plug-in-programmet Enscape.  
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4.1.1 Detaljnivåer 
För att på ett tydligt sätt kunna skilja på de tre detaljnivåerna kom man överens om att 
de skulle se ut enligt följande: 

4.1.1.1 Detaljnivå 1 
Byggnader/lokaler/rum som tillhör detaljnivå 1 ska modelleras med: 

● Alla ingående byggnadsdelar som väggar, dörrar, fönster och golv. 
● De möbler som ska synas på en planlösning, placerade på rätt plats samt med 

godkända mått enligt de standarder som gäller för projektet.  
 
Detaljnivå 1 ska se ut som det ser ut med automatik efter uppbyggnad i Revit, ingen 
övrig handpåläggning ska ske(se figur 15). 

 
Figur 15, Kontor i detaljnivå 1 (bild: författaren) 

4.1.1.2 Detaljnivå 2 
Detaljnivå 2(se figur 16) ska utöver allt som ingår under detaljnivå 1 tilldelas: 

● Ytskikt på golv, väggar och tak med material  
● Färgsättning som stämmer överens med rumsbeskrivningar.  

26 
 



 

 
Figur 16, Kontor i detaljnivå 2 (bild: författaren) 

4.1.1.3 Detaljnivå 3 
Utöver allt som ingår under detaljnivå 1 och 2 ska detaljnivå 3(se figur 17, 18 & 19) 
innehålla: 

● Objekt som exempelvis blommor, människor, kaffekoppar, dator, böcker i 
bokhyllor med mera ska appliceras på lämpliga platser för att skapa en mer 
verklighetstrogen omgivning.  

● Belysning  
● Mer genomarbetade material på byggnadsdelar och möbler samt eventuellt 

konstverk eller andra detaljer på väggarna. 
● Vissa lokaler i detaljnivå 3 har bakgrundsljud som tillägg. 

 
Figur 17, Kontor i detaljnivå 3 (bild: författaren) 
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Figur 18, Personalkök/matsal i detaljnivå 3 (bild: författaren) 

 

 
Figur 19, Personalkök/matsal i detaljnivå 3 med belysning i mörker (bild: författaren) 
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4.2 Tester 
Testerna genomfördes enligt följande:  

● Testpersonerna blev inbjudna till arkitektkontorets konferensrum där 
VR-utrustningen finns installerad.  

● Först fick de dokumentera sig på en 2D-planritning där den tänkta VR-rutten 
var utmarkerad. Examensarbetaren beskrev hur rutten skulle gå till, vilka rum 
testpersonen skulle få se samt vilken detaljeringsgrad de olika rummen hade.  

● Examensarbetaren undersökte sedan vad testpersonen har för tidigare 
erfarenhet av VR samt informerade att vissa personer kan drabbas av åksjuka 
och beskrev vilka åtgärder som skulle göras för att minimera den risken, så att 
testpersonen skulle få en bekväm upplevelse.  

● Testpersonen informerades om hur handkontrollerna fungerar samt hur 
simuleringen skulle gå till.  

● VR-simuleringen startade sedan med testpersonen sittande. 
Examensarbetaren placerade ut testpersonen i de olika rum och omgivningar 
som skulle visas upp. I de olika rummen kunde testpersonen se sig omkring 
genom att vrida på huvudet och utforska. I de rum som var i detaljnivå 3 
visade examensarbetaren hur rummen såg ut med belysning när det var 
mörkt ute.  

● När testpersonen sett alla inplanerade rum fick han/hon prova stå upp och 
navigera runt i modellen. Testpersonen fick prova att röra sig genom att gå 
med sina egna ben, gå med handkontroll eller använda 
teleporteringsfunktionen på handkontrollen. Testpersonen fick själv välja hur 
länge han/hon ville gå runt och utforska räddningsstationen. 

● När simuleringen var klar togs headsetet av och intervjun startade  

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna med testpersonerna ägde rum direkt efter testerna för att omedelbart 
utreda vad de tyckte om upplevelsen och de olika detaljnivåerna. Intervjuerna 
spelades in för att säkerställa att inget kom till spillo och att ingenting misstolkades. 
Samma intervjufrågor ställdes till samtliga testpersoner inom samma kategori. 
 
Den första kategorin som genomförde test och intervju var framtida brukare (Se bilaga 
A). När denna grupp var avklarad och analyserad genomfördes test och intervju med 
medarbetare på arkitkektkontoret(Se bilaga B). I den intervjun redovisades delar av 
resultatet från intervjuerna med framtida brukare. Medarbetarna på arkitektkontoret 
intervjuades samtidigt och denna intervjun var mer öppen än tidigare intervjuer. Det 
var en blandning av förberedda frågor och öppna samtal/diskussioner. Hela intervjun 
spelades in och analyserades sedan för att bena ut vem som sagt vad.  
 
När intervjuerna med testpersonerna och medarbetarna på arkitektkontoret var 
genomförda och analyserade gjordes nya tester och intervjuer med ett antal personer 
från resterande kategorier;  beställare/kund(Bilaga C) och entreprenör(Bilaga D). Även 
i dessa intervjuer presenterades delar av resultaten från de tidigare intervjuerna, samt 
övrig relevant fakta om ämnet. 
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4.5 Möten 
Vid två tillfällen har handledning skett tillsammans med handledare från 
Mittuniversitetet. Kontinuerliga möten och avstämningar har under arbetets gång 
skett med extern handledare och andra involverade från företaget a och d. Dessa 
möten har varit informella avstämningar om hur arbetet gått samt hur det kunnat 
utvecklats vidare. Inga protokoll har förts.  
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5 Resultat 

5.1 Resultat av intervjuer med framtida brukare 
 
5.1.1 Intervjupersoner 

● Johan Grimståhl, Brandman/styrkeledare Luleå räddningstjänst,16 års 
erfarenhet som brandman, 5 års erfarenhet som styrkeledare.  

● Anna-Karin Andersson, Ambulanssjuksköterska/utvecklingssköterska på 
Region Norrbotten, 16 års erfarenhet. 

● Sofie Bergström, Brandingenjör på Luleå Räddningstjäns, 8 års erfarenhet.  
 
5.1.2 Spontana tankar om VR-simuleringen 
Framtida brukares spontana känsla var att det var jättehäftigt! De är överens om att 
det kändes verklighetstroget och att de fick en bra rumsuppfattning. De var alla 
mycket insatta i projektet och de var överens om att de kände igen sig i byggnaden 
efter att ha arbetat så mycket med den.  
 
5.1.3 När upplevdes simuleringen som bäst? 
Majoriteten av brukarna tyckte att det var bäst att stå upp och röra sig själv i 
modellen. Med motiveringar som att det var enklare att vrida sig och att exempelvis 
titta över räcken och liknande när de stod, samt att man hinner ta in övriga 
omgivningar och få ett bättre grepp om helheten när man går själv. Jag som 
examensarbetare förklarade för dem att anledningen till att vi började sittande var just 
för att minimera risken för VR-sjuka, för att man skulle hinna se alla rum innan man 
började experimentera själv och riskerade att gå in i exempelvis väggar. De förstod att 
det kunde vara klokt att göra på det sättet. Angående teleporteringstekniken i början 
av simuleringen, när jag förflyttade dem mellan olika rum, var uppfattningen att det 
hade varit skönt om övergångarna mellan rummen var lite mjukare, så att man inte 
bara plötsligt stod i ett nytt rum. 
 
Vid frågan om något kändes extra effektfullt var de flesta väldigt imponerade över att 
få se belysningen i rummen när det blev mörkt ute. Att kunna se ut genom fönster och 
se omgivningen utanför var också något som uppskattades, samt att komma in i 
rummen som var av detaljnivå 3. 
 
Vid frågan om något inte kändes bra så var det i så fall när de hamnade i flymode och 
svävade i luften.  
 
5.1.4 Detaljnivåer 
Brukarna tyckte att mixen av detaljnivåer i denna modell var lagom. Alla tyckte att 
nivå 1 gav en känsla av storlek på rummet, vilket i sig är jättebra. Och att de övriga 
nivåerna blir mer en bonus, som grädden på moset, men att de gärna vill se något sånt 
rum också. De tyckte även att om det inte kräver för mycket tid kan de flesta ytorna 
gärna vara i detaljnivå 2, vilken gav en bättre känsla än nivå 1.  
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Vid dubbletter av rum räcker det att inreda ett rum i nivå 2 eller 3, de övriga kan vara 
i nivå 1. De menade på att även om man får en rumsuppfattning i nivå 1 så skulle det 
bli lite tråkigt om en hel modell var på den nivån.  
 
Brukarna pratade även om att man bör välja ut vilka rum som är viktiga i aktuellt 
projekt, exempelvis rum med speciella funktioner eller liknande. Dessa rum kan vara 
bra att inreda till nivå 3 för att få rätt känsla och för att kunna avgöra om rummen 
kommer att fungera som det är tänkt. De menade även att ytor som är gemensamma 
för många i en byggnad kan vara värdefulla att lägga lite mer tid på. Däremot kan 
rum som förråd, kopieringsrum, små kontor och liknande gott vara i nivå 1.  
 
5.1.5 Fördelar med VR i projekteringen 
Brukarna var rörande överens om att de fick en bra bild över hur räddningsstationen 
kommer att se ut. 
 
På frågan om de fick en bättre förståelse för planlösningen samt en bättre 
rumsuppfattning jämfört med på 2D-ritningen var alla överens om att VR tar det ett 
steg längre. Någon menade att man fick en mycket bättre uppfattning i VR och att de 
för medarbetare som inte alls varit medverkande i projekteringen skulle vara väldigt 
värdefullt att få se byggnaden i VR. Någon annan menade att VR kompletterade 
2D-ritningen och att det är bra att först dokumentera sig på en 2D-ritning, för att hitta 
bättre när man var i VR.  
 
Samtliga brukare trodde att man kan upptäcka brister genom användning av VR. 
Majoriteten av dem tyckte att ju fler som kan få kontrollera byggnaden i VR desto 
bättre. De tror att man exempelvis kan upptäcka om ytor känns för trånga och att det 
är lättare att hitta brister i VR än på 2D-ritningen.  
 
Brukarna var även överens om att de trodde att man kan minska risken för tidiga 
ombyggnationer om man använder VR. Detta för att man får en bättre uppfattning om 
hur det kommer att bli i verkligheten. Man kan då kanske få svaren på om det var 
detta man hade tänkt sig och om rummen kommer att fungera som planerat.  
 
5.1.6 I vilka skeden och för vilka personer kan VR vara användbart? 
Brukarna hade lite blandade förslag på dessa frågor. Nedan följer de förslag som 
diskuterades.  
 
Dels i det skede när byggnaden är färdigprojekterad för att kunna inspektera 
resultatet. Dels i tidigare skeden, exempelvis när man planerar hur vissa rum ska 
utformas, vid möblering och liknande för att se rymlighetet.  
 
När man detaljprojekterar och har verksamheten inblandad, särskilt om verksamheten 
har specifika önskemål och speciella lösningar. Genom att använda VR när man 
diskuterar olika lösningar skulle man kanske kunna vinna tid.  
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Det skulle kunna användas i ett säljskede för att visa kunden det färdiga resultatet.  
 

De personer som skulle kunna ha nytta av att se en byggnad i VR enligt brukarna är 
inredningsarkitekter, ingenjörer och arkitekter, platschef eller liknande hos 
entreprenören, personer som ska jobba med underhåll i byggnaden, 
byggherren/beställaren med flera. Någon menade på att alla som är inblandade i ett 
projekt på ett eller annat sätt kan ha nytta av det.  
 

5.1.7 Finns det värde i att implementera VR? 

Samtliga brukare trodde att det fanns ett värde i att implementera VR. De menade på 
att VR ger en bra bild över byggnaden och att det för kund och verksamhet gör stor 
skillnad. De tror att man kan hitta brister på ett enklare sätt än genom att titta på 
traditionella planritningar och att man enklare kan undersöka om vissa rum kommer 
att fungera praktiskt. De menar på att saker som man vanligtvis upptäcker i efterhand 
skulle gå att upptäcka direkt om man använder VR. Någon trodde dessutom att man 
kan spara lite tid när man diskuterar olika lösningar om man kan testa dem direkt i 
VR. 
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5.2 Resultat av intervju med medarbetare på arkitektkontoret 
 
5.2.1 Intervjupersoner 

● Anders Burman –  Delägare a och d arkitektkontor, Projekteringsledare, cirka 
40 års erfarenhet i branschen 

● Niklas Granljung – Delägare a och d arkitektkontor, Arkitekt, cirka 15 års 
erfarenhet i branschen 

  
5.2.2 Spontana tankar om VR-simuleringen  
Anders tyckte att det var häftigt och verklighetstroget. Speciellt när färger och 
material var inlagda.  
 
Niklas kände det som en verifiering att man har tänkt rätt med färgerna, en 
bekräftelse att rumsupplevelsen är rätt. Han nämnde även att han tyckte det såg 
väldigt bra ut på kvällen i matsalen. Han pratade om att om man hade kunnat jobba 
med den här metoden medan man la in materialet hade det kunnat gå fortare att 
bestämma vissa deler. Det kanske dock kan vara arbetskrävande, men det hade varit 
roligt att jobba så.  
 
5.2.3 När upplevdes simuleringen som bäst? 
Anders tyckte att det var bekvämt att sitta men att det även kändes bra att stå, lite 
hugget som stucket. Han nämnde även att det hade varit skönt med ett trådlöst 
headset. 
 
Niklas tyckte att det var bäst att stå för att det blir enklare att vrida sig då, att man blir 
så låst när man sitter ner.  
 
5.2.4 Detaljnivåer 
Anders tyckte att detaljnivå 1 kan vara bra i ett tidigt skede eftersom att man får den 
nivån “gratis” när man projekterar i 3D. Färgsättning kommer lite senare i projektet. 
Han nämnde även att detaljnivå 3 kan vara bra för att sälja in ett projekt till en 
hyresgäst, göra ett säljmaterial som kunden kan använda.  
 
Niklas menade på att det är ganska lätt att komma till nivå 2 om man lägger in 
typobjekt med färger för att komma ifrån det vita. Det måste inte nödvändigtvis vara 
de rätta färgerna, utan mer för att ge en skönare känsla i VR. 
 
 5.2.5 I vilka skeden och för vilka personer kan VR vara användbart? 
Anders sa att de kan vara användbart i ett ganska tidigt stadium samt att man under 
projekteringens gång kan prova om vissa rum fyller sin funktion, även bra att kunna 
visa rum med specifika funktioner för kunder.  
 
Niklas kunde tänka sig att man kan spara tid genom att med VR gå runt i modellen 
tidigt i projekteringen, när man har dragit ut lite tidiga skisser och fått ut 
rumsvolymerna. Man skulle då kunna titta runt i volymmodellen och fundera på 
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färger och former. Sen nämnde han även att det hade varit skönt att kunna skissa i 
VR-läget också.  
 
Båda trodde att det kan vara ett användningsområde att visa modellen i VR för 
entreprenören som ska sköta utförandet av byggnaden. Niklas berättade att de brukar 
ha ett startmöte där de överlämnar projektet till entreprenören, där entreprenören 
bland annat kan ställa frågor om det som ritats. Arkitekternas roll är att då försöka 
överföra vad som är viktigt rent arkitektoniskt, vilken känsla man vill förmedla och så 
vidare. Där kan VR vara ett verktyg för att faktiskt komma in i rummet och inte bara 
se det på ritningar och bilder. Känslan blir mer påtaglig i VR och det skulle kunna 
underlätta överföringen eftersom att det inte alltid är så lätt för byggarna att förstå 
konceptet.  
 
Anders gav förslag på andra inblandade som skulle kunna ha nytta av att se 
byggnaden i VR, såsom medkonsulter som exempelvis el och vvs samt eventuellt den 
potentiella kunden om man vill “sälja in” projektet.  
 
Niklas menade att brukarna är de uppenbara för att de kan tänka hur de ska använda 
rummet och hur det upplevs, och om rummet stödjer funktion och känsla. Han sa 
även att entreprenören skulle kunna använda det för att verkligen förstå vad det är 
man bygger, man kommer långt i Revit, men poängen med VR blir att verkligen ge 
dem känslan av det man försöker skapa.  
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5.3 Resultat av intervju med Beställare, Luleå Kommun 
 
5.3.1 Intervjupersoner 

● Anna-Maria Killmey, Beställare, arbetat cirka 9 år  på luleå kommun 
● Jan-Henrik Hallebjörk, Projektledare, arbetat ca 5 år som projeltledare på 

Luleå kommun, har tidigare arbetat cirka 8 år på arkitektkontor som 
A-projekör/projektledare.  
 

5.3.2 Tankar om VR-simuleringen 
Testpersonerna tyckte att man fick en bättre förståelse för byggnaden och att man kan 
upptäcka brister på ett enklare sätt. De tyckte att det var roligt att få testa tekniken och 
att se räddningsstationen. Båda testpersonerna valde att sitta ner hela simuleringen 
och tyckte att det kändes bra. De tyckte att det var extra effektfullt att få se 
personalköket med alla möbler och färger samt att få se lokalerna i dagsljus och 
kvällsljus. Båda tyckte att de fick en bra bild över hur räddningsstationen kommer att 
se ut och att de fick en bättre bild jämfört med på 2D-ritningen.  
 
5.3.3 Detaljnivåer 
Testpersonerna upplevde att de fick en bra rumsuppfattning av nivå 1 men att det 
kändes vitt och kliniskt. Nivå 2 gav en mer ombonad känsla och nivå 3 gav ytterligare 
förståelse för slutresultatet. Testpersonerna menade att det vilken detaljnivå de 
rekommenderar beror på syftet.. Om syftet är att sälja in något bör man ha detaljnivå 
3. Ska man visa en byggnad för någon som inte innan har sett byggnaden i 3D eller på 
ritningar så kan nivå 1 räcka för att ge dem en uppfattning. En blandning mellan 
nivåer är nog bäst! 
 
5.3.4 Fördelar med VR i projekteringen 
Testpersonerna är överens om att de tror att man som beställare kan upptäcka brister 
genom att använda VR, samt att man kan minska risken för ändringar och 
ombyggnationer.  
 
De trodde att det skulle kunna vara värt att lägga mer krut på detaljer i projekteringen 
och använda VR om man slipper ändringar på grund av fel i produktionen, särskilt 
vid komplexa rum och byggnader. 
 
5.3.5 Finns det värde i att implementera VR? 
Testpersonerna var överens om att det finns värde i att implementera tekniken. 
Speciellt vid komplexa lokaler och gärna i kontakt med hyresgästerna som ska bruka 
byggnaden. De tyckte att VR kan vara användbart under hela projektets gång, så fort 
man ska ta ett beslut som rör hyresgästen.  
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5.4 Resultat av intervju med entreprenör, NCC 
 
5.4.1 Intervjupersoner 
Per Degerman, Inköpare, 34 år i branschen 
Sanna Haukka, Projektingenjör, 7 år i branschen 
Mikael Bergman, Arbetsledare, 37 år i branschen  
Mats Abrahamsson, Anbudsingenjör, 30 år i branschen 
Matthias Lampinen, Platschef, 9 år i branschen  
 
5.4.2 Tankar om VR-simuleringen 
Sammanfattningen om simuleringen var; “fränt!”  
 
Testpersonerna upplevde att de fick en bra bild över räddningsstationen och en bra 
känsla över hur exklusivt det ska bli, de hade velat se ännu mer. De tyckte att man 
helt klart fick en bättre förståelse än om man ser på en 2D-ritning, och att denna teknik 
för en person som är ovan att läsa ritningar är helt fantastiskt.  
 
Samtliga testpersoner tyckte att det var bäst att stå upp. De tyckte att det var bra att 
först bli teleporterad och guidad genom byggnaden, och att sedan få förflytta sig runt 
på egen hand. Några detaljer i simuleringen som de upplevde som mest effektfulla 
var kontoret i detaljnivå 3 samt de fina detaljerna i personalköket, känslan för 
storleken i vissa rum samt att få gå runt på byggnadens tak. Ingen av testpersonerna 
upplevde att något var obekvämt. 
 
5.4.3 Detaljnivåer 
Testpersonerna beskrev nivå 1 som bra men lite kantig. De upplevde inte så stor 
skillnad mellan nivå 1 och 2 men däremot upplevde de en stor skillnad på nivå 3 tack 
vare alla detaljer. 
 
Testpersonerna tyckte att för dem som entreprenör så räcker det med nivå 1 och 2 
men kanske utökad med mer byggdetaljer, och kanske utan möbler, de är dem inte 
intresserade av. De menade på att man skulle kunna ha en “byggnivå” som ligger i 
detaljnivå 1 och en “nyttjarnivå” som ligger i detaljnivå 2 och 3. 
 
5.4.4 Fördelar med VR i projekteringen 
Samtliga testpersoner trodde att man som entreprenör kan upptäcka brister i en 
byggnad genom VR. De menade att man kan upptäcka felen mycket tidigare, att 
riktigt svåra fel annars kan upptäckas ganska sent.  
 
5.4.5 Finns det värde i att implementera VR? 
Testpersonerna var överens om att det absolut finns värde i att implementera 
tekniken. De menade att de som entreprenörer skulle ha nytta av att se byggnaden i 
VR i allt från anbudsskede till produktionsskede, i alla skeden helt enkelt. 
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6 Diskussion 

6.1 Fördelar med VR 
Enligt Roupé (2013) skapar VR-tekniken stora möjligheter till bättre gemensam 
förståelse, förbättrad kommunikation och ökad effektivitet i beslutsprocesser. Denna 
teori stämmer väl överens med hur testpersonerna i denna undersökning upplevde 
tekniken. Alla testpersoner kunde efter att ha testat VR en gång konstatera att det inte 
bara var en häftig upplevelse, det bidrog även till en bra rumsuppfattning och 
förståelse för ytorna. Samtliga testpersoner trodde att man enklare kan hitta fel och 
brister i en byggnad genom att använda VR, detta gällde speciellt för brukare som inte 
är van att arbeta med 2D-ritningar. Flera personer menade på att man skulle kunna 
effektivisera vissa beslutsprocesser genom att använda VR, särskilt i rum med 
specifika funktioner där det krävs mycket diskussion för att avgöra vilken utformning 
som är mest lämplig.  
 
Arkitekten som deltog i undersökningen gav som förslag att VR skulle kunna 
användas när ett projekt överlämnas till den entreprenör som ska bygga. Detta skulle 
då vara ett sätt att förbättra kommunikationen och skapa en mer gemensam förståelse, 
vilket även det stämmer överens med vad Roupé (2013) skrivit.  
 
Projekteringsledaren som även han deltog i undersökningen föreslog att VR skulle 
kunna användas i ett syfte att sälja in ett projekt till en kund. Även i detta fall kan 
tekniken ses som ett sätt att ge en bättre gemensam förståelse. De två beställarna som 
medverkade hade även de tankar om att VR skulle kunna användas i säljsyfte mot 
blivande kund.  
 
Samtliga testpersoner trodde att det finns vinster med att implementera tekniken på 
arkitektkontoret. Detta eftersom att de tyckte att VR gav en bra bild över byggnaden 
och att det för kund och verksamhet gör stor skillnad. De trodde att man enklare kan 
undersöka om vissa rum kommer att fungera praktiskt. De menade på att saker som 
man vanligtvis brukar upptäcka i efterhand skulle gå att upptäcka direkt om man 
använder VR. Några trodde dessutom att man kan spara tid när man diskuterar olika 
lösningar om man kan testa dem direkt i VR. Alla dessa fördelar skulle kunna ge 
vinster i form av bland annat, mindre tilläggskostnader på grund av fel, mindre risk 
för tidiga ombyggnationer samt tidssparande vid snabbare beslutsprocesser.  
 

6.2 När under byggprocessen kan VR vara applicerbart? 
 
6.2.1 Gestaltning 
Under gestaltningen arbetar arkitekter och ingenjörer med att utforma byggnaden. 
Arkitektens roll i gestaltningen är viktig. Huvuduppgiften för arkitekten är att gestalta 
byggnaden så att den uppfyller beställarens önskemål, blir estetiskt tilltalande och 
lämpad för de ändamål den är avsedd för. Under projekteringens tidiga skeden tar 
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arkitekten fram förslag på planlösningar, fasader, material, färger med 
mera.(Nordstrand 2008) 
  
Arkitekten som medverkade i denna undersökning kunde tänka sig att man kan spara 
tid genom att med VR gå runt i modellen tidigt i projekteringen, när man har dragit ut 
lite tidiga skisser och fått ut rumsvolymerna. Han spekulerade i att man då skulle 
kunna titta runt i volymmodellen när man funderar på färger och former.  
 
En annan viktig uppgift för arkitekterna är att på ett tydligt sätt redovisa ett framtaget 
förslag för beställaren och för andra inblandade i projektet(Nordstrand 2008). 
Arkitekten och projekteringsledaren i denna undersökning trodde att VR skulle kunna 
användas för att på ett tydligt och snyggt sätt skulle kunna förbättra redovisningen för 
övriga inblandade.  
 
6.2.2 Systemutformning 
Under systemutformningen ska andra inblandade konsulter bestämma bärande 
konstruktionssystem, installationssystem med mera(Nordstrand 2008).  
 
Majoriteten av testpersonerna i denna undersökning nämnde att andra inblandade 
konsulter skulle kunna ha nytta av att se byggnaden i VR eftersom att det skulle 
kunna minska risken för feltolkningar.  
 
6.2.3 Detaljutformning 
Detaljutformningen är den del i byggprocessen där slutlig dimensionering, 
måttsättning, val av material med mera genomförs(Révai 2013). 
 
Flera av testpersonerna gav förslag på hur VR skulle kunna användas under 
detaljprojekteringen. Exempelvis vid planering av hur ett rum ska möbleras, för att 
bättre se rymligheten. Eller när man projekterar åt verksamheter med specifika 
önskemål och speciella lösningar, för att undersöka om särskilda rum fyller sin 
funktion, samt för att kunna visa speciella rum för kunder. Flera personer trodde att 
man kan vinna tid genom att använda VR när man diskuterar olika lösningar.  
 
6.2.4 Färdig projektering 
I denna undersökning kom flera förslag på hur VR skulle kunna användas när en 
byggnad är färdigprojekterad. Bland annat för att kunna inspektera det färdiga 
resultatet och avgöra om det stämmer överens med det man hade tänkt sig. Men även 
i ett säljskede för att kunna visa kunden det färdiga resultatet.  
 
Båda medarbetarna på arkitektkontoret trodde att det kan vara ett 
användningsområde att visa modellen i VR för entreprenören som ska stå för 
utförandet av byggnaden. Detta skulle kunna ske vid startmötet då projektet lämnas 
över för att på ett tydligare sätt förmedla den känsla man vill åstadkomma och vad 
som är arkitektoniskt viktigt. 
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6.2.5 Inblandade intressenter 
Förslag på personer som skulle kunna ha nytta av att VR används är brukare, 
arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter, medkonsulter, entreprenörer, beställare 
samt personer som ska arbeta med underhåll av byggnaden.  
 
Summerar man dessa förslag skulle man kunna påstå att alla inblandade i ett projekt 
skulle kunna ha nytta av VR.  

6.3 Hur bör en 3D-modell utformas för att bli användbar i VR? 
Under arbetet har tre olika detaljnivåer tagits fram vilka beskrevs i kapitel 4.1.1. 
Examensarbetaren har sedan under tester och intervjuer utrett vilken nivå som är 
lämplig enligt testpersonerna. Resultaten har varit relativt likvärdiga i alla intervjuer.  
 
Nivå 1 ger en rumsuppfattning, en känsla av hur stort ett rum är och visar rummets 
begränsningar. Många ansåg att denna nivå är tillräcklig i många rum men att det kan 
bli lite platt och tråkigt om en hel modell är i nivå 1. Det framkom rekommendationer 
om att i en byggnad där det finns flera rum av samma sort räcker det om ett av dessa 
rum är inredda i nivå 2 eller 3, resterande kan vara i nivå 1. Det nämndes även att små 
rum som exempelvis förråd och liknande gott kan vara i nivå 1. Entreprenörerna 
ansåg att denna nivå var tillräcklig för dem, och att man gärna hade kunnat plocka 
bort möblerna samt eventuellt lagt in lite mer byggdetaljer. 
 
Majoriteten av testpersoner tyckte att det gjorde stor skillnad att komma till nivå 2 
som hade färdiga ytskikt. Nivå 2 tar enligt byggingenjören som förberett modellen 
cirka 5 minuter extra att göra jämfört med nivå 1, i ett normalstort rum. Arkitekten 
menar att man kan komma till nivå 2 ännu snabbare genom att lägga in typobjekt så 
att man direkt får ytskikt på väggar, golv och tak, men att ytskikten då kanske inte är 
den rätta för varje rum. Man skulle kunna använda sig av den tekniken bara för att 
skapa en skönare känsla i VR i ett tidigt skede, innan man lagt in de rätta färgerna och 
materialen.  
 
När det gäller nivå 3 så är testpersonerna överens om att denna nivå är lite av en 
bonus, men det är även denna nivån som ger en wow-känsla och som gör modellen 
riktigt verklighetstrogen. Efter att ha diskuterat de olika nivåerna så menar de flesta 
på att det kan vara bra att inreda några rum i modellen i nivå 3. Vilka rum som bör 
inredas i nivå 3 kan variera från projekt till projekt. Det kan handla om rum som är 
intressant för majoriteten i en byggnad, som har specifika funktioner som behöver 
diskuteras eller som ska inredas på ett spektakulärt sätt och därför kan vara värt att 
lägga tid på.  
 
Nivå 3 tar enligt byggingenjören som förberett modellen cirka 30 minuter extra 
jämfört med nivå 1 i ett normalstort rum. Ska man inreda en hel modell i denna nivå 
handlar det om mycket tid och pengar. Vid diskussioner med medarbetarna på 
arkitektkontoret så säger de att de i många projekt redan inreder vissa rum till nivå 3, 
detta för att ta effektfulla renderingsbilder som kan användas som 
marknadsföringsmaterial eller liknande. I dessa rum är alltså arbetet redan gjort, och 
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om man då även kan använda dem för VR-simulering får arbetet och kostnaden för 
detta bara fler syften.  

6.4 Bästa sättet att genomföra en VR-simulering 
I kapitel 2.5.1 och 2.5.1.1 beskrivs VR-sjuka hur man kan undvika detta. Enligt 
Enscape (u.å) är det bra att låta kunden sitta ner under en presentation, ta det 
långsamt och undvika snabba rörelser, undvika att bilden hackar genom att ha rätt 
kapacitet på datorn samt använda teleporteringstekniken för att minska risken att gå 
vilse i byggnaden.  
 
Simuleringarna har utförts efter de rekommendationer som beskrevs i teorin för att 
alla testpersoner skulle få en så bra upplevelse som möjligt. Ingen av testpersonerna 
blev illamående under simuleringen. Däremot påpekade de flesta att de var lite 
obehagligt om de hamnade i flymode, och några blev lite snurriga när de hamnade 
inuti väggar och bjälklag. Dessa händelser skedde när testpersonerna utforskade 
byggnaden på egen hand, stående med handkontrollen. Även om ingen började må 
dåligt så tyder det på att risken för yrsel blir större när de står och använder 
kontrollen själv, eftersom att risken att hamna fel då är större. Därför kan det vara 
lämpligt att alltid börja en simulering sittande för att hinna visa de rum man vill visa.  
 
Det är troligtvis en bra idé att låta testpersonen stå upp och röra sig runt själv i 
modellen efter att man visat alla rum sittande. Detta eftersom att majoriteten av 
testpersonerna tyckte att det var bättre att stå och röra sig själv. De beskrev att det 
blev lättare att vrida på sig och att man tog in omgivningen bättre då. Så att bara 
genomföra en simulering sittande skulle troligtvis försämra helhetskänslan. Om man 
väljer att låta testpersonen stå upp och röra sig fritt efter att man har visat alla viktiga 
utrymmen så gör det kanske inte lika mycket om personen plötsligt vill avbryta för att 
han/hon blir snurrig.  
 
När det gäller teleporteringstekniken så upplevde jag som utförde testen att 
testpersonerna hade lätt att lära sig den funktionen. Jag fick dock sitta beredd vid 
tangentbordet och hjälpa dem att komma rätt om de hamnade fel samt sätta dem i 
walkmode om de började sväva. Jag tror att det är bra att ha en kunnig person vid 
tangentbordet för att guida den som har headsetet på sig, speciellt om personen inte 
har använt utrustningen tidigare.  
 
Jag upplevde att det var en bra idé att skapa vyer för alla de rum man vill visa. Det 
förenklade simuleringen på ett betydande sätt. Det möjliggjorde en smidigare 
rundvisning samt gav alternativ till platser att “placera ut” testpersonerna på om de 
gick vilse och inte hittade tillbaka.  
 
Något som alla testpersoner tyckte var effektfullt i rummen som var av detaljnivå 3 
var när de fick se hur belysningen såg ut när det blev mörkt ute. Detta är därför en 
funktion som troligtvis är bra att komma ihåg för att ge det där lilla extra.  
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7 Slutsatser 

7.1 Beskrivning av slutsats 
Detta kapitel syftar till att svara på forskningsfrågorna som legat till grund för arbetet. 
Den breda och övergripande forskningsfrågan har varit: Hur kan VR implementeras 
på arkitektkontoret? För att svara på den frågan har fyra stycken smalare frågor tagits 
fram: 

● Vad finns det för vinster med att implementera VR? 
● Hur kan VR användas under projekteringens olika skeden? 
● Hur bör en 3D-modell utformas för att bli användbar i VR? 
● Hur genomförs en simulering på bästa sätt?  

 

7.2 Vad finns det för vinster med att implementera VR? 
Teori, tester och intervjuer i denna studie pekar på att det finns ett flertal vinster med 
att använda VR. VR bidrar till en ökad rumsuppfattning och ger en bättre förståelse 
för slutresultatet. Detta kan bidra till att man lättare kan hitta brister i byggnaden 
vilket är mer ekonomiskt än om dessa brister skulle upptäckas när byggnaden står 
klar. 
 
Testpersonernas reaktion på simuleringarna pekar på att användningen av denna 
teknik kan bidra till vinster i ett säljskede, då man på ett bättre och mer imponerande 
sätt kan visa ett projekt för blivande kund.  
 
Resultaten pekar också på att VR skulle kunna bidra till effektivare beslutsfattande vid 
diskussioner om hur specifika rum ska utformas för att fungera praktiskt. Om man 
effektiviserar beslutsfattanden sparar man tid och pengar.  
 

7.3 Hur kan VR användas i projekteringens olika skeden? 
7.3.1 Gestaltning 
Under gestaltningen kan arkitekterna använda tekniken för att gå in i volymmodeller 
när de funderar över färg och form. VR kan även vara ett verktyg för arkitekten att på 
ett tydligare sätt redovisa sina tankar till övriga inblandade.  
 
7.3.2 Detaljutformning.  
VR skulle under detaljprojekteringen kunna användas vid diskussioner om hur ett 
rum ska utformas för att fungera praktiskt, hur ett rum ska möbleras och för att se 
rymligheten i olika delar av en byggnad.  
 
7.3.3 Färdig projektering 
När en byggnad är färdigprojekterad kan VR användas för att inspektera resultatet 
och avgöra om det stämmer överens med önskemålen. Här är det bra att visa 

42 
 



 

byggnaden för framtida brukare, beställare och eventuellt blivande 
underhållspersonal.  
 
När projekteringen är klar och ska lämnas över till entreprenören hålls ett startmöte. 
Vid detta tillfälle skulle VR kunna användas som komplement till övriga verktyg för 
att på ett tydligare sätt förmedla känsla och arkitektoniskt viktiga detaljer. När 
projektet sedan är överlämnat skulle entreprenören kunna nyttja tekniken under 
produktionen. 
 
VR-tekniken skulle även kunna användas i ett säljskede för att visa byggnaden för 
eventuell kund.  

7.4 Hur bör en 3D-modell utformas för att bli användbar i VR? 
7.4.1 Detaljnivå 1 
Nivå 1 kan användas i stora delar av modellen. Exempelvis i rum som inte är av något 
särskilt intresse som förråd eller små kopieringsrum och liknande samt dubbletter av 
rum.. Alla rum som man inte nödvändigtvis vill gå in i under en simulering kan vara i 
nivå 1. Om en modell ska visas för en entreprenör kan det räcka med nivå 1, 
eventuellt utan möbler och med lite extra byggdetaljer.  
 
7.4.2 Detaljnivå 2 
Nivå 2 upplevs trevligare än nivå 1. En rekommendation är att inreda alla de ytor som 
man i en simulering kommer att gå igenom till denna nivå.  
 
7.4.3 Detaljnivå 3 
Denna nivå är grädden på moset. Välj ut något/några rum som är viktigt för 
majoriteten i en byggnad eller som har specifika funktioner. Rum där renderingsbilder 
ska tas inreds redan i nivå 3, välj rum som är intressanta för både rendering och 
VR-simulering. 
 
I ett säljsyfte är det lämpligt att inreda modellen i nivå 3 för att imponera på kunden 
och ge en så verklighetstrogen bild som möjligt. 
 
7.4.4 Slutlig rekommendation 
Diskutera igenom aktuellt projekt med de inblandade på arkitektkontoret och gärna 
även tillsammans med inblandade brukare och beställare. Avgör vilka rum som är 
viktiga och vilka som är oviktiga. Skapa en lämplig mix av nivå 1,2 och 3 som är 
anpassad till aktuellt projekt. 

7.5 Hur genomförs en simulering på bästa sätt?  
Ett dokument med riktlinjer för VR-simulering har skapats och finns under kapitel 8, 
praktiska rekommendationer.  
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8 Praktiska rekommendationer 

8.1 Riktlinjer för en VR-simulering 

Förberedelser 

● Det är bra att ha förberett vilka vyer och rum som du vill visa för kunden. 
Detta gör du genom att i Revit gå via fliken wiew/3D-wiew/Camera (Se figur 
20). Placera ut kameran på planritningen där du vill skapa vyn, samt rikta den 
åt det håll du vill att man ska se när man öppnar vyn. Döp vyn till lämpligt 
namn. Om du ska visa rummen i en viss ordning i en simulering kan det vara 
klokt att sätta en siffra framför varje namn så att du får dem i den ordning du 
vill ha dem, de sorteras efter namn i VR-menyn. 

●  

 

Figur 20. Beskrivning över hur du skapar nya vyer i Revit (Bild: författaren) 

 
● Gå sedan in i Enscape och klicka på pilen vid listan för att få upp alla valbara 

vyer. I listan klickar du på stjärnan (Se figur 21) för att få vyn att synas under 
“Presentation Mode” i VR-menyn (Se figur 22). Alla vyer med gulmarkerade 
stjärnor blir valbara i VR.  
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Figur 21, Lista över valbara vyer i Enscape (Bild: författaren) 

 

 
Figur 22, Meny över valbara vyer i VR 

 
● När du är inne i Enscape, klicka på settings och ställ in renderingskvalitén till 

“high” (Se figur 23) alternativt prova dig fram till vad som ser bäst ut i aktuell 
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modell. Det är viktigt att bilden flyter bra och inte hackar, vilket kan leda till 
yrsel och illamående samt försämra upplevelsen. 

 

 

Figur 23, Inställningar i Enscape (Bild: författaren) 

När kunden anlänt 

● Visa kunden en planritning över byggnaden för att ge en liten överblick över 
vilka rum som kommer att visas eller vilken väg genom byggnaden 
simuleringen kommer att gå. 

● Undersök vad kunden har för tidigare erfarenhet av VR. Fråga om han/hon 
har använt VR tidigare, hur den upplevelsen var, samt och han/hon har en 
tendens att bli åksjuk. Informera kunden om att vissa personer kan drabbas av 
VR-sjuka, vilket känns som åksjuka, och att kunden ska säga till om han/hon 
börjar känna sig yr eller illamående och vill avsluta simuleringen. 

● Informera kunden om hur handkontrollerna fungerar(figur 24) 
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○ Om kunden är ny med tekniken kan det enklaste vara att endast visa 
hur teleporteringsfunktionen fungerar (trigger på höger kontroll). 
Alternativt hur man i walkmode går fram, bak, höger och vänster 
med den vänstra kontrollen. Detta för att inte förvirra kunden med 
för många olika alternativ. 

 

Figur 24, Handkontroller till HTC Vive (Bild: Enscape u.å (godkänd användning)) 

 

● Informera också att man i VR kan vara i walkmode(gående på golv/mark), 
eller i flymode(svävande i luften). Ibland hamnar man i flymode när man 
gjort en knapptryckning, kunden kan då säga till så kan du med hjälp av 
space-knappen på tangentbordet övergå till walkmode igen. Många upplever 
det bekvämare att vara i walkmode. Kunden kan också själv ändra mellan 
walkmode/flymode på vänster handkontroll enligt figur 5.  

Starta simuleringen 

● Ställ fram en stol på lagomt avstånd och riktad mot skärmen. 

● Starta Enscape om du inte redan gjort det(se 25). När du är inne i Enscape, 
håll VR-headsetet ungefär på den plats där de kommer att vara när kunden 
har dem på sig, riktade mot skärmen. När du håller dem i rätt position, tryck 
på knappen “Enable”(se figur 25) för att starta VR. Om man inte har headsetet 
på rätt position när man startar VR så tenderar de förinställda vyerna att 
hamna fel. 
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Figur 25, Instruktioner för att starta Enscape och VR-utrustningen (Bild: författaren) 

 
● Låt kunden ta på sig headsetet och börja simuleringen sittande. Använd 

förinställda vyer som du förflyttar kunden mellan(Se figur 26). Detta för att 
hinna visa de vyer du tycker är viktigast i första hand innan kunden får testa 
själv, för att inte kunden ska “gå vilse” eller gå in i väggar eller objekt och bli 
snurrig innan du hunnit visa det du vill. 

 
Figur 26, I menyn till höger i bild kan man med musens hjälp växla mellan vyer (bild: 

författaren) 
 

● Under simuleringen bör du sitta vid mus och tangentbord så att du kan hjälpa 
kunden att navigera sig om han/hon går vilse eller hamnar i en vägg bjälklag 
eller liknande, då detta lätt kan skapa yrsel och illamående. 

● Under din visning kan du bland annat: 

○ Visa hur olika rum ser ut med olika ljus(olika tid på dygnet) genom 
att hålla in shift+höger musknapp samtidigt som du drar musen åt 
vänster eller höger(Se figur 27). Detta fungerar bäst i de rum där det 
finns inlagd belysning, annars blir det svart. 

○ Styra in kunden i rätt rum genom att använda piltangenterna. Om du 
ska hjälpa till att styra, se till att kunden först kollar åt det håll du ska 
förflytta åt, annars är det lätt att bli snurrig. 

○ Välja om kunden ska vara i walkmode eller flymode genom att trycka 
på space. Det är att föredra att vara i walkmode då man i flymode kan 
få en lite felaktig bild över rummens storlek. 
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Figur NR 27, bild över tangentbordskommandon (Bild: författaren) 
 

● När alla inplanerade rum är visade kan kunden få ställa sig upp och prova 
navigera sig själv i modellen. Detta kan göras med hjälp av någon av de 
navigeringsfunktionerna som beskrevs ovan. 

  

49 
 



 

9 Förslag till fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att veta mer om vilka funktioner som kan komma att 
användas i framtiden. Exempelvis: 

● Går det att utveckla en modell så att man kan kontrollera tillgängligheten för 
synskadade, hörselskadade, kortväxta, rörelsehindrade med mera. 
 

Det vore även intressant att undersöka om det finns någon mobil VR-teknik som är 
användbar eller om de än så länge är stationär dator som är det bästa alternativet.   
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Bilaga A 

Sammanfattning av intervju med framtida brukare 

Deltagare: 

1. Johan Grimståhl, Brandman/Styrkeledare Luleå räddningstjänst, 16 års 
erfarenhet som brandman, 5 års erfarenhet som styrkeledare. 

2. Anna-Karin Andersson, Ambulanssjuksköterska/utvecklingssköterska på 
Region Norrbotten sedan 16 år. 

3. Sofie Bergström, Brandingenjör på Luleå Räddningstjänst sedan 8 år. 

 
Vad är din spontana känsla efter simuleringen? 

1. Verklighetstroget, bra med detaljnivå 3 i vissa rum för att få se det som det 
kommer se ut, med människor och liknande. Superhäftigt! Ibland kunde man 
känna sig lite “stor”, att utrymmet kändes trångt, det var när man råkade 
hamna i luften(i flymode). 

2. Jättehäftigt, man känner igen sig. 

3. I och med att jag varit mycket insatt i projektet hade jag koll på mycket 
detaljer, men jag tycker det gjorde mycket för att få en bra rumsuppfattning, 
särskilt när det var nivå 3, färgsatt och möblerat som det är tänkt enligt 
inredningskoncept och det vi har jobbat fram. Ska man göra något sånt här 
hade det varit roligt att se ett logement eller ett konferensrum i nivå 3, sånna 
rum som är lite speciella efter inredningskonceptet, det tycker jag hade varit 
intressant.  
 

När upplevde du simuleringen som bäst... 

● När du satt eller när du stod? 

1. När jag stod och gick själv så att jag kunde röra mig mer och titta över 
kanter och liknande. 

2. När jag stod. 

3. När jag stod. 

 

● När du blev teleporterad och bara såg dig omkring, eller när du fick gå runt 
själv? 

1. Gå själv, men då krävs det att man vet vart man ska och har koll på 
byggnaden.Teleporteringen är också bra. Om man vill göra det mer 
användarvänligt och för att förebygga att bli åksjuk hade det varit bra 
om det blir en mjukare övergång mellan rummen när man 
teleporteras. 

2. Både och var bra! 
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3. Bättre att gå själv, då hinner man ta in övriga omgivningar och få ett 
bättre grepp om helheten. 

 

● Var det något som kändes extra bra/effektfullt? 

1. Det är coolt när man kan se genom fönster och ner till andra våningar, 
det blir fler dimensioner och man förstår hur utarbetat modellen är. 
Riktigt coolt också med ljuset. Viktigt för utformning att kunna se 
dagsljuset. Man vill exempelvis ha sol på de ställen där man sitter på 
sin fikarast, även något ställe med eftermiddags och kvällssol.  

2. Det är effektfullt när man kommer in i ett fullt möblerat rum, det blir 
verkligt, bra känsla! 

3. Kul att se effekten av belysningen på rum i detaljnivå 3 när det vart 
mörkt ute. Det var roligt att se för det har man ingen aning om 
annars, det tyckte jag var bra! 

 

● Var det något som inte kändes bekvämt? 

1. Nja. I sådana fall att man kunde hamna i flymode och bli svävande i 
luften, ta bort den möjligheten till feltryckning.  

2. Om man hamnar högt upp (flymode) 

3. Nej, det var bara roligt att springa omkring där.  

 
Fick du en bra bild över hur räddningsstationen kommer att se ut? 

1. Ja!  

2. Ja! 

3. Ja, över de delar man kunde se. 

 
Fick du en bättre förståelse för planlösningen och de olika rummen jämfört med på 
2D-ritningen? 

1. Helt klart mycket bättre!, en helt annan uppfattning! Jag har varit med från 
första start så jag förstår 2D-ritningen bra också. För medarbetare som inte alls 
är insyltade i projekteringen skulle det vara väldigt värdefullt att se 
byggnaden i 3D.  

2. Det kompletterade planlösningen, hade jag inte känt till planlösningen hade 
jag inte känt mig så hemma när jag gick in där som jag gjorde nu. 
Så det är bra att få dokumentera sig på en planritning först? 
-Anna-Karin: Ja! 

3. På en planritning ser man bara exempelvis att ett rum är 8 kvadratmeter, men 
ingen känsla för hur stort 8 kvadratmeter är. Man får bättre känsla över hur 
stort ett rum känns när man ser det i VR, rumsuppfattning och storlek på 
rummet blir bättre. Det blir lättare att se exempelvis hur lång en korridor 
känns och liknande. 
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Hur upplevde du detaljnivå 1? 

1. Fick helt klart uppfattning av rummet. Kan absolut tycka att de flesta 
utrymmena kan ha detaljnivå 1. Små utrymmen som kontor, förråd, 
kopieringsrum och liknande, helt fine med nivå 1, men flexibla arbetsytor och 
stora gemensamma lokaler som exempelvis matsalen skulle se extremt tråkig 
ut i nivå 1. Man vill gärna kunna se något rum i nivå 3. Skulle allt vara i nivå 1 
skulle det bli lite tråkigare men man skulle ändå få en bra uppfattning om 
rummen. 

2. Man känner ungefär hur stort det är, får en rumsuppfattning. 

3. Man får definitivt en rumsuppfattning, man ser rummets begränsningar.  

 
Hur upplevde du detaljnivå 2? 

1. Får man välja vill man i alla fall ha denna nivå, så man får lite färger och rätt 
golvmaterial och liknande. 

2. Det vart mer verkligt, det känns nästan mjukt under fötterna när 
heltäckningsmattan är där.  

3. Det gör skillnad att få färg på väggarna, och golvet, det blir ombonat. Det 
känns mer verkligt, mindre som en modell. 

 
Hur upplevde du detaljnivå 3? 

1. I några gemensamma ytor kan nivå 3 vara bra. Finns det dubletter av ett rum 
räcker det ju att göra ett i nivå 3. Denna nivå hade varit bra i exempelvis ett 
omklädningsrum för att se hur trångt det känns, att kunna se hur mycket 
plats det finns kvar även om det sitter personer på bänkarna och man vill gå 
förbi. 

2. Det känns som på riktigt nästan 

3. Ytterligare ett steg i att det känns som ett riktigt arbetsrum. Det är alla detaljer 
tillsammans som gör det. Det gör stor skillnad med rätt material och färger. 
 

Vilken detaljnivå tycker du är nödvändig för att ge framtida brukare en 
uppfattning om lokalerna? (Med hänsyn till att de högre detaljnivåerna kräver mer 
tid/pengar) 

1. Man kan pinpointa ut några gemensamma ytor som många människor har 
intresse av där man gör nivå 3. Så exempelvis matsal och entré är bra att lägga 
krut på, samt omklädningsrum. Jag tyckte det var bra och lagom blandning av 
nivåer i denna modell om man ska tänka kostnad/nytta.  

2. Första nivån ger känsla av storlek på rummet, det är väl egentligen det som är 
jättebra. Det andra är en bonus, att få se det lite mer färdigt. Man kanske kan 
ha nått rum lite mer detaljerat. 

3. Om verksamheten själv ska betala för att få den upplevelsen tycker jag inte att 
man behöver gå till nivå 3 för att få en uppfattning, nivå 3 är grädden på 
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moset. Nivå 2 gjorde mer än 1, det är trevligare än bara ett skal. Ur ett 
kostnad-nytta-perspektiv behöver man inte gå till nivå 3, men man kanske 
kan ha den nivån i något rum. 

 
Kan du se något värde i att arkitektkontoret använder sig av VR i prjojekteringen? 

1. Ja, jag tror att man kan hitta brister eller ändringar på ett enklare sätt än att 
titta på planritningar. 

2. Ja det kan jag!, Det ger kunden en bra bild! 

3. Absolut, för kund och verksamhet tycker jag att det gör det jättestor skillnad. 
Om man använder det i ett tidigare skede är det lättare att upptäcka saker 
som inte blir bra eller som inte fungerar praktisk, exempelvis hur man ska få 
vissa flöden att fungera. Saker som vi upptäckt i efterhand kanske man hade 
upptäckt direkt om man använt VR. Man hade dessutom kanske kunnat kapa 
lite tid när man diskuterat olika rum om man kunnat testa dem i VR direkt. 

 
I vilka skeden tror du att det kan vara mest användbart?  

1. När du ska inreda för att få en bild av hur möbler ska stå. Jag tror det är mest 
inredningsmäsigt för att se rymlighet och liknande. I säljskedet för att kunna 
visa kunden. 

2. Dels nu, men även kanske i ett lite tidigare skede för att få en känsla av om vi 
har tänkt rätt. 

3. När man håller på att detaljprojektera, när man har verksamheten inblandad. 
Särskilt om verksamheten har specifika önskemål och speciella lösningar så 
tror jag att man kan vinna tid genom att nyttja VR när man diskuterar olika 
lösningar. Givetvis är det också roligt för beställaren/kunden att se hur det 
blir när man lagt in alla önskemål. Att se det färdiga resultatet, blev det som 
vi tänkte oss? Jag ser att det kan finnas jättestor användning. 

 
Vilka andra inblandade i ett projekt tror du kan ha nytta av att se byggnaden i VR? 

1. Dels vi brukare men även inredningsarkitekter. 

2. De som ska visstas i byggnaden när den är klar, kanske de som ska jobba med 
underhåll och sånt. 

3. Alla kan ha nytta av det, dels de som ska nyttja byggnaden, dels de som 
projekterar. Exempelvis vid placering av eluttag och vid möblering. 
Platschefen hos entreprenören som håller i bygget så att de får rätt bild. 

 
Tror du att man som brukare kan upptäcka brister i byggnaden genom VR? 

1. Absolut, det tror jag! Ju fler som tittar desto bättre. Hur många gånger vi än 
diskuterat saker kan det ändå vara något som blir fel i slutändan. Jag tror 
exempelvis att man kan upptäcka om ytor känns för trånga. 

2. Ja det tror jag! 

3. Jag tror det, det är lättare att se i VR än på en 2D-ritning 
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Tror du att man kan minska risken för tidiga ändringar och ombyggnationer av en 
byggnad genom att använda VR i projekteringen? 

1. Helt klart, det tror jag! 

2. Ja 

3. Det tror jag nog, dels för att man får uppfattningen om hur det verkligen 
kommer bli. Är det det här vi har tänkt oss? Funkar rummen som vi vill att de 
ska fungera? En helt annan känsla än på en ritning.  

 
Kan du spekulera om framtida användningsområden för VR i byggprojekt? 

1. Kanske att implementera redskap som man kan flytta på. Exempelvis att man 
har en kärra som man ska förflytta genom dörrpartier och liknande. Ta 
städpersonal som exempel, som ska ta sig fram med sina vagnar och liknande. 

 
Tänk att kunna bygga in en brandbils-simulator där man kan gå in i 
brandbilen, köra ut genom portarna och testa utryckningsvägarna. Kan det 
finnas en dålig kurva eller ett träd som är placerat på fel ställe osv?   
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Bilaga B 

Sammanställd intervju med medarbetare på arkitektkontoret 

Deltagare: 

Anders Burman –  Delägare, Projekteringsledare, cirka 40 års erfarenhet i branschen 

Niklas Granljung – Delägare,  Arkitekt, 15 års erfarenhet i branschen  

 
 
Vad är din spontana känsla efter simuleringen? 
A: Häftigt, en wow-känsla, verklighetstroget, speciellt med färger och material. 

Endel rum kan vara svåra att föreställa sig när man tittar på 2D-ritningar. 
Man får en helt annan känsla i VR.  

 
N: Det känns som en verifiering att man har tänkt rätt med färgerna när man väl 

har fått dit dem i det här skedet, man får bekräftat att rumsupplevelsen är rätt, 
vi har ju tittat i 3D-modellen under resans gång också. 
Det såg väldigt bra ut på kvällen i dagrummet, hade man kunnat jobba med 
den här metoden medan man la på material hade det kunnat gå fortare att 
bestämma vissa delar. Det kanske dock kan vara arbetskrävande, men det 
hade varit roligt att jobba så.  

 
Vad har ni för tankar kring vilken detaljnivå som är lämplig? 
A: Detaljnivå 1 kan vara bra i ett tidigt skede den nivån får man gratis när man 

sitter och projekterar, färgsättningen kommer lite senare. 
Detaljnivå 3 kan vara bra för att sälja in till en hyresgäst, ett säljmaterial som 
kunden kan använda. 

 
N: Det är ganska lätt att komma till detaljnivå 2, man kan lägga in ett typobjekt 

med färger för att komma ifrån det vita.  
 
När upplevde du simuleringen som bäst, när du satt eller när du stod? 
A: Bekvämt att sitta men att stå är också bra, lite hugget som stucket. Det hade 

varit skönt med trådlöst headset.  
 
N: Det är bäst att stå för att det är enklare att vrida sig, man blir så låst när man 

sitter.  
 
Vilka andra inblandade i ett projekt tror du kan ha nytta av att se byggnaden i VR? 
A: Om man ska sälja in det så kanske den potentiella kunden. Medkonsulter, el 
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och vvs.  
 
N: Brukarna är de uppenbara för att de kan tänkte hur de ska använda rummet 

och hur de upplevs, om de stödjer funktion och känsla. Projektören för att 
fatta vad det är man bygger, men kommer långt i 3D-modellen i solibri och 
revit, poängen är att få dem att få känslan av det man försöker skapa, och då 
behöver man ju vara på hög detaljnivå 

 
Kan det vara en idé att visa det för platschef/arbetsledare hos entreprenören? 
A: Ja 
 
N: Ja det är ett användningsområde. Vi har ett startmöte där vi överlämnar 

projektet till de som ska bygga så att de kan ställa frågor till oss om det vi har 
ritat. Där försöker vi överföra vad som är viktigt rent arkitektoniskt, vilken 
känsla man vill förmedla osv, där är det ett verktyg för att faktiskt komma in i 
rummet och inte bara se det på ritningen,. Vi kan visa bilder och material men 
det blir ju mer påtagligt i VR. Det kan verkligt underlätta för det är inte alltid 
så lätt för byggarna att förstå konceptet. 

 
I vilka skeden tror du att VR kan vara mest användbart? 
A: I ett ganska tidigt stadium. 

Jag tror att det är bra om man under projekteringen kan prova funktioner i 
vissa rum. Och bra att kunna visa specialrum för kunder. 

 
N: Vid överlämnandet vid startmötet, för att visa vad som är viktigt rent 

arkitektoniskt. 
 

Jag kan även tänka mig att man kan spara lite tid om man går runt i 
3D-modellen lite tidigare i projekteringen och rör sig runt för att se vart man 
ska lägga krut på olika saker.  

 
Det du menar Niklas är att ni arkitekter skulle kunna använda tekniken när ni 
jobbar? 
N: Ja när man har dragit ut lite tidiga skisser och fått ut rumsvolymerna, skulle 

man kunna använda den mer och titta runt i volymmodellen och fundera på 
färger och former. Sen hade det varit skönt att kunna skissa i det läget också.  
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Bilaga C 
Sammanställd intervju med beställare, Luleå Kommun 
Deltagare: 

● Jan-Henrik Hallebjörk, 5 år som projektledare på luleå kommun, 8 år som 
A-projektör på arkitektkontor.  

● Anna-Maria Killmey, 3+6 år på luleå kommun 

 
Vad är er spontana känsla efter simuleringen? 
Man får bättre förståelse, man kan se missar på ett annat sätt 
 
När upplevde ni simuleringen som bäst?: 

● När ni satt eller stod? 

Testpersonerna satt bara och de tyckte att det kändes bra 

● När ni blev teleporterad eller gick runt själv? 

Testpersonerna valde att inte gå själv 

● Var det något som kändes extra bra/effektfullt? 

Personalköket, helt annan förståelse när man fick se det möblerat och i alla 
färger fint att kunna visa dagtid/kvällstid 

● Var det något som inte kändes bekvämt? 

Nej 
 
Fick ni en bra bild över hur räddningsstationen kommer att se ut? 
Absolut 
 
Fick ni en bättre förståelse för planlösningen och de olika rummen jämfört med på 
2D-ritningen? 
Ja det är klart, fast vi har ändå sett i 3D så vi hade redan ganska bra koll. 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 1? 
Ganska vitt, fick förståelse för rummets storlek. 
Förstår sig på rummet, lite kliniskt. 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 2? 
Lite mer referenser på denna nivå 
Mer ombonat, förstår rummet 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 3? 
Här får man ytterligare förståelse med referenser och hur det kan se ut. 
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I personalköket fick man jättebra förståelse med färger och möbler på plats. 
Om man inte är van vanliga ritningar är detaljnivå 3 bra. 
Det kändes bebott och trevligt  
 
 
Vilken detaljnivå tycker du är nödvändig för att ge en uppfattning om lokalerna? 
(Med hänsyn till att de högre detaljnivåerna kräver mer tid/pengar) 
Det beror på syftet. Ska man sälja in något bör man ha detaljnivå 3. Men en blandning 
mellan nivåer är bra. 
 
Ska man bara visa det för någon som inte har sett byggnaden i 3D eller på ritningar 
innan så kan nivå 1 räcka för att ge dem en uppfattning. 
 
Tror ni att man som beställare kan upptäcka brister i byggnaden genom VR? 
Ja 
 
Tror ni att man kan minska risken för tidiga ändringar och ombyggnationer av en 
byggnad genom att använda VR i projekteringen? 
Ja 
 
Kan ni tänka er att det är lönsamt att betala mer för en projektering där man lägger 
mer tid på visualisering, för att på så sätt minska risken för feltolkningar och 
missförstånd som kan leda till extra kostnader under produktionsskedet? 
Om man slipper ändringar på grund av fel i produktionen så ja. Vid komplexa rum 
och byggnader kan det vara värt det. 
 
När under projektets gång tror du att en beställare har nytta av att se blivande 
byggnad i VR? 
Egentligen hela projektets gång. Så fort man tar beslut som rör områden där 
hyresgästen ska vara. 
 
Tror ni att det skulle vara intressant för en beställare att visa en färdigprojekterad 
byggnad i detaljnivå 3  i VR vid exempelvis försäljning av lägenheter? 
Båda tror att det kan vara ett användningsområde. 
 
Kan du se något värde i att arkitektkontoret använder sig av VR i prjojekteringen? 
Ja. Gärna i kontakt med hyresgäster. och vid komplexare lokaler. 
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Bilaga D 
Sammanställd intervju med entreprenör, NCC 
Denna intervju genomfördes gemensamt med alla som medverkade från NCC. 
 
Deltagare: 
Per Degerman, Inköpare, 34 år i branschen 
Sanna Haukka, Projektingenjör, 7 år i branschen 
Mikael Bergman, Arbetsledare , 37 år i branschen  
Mats Abrahamsson, Anbudsingenjör, 30 år i branschen 
Matthias Lampinen, Platschef, 9 år i branschen  
 

Vad är eran spontana känsla efter simuleringen? 
Fränt! 
 
När upplevde ni simuleringen som bäst?: 

● När ni satt eller när du stod? 
Stod 

● När ni blev teleporterad och bara såg er omkring, eller när ni fick gå runt 
själv? 
Både och, man tappade bort sig lätt när man styrde själv. 
Bra med guidning först och sen styra själv. 

 

● Var det något som kändes extra bra/effektfullt? 

○ Kontoret i  nivå 3 var speciellt och att vara uppe på taket 
○ Taket var mest effektfullt med höjdskillnader 
○ Fint med detaljer i personalutrymmen 
○ Att få känsla för hur stor entrén är 
○ Utsikten från gymmet 

 

● Var det något som inte kändes bekvämt? 

Nej 
 
Fick ni en bra bild över hur räddningsstationen kommer att se ut? 
Ja! Även fast det var en begränsad yta fick man en bra förståelse och en bra känsla 
över hur exklusivt det ska bli. Hade velat se ännu mer, kanske en guidad tur genom 
modellen 
 
Fick ni en bättre förståelse för planlösningen och de olika rummen jämfört med på 
2D-ritningen? 
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Ja helt klart, framförallt för de som inte är van att läsa ritningar, då är det helt 
fantastiskt. 
Det går mycket snabbare att få en uppfattning på detta sätt än att läsa in sig på en 
massa ritningar. 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 1? 
Bra men lite kantig. Får en känsla av rummets storlek, 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 2? 
Upplevde inte jättestor skillnad mellan 1 och 2. 
 
Hur upplevde ni detaljnivå 3? 
Stor skillnad till denna nivå tack vare alla detaljer. 
 
Vilken detaljnivå tycker ni är nödvändig för att ge en uppfattning om lokalerna? 
(Med hänsyn till att de högre detaljnivåerna kräver mer tid/pengar) 
Till oss på NCC så räcker det med nivå 1 och 2 men kanske utökad med  mer 
byggdetaljer, och kanske utan möbler, de är vi inte intresserade av. 
Man kan ha en “byggnivå” som ligger i detaljnivå 1 och en “nyttjarnivå” som ligger i 
detaljnivå 2 och 3. 
 
Tror ni att man som entreprenör kan upptäcka brister i byggnaden genom VR? 
Absolut 
 
Tror du att man kan minska risken för tidiga ändringar och ombyggnationer av en 
byggnad genom att använda VR som kommunikationsverktyg? 
Man kan upptäcka felen mycket tidigare. De riktigt svåra felen kan man annars 
upptäcka ganska sent. 
 
En farhåga kan väl vara att om inte en teknisk beskrivning synkar med den här 
modellen kan det bli glapp i informationen. Vid oenigheter mellan en 2D-ritning och 
en teknisk beskrivning så går man på den tekniska beskrivningen.  Det man ritar bör 
vara rätt mot beskrivning. De bilder man får genom VR kommer man att komma ihåg 
och om de då är fel så kan det bli misstolkningar på grund av det. 
 
-Kommentarer till denna farhåga är att det som visas i VR är det som ritats i 2D. 
Ingenting ändras när det övergår till 3D, så är 2D-ritningen rätt blir 3D-modellen rätt. 
 
I vilka skeden tror ni att en entreprenör kan ha nytta av att se byggnaden i VR? 
I anbudsskedet, planeringsskedet, och produktionsskedet, ja i alla skeden. 
Startsträckan för alla blir kortare med hjälp av denna teknik. 
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Kan du se något värde i att arkitektkontoret använder sig av VR i prjojekteringen? 
Absolut 
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