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Abstract 
Purpose: The purpose was to contribute to increased understanding on the use of VR, 
where integration is an essential and crucial part of whether it is an effective tool. The 
aim is to investigate VR as a tool between architect, client and engineer from sketch to 
planning permission, as well as to investigate applications from an engineering 
perspective. 

Method: Data has been collected through action research with the VR-hardware HTC 
Vive and interviews with architects, engineers and clients within the AEC-industry. A 
parallel literature study has been conducted. The three methods do thereafter make it 
possible to answer the questions and fulfill the goal. 

Findings: By communicating information through VR, a common ground is created, 
whereby different parties can work from. Coordination is facilitated when decision-
making can be carried out on the same basis. The use of VR therefore promotes 
communication between involved parties. However, the tool is limited by its 
availability and due to the fact that it is new a technology which does not yet permit 
multiple users. I addition, the compatibility of the tool varies depending on the choice 
of plug-ins. IrisVR was noted to support all CAD programs, which means increased 
usability. Furthermore, the evaluated plug-ins have similar features. 

Implementation of VR can support building decisions by communicating how these 
affect other design aspects. As BIM is used to a greater extent, this imposes higher 
standards on the model. VR can thus serve as a tool for self-monitoring. 

Implications: The tool has been shown to provide increased understanding of volume, 
scale and concept, which can result in improved communication opportunities. 
Improved communication enables coordination between professional groups, which in 
turn provides better decision making. Despite advantages, there are limiting factors that 
cause VR not to be used to a greater extent. As a recommendation, VR should be 
integrated through appropriate evaluation of functions as well as a complement to 
today's tools. 

Limitations: This study was limited to the architecture office on which it was carried 
out and to selected hardware and software. The technology is developing at a high pace, 
which causes problems regarding the relevance of the results. Despite method 
triangulation, difficulties arise in maintaining objectivity when researchers are partly 
participating. Furthermore, the role of the client is less represented because of them not 
having as much experience in using VR.  

Keywords: Building Information Model (BIM), Computer Aided Design (CAD), 
Virtual Reality (VR), Information Communication Technology (ICT), Architecture, 
Engineering and Construction (AEC)  

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet var att bidra med ökad förståelse för användningen av VR, där 
integrationen är en väsentlig och avgörande del för huruvida det är ett effektivt verktyg. 
Målet är att undersöka VR som ett verktyg mellan arkitekt, beställare och ingenjör från 
skiss- till bygglovsskedet, samt att undersöka användningsområden ur ett 
ingenjörsperspektiv. 

Metod: Data har samlats in genom aktionsforskning med VR-hårdvaran HTC Vive 
samt genom intervjuer med arkitekter, ingenjörer och beställare. Parallellt har en 
litteraturstudie genomförts som legat till grund för teorikapitlet. De tre metoderna 
skapar sedan utrymme för att besvara frågeställningarna och uppfylla målet. 

Resultat: Genom att kommunicera information via VR skapas en gemensam grund 
varpå olika parter kan arbeta utifrån. Samordning underlättas då beslutsfattande kan 
utföras utifrån samma förutsättningar. Användningen av VR gynnar därför 
kommunikationen mellan involverade parter. Emellertid begränsas verktyget av dess 
tillgänglighet och att det är ny teknik som inte ännu tillåter flera användare. 
Kompabiliteten av verktyget varierar beroende på val av plugin-program. IrisVR 
noterades ha stöd för samtliga CAD-program vilket innebär ökad användbarhet. Vidare 
besitter de utvärderade plugin-programmen liknande funktioner och egenskaper. 

Implementering av VR kan understödja byggnadstekniska beslut genom att förmedla 
hur dessa påverkar övrig utformning. I samband med att BIM används i större 
utsträckning ställer detta högre krav på modellens standard. VR kan således fungera 
som ett verktyg vid egenkontroll. 

Konsekvenser: Verktyget har visat sig ge en ökad förståelse för bland annat volym, 
skala och koncept, vilket medför förbättrade kommunikationsmöjligheter. Förbättrad 
kommunikation underlättar samordning mellan yrkesgrupper, som sin tur ger bättre 
beslutsunderlag. Trots fördelar finns begränsande faktorer som medför att VR inte 
används i större utsträckning. Som rekommendation bör VR integreras genom lämplig 
utvärdering av funktioner samt som ett komplement till dagens verktyg.  

Begränsningar: Studien begränsas till det arkitektkontor den utförts på samt till utvald 
hård- och mjukvara. Tekniken utvecklas i hög takt vilket medför problematik gällande 
resultatens aktualitet. Trots metodtriangulering uppstår svårigheter att bibehålla 
objektivitet då forskarna delvis varit delaktiga. Vidare är beställarens roll i lägre grad 
representerade på grund av mindre erfarenhet gällande verktyget. 

Nyckelord: Building Information Model (BIM), Computer Aided Design (CAD), 
Virtual Reality (VR), Information Communication Technology (ICT), Architecture, 
Engineering and Construction (AEC) 
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1 Inledning 
Detta examensarbete genomfördes inom programmet Byggnadsteknik med inriktning 
byggnadsutformning med arkitektur samt i samarbete med Utopia Arkitekter. Arbetet 
behandlar Virtual Reality (VR) som ett verktyg inom arkitektur och 
byggnadskonstruktion, för att undersöka huruvida det kan tillämpas effektivt, samt 
graden av dess användbarhet.  

Kommunikation med hjälp av olika medier är en grundläggande faktor för hur väl 
byggprocessen fortlöper; 3D-modeller är väletablerade inom branschen, och Building 
Information Model (BIM) har de senaste åren införts i allt högre grad. (Johansson, 
2016) Möjligheten att samordna och förmedla information utmanas allt mer i takt med 
att komplexiteten i byggprojekt ökar. Genom att använda effektivare verktyg har VR 
därmed möjlighet att vara nästa utvecklingsområde.  

Fokus i denna rapport ligger i det tidiga skedet, från skiss och idé till 
bygglovshandlingar. För att avgränsa omfattningen så kommer inte kostnadsaspekter 
att undersökas mer än ytligt.  

1.1 Bakgrund 
VR är ett äldre koncept men som i nutida sammanhang främst hänvisar till Head 
Mounted Displays (HMD), vars syfte är att låta användaren få en omslutande 
upplevelse och interagera med en virtuell verklighet. Tidigare har VR använts genom 
monitorer, så kallad Powerwall, vilket förenklat är ett system med stereoskopiska 
glasögon. Därefter infördes aktiva 3D-glasögon som i kombination med projektioner 
på flertal väggar, skapar en semi-interaktiv virtuell miljö. Johansson (2016) menar att 
VR kan omfatta ett flertal system, skillnaden är graden av omslutenhet och 
interaktionsmöjligheter. 

I denna rapport kommer såldes HMD behandlas, där två ledande och konsumentvänliga 
varianter existerar idag: Oculus Rift och HTC Vive. Utöver dessa finns en uppsjö av 
mobilanpassade system, men med begränsade visuella och sensorberoende egenskaper. 
Studien sker i samarbete med ett arkitektkontor som gjort ett aktivt val att använda HTC 
Vive (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  HTC Vive och tillbehör (IFixit, 2016)  
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Byggbranschen använder idag främst 2D- och 3D-representationer för att visualisera, 
kommunicera och samordna projekt. Arkitektur-, teknik- och byggbranschen (AEC) är 
därtill under förändring vad gäller kommunikationsmöjligheter i byggprocessens alla 
skeden. Från att ha varit manuellt manövrerad med 2D-ritningar och skisser har 3D-
modellering och BIM gjort stora framsteg som ett av de mest använda 
kommunikationsverktygen idag. (Johansson, 2016) 

Johansson, Roupé och Viklund Tallgren (2014) belyser kommunikationsproblematik 
som idag uppstår, samt understryker vikten av att information presenteras på ett sådant 
sätt att alla parter, oberoende av tidigare kunskap, ska ha möjlighet att ta del utav den. 
Dessutom kan samhällsplanering underlättas genom att låta allmänheten uppleva 
planerade eller pågående byggprojekt i staden. Många i AEC-branschen använder sig 
utav BIM vid planering av nya projekt och därför får det en viktig roll vid utredning av 
VR som ett verktyg i branschen (Gu & London, 2010). Fungerande samarbeten är 
väsentliga från idé till förvaltning, vilket gör att redskap som har möjlighet att underlätta 
kommunikation mellan involverade parter har stor betydelse.  

1.2 Problembeskrivning 
I ett tidigt idéskede är volym, design och övergripande funktioner i fokus, vilka är 
beroende av god kommunikation mellan beställare, arkitekt och ingenjör (se Figur 2). 
Suneson et al. (2008) menar att ritningar kan förmedla olika information för olika 
individer. Det blir alltså tydligt att verktyg vars användarvänlighet som inte är beroende 
av tidigare erfarenhet, är nödvändigt för att undvika missförstånd.  

 

Figur 2. Informationsflöde mellan olika aktörer 

I det tidiga skedet är det många aktörer som ska samarbeta för att slutprodukten skall 
bli så nära den planerade som möjligt, samt för att hålla en hög standard. “Effektivt 
samarbete under ett tidigt designskede inom arkitektur är avgörande för effektiv design 
och konstruktion” (Portman, Natapov & Fisher-Gewirtzman, 2015, s.379). Även om 
dagens 3D-modeller ger goda visualiseringsmöjligheter, kan VR leda till förbättrad 
kommunikation. Att navigera sig ur ett personperspektiv möjliggör att fler människor 
kan uppfatta miljö, rumslighet och byggnad, oberoende av bakgrund och yrkesgrupp 
(Johansson et al. 2014). Genom ökad förståelse kan användaren få en helhetsbild som 
är svår att åstadkomma med andra verktyg (Roupé, 2013). VR kan möjliggöra direkt 
interaktion med virtuella byggnadsobjekt för att uppleva och förtydliga gestaltning 
(Johansson, 2016). 

Användningen av VR har varit begränsad då avsaknaden av CAD-verktyg och BIM 
som varit kompatibla med VR-teknik inte funnits (Roupé, 2013). Avgörande för ett 
välfungerande och användarvänligt system är även att processen från BIM till VR 
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fungerar smärtfritt. Portman et al. (2015) utvecklar även frågan om hur 
verklighetstroget det måste vara för att ge maximal utdelning; var går gränsen till 
realism? Vid vilken punkt medför det för hög arbetsmängd för att vara användbart? 
Ytterligare aspekter att bevaka är frågor som berör ljud, känsel och interaktivitet.  

Trots möjligheterna som VR kan medföra finns dock problem som begränsar 
användningen. Johansson et al. (2014) diskuterar främst kostnad, tillgänglighet och stöd 
till BIM. Den forskning som idag bedrivs fokuserar på implementering av VR som 
verktyg genom byggprocessen. Vidare är användbarhet, genomförbarhet och 
kompatibilitet med andra befintliga metoder viktiga aspekter som bör utvärderas 
ytterligare (Roupé, 2013). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka VR som verktyg mellan arkitekt, beställare och 
ingenjör från skiss- till bygglovsskedet, samt att undersöka användningsområden ur ett 
ingenjörsperspektiv.  

1.3.1 Frågeställning 1 
Vilka möjligheter och begränsningar kan VR medföra som ett kommunikationsverktyg 
i tidiga skeden mellan beställare, arkitekt och ingenjör? 

1.3.2 Frågeställning 2 
Vad har VR för tekniska funktioner och hur påverkar dessa användbarheten? 

1.3.3 Frågeställning 3 
Vilka användningsområden finns för VR ur ett ingenjörsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att undersöka implementering av VR med HMD på Utopia 
Arkitekter, i det tidiga skedet från skiss till bygglovshandling. Undersökningen 
begränsas även till utvärdering av tre plugin-program: IrisVR, BIMXplorer och 
Enscape. Anledningen till detta var kompabilitet med HTC Vive samt utvalda CAD-
program. Examensarbetet täcker inte VR-teknik såsom CAVE eller Powerwall och tar 
medvetet inte upp Augmented Reality (AR). Arbetet täcker inte heller kostnadsaspekter 
hos olika programvaror. 

1.5 Disposition 
Rapporten presenterar inledningsvis hur undersökningen kommer att gå till, samt vilka 
metoder som valts för att samla in data. Här inkluderas även en kortare beskrivning på 
hur processen fortskridit och hur trovärdigheten kan säkerställas. Därefter redogörs ett 
teoretiskt ramverk som ligger till grund för analys och resultat. Kapitlet behandlar 
användbarhet, tidiga skeden, CAD, BIM och VR. I empirikapitlet presenteras data 
insamlad från intervjuer och aktionsforskning. För att därefter besvara 
frågeställningarna kopplas empiri och teori i ett analys- och resultatkapitel. 
Avslutningsvis sammanfattas studien genom en diskussion och reflektion kring arbetet. 
Därtill presenteras begränsningar, slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan presenteras valda metoder för insamling av data. Därefter återges hur dessa 
metoder kommer att användas för att besvara frågeställningarna samt hur validitet och 
reliabilitet säkerställts.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet har genomförts med en kvalitativ undersökningsstrategi i form av 
aktionsforskning, intervjuer samt en litteraturstudie. Arbetets frågeställningar grundar 
sig i beteenden och samband mellan olika individer, där vikten läggs på att förstå en 
företeelse (Merriam, 1994). Vidare kommer aktionsforskning bedrivas då tillämpning 
av kunskap kommer ske praktiskt. Nya tillvägagångssätt kommer kontinuerligt att 
testas för att identifiera var förbättringsbehov finns (Bell, Waters & Nilsson, 2016). 
 
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom kontakten med näringslivet är stor 
samt då studien baseras på verkliga förhållanden. Intervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär eftersom det kan ge upphov till diskussion men samtidigt garanterar att 
strukturen av data efterföljs (Noor, 2008). 
 
Slutligen gjordes en litteraturstudie kontinuerligt. Metoden är problemorienterad vilket 
innebär att frågeställningar har utformats först och material kompletterar sedan 
undersökningen. Därtill används primärkällor för att komplettera övrig data (Bell et al., 
2016). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Vilka möjligheter och begränsningar kan VR medföra som ett verktyg i tidiga skeden 
mellan beställare, arkitekt och ingenjör? 
 
Datainsamlingen bestod primärt av intervjuer. På så vis gavs möjlighet att belysa 
potential och begränsningar samt undersöka områden där VR kan integreras i tidiga 
skeden. En litteraturstudie kompletterade resultaten från intervjuerna. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Vad har VR för tekniska funktioner och hur påverkar dessa användbarheten? 
 
Frågan har besvarats med hjälp av praktisk utvärdering i form av aktionsforskning. 
Detta kompletterades med en litteraturstudie för att utvärdera användbarheten av VR 
som verktyg. 

2.2.3 Frågeställning 3  
Vilka användningsområden finns för VR ur ett ingenjörsperspektiv? 
 
För besvarande av denna frågeställning genomfördes aktionsforskning i kombination 
med intervjuer med ingenjörer på ett arkitektkontor. Även denna fråga har 
kompletterats med en litteraturstudie. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här presenteras de valda metoderna för datainsamling. 

2.3.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning avser kombinationen av tre delar: handling, forskning och 
delaktighet. Detta karakteriseras av ett medvetet metodval där teori och praktik 
samverkar (Greenwood & Levin, 2007). Metoden följer dock inte traditionell forskning 
i form av inläsning av teori och därefter tillämpning och genomförande, istället är det 
själva genomförandet som står för datainsamling. Aktionsforskning bedrivs när en 
process inte kan studeras utan att forskaren involveras och påverkar situationen 
(aktion). Det är därtill en lämplig metod när organisationer och verksamheter undersöks 
(Wallén, 1996).  

Det finns dock problematik med aktionsforskning; förutom att det är en tidskrävande 
metod så finns det etiska aspekter att begrunda eftersom forskaren påverkar 
omgivningen. Dessutom är det viktigt att tänka på resultatens generaliserbarhet 
eftersom det ofta rör sig om specifika fall (Wallén, 1996). Aktion syftar på en handling 
och det är praktikerns/forskarens jobb att starta denna. Detta innebär således att objektet 
studeras via bland annat observationer för att skapa djupare kunskap och för att belysa 
förhållanden (Rönnerman, 2012).  

Vår aktion 
Genom att aktivt delta i den process eller grupp som studien riktar sig mot, kan problem 
identifieras och undersökas tillsammans med medlemmar av denna. Detta kan generera 
relevant och mer exakt kunskap till de som är i behov utav den (Greenwood & Levin, 
2007).  

Studien har utgått från en cyklisk modell där planering, handling, observation och 
reflektion ligger till grund för data (se Figur 3). Tillvägagångssättet är typiskt för 
metoden och ger större möjlighet att utföra forskning utan att distansera.  

  

Figur 3. Tillämpning av aktionsforskning 

I denna studie har forskarna valt att vara delaktiga i undersökningsprocessen genom att 
praktiskt få ökad förståelse av det fenomen som studerats. Detta har inneburit inläsning 
av ämnesområdet samt användning av hårdvara (HTC Vive) och kontinuerliga tester av 
mjukvara (CAD och plugin-program). Olika processer har undersökts med hjälp av att 
observera personer på det aktuella arkitektkontoret i samband med användning av 
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verktyget. Reflektion kan därefter skapa förbättringsmöjligheter för att möjliggöra en 
positiv förändring i organisationen.  

2.3.2 Intervju 
Utifrån intervjuer kan man undersöka och samla in information om verkligheten som 
den är uppfattad av andra. Att göra intervjuer är därför en grundförutsättning för att 
kunna samla information inom det ämnesområde som forskningen avser. Intervjuer kan 
generera mycket data om den är väl genomförd. Respondentens svar inkluderar 
erfarenheter, känslor och värderingar som i studien har stor vikt, men som måste 
analyseras och granskas kritiskt innan den kan användas som forskningsunderlag. 
(Sandy & John, 2011)  

För att få god datainsamling i en kvalitativ intervju är det viktigt att respondenten kan 
ge uttryck åt sina uppfattningar, värderingar och attityder. Detta innebär att intervjuaren 
måste vara uppmärksam på att den data som eftersöks går att återfinna i samtalet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Genom semistrukturerade intervjuer går man in på 
djupet i centrala teman. Trots den systematiskt avsmalnande strukturen tillåts 
respondenten svara öppet. Denna metod är flexibel då den grundar sig i mänsklig 
konversation och kan därigenom generera viktiga aspekter och beteenden hos 
fokusgruppen (Sandy & John, 2011).  

2.3.3 Litteraturstudie 
Litteratur har använts för att skapa ökad förståelse inom ämnet. Inläsningen bidrog till 
reflektion och analys kring ämnet och avslöjade det aktuella kunskapsläget (Forsberg 
& Wengström, 2016). Användbarhet, CAD, BIM och VR samt tidiga skeden i 
byggprocessen utgör teorikapitlet. Olika former av medier har använts, främst 
vetenskapliga artiklar, tidskrifter och tryckta böcker. Metodkapitlet består därtill av 
källor som behandlar aktionsforskning och intervjuteknik. 

2.4 Arbetsgång 
Tidigt påbörjades en litteraturstudie för att skapa djupare förståelse kring ämnet. 
Systematisk sökning av material gjordes via olika databaser såsom Primo, 
ScienceDirect och DiVa. Ett urval av de engelska sökord som användes var 
interoperability, design process, communication, VR, AEC och cooperation. För att få 
en tydlig bild av det aktuella forskningsläget gjordes sökningar där urvalet begränsades 
till vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste fem åren. Inläsning av material 
genomfördes dessutom kontinuerligt för att bibehålla aktuellt kunskapsläge. 

Vid tre tillfällen besöktes ett arkitektkontor där aktionsforskning bedrevs. HTC Vive i 
kombination med tre plugin-programm utvärderade Autodesk Revit, SketchUp och 
Rhino. Insamlad teori låg till grund för utvärdering av verktyget för att bedöma 
kommunikation-, samordnings- och integreringsaspekter. Interoperabiliteten mellan 
programmen testades för att belysa eventuella skillnader i form av prestanda, 
användbarhet och funktionalitet. Därefter fortlöpande utvärdering i kontakt med 
anställda, i både skarpa och avskrivna projekt. Genom observation var det möjligt att 
åskådliggöra och notera önskade arbetsmetoder, samt kartlägga hur användbarheten hos 
olika individer upplevdes.  

Som datainsamlingsmetod bedrevs därtill intervjuer. Målet var att triangulera 
insamlingen med perspektiv utifrån olika discipliner, därav intervjuades två arkitekter, 
två ingenjörer och två beställare. De två intervjuade beställarna gavs dock mindre 



Metod och genomförande 

7 

utrymme i studien då de hade bristande erfarenhet kring området i fråga. För att belysa 
användningsområden utifrån ett ingenjörsperspektiv kompletterades intervjufrågorna 
till ingenjörerna med ytterligare undersökningsområden. Detta gjordes dels på grund av 
tidseffektivisering, men också för att frågornas karaktär inte ansågs påverka de övriga 
resultaten avsevärt. Ljudinspelningar sammanfattades och transkriberades för att 
sammanställas i empirikapitlet.  

Frågeställningarna knöts till empiri och teori för att tydliggöra analys och resultatdelen. 
Insamlad empiri har kategoriserats genom lämpliga teman med utgångspunkt i 
intervjudata, för att skapa en systematisk rangordnad tabell. Därefter gavs möjligheten 
att koppla och analysera teori- och empirikapitlet i relation till varandra.  

Ett sista kapitel behandlar sedan diskussion gällande resultat, valda metoder och 
studiens begränsningar. Avslutningsvis presenteras slutsatser, rekommendationer samt 
förslag på vidare forskning.  

2.5 Trovärdighet 
Validitet är en måttstock på huruvida en fråga mäter det som den avser mäta. Att påvisa 
hög validitet innebär högre trovärdighet i de resultat som undersökningen kommer fram 
till (Bell et al. 2016). Genom triangulering kan rapportens validitet öka vilket görs 
genom att använda ett flertal metoder vid datainsamling. Vidare användes litteratur som 
ett ramverk att förhålla sig till när intervjuer och aktionsforskning genomfördes. Att 
bifoga de intervjufrågor som använts är ytterligare ett sätt att påvisa validitet. Till följd 
av att tydligt beskriva den metod som använts för att utvärdera VR-verktyget och de 
olika plugin-programmen, kan valt tillvägagångssätt appliceras och återupprepas av 
andra. 

Genom intervjuer kan den verklighet som andra människor upplever fångas för att 
sedan utvärderas utifrån olika perspektiv. Det blir lättare att få en tydlig bild genom 
kontinuerligt kontakt med det aktuella arkitektkontoret. Litteraturgenomgången måste 
även vara väl genomförd för att erhålla aktuellt kunskapsläge och skapa förståelse kring 
verktyget.  

Studiens reliabilitet omfattar resultaten och dess tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten 
i undersökningen har intervjuerna genomförts av samma individ utan tidigare koppling 
till respektive respondent. Frågorna var även utformade på ett sådant sätt att struktur 
bevaras. Aktionsforskningen är i stort sett bara tillämpbar i det sammanhang den utförs 
i (Aktionsforskning, u.å.). Undersökningen riktar sig specifikt mot ett arkitektkontor, 
vilket gör att generaliserbarheten av studien minskar. Dock omfattar studien endast 
tidigare nämnd teknisk utrustning, vilket medför att resultaten kan återskapas genom 
aktiva val.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt ger en vetenskaplig grund och redovisar de områden som anses viktiga. 
Avsnittet utgår från tre huvudrubriker: tidiga skeden, användbarhet samt CAD, BIM 
och VR. Användbarhet innefattar tre underkategorier; samordning, kommunikation och 
interoperabilitet, som tillsammans ligger till grund för begreppet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställningarna har anknutits till utvald teori för att skapa struktur och relevans. 
Frågorna (se Figur 4) har således koppling till nedanstående områden. 

 

Figur 4.  Koppling mellan frågeställningar och teori  

3.2 Tidiga skeden 
Ett tidigt skede handlar om utformning och design samt att hitta lösningar som möter 
en klients önskemål. Förutsättningar och underlag kan ofta vara programspecifika och 
utifrån dessa utformas ett förslag. Detta kräver att information grundligt utvärderas, 
analyseras och bearbetas för att sedan utvecklas till ett designkoncept. Ett väl formulerat 
koncept är resultatet av ett fungerande samarbete mellan klient och designer, men även 
av korrekt användning av verktyg och tekniker. Designprocessen kan inkludera olika 
faser som är beroende av klientens återkoppling. (Stone, 2010)  

Tidiga skeden innefattar många kritiska moment (se Figur 5). Beslut i detta skede kan 
vara avgörande för hela projektets omfattning. Ofta är det arkitekt och beställare som 
är de initierade i ett byggprojekt, men även byggnadsingenjörer inkluderas stundvis då 
behovet av byggnadsteknisk expertis kan finnas. Detta tidiga samarbete kan definieras 
som en “ömsesidig ansträngning att identifiera, definiera, komma överens om, samt 
genomföra åtgärder för att uppnå gemensamma mål” (Ryd, 2017, s.99). Vad som bör 
noteras är att det idag inte finns en mall för vad som kan inkluderas i ett tidigt skede, 
utan det bör ses som ett samband mellan en kreativ och strukturerad process. (Ryd, 
2017) 

Nedanstående figur är skapad för att definiera det tidiga skedet i förhållande till studiens 
omfattning. Arkitekt och beställare är vanligtvis de initierade parterna och ingenjörens 
roll blir mer tydlig under utredningsarbetet.  
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Figur 5. Definition av tidiga skeden 

I programhandlingsskedet blir ingenjörens roll tillsammans med arkitekt och beställare 
viktigare. Här tas grundläggande beslut, såsom byggnadens storlek och placering på 
tomten. Därefter görs ytterligare utredningar för verksamhetsbehov, funktionskrav samt 
tekniska program. Dessa handlingar ligger slutligen till grund för bygglovsansökan. 
(Nordstrand, 2008) 

3.3 CAD, BIM & VR 
Etableringen av CAD-program i AEC-branschen, såsom SketchUp, Rhino och Revit, 
har möjliggjort en effektivare arbetsgång; avancerade former, ljus och ökade 
visualiseringsmöjligheter (Abrishami, Goulding, Rahimian & Ganah, 2015). Analyser 
som sol- och volymstudier m.fl. kräver därför att samarbetet mellan aktörer sker 
effektivt, samt att program tillåter snabb och korrekt informationshantering (Zanni, 
Soetanto & Ruikar, 2016). CAD i kombination med BIM ökar förståelsen mellan olika 
discipliner, specifikt då BIM lägger grund för kommunikation, analyser och processer 
som kan användas genom hela byggprocessen (Díaz, Alarcón, Mourgues & García, 
2017). En studie utförd utav El. Reifi och Emmitt (2013) menar att sämre hantering av 
design i ett byggprojekt delvis sker på grund av brister i informationsflöden. VR i 
kombination med BIM har därmed potential att råda bot på misslyckad 
informationshantering och design (Abrishami et al., 2015).  

BIM underlättar införandet av VR eftersom objektinformation redan finns i modellen, 
således behöver inte en ny 3D-modell skapas för att använda VR. Plugin-program gör 
dessutom processen snabbare då tidigare kunskap inte anses nödvändig (Johansson, 
2016). En studie utförd av Portman et al. (2015) behandlar användningsområden, där 
de kom fram till att VR förenklar beslutsfattande. Vidare nämner de att processen 
mellan koncept till konkreta beslut effektiviseras, men höga kostnader och låg 
kompabilitet mellan system kan vara ett väsentligt hinder. VR modeller kan användas 
som ett komplement till nuvarande visualiseringsmetoder genom att på ett enkelt sätt 
förmedla information. Design kan analyseras och diskuteras utifrån olika perspektiv, då 
information från olika aktörer inom ett projekt behöver samordnas (Woksepp & 
Olofsson 2008). Faktorer som påverkar utbredningen av VR är dess förmåga att bli en 
del i det naturliga arbetet och hur pass stor erfarenhet användare har (Johansson, 2016).  

3.4 Användbarhet 
Användbarhet är ett brett begrepp som omfattar många komponenter. Det finns många 
faktorer som kan vara avgörande såsom teknisk funktion samt mänskliga och sociala 
aspekter (Gu & London, 2010). Genom att undersöka användarens behov kan man 
kartlägga möjligheter och begränsningar med olika metoder. Identifikation av dessa kan 
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skapa förståelse för arbetsflödet, öka effektiviteten och eliminera svaga punkter i 
processen. (Wilson, 2010) 

Användbarhet måste genomsyra allt designarbete. Vikt läggs vid att motivera till att 
användandet av nya produkter, oavsett tidigare erfarenhet. Skapas ett tillräckligt stort 
behov och intresse, så kommer implementeringen av nya verktyg att underlättas. För 
att undersöka användbarhet så måste man ta reda på vad som fungerar för just den 
specifika individen; därtill är vad som är mest effektivt och användbart inte alltid 
uppenbart för användaren själv. (Barnum, 2010) 

3.4.1 Interoperabilitet 
Interoperabilitet syftar på kompabiliteten mellan olika system och komponenter, men 
även på interaktion och integration inom företagsverksamhet (Grilo & Jardim-
Gonclaves, 2010). Utformning och design innefattar en komplex sammanhängande 
kedja av olika tekniska system och program samt kompetensgrupper och beslutsfattare. 
Då beslut ofta kräver tvärvetenskaplig kompetens är det viktigt att teknisk information 
behandlas på rätt sätt. På grund av det stora informationsutbytet är risken stor att 
missförstånd och felaktigheter uppstår, vilket kan leda till flera omarbetningar som följd 
(Merlo, Vicien & Ducq, 2013). 

Davis (1989) utvecklade Technology Acceptance Model (TAM) som berör hur 
användare reflekterar och accepterar ny teknik (se Figur 6). Modellen används för att 
förklara användarens acceptans av införandet av ny teknologi genom två huvudsakliga 
principer; upplevd användbarhet och upplevd enkelhet i användningen (Davis, Bagozzi 
& Warshaw, 1989). Studier har visat att deltagarnas uppfattning av ny teknik kan ha 
stor inverkan på om den integreras eller avslås. Avsikter att implementera ny teknik bör 
även separeras från intresset och behovet av den, där stora skillnader kan uppstå (Kim, 
Park & Chin, 2016). TAM-modellen har med tiden utvecklats till att inkludera avsikt 
för användning, förväntningar på prestanda samt sociala aspekter (Al-Qeisi, Dennis, 
Alamanos & Jayawardhena, 2014). 

 

Figur 6.  TAM-Modell (Davis, 1989) 

Inom ett företag är det viktigt att ha förståelse för komplexiteten och mängden av 
information som skall hanteras. Vid integrering av nya mjuk- och hårdvaror ökar 
efterfrågan av arbetsmetoder som underlättar att implementering sker effektivt och utan 
irritation. Utvecklingen av program och filformat som är kompatibla med varandra gör 
även att marknaden kan bli mer effektiv och specifik inom olika områden (Grilo & 
Jardim-Gonclaves, 2010). Vidare är BIM ett arbetssätt som kräver hög interoperabilitet. 
Det av stor vikt att modeller skapade av olika discipliner och i olika program importeras 
och undersöks i relation till varandra (Woksepp & Olofson, 2008). En viktig aspekt är 
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att kunna synkronisera information och skapa möjligheter för ett obehindrat arbetsflöde. 
Detta kan innebära mervärde vid utformningen då det kan ge bättre beslutsgrunder och 
informationsunderlag (Redmond, Hore, Alshawi & West, 2012).  

3.4.2 Kommunikation 
“Kommunikation involverar skapandet och utbyte av information från deltagande i ett 
försök att nå samförstånd” (Crawford, Johnson & Valdez, 2011, s.145). Shannons och 
Weavers kommunikationsmodell från 1949 är presenterad som en rätlinjig och 
enkelriktad process. Modellen inkluderar en sändare och en mottagare samt det brus 
som kan komma att störa ett meddelande från att nå fram och uppfattas som det var 
tänkt (Fiske, 1997). Brus är mätbart i mottagarens fel eftersom dessa kan skapa 
ytterligare variationer av svar. Brus kommer aldrig helt att försvinna, utan det måste 
accepteras som en del i all kommunikation (Wiley, 2017). Idag läggs större vikt vid 
mottagarens reaktion tillbaka till sändaren (Fiske, 1997).  

Ny teknik medför alternativ till fysisk kommunikation, där Petric, Petrovcic och 
Vechovar (2011) menar att dessa kan komma ersätta det senare. Information and 
Communication Technologies (ICT) har ändrat hur individer idag kommunicerar med 
varandra (Lee, Watson-Manheim & Chudoba, 2014). Van den Berg, Arentze och 
Timmermans (2012) kom fram till att kommunikation i grupp, såsom vid möten, ofta 
sker via fysisk kontakt istället för över distans. Lee et al. (2014) fortsätter genom att 
förklara vikten av ICT inom företagsverksamhet och hur den är väsentlig för en lyckad 
organisation. Resultatet av studien visar att ICT förenklar integration av kunskap och 
att de bidrar till ökad utveckling. En undersökning av Falch (2013) säger därtill att ICT 
inom byggbranschen ökar flexibiliteten och kommunikationen mellan olika parter. I 
kontrast menar Røpke, Christensen och Jensen (2009) att integrering av ICT-verktyg 
ofta leder till problematik gällande programkompatibilitet.  

Kommunikation via elektroniska medel ändrar företagsverksamhet och hur arbete 
utförs. Trots fördelar som ICT medför, kan datorstödd kommunikation ge upphov till 
psykologiska konsekvenser såsom otillräcklighet, distansering och isolering gentemot 
motparten. Tekniken gör att människor interagerar mindre. För att undvika detta bör 
ICT-verktyg implementeras gradvis, vilket leder till att det inte ses som en drastisk 
förändring och därmed accepteras lättare. (Barnes, 2012) 

3.4.3 Samordning 
En enkel definition av samordning är den process som gör att arbetsinsatser och 
händelser hänger ihop och blir utförda i rätt ordning, på ett korrekt sätt 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Det kan också förklaras som det ömsesidiga beroendet 
mellan aktörer och aktiviteter (Malone & Crowston, 1994). Malone och Crowston’s 
teori (1994) om samordning belyser vikten av förståelsen för olika processer och deras 
interaktion med varandra i ett byggprojekt. Detta ligger sedan till grund för att kunna 
utföra projekt praktiskt.  

Samordning är beroende av ett flertal faktorer såsom välfungerande kommunikation 
och hur beslutsfattandet sker inom en grupp. Samarbetet mellan människor har en direkt 
påverkan på gruppens prestation (Yuan, Zhang, Chen, Vogel & Chu, 2009). Då design- 
och planeringsprocessen idag ofta är av tvärvetenskaplig form ställer även det höga 
krav på samarbetet (Kovacic, Oberwinter, Müller & Achammer, 2013). Dagens 
möjligheter att sköta samordning via en digital plattform kan öka tillgängligheten av 
information för alla medverkande (Malone & Crowston, 1994). Med en ökande 
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användning av tekniska verktyg vid samordning kan man skilja på teknikbaserad 
samordning och samordning som bygger på personlig kontakt (Yuan et al., 2009).  

Den teknikbaserade samordningen kräver idag stor organisation på grund av den 
överföring och synkronisering som krävs i ett byggprojekt. Den förmåga som de 
tekniska verktygen har ligger till grund för hur väl kommunikation och beslutsfattande 
mellan involverade parter fungerar. Dock har den personliga faktorn stor påverkan och 
ett återkommande problem är trianguleringen mellan person, process och teknik 
(Kovacic et al., 2013).  

AEC-branschen är uppbyggd av många komplexa processer och system, och även de 
kräver hög grad av synkronisering. I ett välfungerande samarbete sker 
kommunikationen och uppdatering av BIM kontinuerligt mellan arkitekt, ingenjör och 
beställare i ett tidigt skede (Chen, Lu, Peng, Rowlinson, & Huang, 2015). Oavsett så är 
det viktigaste att information kan transporteras och integreras genom att samordna den 
på ett sådant sätt att utbytet av information sker kontinuerligt. Information måste 
naturligt nå alla berörda parter (Farinha, Gonçalvesoch & Garção, 2007). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Det tidiga skedet handlar om att styra handlingar i rätt riktning. Samspelet mellan olika 
moment är grundläggande men problematiken ligger i att kommunicera och samordna 
ett projekt på ett sådant sätt, att händelser och arbetsinsatser kan tolkas, formuleras och 
översättas till det önskade resultatet. För att möjliggöra det ställs höga krav på teknik, 
människa och process. Samarbete bygger på ömsesidig förståelse för situationen och 
projekt bör präglas av en gemensam målbild.  

Inom det område som studien berör, baseras användbarhet på kommunikation, 
interoperabilitet och samordning (se Figur 7). För att god kommunikation ska uppstå 
krävs det att informationen kommer fram och tolkas på rätt sätt, samt via verktyg som 
lämpar sig för uppgiften. Om den tekniska faktorn blir lidande påverkas därmed 
informationsflödet som i sin tur hindras från att nå sitt mål. Interoperabiliteten avgör 
effektiviteten och förmågan att samordna information genom att tolka och översätta 
den. För att därtill möjliggöra samordning som gynnar verksamheten är det därför av 
stor vikt att rätt verktyg används i rätt tid och plats. Dessa faktorer är i hög grad aktuella 
i frågan om användbarhet, då den ena inte fungerar funktionellt utan den andra.  

CAD-program möjliggör en effektiv arbetsgång och tillåter en snabbare designprocess. 
Genom BIM underlättas den stora informationshanteringen och därmed förståelsen 
mellan olika aktörer. För implementering av VR är BIM och plugin-program viktiga då 
de kan underlätta kommunikation och beslutsfattande.  

  

Figur 7. Samband mellan teorier
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas empirisk data som är insamlad genom aktionsforskning och 
intervjuer. Aktionsforskningen har främst bestått av praktisk användning samt 
kontinuerlig observation och utvärdering av VR-verktygets egenskaper. Intervjuer 
genomfördes med två arkitekter och två ingenjörer på ett arkitektkontor. Utöver dessa 
har två beställare, en projektledare på Castellum och en avdelningschef på Tekniska 
Kontoret i Jönköpings kommun, intervjuats.  

4.1 Aktionsforskning - utvärdering 
Tre olika plugin-program jämfördes initialt, där fokus låg på kompabiliteten med 
befintliga CAD-program på arkitektkontoret, samt dess användarvänlighet och 
användbarhet.  Arkitektkontoret använder sig av AutoDesk Revit, SketchUp och Rhino. 
I kombination med att dessa är vanligt förekommande i tidiga skeden, valdes plugin-
program som är kompatibla med ett eller flera av dem för utvärdering.  
 
Som en del i aktionsforskningen fick anställda på ett arkitektkontor testa verktyget i 
skarpa projekt. I och med detta observerades och antecknades attityder och känslor 
kring användandet. Genom att utföra tester kunde verktygets interoperabilitet och 
funktionalitet utvärderas. Den nära anslutningen till verksamheten möjliggjorde 
dessutom kontinuerlig observation av hur verktyget kan användas. Aktionsforskning 
ligger således till grund för nedanstående data, där valda plugin-program och dess stöd 
för respektive CAD-program redovisas nedan (se Tabell 1).  
 
Tabell 1. Utvärdering av kompabilitet 
 
Plugin Revit SketchUp Rhino 

IrisVR ✓ ✓ ✓ 

BIMXplorer ✓ ✓ (IFC) ✓ (IFC) 

Enscape  ✓ ✓   

 
Verktyget HTC Vive använder sig av två sensorer lämpligt placerade för att registrera 
handkontroller och hjälm. Till hjälmen krävs ett flertal sladdar som kan upplevas 
störande. Detta minskar den omslutande effekten då användaren kontinuerligt blir 
påmind om den verklighet hen befinner sig i. Det är således svårt att undgå att VR är 
relativt nytt, då den tekniska utrustningen som behövs både kräver ett större utrymme, 
samt ett flertal komponenter för att fungera. I kontrast upplevdes inte detta vara ett 
större problem vid test av verktyget, förutsatt att allt var uppstartat. 
 
De tre plugin-program som testades fungerade med Revit utan problem. Efter 
installation behöver användaren enbart starta programmet genom add-in fliken (eller 
motsvarande), vilket dock kräver att en 3D-vy är skapad. Ett separat fönster öppnas där 
modellen renderas, antingen som en statisk modell eller i realtid. På datorn finns även 
möjlighet att navigera personen som brukar VR-headsetet. Detta möjliggör att de som 
tittar på datorskärmen kan följa användarens interaktion i modellen. I SketchUp är inte 
plugin-programmen integrerade utan vald fil måste sparas ned för att sedan öppnas i ett 
separat fönster. I Rhino måste modellen vara orienterad i 0,0,0 för att det ska tolkas rätt. 
Storlek och komplexitet hos dessa modeller påverkar markant hur väl renderingen 
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utförs. Störst problematik uppfattades just i Rhino, där skala, läge och mängd polygoner 
var direkt avgörande för resultatet. 
 
Programmen utvärderades utifrån önskvärda funktioner som var efterfrågade på 
arkitektkontoret. Andra funktioner som inkluderats i tabellen är tekniska aspekter som 
plugin-programmen tillhandahöll, såsom exempelvis inställningar i grafik och 
realtidsuppdatering (se Tabell 2).  
 
Tabell 2. Utvärdering av funktioner  
 
Funktion IrisVR BIMXplorer Enscape 
Sol/tid-justering  ✓  ✓ (ej i VR) 

Plats, orientering 
och datum 

✓   ✓  

Material ✓  ✓ 

Realtidsrendering   ✓ 

Lager ✓   

Lagergrupper    

Mäta  ✓  

Screenshot ✓  ✓ (ej i VR) 

Markera/rita ✓   

Inställningar 
(kontrast, ljus m.fl.) 

  ✓ (ej i VR) 

Höjd av person ✓  ✓ 

IFC support   ✓  

Objektinformation  ✓  

Live fönster  ✓ ✓ ✓ 

Mobilversion ✓  ✓ 

Uppladdning till 
moln 

✓  ✓ 

 
IrisVR har funktioner såsom lagerhantering, skuggbildning, möjlighet att markera/rita 
samt justering av sol/tid (se Figur 8). Vid uppstart presenteras modellen på ett virtuellt 
bord som en skalmodell. Här ges möjlighet att vrida modellen för att studera 
solförhållanden och därefter navigera till den punkt man väljer med hjälp av markören 
(kontrollen). Väl inne i modellen ges användaren nya funktioner i form av en meny 
innehållande funktionerna lager, skärmavbildning, tid/sol, markera/rita och 
startposition. Programmet har dock begränsningar gällande renderingsmöjligheter; till 
skillnad från de två andra plugin-programmen så var bland annat träd inte lika 
välarbetade och material renderas inte i samma realistiska nivå. Därtill är Enscape likt 
IrisVR, men många önskvärda funktioner saknas. Istället är dess styrka att modellen 
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renderas med mycket högre form av realism samt i realtid. Detta möjliggör att man kan 
göra ändringar i modellen från datorn samtidigt som en person befinner sig i VR. 
BIMXplorer förkastades relativt fort på grund av dess brist på funktion och 
kompatibilitet i ett tidigt skede. Mjukvaran hanterar IFC-filer på ett bra sätt, men på 
grund av detta upplevdes den bättre lämpad i ett senare skede i byggprocessen. 
 

 
Figur 8. Funktionsmeny i IrisVR 
 
Intresset för att testa och använda VR bedömdes stor. VR upplevdes användbart och 
dessutom relativt enkelt och snabbt. Möjligheten att uppleva skuggor i form av 
solstudier ansågs högst relevant. Detta görs genom att berika modellen med information 
gällande plats, orientering kring norr-axeln samt genom datum- och tidsinställningar. I 
realtid kan detta sedan justeras, både i VR men även vid datorn (varierar beroende på 
valt program). Därtill poängteras och understryks vikten av att uppleva skala och 
rumslighet. Det noterades vid flera tillfällen att diskussion kring takhöjder och 
rumsvolymer uppstod då personal inom samma projekt fick uppleva modellen i VR. 
Förståelse för dessa aspekter ökade och det observerades att VR som ett 
kommunikationsverktyg har möjlighet att förenkla informationsöverföring.  
 

4.2 Intervju – arkitekt och ingenjör 
I detta avsnitt görs en sammanställning av den empiriska data som insamlats genom 
intervjuer.  

4.2.1 Dagens verktyg 
Idag använder sig arkitekten av verktyg såsom papper och penna, 2D-ritningar och 3D-
modeller inom ett projekt. Som komplement görs anteckningar om hur arbetsgången 
fortlöper. Papper och penna är en tillgång när man vill gå över detaljer och snabbt 
utveckla en idé.  2D-ritningar och bilder beskriver bland annat viktiga element som man 
vill hålla fast vid i designprocessen. Därför är visualisering av projekt i ett bra redskap 
för att öka förståelsen för alla inblandade. I 3D, vanligen i SketchUp eller Rhino, görs 
volymer för att känna på volym och rum. När de första generella skisserna är klara, blir 
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ingenjörens roll mer betydande och man börjar använda Revit som 3D-
modelleringsverktyg.  

Vid presentation av ett framarbetat förslag för beställaren vill man förklara det som en 
resa. En av de intervjuade arkitekterna berättar att en viktig del är att beskriva vad och 
varför innan man visar upp ett slutgiltigt förslag. Desto längre man kommer i processen, 
desto mer material visar man. När man väl har gått igenom idéfasen skapas en tydligare 
ram som man sedan kan bygga vidare på, där ingenjörens roll är större. Vidare är möten 
på kontoret ganska löst planerade, de kan bestå av personbaserad kommunikation som 
varierar beroende på syfte och typ av information. 

4.2.2 Kommunikationsproblem  
Från arkitektens perspektiv är kontinuerlig och ömsesidig kommunikation med 
beställare väldigt viktig. Medan arkitekt och ingenjör ofta är samkörda när de visar ett 
förslag är det inte säkert att beställaren får samma uppfattning kring känsla och vision. 
Dessutom är de ibland resultatinriktade. Just av denna anledning är det viktigt att ha 
många möten med beställare för att ge dem samma möjlighet att förstå vad som ligger 
till grund för ett förslag. En arkitekt menar också att om man har obegränsat med tid 
skulle man kunna redovisa allt väldigt tydligt och de flesta missförstånd kan därmed 
undvikas. 

Återkommande kommunikationsproblem är ovana att läsa ritningar. Här ses tydlig 
skillnad mellan att arbeta med erfarna beställare jämfört med oerfarna. Beroende på 
situationen är man försiktig med att visa ritningar för tidigt, utan tar hellre fram volymer 
för att det ska bli tydligare. På grund av de olika aktörernas intressen och 
kompetensområden är det viktigt att förtydliga så mycket som möjligt så alla inblandade 
utgår från samma förutsättningar och förväntningar. Visualiseringar och bilder gör det 
lättare att få en känsla för projektet, medan ritningar begränsar detta. Även 3D-modeller 
kan vara svåra att avläsa då mängden information ständigt ökar. 

4.2.3 Användningsområden för VR 
En arkitekt anser att VR kan användas i kommunikation med beställare för att hjälpa 
dem fatta beslut, men även för att öka förtroendet för utmanande och spännande ideér. 
En annan menar dock att det idag råder en pågående hype kring ämnet; det är enkelt att 
folk imponeras av verktyget eftersom det är en nyhet, men intresset kan inom en snar 
framtid svalna av, vilket gör att krav och förväntningar på VR kan öka. Samma person 
beskriver hur en kund visats en väldigt simpel modell i VR, och beskrivit upplevelsen 
som fantastisk. Idag används VR mest för att uppleva skala och rum i en modell, som 
skissverktyg känns det däremot begränsat. En önskan är att arbeta i VR och interagera 
med modellen genom att kunna flytta och ta bort objekt. 

VR ses som ett verktyg väl lämpat för rumsuppfattning och skala. Enligt en av 
arkitekterna är ett vanligt problem att rum på en ritning upplevs större än vad de är. 
Med hjälp av VR skulle alla kunna utgå från samma förutsättningar och förväntningar. 
Under ett projekt vill man även bevara den tidiga idén och känslan genom hela 
projektet. Möjligheten att snabbt hoppa in i en modell kan därmed underlätta detta. 
Samtidigt kan VR bli ett internt verktyg där man kan diskutera och få en ökad förståelse 
för vad andra i projektet arbetar med. En arkitekt beskriver också hur detaljer i ritningar 
tenderar att minska och att det läggs mer fokus på att visa dessa i 3D. Med hjälp av VR 
hade detta kunnat utvecklas ytterligare där man istället får uppleva materialmöten, se 
projektet i sin helhet och skapa diskussioner kring hur man ska fortskrida.  
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I en intervju med en ingenjör beskrevs hur man använt VR i ett projekt för att bättre 
förstå pelarplaceringar. Med VR kunde samspel mellan avstånd, rymd och uttryck i 
fasaden bedömas. Hen beskriver att det är svårt att bedöma liknande situationer när man 
utgår från elevationer, specifikt när man ska få en uppfattning kring hur det upplevs 
från gatunivå. 3D-modeller är bra för att få en känsla för samband och helhet. Däremot 
är det svårare att få en verklighetsuppfattning i rätt skala eller hur slutanvändaren 
kommer att uppleva byggnaden. Fasadarbete och volymstudier ses som väl lämpade 
användningsområden då det inte alltid är lätt att förstå vad arkitekterna menar.  

4.2.4 Beslutfattande 
Beslut tas kontinuerligt i projekt och vad besluten baseras på är väsentligt. Flera 
respondenter trycker på vikten av att skala och rumslighet upplevs olika. Om 
möjligheten finns att få en realistisk uppfattning av exempelvis storleken på ett rum, så 
finns även möjligheten att därmed kunna påverka beslut. En arkitekt uttrycker sig 
skeptisk till att det ska användas på kontoret, men ser stor potential vid stadsplanering, 
exempelvis då torg tenderar att ritas i samband med nyproduktion. Dessa förväntas 
sedan bli befolkade men blir inte det eftersom de är oproportionerligt dimensionerade 
för mängden människor. Hen menar därmed att om platsen kunde upplevas i VR, hade 
arkitekter fått en större förståelse för i vilken storlek torg bör dimensioneras.  

En ingenjör menar att många beslut handlar om hur till exempel en beställare upplever 
ett alternativ. Om man får en känsla för projektet så kan man lättare visa olika alternativ 
och förstå hur dessa uppfattas. Att visa projekt i VR gör att man kan presentera 
alternativ och skapa bättre förutsättningar som tillslut leder till en bättre produkt. 
Ytterligare argument för hur VR kan påverka beslut noterades av en ingenjör som anser 
att utrymmen för teknik ofta är svåra att uppskatta. Således är den generella 
uppfattningen att VR kan ligga till grund för ett flertal aspekter men att den mest 
väsentliga är att skapa en homogen utgångspunkt för inblandade parter.  

4.2.5 Hinder och begränsningar 
VR i samband med HTC Vive, resulterar i att man endast kan vara en användare åt 
gången med nuvarande mjukvara. Möjligheten att i VR interagera med flera personer 
samtidigt är önskvärt eftersom det då blir lättare att diskutera kring samma 
utgångspunkt. Även den tekniska biten är problematisk. En respondent förklarar hur 
VR upplevs bra för att studera volym, men att det finns svårigheter med att visualisera 
bland annat detaljer.  

Specifikt mot beställaren anser en arkitekt att VR kan skapa problem gällande graden 
av realism. Möjlighet att justera denna anses viktig för att användbarheten ska lämpa 
sig för kontorsmiljö såväl som under presentationer. Internt räcker det med en vit 
modell för att uppleva skala och rum, men en beställare kan antas vilja se ökad 
detaljrikedom. En annan begränsande aspekt som tas upp är att människan är bekväm 
med befintliga arbetsmetoder, vilket gör att implementeringen av tekniken kanske inte 
realiseras. Trots att VR kan användas för att skapa en gemensam kunskapsgrund, så 
skiljer sig förväntningarna på verktyget. Tillgängligheten anses dessutom begränsad, 
då VR är relativt exklusivt. En sista men kanske mest avgörande faktor anses därtill 
vara att processen inte får vara tidsödande. 
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4.3 Intervju - beställare 
Arbetsuppgifterna som de responderande beställarna hade skiljde sig i vissa avseenden. 
En respondent är avdelningschef på fastighetsavdelningen på Tekniska Kontoret och 
arbetar med att fördela arbetet inom avdelningen samt säkerställa att uppdrag blir 
genomförda. Den andra respondenten är byggprojektledare på Castellum som arbetar 
med att upphandla och genomföra projekt.  

4.3.1 Dagens verktyg 
Båda respondenterna beskriver ett traditionellt arbetssätt där kommunikation inom en 
projektgrupp främst sker verbalt, i text och med skisser i 2D. 3D-modeller förekommer, 
men mer sällan. Det anses vara upp till ansvarig arkitekt att bestämma hur information 
skall presenteras, men detta sker ofta genom visualiseringar och 2D-skisser. Dessvärre 
poängteras att det finns problem gällande kommunikation inom branschen, specifikt 
nämns fall när arkitekter inte levererar det som förväntas. Otillräcklig kompetens och 
erfarenhet ligger ofta till grund för detta, vilket i sin tur kan medföra revideringar. Vid 
användandet av ritningar upplevs även problem med att avläsa hur element krockar, 
något som anses vara lättare i 3D. Trots detta kravställs endast ritningar på grund av 
kostnad- och tidsaspekter. 

4.3.2 Användningsområden för VR 
Beställaren på Tekniska Kontoret uppger att VR kan vara ett bra verktyg för att få en 
bättre bild över slutresultatet, samt för att belysa eventuella brister och frågetecken på 
vägen. Hen menar dessutom att det kan vara ett bra verktyg för att samordna 
information mellan dokumentation och ritningsunderlag. Beställaren på Castellum ser 
även användningsområden i kontakt med arkitekter; en arkitekts visioner kan vara svåra 
att uppfatta och genom VR kan de göras tydligare. Enligt respondenten från Castellum 
är en vanlig arbetsmetod att använda referenslokaler för att sälja in projekt. När dessa 
inte finns tillgängliga skulle VR kunna vara ett bra verktyg för att visa möjligheter och 
alternativ för köparen. Det kan dessutom användas av olika yrkesgrupper för att 
tydliggöra hur deras arbete förhåller sig till varandra. Att föredra vore dock om VR 
fanns tillgängligt på arbetsplatsen. Respondenten på Tekniska Kontoret belyser 
användningsområden inom presentationsteknik, där både politiker och media kan vara 
intressanta mottagare. Det är framförallt gatuperspektiv som är intressant att uppleva i 
VR under ett tidigt skede.  

4.3.3 Hinder och begränsningar 
Det krävs duktiga företag som arbetar med VR och att verktyget finns tillgängligt. I och 
med att man bara kan vara en användare åt gången anses detta som väldigt begränsande 
eftersom det blir svårare att samordna information. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Aktionsforskningen ligger till grund för hur VR kan användas på ett arkitektkontor samt 
vad som idag är möjligt att göra. Genom att tydliggöra funktioner och begränsningar 
hos enskilda programvaror medför det att användaren kan göra aktiva val gällande 
vilket som lämpar sig bäst. Dessutom kan önskvärda användningsområden testas för att 
bedöma huruvida det är möjligt att använda VR som ett komplement till nuvarande 
verktyg. Således understryks även vikten av att rätt program används till rätt ändamål, 
där utvecklad tabell kan användas för att argumentera val av plugin-program.   
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Arkitekt och ingenjör arbetar i nära samarbete och kommunicerar idag främst med hjälp 
av 2D- och 3D-verktyg. Dock kan detta upplevas som ett problem i kommunikation 
med beställaren då koncept och känsla anses svårare att förmedla med hjälp av dessa. I 
det avseendet ansågs VR vara ett bra verktyg. VR ansågs även ha potential inom 
projektgruppen för att ge alla en större förståelse för ett projekt, vilket i sin tur kan leda 
till att beslutsfattande kan ske på likvärdiga grunder. Trots en positiv inställning till VR 
är avsaknaden av flexibilitet och att kunna dela upplevelsen en begränsning.  
 
Utifrån ett beställarperspektiv arbetar man mer traditionellt vilket medför att 
implementeringen av VR i intern verksamhet inte sker i samma utsträckning som på 
arkitektkontor. Dess användning vid kommunikation med arkitekter och ingenjörer ses 
däremot som aktuell och positiv.  
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5 Analys och resultat 
Insamlad empiri samt teori kopplas till frågeställningarna och ligger till grund för 
analyskapitlet (se Figur 9). Därefter besvaras studiens tre frågeställningar med analysen 
som underlag. Analysen behandlar initialt aktionsforskningen för att sedan lägga fokus 
på intervjudata.  

 

Figur 9. Koppling mellan empiri, frågeställningar och teori  

5.1 Analys 
Följande avsnitt presenterar en analys av empirisk data och teori som underlag. 

5.1.1 Aktionsforskning 
För att skapa välfungerande koncept krävs effektiva samarbeten inom projektgruppen, 
samt mellan teknik och verktyg (Stone, 2010). I den aktionsforskning som bedrevs, 
noterades VR öka förståelse för projekt genom att underlätta informationsöverföring 
parter emellan. Användandet av BIM och informationsrika objekt i tidiga skeden 
möjliggör dessutom att design och informationshanteringen effektiviseras (Abrishami 
et al., 2015). Detta medför att plugin-program för VR delvis är beroende av att modeller 
förses med relevant information för att effektivt kunna användas för ändamålet. Detta 
stöds av Johansson (2016) som menar att BIM underlättar införandet av VR genom att 
berika modeller med nödvändig objektinformation. Ett plugin-programs funktioner 
samt dess visualiseringsmöjligheter begränsas väsentligt om modellen har lite eller 
saknar information, vilket stärker vikten av att implementera BIM. Beroende på vem 
som är användare och i vilket syfte man vill använda VR, kan dock mängden 
information i modellen variera.  

På grund utav design- och planeringsprocessens tvärvetenskapliga form ställs höga krav 
på samordning (Kovacic et al., 2013). Merlo et al. (2013) uttrycker dessutom vikten av 
att behandla information på rätt sätt när olika aktörer samverkar, vilket medför att hög 
interoperabilitet är eftersträvansvärt. Detta blir tydligt då VR kräver att program och 
användare samverkar. I Tabell 1 tydliggörs hur plugin-program i förhållande till CAD-
program påverkar möjligheten att utnyttja VR; således påverkas även de funktioner som 
kan avgöra hur man väljer att arbeta med verktyget, vilket kan ses i Tabell 2. 
Möjligheten att kunna utvärdera VR-modellen, bland annat genom solstudier, material- 
och lagerhantering, kan vara avgörande för hur användbart verktyget upplevs. Genom 
vetskapen om vilka funktioner som finns tillgängliga och upplevs viktiga kan slutsatser 
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dras kring huruvida mjukvaran möter eventuella uppsatta kriterier. Inom studiens ramar 
möter således IrisVR många, som påvisar god användbarhet och funktionalitet.  

I TAM-modellen (Davis, 1989), är upplevd användbarhet och enkelhet avgörande. 
Dessutom nämner Kim et al. (2016) att uppfattning av ny teknik har stor påverkan på 
acceptans och hur den kan komma att användas i det dagliga arbetet. Dom tillägger att 
en viktig aspekt är att beakta vikten av att särskilja intresse och behov vid införandet av 
ny teknik. De olika plugin-programmen har liknande gränssnitt, men det var med 
IrisVR som användare upplevde minst hinder. Programmet innehöll dessutom 
funktioner som uttrycktes väsentliga i sammanhanget och det blev tydligt att 
förväntningar hos nya användare avgjorde om upplevelsen var tillräcklig för att möta 
behovet.  

5.1.2 Intervjuer 
I de intervjuer som genomförts har respondenternas svar kategoriserats för att skapa 
struktur och utrymme för analys (se Tabell 3). Kategorier valdes genom att hitta 
gemensamma teman i insamlad data. Därefter sammankopplas kategorierna till 
respondenterna för att sedan sammanställas i en tabell med systematiska rangordnade 
data. 

Tabell 3. Kategorisering av intervjusvar  

 

Ryd (2017) uppger att tolka, formulera och översätta de behov som efterfrågas är 
utmaningar som arkitekter, ingenjörer och beställare ställs inför i ett tidigt skede. 
Arbetsinsatser som görs av arkitekter och ingenjörer bör vara nära förankrade hos den 
beställare som formulerat ett projektprogram. Programmet omformuleras från ord till 
koncept vidare till ritningar och byggnadsförslag. VR som verktyg i denna process 
upplevs som fördelaktigt, bland annat då alla respondenter ansåg att VR ökar förståelse 
för skala. Trots vana och erfarenhet av att arbeta i 2D och 3D så menar en respondent 
att VR gav ett annat perspektiv av samma projekt, vilket ansågs mycket givande: 

“Ritningen är alltid större än vad själva rummet är sen när man har byggt det på något 
sätt. Skalförskjutningen sker i huvudet. Man tror ofta att rummet är större än vad det 
är innan det väl är byggt för att man inte har den där rumsliga känslan, även om man 
vet om det”. 

Fyra av sex anser även att VR väcker intresse för projekt hos användaren. Detta uppger 
två respondenter närmare och säger att det kan vara till fördel om man vill utmana en 
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kund med spännande och nytänkande idéer. Vidare anser fyra av sex respondenter att 
VR kan vara ett bra verktyg vid presentation av ett projekt, detta för att förtydliga 
aspekter som känsla och idé. Förväntningar på graden av realism kan dock påverka 
individens uppfattning av projektet.  

Enligt El. Reifi och Emmit (2013) bör mer tid läggas på utformning i tidiga skeden för 
att förebygga fel senare i processen; dessa leder således till revideringar som till stor 
del beror på brister i informationsflödet. I linje med detta bekräftar alla respondenter att 
kommunikationsproblem är återkommande, vilket medför att val av metod för 
informationsöverföring bör väljas med omsorg. Då VR kan vara ett bra hjälpmedel för 
kommunicera information kan verktyget därmed fungera beslutsfattande (Portman et 
al., 2016).  

Som kommunikationsmedium anser respondenterna att 3D-modeller är ett bra verktyg 
för att visa volym och helhet i ett projekt. Woksepp och Olofsson (2008) menar dock 
att VR kan fungera som ett komplement. 3D-modeller kan däremot innehålla stora 
mängder information, vilket kan medföra svårigheter för någon med mindre erfarenhet. 
Johansson (2016) stärker detta genom att betona vikten av att erfarenhet påverkar 
förmågan för VR att implementeras. Detta kan göra att användaren inte uppfattar 
informationen som det var tänkt (Fiske, 1997). Trots upplevda fördelar med 3D-
modeller säger beställarna i studien att de inte ställer några krav på att upphandlad 
arkitekt och ingenjör skall leverera detta. En respondent säger även att införandet av 
VR som ett kommunikationsverktyg har potential, men att tidsbrist och bekvämlighet 
är ett hinder. 

En respondent poängterar att alla människor utgår ifrån olika bakgrund och 
erfarenheter. Samarbete i en projektgrupp är, i enlighet med Ryd (2017), något som har 
stor betydelse för utgången av ett projekt. Genom förståelse och förtroende mellan 
involverade parter kan samarbete stärkas, vilket enligt Yuan et al. (2009) i sin tur leder 
till ökad prestation. Att med hjälp av olika verktyg presentera alternativ kan man skapa 
bättre förutsättningar att skapa en bra produkt som uppnår gemensamma mål. 

Tre respondenter belyser hur VR kan användas som ett samordningsverktyg. Falch 
(2013) påvisade att ICT-verktyg ökar kommunikation mellan parter. Dock menar 
Barnes (2012) att ICT-verktyg kan medföra distansering och isolering gentemot 
motparten och att de bör implementeras långsamt för att accepteras lättare. Två av 
respondenterna nämner att VR är ett verktyg som ännu inte finns tillgängligt på gemene 
arbetsplats, vilket leder till att information förhindras nå alla berörda parter. Tre 
respondenter medger därtill att en nackdel är att man inte kan vara flera användare på 
samma gång för att samordna informationsutbytet. Enligt Chen et al. (2015) präglas 
AEC-branschen av komplexa processer, där Farinha (2007) tillägger att det viktigaste 
är att information når alla berörda parter kontinuerligt.  

För att god samordning ska uppnås måste även information av olika karaktär 
kommuniceras. Då det tidiga skedet i ett byggprojekt inte är statiskt ger det upphov till 
varierande typer av projektstrukturer, där den kreativa processen kan se olika ut (Ryd, 
2017). Detta blir tydligt då en respondent tydliggör att ingenjörens roll varierar i 
omfattning, där hen vanligen inte är med och utvecklar koncept. Nordstrand (2008) och 
de intervjuade ingenjörerna uttrycker i samhörighet att deras roll blir viktigare efter 
idéskedet. Användningen av VR blir här mer uppenbar där en respondent anser att ytor 
för ventilation och installationer är svåra att uppskatta.  
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5.2 Resultat 
Nedanför presenteras studiens frågeställningar med tillhörande resultat. 

5.2.1 Frågeställning 1 
Vilka möjligheter och begränsningar kan VR medföra som ett kommunikationsverktyg 
i tidiga skeden mellan beställare, arkitekt och ingenjör? 

VR har visat sig vara ett bra verktyg för att förtydliga volymer och miljöer vilket ger 
användaren en skalriktig bild av rummet. VR anses även bra för att förmedla koncept, 
gentemot dagens verktyg. Till följd kan VR möjliggöra att beslutsfattande kan ske på 
lika grunder oberoende individens bakgrund och tidigare erfarenhet. VR kan med fördel 
användas i kommunikationen mellan arkitekt och ingenjör då det ger en helhet att 
diskutera utifrån. Det kan dessutom användas vid utformning av byggnad och 
byggnadsdetaljer när samspel mellan gestaltning och byggnadsteknik skall tas hänsyn 
till. Som kommunikationsverktyg mellan beställare, arkitekt och ingenjör är VR bra för 
att samordna information samt som stöd vid presentationer. 

Likväl finns det idag ett flertal begränsningar som VR står inför. Tillgängligheten av 
verktyget är en, vilken till stor del beror på att tekniken är relativt nyetablerad. Detta 
begränsar möjligheten för VR att användas effektivt som kommunikationsverktyg 
eftersom det limiterar användaren till vissa platser. En annan begränsning är 
okunskapen kring tekniken som gör att den känns främmande. Således innebär detta att 
verktyget måste vara enkelt att använda för att nya användare ska ta till sig tekniken. 
Möjligheten för flera användare att befinna sig i VR-modellen samtidigt är begränsad, 
vilket medför att det blir svårare för olika aktörer att samordna information då 
upplevelsen inte blir gemensam. VR medför dessutom begränsad interaktion med 
miljön. Möjligheten att flytta på och ändra objekt i VR-modellen är liten, vilket är en 
väsentlig faktor när man vill prova och visa olika förslag.  

5.2.2 Frågeställning 2 
Vad har VR för tekniska funktioner och hur påverkar dessa användbarheten?  

VR och dess funktionalitet (se Tabell 2) varierar beroende på val av plugin-program i 
förhållande till CAD-verktyg. Förmågan att berika modeller med information är 
dessutom en viktig och påverkande faktor. IrisVR möjliggör justering av bland annat 
sol, material och lagerhantering vilket användaren av VR-headsetet själv kan utföra. 
Det blir därmed möjligt att självständigt arbeta med verktyget. Mjukvaran har dessutom 
stöd för Autodesk Revit, SketchUp och Rhino vilket medför ökad användbarhet och 
därmed funktionalitet. Genom att visa stöd för samtliga CAD-program underlättas 
projekt eftersom VR tillåts användas genom flera skeden. Enscape besitter liknande 
funktioner men dessa måste bestämmas i förväg, alternativt utav en extern person. 
Således begränsas upplevelsen av VR då den blir mer statisk. Programmet utnyttjar 
dock realtidsrendering för att låta användaren ändra modellen kontinuerligt i Autodesk 
Revit. BIMXplorer har bristande funktionalitet i jämförelse med övriga plugin-
program, men fokuserar på senare skeden i byggprocessen där IFC-filer är mer 
förekommande. Detta program ger användaren möjlighet att utföra mätningar, 
kommunicera objektinformation och samordna modeller från olika discipliner.  

Flertalet funktioner återfinns hos samtliga plugin-program. Möjligheten att till exempel 
markera objekt i VR gynnar samordning mellan aktörer genom att informationsutbytet 
förenklas. Vidare är graden av realism likartad plugin-programmen emellan, men 
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Enscape hanterar detta bättre. Val av material påverkar hur modellen renderas och 
upplevs vilket gör att detta bör anpassas till ändamålet. Förväntningar på VR och dess 
funktionalitet påverkar dessutom starkt hur användbart och enkelt verktyget upplevs. 
Om inte önskvärda funktioner kan hanteras på ett tillfredsställande sätt, medför det att 
acceptansen minskar. Det är därför av stor vikt att val av plugin-program övervägs noga 
för att implementeringen av VR ska ske utan motstridigheter.  

5.2.3 Frågeställning 3 
Vilka användningsområden finns för VR ur ett ingenjörsperspektiv? 
 
VR är ett bra verktyg för att uppleva helhet och koncept vilket leder till ökad förståelse. 
Detta är av stor vikt då ingenjörer sällan är med i idéskedet när detta formuleras. När 
ramarna för ett projekt väl är fastställda skapas en mer informationsrik modell i Revit. 
Det gäller att kunna bevara den känsla och de projektbärande detaljer som formulerats 
i idéskedet även i denna modell, trots den ökande mängden av information. Här kan VR 
underlätta kommunikation mellan ingenjör och arkitekt samt tillgodose intressen och 
möjliggöra kompromisser mellan design och teknik. Vid byggnadstekniska beslut, 
såsom placering av dörrar, fönster, pelare och schakt, kan VR ge en bra uppfattning om 
hur detta påverkar resterande utformning. Ett nära samarbete mellan ingenjör och 
arkitekt ger dessutom utrymme för goda förutsättningar gällande dimensionering av 
teknik- och installationsutrymmen. Genom att kontinuerligt kommunicera hur dessa 
faktorer influerar övrig utformning kan fel således minska. 
 
Den enskilda ingenjören kan använda VR för att bättre förstå hur objekt förhåller sig 
till varandra. Då användningen av BIM ökar ställs högre krav på att modellen håller 
viss standard. Därmed kan VR vara ett verktyg för egenkontroll genom att visualisera 
material och tekniska lösningar. Detta medför att ingenjören ges utrymme för att pröva 
alternativ och kommunicera dessa vilket i sin tur underlättar förståelsen för hur val 
påverkar slutprodukten.  

5.3 Koppling till målet 
Resultatet av frågeställning ett framför de möjliga och begränsande faktorer som VR 
besitter som kommunikationsverktyg. VR har goda egenskaper att visualisera projekt, 
vilket i förlängningen anses fördelaktigt i kommunikation mellan olika aktörer. I 
motsats finns begränsningar, som medför problem vid implementering. Frågeställning 
två belyser VR och dess funktionalitet genom att dra paralleller mellan utvalda plugin-
program för att därefter notera hur dess tekniska funktioner påverkar användbarheten 
av verktyget. Därefter ger frågeställning tre, svar på hur ingenjörens roll påverkas 
genom införandet av VR, samt vilka användningsområden VR ger utrymme för. 
Tillsammans bidrar frågeställningarna till att uppfylla målet genom att resultaten ger 
ökad insikt i hur VR kan användas som ett verktyg i det tidiga skedet.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet behandlar diskussion kring studiens resultat, metod och begränsningar. Sedan 
avslutas kapitlet med slutsatser, rekommendationer samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens validitet stärks av det faktum att både intervjuer och aktionsforskning har 
grundats i en litteraturstudie. Intervjuer genomfördes för att fånga olika perspektiv inom 
studiens problemområde. Svårigheter uppstod dock gällande objektivitet på grund av 
studiens kvalitativa data. Aktionsforskningen ges goda förutsättningar till att upprepas 
då den är beroende av viss hårdvara. 

Högre reliabilitet hade kunnat uppnås om aktionsforskningen och intervjuer omfattat 
fler kontor och individer, eftersom respondenternas arbetsuppgifter och erfarenhet 
påverkar svaren. Resultaten kan dock ses som användbara inom aktuell verksamhet, 
främst på grund utav den praktiska tillämpning som utförts. Studiens frågeställningar 
var väl formulerade vilket möjliggjorde att målet kunde uppnås. Genom att lyfta 
möjligheter och begränsningar, funktionella egenskaper samt ingenjörsmässiga 
användningsområden, har det tydliggjorts vad VR kan medföra som verktyg.  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens metoder valdes med utgångspunkt i de verkliga förhållanden som skulle 
studeras. Triangulering av tre metoder gav studien ett djup vilket innebar ett mer 
grundat resultat.  Intervjuer gav därtill kunskap om hur processer hänger samman och 
hur olika människor upplever en viss företeelse. Genom aktionsforskning upplevdes, 
studerades och utvärderades hur HTC Vive och olika plugin fungerade i förhållande till 
CAD-program. En parallell litteraturstudie gav mer djupgående kunskap om hur olika 
områden påverkar skeenden och hur de hänger ihop med verkligheten. 

Metoderna skapade tillsammans utrymme för att besvara frågeställningarna i studien. 
Delaktighet i studien innebar en ökad förståelse för verktyget vilket upplevdes 
nödvändig för att kunna göra en tydlig analys, samt få ett väl grundat resultat. Viss 
subjektivitet kan dock uppstå då aktionsforskningen till viss del baserades på den 
upplevelse som forskarna av studien erhöll. Vidare var de observationer som 
genomfördes vid användandet av verktyget av mindre strukturerad form. Detta minskar 
möjligheten till att generalisera studiens resultat. Vid upprepning av aktionsforskningen 
hade en ökad struktur varit eftersträvansvärt, där fler personer kan medverka för en mer 
djupgående undersökning.  

Intervjuerna behandlades på samma sätt och med likartat intervjuunderlag. Intentionen 
var att intervjua personer som fått testa verktyget innan intervjuerna ägde rum. Detta 
realiserades med arkitekter och ingenjörer på det aktuella arkitektkontoret men 
dessvärre inte med de intervjuade beställarna.  

6.3 Begränsningar 
Studiens resultat begränsas delvis till arkitektkontoret som studien utförts på eftersom 
kvalitativa data främst grundas i åsikter och tidigare erfarenheter hos dem. 
Aktionsforskningen medför dock högre generaliserbarhet eftersom den tillåts 
genomföras om angiven teknisk utrustning finns. Därtill medför de tre utvalda plugin-
programmen att studien begränsas till dessa. Då VR expanderar i hög takt finns stora 
svårigheter kring användandet av dagsaktuella programvaror och teknisk utrustning. 
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Studien behandlar inte heller kostnadsaspekter eftersom det begränsar val av mjukvara 
och därmed resultatens objektivitet.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen behandlar VR som ett komplement till dagens verktyg. Genom 
att effektivisera och samordna kommunikationsflödet skapar det en grund varpå olika 
aktörer kan arbeta utefter. Johansson et al. (2014) stärker vikten av att fler individer kan 
interagera med ett projekt, oberoende av bakgrund och disciplin. Arbetsmetoder kan 
idag gynnas av att införa ytterligare sätt att förmedla information. Dessutom gör VR 
det möjligt att uppleva hur slutresultatet kan bli redan i ett tidigt skede. Genom studiens 
resultat kan integreringen av VR underlättas genom att väga funktionalitet mot 
kompabilitet, samt för- och nackdelar med användningen av verktyget.  

VR upplevs vara ett gynnsamt kommunikationsverktyg och besitter funktioner som kan 
underlätta utformning. I takt med teknikutvecklingen och efterfrågan på nya sätt att 
förmedla och förverkliga design kommer det ges utrymme för VR att förbättras och 
anammas i större skala.  

Genom studiens resultat kan följande slutsatser dras:  

§ VR ger en ökad förståelse för projekt; så som helhet och känsla, vilket medför 
förbättrad kommunikation mellan involverade parter. 

§ VR medför ökade samordningsmöjligheter mellan olika yrkesgrupper. 
§ VR begränsas av verktygets tillgänglighet, att man inte kan vara flera användare 

samtidigt samt att det är en relativt ny teknik. 
§ VR underlättar förståelse för skala, volym och koncept. 
§ VR ger en bättre uppfattning om hur byggtekniska beslut påverkar utformning. 
§ Val av plugin-program avgör funktionalitet.  

 
Följande rekommendationer ges utifrån studiens utfall:  

§ Implementering av VR bör ske successivt och genom utvärdering av önskade 
funktioner för att anpassa tekniken till befintliga verktyg och arbetsmetoder. 

§ Tekniken lämpar sig som ett komplement till dagens verktyg.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning, utifrån det resultat som framkommit i denna rapport, kan vara 
huruvida VR kan användas vid projektering och under produktion; specifikt vid 
kollisionskontroller och då många discipliner skall integreras i en modell. Vilka 
användningsområden finns för VR under produktion? Därtill finns utrymme att 
utvärdera hur VR kan implementeras mobilt, då studiens resultat begränsas till hårdvara 
i kontorsmiljö.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till arkitekt 
 

1. Vilken roll har du i ett tidigt skede? 
2. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en intern projektgrupp, under 

ett tidigt skede?  
3. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 

presenteras informationen?  
4. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
5. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
6. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 

3D-modeller? Isåfall vilka? 
7. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande i 

ett tidigt skede?  
8. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
9. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
10. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare? 
11. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör? 
12. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 

personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till ingenjör 
 

1. Vilken roll har du i ett tidigt skede? 
2. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell på kontoret idag?  
3. Hur ser samarbetet ut mellan arkitekt och ingenjör?  
4. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en intern projektgrupp, under 

ett tidigt skede?  
5. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 

presenteras informationen?  
6. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
7. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
8. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 

3D-modeller? Isåfall vilka? 
9. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande i 

ett tidigt skede?  
10. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
11. Anser du att användbarheten är bra nog idag?  
12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare? 
14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 

personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
16. Hur tror du att VR kan underlätta vid byggnadstekniska beslut? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till beställare 
 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
2. Vilken roll har du i ett tidigt projektskede? 
3. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell i projekt idag?  
4. Hur ser samarbetet ut med arkitekt och ingenjör?  
5. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en projektgrupp, under ett 

tidigt skede?  
6. Anta att du sitter i möte med arkitekt/ingenjör och de visar upp ett förslag de jobbat 

fram. Hur presenteras informationen?  
7. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
8. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
9. Anser du att det finns begränsningar med att kommunicera information via ritningar 

och 3D-modeller? Isåfall vilka? 
10. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande i 

ett tidigt skede?  
11. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör? 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 

personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
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Bilaga 4 

Respondent A - arkitekt 15/2/2017 

1. Vilken roll har du i ett tidigt skede? 
Min titel på jobbet är creative director, men jag jobbar väldigt mycket i tidiga skeden, 
tävlingar, och med idébiten. Min delaktighet klingar verkligen av. Jag jobbar framförallt med 
uppdragsansvariga och stödjer dom i det vidare arbetet när de jobbar vidare med uppdraget 
och lämnar skiss-skedet.  
 
2. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en intern projektgrupp, 
under ett tidigt skede? 
Det är mycket beroende på vilka som är inblandade såklart. Det är mycket skisser och 2D 
ritningar. Vi skissar alltid i 3D också, i alla projekt, antingen i Sketchup eller Rhino. “men ni 
rör er mer till 3d?” Vi andvänder både 2D ritningar som en situationsplan på bordet och sen 
både sketchup eller rhino för att känna på modell och landskap och rummet, på datorn. Det är 
alltid dom två delarna med i det första skedet. 
 
3. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 
presenteras informationen? 
Vi försöker berätta som en resa hur vi har tänkt, så att vi inte vara visar det här är den lösning 
vi har ritat och såhär vi har tänkt, utan visar varför vi har gjort si eller så. Försöka svara på 
frågan vad och varför. Vad ska projektet ge och sen hur ska det se ut. Det intressantaste är väl 
den egentligen den första delen i det, vi beskriver såhär diagrammatiskt hur vi tänker och det 
kan vara allt från hur trafiken flödar till att vilja tillföra någonting i en stadsdel och att det ska 
ge någonting tillbaka till platsen. Just att vi börjar prata om analyser till projektet, visar 
stegvis till vilka ställningstagande vi har gjort och sen börjar vi närma oss projektet. Siktlinjer, 
riktningar, höjd, hur kan vi jobba med ljus, till slut växer det fram. Vi försöker beskriva ens 
sån pedagogik resa från tidig ide till någon slags tidig skiss. Vi har märkt att det är bra för att 
dom ska förstå vad vi har gjort, stället för att slänga fram en ritning och säga titta vilket fint 
hus vi har, för det är inte så intressant egentligen.  
 
4. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
Det är intressant för att ofta i tidiga skeden så är det ofta ganska avskalade modeller i någon 
slags 3D-form vi visar. Man får ju inte en känsla för det här som vi har en vision av, det är 
inte säkert att beställaren ser samma sak som vi ser i projektet. Dom kanske ser att det är 
tekniskt svårt att bygga och man kanske saknar att kunna ge den där känslan.  
 
"Jobbar ni ofta då mer runt en känsla än en fysisk kub eller vad man ska säga till en början?" 
Ja, det tar ganska lång tid innan det hamnar på själva byggnaden, första mötena med kunden 
brukar vi medvetet inte visa någonting. Vi brukar visa ställningstaganden och en analys av det 
och håller på utformning även om vi kan ha börjat skissa på det. Vi vill att dom ska tänka på 
samma sätt som vi har gjort under resan, så ibland håller vi jättelänge på skisserna på 
projektet. Vi kan prata om koncept och volym och förhållningssätt till projektet men inte visa 
det. Det är just det, det kan bli ett problem om vi visar dom någonting för tidigt eftersom 
kunden ofta fokuserar på fel sak då. En gång gjorde vi en röd volymmodell bara för att visa 
upp något och reaktionen blir en fråga om den verkligen ska vara röd. Där blir det fokus på fel 
ställe, så vi försöker portionera ut det. Vi vill ha för feedback från kunden i rätt läge. Vi har 
ganska många möten med en kund innan vi presenterar det för till exempel kommunen. Ibland 
skalar vi medvetet av det lite och visar mindre för att vi vill prata om andra frågor tidigare. 
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Det är ofta fysiska byggnader som dom har i huvudet, hela den poetiska inledningen är ofta 
inte deras grej utan vi försöker alltid prata om det, det är viktigare för oss. 
 
5. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
Vad vi egentligen vill är ju att kunna utmana kunden och göra något helt annat där vi tänkt på 
ett helt annorlunda sätt. Vi kanske har en helt annan idé, bostäder där människor bor på ett 
helt annat sätt, lägenheter ska byggas upp på ett annat sätt osv. Vi kan prata om hur mycket 
teorier som helst, men att de ändå inte tror på det. Man kanske saknar den rumsliga biten att 
kunna visa dom vad det skulle kunna vara. där tror jag att man skulle kunna använda VR. 
 
6. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 
3D-modeller? Isåfall vilka? 
Ja, men vi är ju ganska bra på att tänka rumsligt tror jag. Som arkitekt eller ingenjör så ser 
man ganska fort, kan tänka sig och ge en bild av rummet och kunden är ofta också ganska bra 
på att se det då dom också jobbar med det. Där upplever jag inte att det är ett problem om 
dom förstår, även om man har en 2D-ritning med kunden, man är ju tränad. Men det är inte 
alltid så och framförallt om det ska blandas in ytterligare någon, till exempel om beställaren är 
en privatperson med annan yrkesbakgrund. Dom kan inte läsa ritningar på samma sätt, det blir 
så tydligt att dom inte riktigt förstår. Då är det nästan ingen mening att visa en ritning på deras 
hus och visar hellre en 3D-modell. Det tycker jag är väldigt tydligt med skillnaden mellan en 
proffsbeställare och en vanlig.  
 
7. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande 
i ett tidigt skede?  
Ja, jag tycker att det spännande att man sitter med en ritning och ritningen är alltid större än 
själva rummet är sen när man byggt det på något sätt. skalförskjutningen sker i huvudet, man 
tror ofta att rummen är större än vad de är innan de väl är byggda för att man har inte den 
rumsliga känslan, även om man vet det. Det är så för alla arkitekter tror jag. Jag jobbade med 
en arkitekt en gång som hade gjort en egen skalstock, som representerade den fysiska 
upplevelsen, den verkligen upplevelsen av rummet som var en helt annan skala på 
skalstocken. En meter vad 90 cm eller något. Han använde den för att känna rummet, det är 
någonting med skalan som är väldigt svårt att lära sig och man får brottas med det hela tiden 
 
8.Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
Det har lite med syftet mot vem och hur vi gör det. Antingen är det för det interna arbetet eller 
mot kund eller beställare, det skiljer sig. Internt tror jag vi kan använda det mycket mer, skala 
och rum, vi behöver inte ha tapeten på väggen eller för mycket information i den, vi kan se 
rumsligheten i den lättare. Mot beställaren behöver det nog fixas lite mer. Om det är för 
kunden som ska flytta in där i slutändan så tror jag den behöver upp ytterligare steg. Viss 
realism men också viss materialsättning, kanske inte behöver vara realism fullt ut. Vi kan nog 
tänka en vit box, inuti. Kunden tänker ju mer vart ”vart ska vi placera bord och ha en matta” 
och vill även se dörren med handtag för att faktiskt förstå.  
 
9. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Att ta den modellen man håller på med och snabbt slänga in den i VR för att känna på den, det 
ska vara lätt och det ska vara med i processen, det är nu som att vi gör en modell, stoppar in 
den, tittar på den, och sen tar ut den och fortsätter i datorn. 
 
10. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare?  
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Jag tror att den har väldigt stor. Nu kanske det är mycket nyhetens behag, direkt att dom kan 
komma hit och titta på projekten. Jag tror att det kan hjälpa dem att fatta rätt beslut och 
kanske våga att satsa på något vi satsar på, vi kämpar för en tro på en arkitektur, eller en ide 
och dom får då också upplevelsen av vad det är. Även om man skulle vilja utmana lite, göra 
saker på andra sätt och så att dom förstår vad vi är ute efter rent rumsligt.  
 
11. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör?  
Jag ser egentligen inte att det är ett problem idag, kanske är det under arbetets gång att bevara 
den tidiga iden, den fräscha tanken om projektet och arkitekturen eller vad det nu är, att kunna 
bibehålla det vi vill åt. Att kunna använda projekteringmodellen och gå in i den och titta om 
vi faktiskt är kvar i idén eller om det har medfört problem under projekteringens gång. Jag 
tror att det kan hjälpa om vi kan stoppa in modellen i VR direkt. Då har vi ju verkligen ett 
verktyg att gå in och prata och alla förstår vad vi håller på med. Det här med ingenjörer, vi 
håller på med projektering och bygghandling och det finns en tendens att rita mindre och 
mindre när det gäller detaljer. Jag tror inte att vi behöver rita ihjäl oss på detaljer men vi vill 
ju få byggarna att förstå vad vi ska bygga snarare. Nu har vi tagit bort massa detaljritningar i 
projekten, men däremot har vi visat den i 3D vad vi vill åt med dom. Vi vill att glaset ska liva 
ut i kanten på burspråket och där finns det något intressant i att se på och vad det ska vara. Det 
kan nog vara ett bra sätt att kommunicera på, hur pratar man i ett projekt, vad och hur man ska 
göra och hur det ska se ut. Då kanske man ska detaljera mycket mer och se hur materialmöten 
ser ut och känna på det, och se det på ett bra sätt ihop med kanske ingenjörsgänget. det skulle 
vara spännande.  
 
12. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
Det öppnas ju massa möjligheter, just i att kunna ha en lätt överföring, man slänger in en 
modell och testar snabbt och uppleva vad man ser och känner på det. Jag tror faktiskt att det 
kommer göra mitt jobb mycket lättare. Det kommer bli roligare och man kommer få en helt 
annan känsla för projekten. Jag skulle vilja testa mycket mer. I vår bransch jobbar vi med fina 
pappmodeller och andra modeller, man ser det ofta uppifrån och man kollar på planer i 2D 
och det saknas det som VR har, man är ju faktiskt i ögonhöjd hela tiden, i gatunivå, det är ju 
så man ser projekten. Jag har jobbat i stora stadsplaner och det var mycket i 3D, och man är 
alltid nere i marknivå, det är det viktiga på något sätt, man vill ju vara där man kommer se 
projektet. Man ser det ju aldrig uppifrån. Då får vi en konstig perspektivförskjutning i vårat 
arbetssätt, så jag tror verkligen på att kunna gå ned och jobba med upplevelsen mycket mer 
och faktiskt använda det som ett verktyg. Man hade velat se att det är lika mycket 
skissverktyg som dagens verktyg, jag tror inte att vi är där att kunna jobba direkt i VR. Som 
att flytta någonting, ta bort något och dra någonting, det är nästa steg och då det börjar blir 
intressant att vara i den miljön. Då finns ju alla möjligheter att jobba med det på ett helt annat 
sätt. Jag ser verkligen fram emot nästa utveckling i det, jag är sugen på det och tror det 
kommer hjälpa till. Om alla lätt kan stoppa in modellen och titta en stund på den och sen gå 
tillbaka och tänka på det, då tror jag att det blir ännu mer ett verktyg här på kontoret.  
 
Respondent B – arkitekt/visualiserare 14/03/2017 

 
1. Vilken roll har du i ett tidigt skede? 
Det beror på hur man ser det. Ofta tidigt i projekt får jag någonting som är väldigt ofärdigt, 
och sen testar jag lite allt eftersom för att se vad det blir. Jag får ofta väldigt ofärdiga projekt 
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att visualisera så provar jag liksom deras första ide. Men jag har ingen aktiv roll och är inte 
med och skissar och så. Underlaget jag får väldigt grundläggande, ibland väldigt skiss-aktiga 
och i andra fall en helt färdig modell, det kan vara så att jag får en väldigt grundläggande 
modell. Jag försöker alltid vara med och ta reda på hur dom har tänkt. Jag är inte anställd för 
att vara med att gestalta, utan jag ska visualisera arkitekternas idéer och skisser. 
 

2. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en intern projektgrupp, 
under ett tidigt skede?  

Det är skisser och renderingar och 2D-ritnignar. Uppdragsansvariga brukar rendera enkla 
bilder för att visa lite vad som är tänkt. Vid bättre renderingar kan någon annan involverad i 
projektet gå över dem med en penna och ritar för hand på dem, det är ju mycket bilder och 
papper och pennor. Det är mycket både för att förmedla känsla och visa volymer, för att 
komma framåt i de tidiga skedena.  
 
3. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 
presenteras informationen 
Det har jag inte gjort här, men jag gjorde ofta det på mitt förra jobb. Ofta visat en rendering 
eller en bild. Dom säger vad dom tycker, dom ser ju inte hur saker ser ut på en fasadelevation 
så bilderna är viktiga där. Arkitekten vet ju inte hur deras förslag ser ut förrän de ser det på 
bild heller. Av samma anledning så kanske man inte visar upp det till en kund i ett läge, så gör 
man ju ett par såna omgångar innan man visar upp någonting.  
 
4. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
Ja, det händer ofta. Inte med kunder eftersom jag inte har någonting med kunder och göra här, 
men det gör det ju, det kan ju vara precis vad som helst som inte går fram, antingen som inte 
kommer fram till mig så jag missförstår och gör på ett annat sätt. 
 
5. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
I de flesta lägen har ju inte jag varit med på mötena när dom har ritat fram projektet och då är 
det väldigt ofta att dom förväntar sig att jag ska förstå rätt, vad dom vill få fram, men jag 
kanske inte ens grunddetaljerna. Jag jobbar rätt kort i alla projekt så jag är väldigt sällan med 
på skissmöten och sitter med och utarbetar i projekt. Jag kommer in lite efter det och det 
skulle ju vara bättre om jag skulle ha tid att vara med på alla möten. 
 
6. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 
3D-modeller? Isåfall vilka? 
Nej, det anser jag inte, det är en fråga hur mycket tid man har, om alla hade obegränsat med 
tid och vi var dubbelt så många personer med samma mängd projekt så skulle man ju kunna 
redovisa allt jättetydligt. men jag gör hälften av alla bilder som produceras här, andra halvan 
gör MIR i Norge. Till dem skickar vi en brief så dom vet vad vi vill få ut av bilden. Där 
missas ju saker såklart, dom har ju jättemycket att göra men det är inte mediumet som sådan, 
bild, det är inte det som är problemet. 
 
7. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande 
i ett tidigt skede?  
Idag när jag gör bilder ställer jag in hur vidvinklig den ska vara, hur man tittar, det är en fast 
vy som vi har bestämt, och det är inte säkert att det är så ögat, eller det är oftast inte så ögat 
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skulle uppfatta det. Det är väl det som är en kvalité med VR, du uppfattar det som ögat skulle 
fatta det.  
En personlig åsikt är att överlag i stadsplanering, så är det mycket torg. Vartenda projekt ska 
ha caféer och torg. Café i bottenvåningar och ett litet torg framför. Men eftersom det byggs ett 
torg för varje byggnad i Stockholm ungefär och förväntar sig att dom ska bli befolkade, det 
bor 12 personer i varje byggnad. alltså det säger sig själv, torgen blir tomma. Min poäng är att 
torgen nästan alltid är för stora överallt överlag. Skulle man se det i VR så tror jag att många 
arkitekter skulle se framförallt att man skulle göra många torg mycket mindre. I byggnader är 
det ganska styrt, lägenhetsstorlekar och sådär vill ju beställarna bestämma. Så i husbyggandet 
vet jag inte om det gör skillnad, men i stadsplanering kan det göra skillnad. 
 
8. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
Det krävs att det skulle vara så enkelt. Att det bara är att kasta in det i stort sätt. 
 
9. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Människan är bekväm, det funkade innan och varför ska vi hålla på med det där, speciellt om 
man är under tidspress. Att det går fort är en förutsättning.  
 
10. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare? 
Än så länge så är det ju hyffsat nytt, nu när det är hyfsat nytt så är det ju många som ännu inte 
har sett det. Så i det här tidiga stadiet 2017, tror jag att många beställare kan bli så tagna av 
upplevelsen att dom kan gå med på något för att dom blir helt till sig. Kanske sägare att det 
ser helt fantastiskt ut och säger ”kör på”, men om 10 år och alla har och är vana vid det kan 
det nog få en lite mer neutral roll. Då kanske folk faktiskt tittar och analyserar och ser det på 
ett annat sätt än nu när dom bara ser det och blir imponerade av upplevelsen. Vi visade en helt 
vit modell för en kund för några veckor sen och det tyckte han var helt fantastiskt. Det var 
stadsutvecklingsprojekt. Än så länge har det ju den effekten att folk kanske blir mer välvilligt 
inställda till projekten men så kommer det nog inte var om 10 år, då kommer det säkert vara 
så att man kommer använda det mer seriöst som ett verktyg. samtidigt så är jag också lite, 
trots att jag gillar teknik, så är jag också lite tveksam till vad man nu kan se som man inte kan 
se på skärmen. Tveksam, jag tycker att det är bra, jag vet inte hur bra det är, och det lär ju visa 
sig under de närmsta åren.  
 
11. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör? 
Ingenjörerna kommer ofta in efter att mitt jobb är klart, då ska mina bilder vara färdiga för att 
övertyga kund och allmänheten.  
 
12. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
Det beror ju på vad det dagliga arbetet skulle innebära, om det är det jag göra idag skulle jag 
inte använda det alls. Jag kommer däremot säkert få något projekt som ska användas till VR. 
Jag kanske har gett er en bild av att jag inte tror på det, men för min roll, om jag skulle 
visualisera i VR, om det var mitt uppdrag, då är ju VR väldigt användbart för mig. Men jag 
tror ju och hoppas att det kommer att användas. Jag tror att det finns väldigt många värdefulla 
aspekter som man kan få plocka från det, jag har inte bara riktigt sett det än.  
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Respondent C - ingenjör 15/2/2017 
1. Vad har du för roll i ett tidigt skede? 
Jag har en slags granskande roll. Glöm inte alla viktiga saker som sedan kommer i 
projekteringen ungefär. Det finns flera aspekter som man kan glömma om man utgår efter 
skisser. Det är inte alltid man är med i de skedena, men någon av oss ska vara det. På så sätt 
att man tar fram skissen och utvecklar konceptet men att man ändå har feedback. Så 
designmässigt kan det optimeras genom att man det blir lite lättare att bygga såhär men 
fortfarande 95 % lika snyggt, fast mycket lättare att utföra. Man försöker underlätta sådant. 
 
2. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell på kontoret idag?  
Modellen är väl att ingenjören ska vara med helt enkelt, i den processen. Men ofta mer som 
ett slags bollplank. Då ska man ta del av eller vara en del av det team som driver projekt 
vidare. Det kanske inte helt svara på frågan för processen är ganska oklar här. Det finns inte 
en supertydlig process där allting är glasklart. 
 
3. Hur ser samarbetet ut mellan arkitekt och ingenjör? 
Då är det inte tidiga skeden för mig längre, då blir det systemhandling och allt ingår vilket är 
vanlig projektering. Det finns tidiga skeden men det är för att bedömningen sker olika, alla 
kontor har olika termer för vad en handläggare är och vad allting är. För tidiga skeden så är 
det från när vi träffar kunden, ser vad behovet är. Vi ska inte börja med en skiss, vi ska börja 
med vad behöver denna platsen. Vad kan vi skapa för bättre samhällsstruktur genom att sätta 
något på denna tomma ytan till exempel då. Eller om man river någonting. Vad behöver stan 
här för att stadsutvecklingen ska bli positiv? Sen är det inte alltid det blir så, men det är 
ursprungstanken. Och sen då får man se hur det kan gestaltas. Sen är samarbetet mer 
rådgivande som jag sa nyss, kanske väldigt flummigt men jag är mer engagerad i bygglov.  
 
När vi har en idé och kunden är nöjd med idén, då måste man även delta i gestaltning från 
formgivning till hur det funkar att bygga. Ofta fram till bygglov så är det systemhandlingar 
som vi ska ta fram. Och jag vet inte om ni är helt med på vad det är, men systemhandlingar är 
som ett förfrågningsunderlag. Bygglovet måste ofta vara så välutrett så att man vet att alla 
mått är förankrade. Man har sin tomt och man måste veta att lägenheterna funkar på den yta 
som man tänkt och att schakt inte växer. T.ex. i ett projekt var det så att man gick igenom 
schakt och man ritade genom allting och då var det ju från en skiss som fanns, till Revit och 
sen satt man i en grupp och projekterade ihop med arkitekter.  
 
Sen blir det ju att ett team efter det, när man jobbar tillsammans med ansvarig arkitekt och en 
blandning av ingenjörer och arkitekter. De jobbar fram till 
systemhandlingar/förfrågningsunderlag som sen då leder till ett bygglov. Det kan se 
annorlunda ut men det är hur det ser ut just nu i våra projekt. 
 
4. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera på kontoret? I tidiga skeden. 
Mjukvarumässigt så förs alla anteckningar i OneNote av de flesta av oss. Alla kommer åt och 
kan se dem. Samma som att man egentligen sitter i Google Docs och skriver allt där. 
 
Vi delar upp tidiga skedena på programhandling, eller först någon slags generell skiss men 
den flyter in i programhandling rätt snabbt. En programhandling innebär att man 
programmerar tomten med en klar byggnad, vilka lägenhetstyper ska vi ha? Tvåor eller treor? 
Vi kan ha trapphus. Inte så mycket i detalj, som hur många schakt ska det vara utan mer såhär 
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ska vi generellt fylla huset med olika typer av ytor. Och samtidigt som man gör det så har man 
ett skal som man får form på också. Det här är viktiga element som man inte får förlora till 
nästa skede. Man kommer överens med byggherren eller kunden att det här är det som är 
viktigast, det här får ni inte förlora. Sen så blir det någon slags ram att jobba efter. Så kommer 
systemhandlingen och bygglovet, och sen så finns bygghandlingarna också. Dom har 
fortfarande samma principer som man har låst i programhandlingsfasen. Sen kommer saker att 
ändras men de viktigaste principerna är kvar. Det är ett sätt att kommunicera, både internt och 
mot kunden.  
 
Eftersom vi är ganska små så blir det att man tar det från dag till dag och att man jobbar rätt 
tajt och pratar mycket med arkitekten. Hur känner du med det här? Och så får man egna idéer 
och ibland så blir det bättre än vad de tänkt. Så det är väldigt mycket personbaserad 
kommunikation och en del internmöten också. 
 
5. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 
presenteras informationen?  
Pratar vi om idéfasen så är det ju ofta arkitekterna som har en slags vision som de tillsammans 
tar fram. Då är det ju mycket mer att man ska presentera bakgrund först och inte såhär blev 
det. Av den anledningen tycker vi att man ska tänka på det här sättet och sen presentera tio 
olika anledningar som tillslut leder fram till den perfekta lösningen. Så man inte liksom bara 
går rakt på och visar hur snyggt det blev utan förklarar problemen och hur man angriper dom. 
Sen när vi tar vid i systemhandlingar innan bygglovet så blir det ju mer konkret och man har 
då ofta en ram som man går vidare på. I tidiga skeden presenterar vi mycket med modeller 
som man bygger upp, som man sen visar stillbilder av. Man gör en presentation av det. 
 
6. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
Ja det gör det, för man själv är så insatt i projektet och det finns ingen som kan det bättre än 
en själv när man sitter och ritar på det sättet man gör. Arkitekten och kontoret har bäst koll på 
helheten, medan de andra har koll på sin sak. Beställaren kanske har koll på övergripande 
grejer men inte riktigt detaljer, så det kräver bra verktyg för att visa det man vill säga. Ibland 
kan 2D-vyer säga allt för oss men inte för någon annan. Därför så kör vi ofta Revit för att 
förklara det vi vill säga. Men det är inte alltid uppenbart för alla andra, utan det är svårt att 
veta hur mycket som går fram och inte. 
 
7. Men på vilket sätt tror du att kommunikationen kan förbättras? 
Förutom att alla har VR? Någon slags enkelhet att ta till sig hur svårgripbart det är. Jag tycker 
det är jättebra med såna här program där man går runt i modellen. Det är svårt för nu slänger 
vi bara in en persons läge liksom, man kan ju inte gå runt och prata. Man går ju inte runt 
tillsammans pratar. Så det är ju inte perfekt än på något sätt. En person upplever någonting 
men de andra kan bara kolla på. På detta vis kan man förklara volym med, men inte allt 
tekniskt som detaljer och sånt. Det är mer en känsla av vad resultatet blir. Ta VR, det är mer 
upplevelsen av resultatet. Vad blir kvar när man dragit alla ventilationsdragningar? Vad blir 
resultatet när vi klätt in det? Det är inte alltid som man känner att man kan lösa tekniska 
komplicerade problem då det är svårt att greppa i 3D, 3D på det sättet i alla fall. CAD är 
lättast att använda mellan konsulter, men mellan beställare som det här gäller så kan det vara 
ett verktyg för dem att lättare visa på konsekvenser av tekniska problem. Visa hur det kanske 
funkar och släcka lite lager. 
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8. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 
3D-modeller? Isåfall vilka? 
Det gör det ju verkligen, för det är ju det här med hur lätt man tar till sig någonting. Av en 
2D-ritning får man inte känsla för rummet och vad innebär. Vad kommer att krocka? 3D-
modellen kan vara svår att orientera sig i. När man ska hoppa in i en Solibrimodell och allt är 
så tekniskt och färgkodat och lagermässigt så upplevs det som väldigt tekniskt. Det svåra är 
att få med allt på en gång på ett bra sätt. Att visa en konsult våra modeller är ganska lätt. Men 
nu pratar jag ju om systemhandlingsskedet här där jag är med, inte så mycket tidiga skedet.  
 
9. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande 
i ett tidigt skede?  
Får man en känsla för projektet så kan man visa på alternativ och vad det kommer innebära. 
Vad vill vi verkligen prioritera nu? Man kan få en känsla för bland annat takhöjden. Tror du 
säljaren uppfattar det här? Om man tänker kvalitet, vad kommer det att innebära för 
någonting? Just att testa olika alternativa lösningar och att få en bättre förståelse för dem, för 
det är så mycket som baseras på någon slags känsla. Man har sitt yrke och sin profession och 
det innebär att du ska förstå vad det innebär med två och sextio, två och fyrtio i takhöjd. Du 
läser på en 2D-plan och känner att här är det rymligt och här är det inte det. Skillnaden att 
istället kunna uppleva det. Vad vill vi uppnå och vad är de viktigaste kvalitéerna? Jag tror att 
man lättare kan komma fram till rätt alternativ, eller välja rätt alternativ när man kan se dem 
på ett mer likvärdigt sätt mot varandra. Fler kan ta beslut på samma grunder. Det blir lättare 
att visa och förstå varandra, och vad man pratar om. Samtidigt så blir beslutsunderlaget 
likvärdigt för både arkitekt och beställare, och det blir lättare att förstå vad det innebär för 
båda två. 
 
10. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt? 
Jag tror att två personer måste kunna använda det samtidigt. Att man ska kunna prata 
samtidigt och diskutera lösningar. Annars blir det bara "titta här hur känns det?". Men att 
kunna gå runt tillsammans och peka på saker och om man är i samma rum, så kan det lyftas 
från att vara något som bara är häftigt och en upplevelse. Det är ju verkligen en upplevelse nu, 
men jag tror att det verkligen kan komma upp på nästa nivå om två kan kommunicera i 
samma värld på något sätt. Det är bra som det är idag, men man skulle verkligen få nytta av 
att se varandra i en 3D-värld.  
 
11. Anser du att användbarheten är bra nog idag? 
Ja den är användarvänlig på så sätt att vi kan ha det som verktyg, det var ju väldigt 
användarvänligt tyckte jag. Så det var inga problem där, det finns liksom tillräckligt mycket 
verktyg nu för att kunna använda det som ett verktyg till vardags. Och det är jätteroligt att 
folk har använt det på kontoret även när ni inte är här för att testa olika saker. Så det är ändå 
lätt, det är användarvänligt nog nu för att ta till sig. 
 
12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Det är ju inget hinder men det vore ett stort plus att vara två. Men det skulle vara om man är 
rädd för att dra gränsen för vad som är snyggt nog för att visa upp? Fast det är inget stort 
hinder, mest bara att man inte själv är medveten om vad man släpper fram för modell, hur det 
ska se ut. 
Än så länge så är det fortfarande lite exklusivt, det finns på för få platser. Om till exempel vår 
beställare också hade VR på sitt kontor och vi kunde skicka över en modell till dom och fråga 
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om de ville kolla på något, och jag sen markerar någo osv. Om det vore en mer utbytbar 
plattform så kan jag tänka mig att det blir mer användbart. Det är inte det största hindret, men 
det tror jag skulle vara jättebra. Då kan man skicka till exempel samgranskningsmodeller i 
Solibri eller Tekla och se olika markeringar och sånt. Genom att kunna utbyta information och 
vara mera uppkopplade mot varandra, tror jag är ganska effektivt också. Nu är det mycket 
hindret att det finns inte mobilt på det sättet. Det kräver att folk kommer till en, det krävs att 
folk sätter upp det och lägger pengar på det. Och kompetens. 
 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare? 
Potentialen är verkligen stor men vad blir skillnaden sen? Mot innan? Det är svårare att 
uppskatta just nu, vi skulle haft en beställare som skulle provat lite nu tänkte vi, men han hann 
inte sen. Det vore bra att snacka med han efteråt. 
Jag vet inte riktigt hur de tänker, jag vet hur jag tänker med saker och hur man tar till sig 
information, men det är svårare att analysera hur dom tycker eller hur de upplever det. 
 
14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
Jättebra, utmärkt när man testar olika saker och konsekvenser av förändringar. När vi till 
exempel hade ett P-hus där vi hade olika mönster i fasaden, samtidigt satt det pelare för att 
täcka av. Det är som en slags öppen fasad fast vi sätter in tegelpelare för att skapa känsla av 
att det är ganska tätt ändå, men de får vara minst en viss yta för att det ska räknas som öppet 
enligt brandkraven. Vi skulle hitta en balans mellan brandkrav i öppenhet och en täthet som är 
snygg, och en fördelning som känns bra också så det inte bara är statiskt utan det ska kännas 
levande också. Det är svårt att bedöma det här när man sitter med elevationer, och då ska vi 
bedöma hur det känns när man går på gatan. När man går runt där istället, i miljön, så blir det 
jättestor skillnad, typ ”här känns det jätteöppet”, eller ”här måste det läggas in fler pelare för 
att det ska kännas bra”. Vi orkade inte fixa material eller någonting, men man kände 
volymerna och man förstår hur öppet det känns, eller tätt. Man ser ganska tydligt att det 
behövde inte vara så tätt för att det ska upplevas tätt. Så det var jättebra verktyg där för att 
hitta balansen för att sedan gå vidare. Det är väldigt stor skillnad att se det i 2D i jämförelse 
efter. Så det var ett väldigt bra verktyg för att få förståelse för hur det blir på riktigt. Det är det 
som är skillnaden. 3D är ju bra när man liksom ser på saker, man får en känsla för hur det 
sitter ihop med varandra, men inte hur det sitter ihop med verkligheten eller hur man upplever 
det som slutanvändare av ett hus. De som går på gatan, hur ser det faktiskt ut? Man tittar ju 
inte på ett hus ur den perfekta vinkeln, utan man tittar ju på huset man står jämte istället. Det 
kanske är olika vinklar en bit bort, men den vyn är riktigt häftig när man istället tittar runt på 
det istället för att titta statiskt. 
 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
Typ nu provar jag någonting lite snabbt och det funkar eller funkar inte.  
Då är det väldigt mycket i fasadarbete. När man sitter och arbetar med större volymer som är 
svåra att greppa hur de kommer att uppfattas. Uppfattar man en typ av fasad som sitter tjugo 
meter upp? Syns det ens? Vad blir verkligheten av ens ide?  
 
16. Hur tror du att VR kan underlätta vid byggnadstekniska beslut? 
Jag tänker hela tiden på vad det innebär för rummen, till exempel hur mycket 
ventilationsdragningar som är fula och som någon annan kanske inte ser problemet med. Vi 
vet att det kommer bli fult, så hur kan vi undvika det med en annan lösning istället? Så visar 
man hur fult det kan bli och visa hur man kan göra istället.  
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Ofta är det kommunikationen med arkitekt bra nog. Så det är ganska lätt att kommunicera 
utan VR tror jag, då är det mer en 3D modell så man förstår hur projektet sitter ihop. Klart det 
finns fördelar, men det är inte lika dramatiskt som det är mellan olika skilda discipliner eller 
mellan beställare och arkitekter, där man behöver tydligare verktyg för att kommunicera. Här 
snackar vi samma språk att prata med hjälp av 2D fungerar bra. 
Jag försöker tänka på koncept som är lite svåra, ett exempel är ett bostadshus där vi har 
lutande fasader och lutande tak och ska byggas i trä. Planerna kommer då att förändras, vad 
innebär det att planerna trappas av? Hur kommer det va? Det är tekniskt komplicerat men jag 
tror inte att VR hade hjälpt. Men med VR ser man ju hur det kommer se ut och hur det 
kommer kännas i rummet, och ska till exempel väggen vara sned där inne också eller rak för 
att det känns skumt? Är det en vinst eller inte? Men det är ju inte riktigt en samordning oss 
mellan, det är mer att man kan känna in någonting. Det är känslan som är svårare att få fram 
med en 2D-sektion eller 3D modell. 
Dock löser man ju inga tekniska saker för att man ser det i VR. Man ser ytorna, men man 
gräver inte ner sig och kollar på bultarna för att komma på något magiskt. Det blir nog mer 
yta och volym. 
 

Respondent D - ingenjör 15/3/2017 
1. Vilken roll har du i ett tidigt skede? 
Det är inte alltid vi är med i tidiga skeden, vi ingenjörer. Så ofta inte så stor roll, men här 
försöker vi att engagera oss tidigare. Så det är något projekt som jag är med i nu, det är tidigt, 
jättetidigt. Dom sitter och skissar. Men, då gör jag ju inte så mycket konkret egentligen. Jag är 
mest med på möten och tycker lite sådär. Jag producerar inte så mycket utan tanken är att jag 
ska följa projektet, det lönar sig mycket om man har sätt det från början och förstår. 
 
 2. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell på kontoret idag?  
Det är nog dåligt med specifika metoder och modeller faktiskt. Vi kan jobba med lite vad vi 
vill och vad man tycker är bra. Man får ju kasta sig in i det, så det är inte så strukturerat. Men 
vill man lära sig något och gå kurser så är det bara att köra, men det finns ju inget uppsatt att 
”såhär jobbar vi på kontoret” med just det här. Det finns lite inom SketchUp, eller då är det 
viktiga mer att det ska se likadant ut när det presenteras, kanske inte hur man kommer dit för 
det är ganska många som skissar i SketchUp eller Rhino till exempel. De jobbar i vad de 
känner sig mest bekväma med, det är mer slutresultatet som ska se likadant ut, 
presentationsmässigt. 
När vi kommer in och vi tar upp det i Revit så är vi lite mer styrda. Då har vi gjort en mallfil 
hur vi ska jobba, och lite mer strukturerat. Men innan dess i de tidiga skedena så är det nog 
inte det. Det är väl ungefär till bygglov som vi drar in det i Revit, vi kör bygglovet och 
förfrågningsunderlaget men innan det så skissar dom i SketchUp eller Rhino. 
 
3. Hur ser samarbetet ut mellan arkitekt och ingenjör?  
Det är ju inte så många projekt där ingenjörer har varit inblandade i, i de tidiga skedena 
egentligen. Alltså det är inte så mycket samarbete egentligen, men vi försöker ändra på det nu 
så det blir mer samarbete eller mer att vi är med tidigt. 
 
4. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en intern projektgrupp, 
under ett tidigt skede?  
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Det beror på vilken arkitekt som är med, vad den sitter i för verktyg, typ SketchUp eller Rhino 
eller papper och penna. Det kan variera. Sen använder inte vi något emellan oss, mellan 
arkitekterna och ingenjörerna, då är det mer tycka och prata. 
 
5. Anta att du sitter i möte med beställaren och visar upp ett förslag ni jobbat fram. Hur 
presenteras informationen?  
Det är ganska styrt med våra mallar. Eller det beror på vilket skede det är, i de tidiga skedena 
är inte vi med så mycket utan då är det mer ansvarig arkitekt. Men om det är en riktig 
presentation så är det ganska styrt på hur vi gör med InDesign och hur det ska se ut på vissa 
sätt och sådär. Men om det bara är avstämningsmöten, då kan det nog variera jättemycket hur 
vi visar och allt från bilder i modeller eller bara prat, eller 3D printat modell.  
 
6. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
Det kan det säkert vara, men vi ingenjörer är inte med så mycket. Inte när det är så tidigt i alla 
fall. 
 
7. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
Jag tror att man alltid kan förbättras, det kommer som sagt nya grejer. Nu kommer VR vilket 
är ett steg i riktningen där man kan visa mer än vad man tänkt än bara att snacka för sig och 
visa annat. 
 
8. Anser du att det finns begränsningar med att förmedla information via ritningar och 
3D-modeller? Isåfall vilka? 
Ja men absolut, en ritning som är platt kräver ju mycket tolkningsförmåga för den som 
åskådar den. Så det finns det ju begränsningar. Har man en fysisk 3D modell så blir det 
mycket tydligare hur det ser ut, för det är ganska många i vår bransch som är väldigt dåliga på 
att läsa ritningar. Sen finns ju visualiseringar som gör det lättare. 
 
9. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra beslutfattande 
i ett tidigt skede?  
Det tror jag det kan göra. Man får ju bra känsla och som sagt, det är ju svårt och även svårt för 
oss att fatta hur stort är ett rum egentligen. Hur hög är en byggnad? Jag tror att det kan hjälpa 
att testa i projekt och internt och se hur det kan funka. Så får man väl se hur mycket man kan 
använda det till, i början är det säkert en sån där wow faktor. Det är lite häftigt... 
 
10. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
Det ska gå smidigt och ganska snabbt att få upp det man vill visa. Det känns hyffsat nu när 
man tittat och testat, det är bara att ta en modell och slänga in så är man där. Men sen ska man 
visa det...det är ju internt då...men ska man visa det för någon så vet jag inte, då kanske man 
behöver höja nivån lite för att det inte bara ska vara hypat. 
 
11. Anser du att användbarheten är bra nog idag? 
Jo det tror jag. För oss internt är det nog jättebra, bara att känna av att ”jaha är det såhär det 
blir”. Såhär stort, såhär trångt. Jag tror även att vi skulle kunna sälja projekt på det idag också. 
Häftigt att visa upp det när någon beställare är här. Jag tror att det kommer att användas 
mycket framöver. 
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12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Det får inte bara vara fräckt. Det måste vara ganska enkelt och det är svårt att se alla fördelar 
med det nu när vi inte använder det skarpt egentligen. Men man måste ju få ut någonting av 
det. Samma sak med 3D-skrivaren vi har, det är ju bra när vi väl gör det men det sker väldigt 
sällan. Jag vet inte om det är för jobbigt eller om det tar för lång tid. Blir det ett hinder eller 
tar för mycket tid så blir det segt. 
 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med beställare? 
Den tror jag är bra. Om man kan visa projektet och de kan verkligen förstå hur det ser ut. Det 
tror jag. Inom en framtid så tror jag att det kan bli ganska bra. 
 
14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
Det kan säkert också vara bra, det är inte alltid vi förstår vad arkitekterna menar och tänker. 
Får man upp det i VR så har man nog kommit ganska långt innan så då har man nog ganska 
bra koll, får vi hoppas. Så man kan ju säkert gå in och kolla kanske svåra möten eller svåra 
grejer och se om det verkligen går att lösa. Men man får ändå slita för att det ska bli en 3D 
modell, då är man liksom där ändå, lyckas man inte modellera det så har man problem. 
 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
Vi som ingenjörer som är med i sena skeden, då är mycket låst, men det är väl kanske om man 
skulle 3D-samgranska i VR. Men det hade kanske kunnat vara bra att ha en sammanslagning 
av modellen med alla discipliner för att se hur trångt det är, installationer osv. 
 
16. Hur tror du att VR kan underlätta vid byggnadstekniska beslut? 
Det kan vara bra om alla kollar på samma sak, när man har 3D modeller att jobba i så är man 
ju lite där ändå. Så det känns som man har tagit ett ganska stort steg från 2D-ritningar till 3D, 
frågan är hur mycket det ger att stå i VR. Jag tror att det hade varit bra att kolla mer utrymmen 
och sådär, det tekniska ritas kanske inte lika detaljerat att det ges sådana fördelar. Men det är 
ofta man tänker, oj kommer detta att fungera? Hur mycket plats? Tillgänglighet? Hur trångt är 
det här nu, i till exempel en lägenhet? 
 
Respondent E - beställare 23/3/2017  

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
Jag handlar upp och genomför projekt åt våra hyresgäster på olika sätt. Dels gör vi mindre 
hyresgästanpassningar men sen bygger vi även nytt, bygger om och river. Så det jobbar jag 
med – upphandlingar och utförandeskedet med kontroller och liknande. Uppföljningar 
ekonomiskt, miljö…arbetsmiljö. 
 
2. Vilken roll har du i ett tidigt projektskede? 
Det är våra förvaltare som har hyreshästkontakterna. Men sen är vi med som bollplank så man 
inte landar in det byggtekniska helt galet helt enkelt. Det är väldigt olika hur pass inblandade 
vi är. Vi är med och bedömer kostnader så i tidiga skeden. Det är en viktig fråga för det sätter 
ju hyran.  
 
3. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell i projekt idag? 
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Vi har egentligen ingen tydlig arbetsmodell på det viset nej, det har vi inte. Tidigare ingick vi 
i koncernerna, men som ett helt fristående dotterbolag. Nu jobbar vi som ett Castellum. Och 
vad jag vill komma med det nu då är att nu är vi i det skedet att vi kommer att ta fram 
affärsmodeller och processer hur vi ska jobba. Vi ska ISO certifieras inom kvalitet och miljö 
och då följer att man måste ha ett tydligt arbetssätt för att hantera alla utmaningar. Så vi har 
det inte idag men det är på gång. 
 
4. Hur ser samarbetet ut med arkitekt och ingenjör? 
Vi anlitar arkitekter för att titta på vad vi kan göra med olika lokaler ihop med hyresgästen. Vi 
jobbar både med befintliga lokaler och tittar även på nyetableringar, vi utvecklar även nya 
projekt. Så dom är ju med i tidiga skeden och tar fram skisser och sånt där också. 
 
5. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en projektgrupp, under ett 
tidigt skede? 
Det är ju mycket skisser. Vi jobbar inte speciellt mycket med 3D modeller, det förekommer 
dock. Man kan välja att ha kvar ritningarna i datorn men sen kan man ju skriva ut dem också. 
Men vi jobbar väl ganska traditionellt fortfarande. Det är bilden av oss. Det beror på vad vi 
gör, men ibland är vi med i markanvisningstävlingar och då anlitar man ju arkitekter i 
parallella uppdrag. Då jobbar man kanske mer med visualiseringar och liknande. Så det 
förekommer också. Det återkommer 3D modeller men det är ingenting som vi jobbar med 
dagligen. 
 
6. Anta att du sitter i möte med arkitekt/ingenjör och de visar upp ett förslag de jobbat 
fram. Hur presenteras informationen?  
Det kan vara allt ifrån volymskisser och 3D modeller också, men sen kan det vara vanliga 2D-
ritningar. Ofta en kombination. 
 
7. Uppstår kommunikationsproblem? Beskriv gärna! 
Det finns ju generellt inom branschen, så ja det förekommer. När man jobbar med bra 3D-
underlag så kan det förmedla en känsla på ett mycket bättre sätt än om du jobbar med 2D-
ritningar. 
 
8. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
Det är klart att det kan bli tydligare. Det blir en mer målande bild om du jobbar med 3D 
modeller och visualiseringar. Absolut. 
 
9. Anser du att det finns begränsningar med att kommunicera information via ritningar 
och 3D-modeller? Isåfall vilka?  
Begränsningar? Nej du kan göra hur mycket som helst! Det finns det absolut inte. Det är ju 
tiden och pengarna som avgör det. Vi väljer väl inte att använda de hjälpmedel som finns alla 
gånger. Vi tycker att tal och skrift räcker ibland för att beskriva saker och ting.  
 
10. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra 
beslutfattande i ett tidigt skede? 
Jo men det kan ju vara direkt avgörande. Vi har ju ofta problem, eller uthyrarna har ju ofta 
problemet att de ska åka ut till en tom lokal som kanske till och med är utriven, det finns 
varken golv, väggar eller tak. Så ska man försöka göra en försäljning utav det. Kan du istället 
då bygga upp lokalen i en 3D-modell och låta kunden titta så kan du visa hur det kommer bli. 
Eller du kanske gör både och. Du åker ut till en tom lokal och visar att såhär ser det ut idag, 
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men det här kan vi skapa till er. Då blir det liksom en wow-effekt. Så det kan man absolut 
använda i försäljning. Och det tycker jag att vi gör alldeles för lite. Det är klart att det kan 
underlätta genom att kommunicera med VR. Arkitekter har ju lättare att kanske presentera 
sina idéer för en fyrkantig och trög ingenjör. Det är inte alltid man förstår deras visioner 
liksom. Men jobbar man på det sättet så blir det ju tydligare. 
 
11. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
Jag tror att man kan använda det effektivt redan idag. Alla arkitektkontor jobbar ju inte med 
visualiseringar på det viset. De är inte snabba nog och kostnadseffektiva nog att ta fram detta. 
Men sen vet vi att det finns specialiserade kontor som jobbar med det, som gör det på ett 
väldigt bra sätt. Men vi väljer ju att inte nyttja det. Sen är det ju liksom att folk har ju rätt 
mycket att göra idag också, så många gånger är det tiden. Det finns liksom inte tid. 
 
12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Det är ju lite för enkelt att säga tid och pengar, men det är ofta där det landar. Tillgång till det. 
Duktiga firmor som jobbar med det liksom. Det finns ju i begränsad upplaga, tror jag i alla 
fall. Det finns nog sällan tid. 
 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
Det finns väl en jättepotential. Det är jag ganska övertygad om. Det är inte alltid man behöver 
ta fram ”flashiga” ritningar, utan man kan jobba med referenslokaler. Vi ska bygga om 
våningen ovanför här, och vi har precis gjort iordning denna lokalen. Då kan man ju utgå från 
något som redan finns. Det är redan en fullskalig 3D modell. Det är också ett sätt. Vi har ju ett 
stort bestånd i Jönköping och då kan man åka och visa lokaler istället. ”Det här kan vi göra åt 
er, fast på ett annat ställe”. Men har man något som inte finns så är det givetvis ett bra 
hjälpmedel. 
 
14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör? 
Då kanske man inte nyttjar det på samma sätt. Tidigare skeden är ju mer odetaljerade. Då vill 
du måla upp grovhuggna bilder av vad man skulle kunna åstadkomma. Så det kanske är färre 
användningsområden. 
 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet?  
Just 3D-projektering och när man har dåligt med utrymme, då är det givetvis bra att kunna rita 
upp det som det kommer att kunna bli. Då kan man använda det till kollisionskontroller. Är 
det vissa specifika yrkesgrupper som ska göra ett antal arbeten så kan det vara bra att gå in 
och titta och se vilka förhållanden de har till varandra liksom. På en väldigt detaljerad nivå, 
det finns absolut möjligheter till det här det tror jag. 
 

Respondent F – Beställare Jönköpings Kommun 24/3/2017 
1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
Egentligen är det att fördela arbetet här inom avdelningen, sen har jag ju mycket kontakt med 
politiker osv. Det är dem som är våra uppdragsgivare och dom vill ju säkerställa att dom 
uppdragen dom ger till oss genomförs. Det i sin tur gör ju att vissa frågor är viktigare än andra 
och då tar jag en mer aktiv roll. I vissa enskilda projekt. Vi ska bygga en arena, vid jordbron, 
och fram tills nu så har jag egentligen varit den som har hållt i hela det projektet från 
fastighetsavdelningens sida. Jag har sett till att ta fram FU och handlat upp arkitekten, tagit fram 
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utrymningsmaterial, fått fram kostnadsberäkningar, sett till att det kommit fram 
markundersökningar osv. Men vi har ju begränsade resurser så ibland får jag ju gå in och täcka 
det också då. Så är det ju att försöka se till att alla dom uppdrag som vi blir tilldelade genomförs 
på olika sätt.  

2. Vilken roll har du i ett tidigt skisskede? 
Jag ska egentligen inte ha någon roll där. Min roll är ju egentligen att ha en dialog med 
förvaltningarna, deras förvaltningsledning och se vad finns det för behov utav investeringar 
för kommande år. Vår organisations roll i tidiga skeden är att vi begär in dokumentation från 
förvaltningarna för programskrivningar. Dom ska skriva ett skriftligt dokument för vilka 
funktioner vill dom ha, vilka utrymmen dom behöver, vad är det för verksamhet som ska 
bedrivas osv. Vi beställare tar denna dokumentation och skickar en beställning till arkitekten 
att skissa upp utifrån det skriftliga programmet. Så det kan jag ju säga att det är ju vår roll 
inom avdelningen, att i dom här tidiga skedena att ta fram utrymningsskisser, men samtidigt 
måste vi ju titta på andra möjliga myndighetskrav. En förstudie är inte bara att ta fram skisser 
på ett nytt hus, det handlar om att reda ut alla runtomkring för att säkra upp så att den byggrätt 
som vi planerar kan genomföras, med hänsyn till alla myndighetskrav.  
 
3. Utgår du efter någon konkret arbetsmodell i projekt idag?  
Vi har dokumenterar i kommunalsystem, vem som gör vad, men det är ganska förenklat. Sen 
är det ju en dialog tillsammans med myndigheter angående vilka utredningar som behöver 
göras inför varje projekt. Ofta har vi en byggrätt färdig, det finns en färdig detaljplan. I 
projektet vi håller på med nu så planerar vi en jättestor förskola i Djupadal. Vi drar igång en 
planprocess och vi ska göra de utredningar som krävs för att man ska kunna ta fram en 
detaljplan. Så just dom här tidiga skedena , det är mycket med att säkra byggrätter kan man 
säga.  
 
4. Hur ser samarbetet ut med arkitekt och ingenjör?  
Vi har ju ramavtal med arkitektfirmor, eller tre stycken som är rangordnade. Dom är 
upphandlade så att vi kan göra avrop på dem löpande, enligt ramavtalet då. Sen för vissa 
specifika projekt är det som vi pratade om med jordbron, fotbollsarenan vi ska bygga, där vill 
vi ha specifik kompetens, som vi inte kravställt i ramavtalet. Därmed gör vi en separat 
upphandling så vi får specifik kompetens för det projektet, jag menar det avlastar oss, har vi 
några som har ritat fem andra fotbollsarenor så vet dom vad det finns för fallgropar och 
möjligheter. Dom har kompetens och vi slipper att läsa in oss på det. Det är jätteviktigt att se 
till att vi kravställer på rätt sätt så att man får rätt kompetens från arkitekten. Det gäller att 
omvandla våra skriftliga instruktioner till en ritning helt enkelt.  
 
5. Vad använder ni för verktyg för att kommunicera inom en projektgrupp, under ett 
tidigt skede?  
Vi har iBinder vilket är en projektplattform. Vi måste handla upp våra projekt enligt LOU och 
där publicerar vi via iBinder som kopplas ihop via ett upphandlingssystem som heter Visma. 
Alla handlingar finns där, och det är också ett verktyg när vi gör upphandlingar. Det är vår 
projektplats. Det finns ju olika typer, pärm kallas det för, det är principiellt pärmar på en 
bokhylla, det finns olika pärmar, en förstudiepärm, projekteringspärm, upphandlingspärm, 
byggpärm. Precis som en bokhylla. Det är våra verktyg och de är rätt så etablerade. 
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6. Anta att du sitter i möte med arkitekt/ingenjör och de visar upp ett förslag de jobbat 
fram. Hur presenteras informationen?  
Dom brukar köra just presentationer som du säger genom att visa PDF:er. Men det beror på 
vilka skeden det handlar om, en del arkitekter ritar fortfarande med penna. Ofta ritar dom med 
olika CAD-verktyg och sen tittar man på ritningar. 
 
7. Uppstår kommunikationproblem? Beskriv gärna! 
Det beror på, det är svårt att förmedla information. Jag är inte så aktiv i projekten på det sättet 
kanske, men har vi varit tydliga förenklar det samarbetet. Nu bygger vi en hel del, så vi vet ju 
vad vi vill ha, när de blir problem då, det är väl att om man arkitekten inte riktigt har kolla på 
vad vi förväntar oss, så blir massa omtag för att dom inte gör det vi förväntar oss. Det kan ju 
vara om dom inte är tillräckligt erfarna eller om de inte har kompetens inom området osv. 
 
8. På vilket sätt anser du att kommunikationen kan förbättras? 
Vi har samrådsmöten, där tar man upp alla dom frågorna. Där så vi jobbar på 
projekteringsmöten, sen handlar det väl om hur man visualiserar saker i så fall. Alltså hur 
tydligt är det, vad det finns krockar och brister osv.  
 
9. Anser du att det finns begränsningar med att kommunicera information via ritningar 
och 3D-modeller? Isåfall vilka? 
Begränsningar är väl just det att se, är man i 2D är det svårt att se vart det krockar någonstans. 
 
10. Hur tror du möjligheten att uppleva rum och skala i VR kan förändra 
beslutfattande i ett tidigt skede?  
Alltså jag tror att det är lättare att visualisera, lite som du är inne på, man får ju en bättre bild 
över slutresultatet i ett tidigare skede egentligen. Så att det blir tydligare för både för dem som 
kan ritningar och dom som inte är så erfarna. Man måste ha förståelse. Vi har 
verksamhetsföreträdare som jobbar med lokalplaneringsfrågor och frågan är om dom har 
förankrat projektet tillräckligt väl i sin organisation. Det är i så fall där informationsbristerna 
kan finnas.  
 
11. Vad tror du krävs utav VR för att det ska kunna användas på ett effektivt sätt?  
Det är förstått att det finns jättebra exempel, i Göteborg har dom ju ett helt rum med projektor 
så man kan se det storskaligt (CAVE). Det verkar ju bra, jag tror mer på att alla ser samma 
sak, och kan peka på samma punkt. Därför tror inte just så mycket på just HMD. 
 
12. Vad tror du det största hindret med VR kan vara? 
Alltså, jag vet knappt hur det funkar men problemet är om man inte har samma bild, man inte 
pekar på samma punkter och om det finns möjligheter och begräsningar där då. Samlar man 
både el, VVS och bygg och så vidare där alla ser samma bild, och man kollar inte på olika 
punkter osv. Det ökar tydligheten tror jag.  
 
13. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med arkitekt? 
Nej men jag tror att det skapar en, lite som vi var inne på, att det skapar en bättre möjlighet att 
se eventuella brister och frågetecken genom att du skapar en virtuell färdig byggnad. 
Beroende på hur noga den görs, ser man ju också om det finns någon brister i konstruktionen 
eller så då, eller i planeringen.  
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14. Vilken potential anser du att VR kan ha i kommunikation med ingenjör? 
Jag tror att det är tydligare för icke-ingenjörer. Vi handlar upp och det finns alltid brister i 
underlagen på ett eller annat sätt. Dels att man kanske missat saker i den skriftliga 
beskrivningen, man kanske har bommat någonting, skrivit det dubbelt, skrivit krav på 
någonting där och någonting på ett annat ställe så att kommunikationen mellan den skriftliga 
dokumentationen och ritningsunderlaget. Det kommer man nog inte ifrån, trots dom här 
virtuella modellerna. För de ska ju fortfarande tas fram en skriftlig beskrivning också, och den 
har också betydelse när vi handlar upp. Den har högre rang än ritningsunderlaget så det gäller 
ju att hantera även den frågan. 
 
15. Antag att du är väl insatt i hanteringen utav VR, på vilket sätt tror du att du 
personligen hade använt det i det dagliga arbetet? 
Jag skulle kunna visualisera för både politiker och dom brukarna som ska använda det och 
kommunicera med media. Vi får fram renderade modeller och det är det som väcker intresset. 
Får vi bara en platt ritning så blir ju inte den så himla häftig. Utan det är ju dom där vyerna 
som väcker mest intresse. Och i de tidiga skedena är det ju framförallt gatuvyer som är 
intressant.  


