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Förord 
 
 
Detta examensarbete är skrivet som ett sista arbete i min utbildning vid lärosätet Luleå tekniska 
universitet. Det har varit roligt, lärorikt och en bra avslutning på många fina år i Luleå. Stort tack till alla 
de som varit involverade under min studietid och i mitt examensarbete.  
 
Extra stort tack vill jag ge till Anders Lisspers, Kristian Svensson samt övriga involverade från WSP. 
Utan den kunskap och de kontakter som delgetts hade inte samma resultat varit möjligt att nå. Även ett 
stort tack vill jag ge till Gustav Jansson som varit min handledare under arbetets gång.  Gustav har gett 
mig det stöd som varit nödvändigt för att nå ett så bra resultat som möjligt.  
 
Alla som ställt upp vid de intervjuer som utförts i samband med detta examenarbete har min djupaste 
tacksamhet.  
 
Sist vill jag även tacka Jacob Brismo för något han sa som jag tagit med mig och tycker att alla borde ta 
del av:  
 
”Har du en idé som du tror på så kommer du att lyckas” 
 
Tack vare detta slutade jag leta efter vad andra ville att jag skulle göra och istället fokusera på vad jag ville 
göra. Hade jag inte gjort det hade jag nog aldrig fått skriva om ett ämne som intresserar mig lika mycket 
som VR.  
 
Luleå i december 2016 
 
Hampus Hugoson  
 
  



III 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker hur VR-verktyg kan användas för att skapa bättre förutsättningar för 
personer med funktionsnedsättningar. Bakgrunden till undersökningen är att i Sverige finns det 
närmare 1,5 miljoner människor som lever med funktionsnedsättningar. Det kommer med jämna 
mellanrum nya direktiv från bland annat den svenska regeringen och EU för att de funktionshinder som 
finns ska överbyggas. Samtidigt så håller VR-tekniken på att utvecklas i en rasande fart  Huvudfokus för 
VR-verktyget har varit HTC Vive och den funktionsnedsättning som varit i fokus har varit nedsatt 
rörelseförmåga i form av att vara rullstolsburen.  
 
Syftet har varit att ta reda på i vilken mån de som arbetar med projektering idag är medvetna om de 
behov som funktionsnedsatta har och hur de arbetar för att säkerställa att dessa behov tillmötesgås. 
Syftet har även varit att undersöka hur VR-verktyg likt HTC Vive kan användas för att skapa bättre 
förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Undersökningen har skett genom att via 
studier inhämta teori som sedan jämförts med resultat från en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien 
har bestått av intervjuer med sex personer som på något sätt jobbar med projektering av byggnader och 
annan bebyggelse. Under dessa intervjuer har de som deltagit vid intervjun även fått testa på att röra sig i 
en VR-miljö med en rullstolsburens förutsättningar. Denna VR-miljö samt funktionen att röra sig med 
en rullstolsburens förutsättningar har utvecklats i samband med detta examensarbete.  
 
Resultatet analyserades och slutsatserna blev att det finns en medvetenhet gällande funktionsnedsatta 
och tillgänglighet hos de som arbetar med projektering idag. Denna medvetenhet grundar sig 
huvudsakligen i de lagar och regler som finns gällande byggande och tillgänglighet. Det virtuella verktyg, 
som HTC Vive, kan bidra med är att verifiera att det som byggts verkligen fungerar ur 
tillgänglighetssynpunkt. VR-verktyg kan även bidra till en förståelse för hur det är att leva med en 
funktionsnedsättning. Detta kan i sin tur leda till utveckling i byggprocessen med hänsyn till 
tillgänglighet, vilket skapar en mer universell design. För att det ska kunna slå igenom och börja 
användas i praktiken behöver verktyg tillverkade av professionella utvecklare utvecklas, till exempel av 
Autodesk.  
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Summary 
This master thesis examines how VR-tools can be used to create better conditions for people with 
disabilities. The background is that in Sweden there are nearly 1,5 million people who live with 
disabilities. Periodically it comes new directive inter alia from the Swedish government and EU so that 
disabilities can be overcome. At the same time is VR-technology under development. The studies main 
focus of the VR-tool has been HTC Vive and the disabilities that have been in focus is reduced mobility 
in the form of being in a wheelchair. 
 
The purpose with the research has been to find out in which extent are those involved with designing of 
buildings are aware of the needs of the disabled and how these needs are met. The purpose has also 
been how VR-tools like HTC Vive can be used to create better conditions for people with disabilities. 
The study was done by obtaining theory that was compared with results from a qualitative interview 
study. The interviews were done with six people who somehow works with designing of buildings and 
other settlements. During these interviews has those who participated also been able to test a VR 
environment with a wheelchair bounds conditions. This VR environment and the ability to move with a 
wheelchair bounds conditions have been developed during this master thesis. 
 
The results were analyzed and the conclusions were that there is an awareness regarding disabilities and 
availability of those working with projection. This awareness is mainly based on the laws and rules 
regarding construction and availability. The tools like HTC Vive can contribute by verifying that what 
has been built really work from an accessibility point of view. VR-tools can also contribute to create an 
understanding of what it is like to live with a disability. This can in turn lead to new thinking in creating 
a universal design taking accessibility into account. To be implemented, proper tools need to be created 
by professional developers, for example, Autodesk.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Varje dag stöter en stor mängd människor på objekt som ofta tas för givet då det är en naturlig del av 
vardagen. Ett exempel på detta är trappor. En trappa är det sällan någon som reflekterar över. Genom 
att sätta den ena foten framför den andra passeras trappstegen ett i taget tills trappan är förbipasserad. 
För andra människor hade denna trappa lika gärna kunnat vara en ravin. Det vill säga ett oöverstigligt 
hinder.  
 
I Sverige lever cirka 560 000 människor med någon form av nedsatt rörelseförmåga 
(Brandskyddsföreningen, 2013). För en person som lever utan de problem som en funktionshindrad 
kan uppleva är det svårt att fullt ut förstå hur dessa problem påverkar det dagliga livet. Genom att 
visualisera vilka problem funktionsnedsatta har i sitt vardagliga liv för personer som arbetar med bygg-
/tillgänglighetsfrågor skulle dessa personer kunna bidra till ett nytt tänkande kring tillgänglighet som 
fokuserar på att lösa tillgängligheten och inte bara uppfylla krav. 
 
I Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning står det bland annat att människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället och ta del av dess funktioner (Socialdepartementet, 
2011). Enligt Socialdepartementet (2011) är otillräcklig tillgänglighet det viktigaste hindret som behöver 
överbyggas. Med den ökande livslängden hos befolkningen förväntas dessutom andelen 
funktionsnedsatta öka, då antalet funktionsnedsättningar ökar i relation till befolknings ålder. 
(Brandskyddsföreningen, 2013; Moore, 2014; Rodriguez och Mahani, 2011; Svensson, 2012). Dessutom 
sker en urbanisering  vilket ställer allt större krav på tillgänglighet i de städer där förtätning sker. Detta 
gör att koncept som strävar efter universell design, där utformningen är tänkt ska vara bra för alla 
människor, blir allt mer aktuella (McGuire et al. 2006).  
 
Ett verktyg som skulle kunna bidra till ett mer tillgängligt samhälle är Virtual Reality (VR). VR kan 
användas för att undersöka tillgängligheten av en miljö redan innan den blivit byggd (Kamieth et al. 
2010). På senare tid har VR börjat få allt mer uppmärksamhet. VR är en datorgenererad miljö i vilken 
en eller flera användare kan närvara i och på naturliga sätt interagera (Nilsson. A, 2000).  
 
Warwick et al. (1993) beskrev under tidigt 90-tal hur VR exempelvis kan användas för att skapa en 
modell som simuleras så att endast rörelse tillåts över lätt lutande plan, likt som för en rullstolsburen. 
Trots att denna teknik funnits i flera år är det först på senare tid om VR börjat bli allt vanligare. Detta  
på grund av att den teknik som var tillgänglig inte kunnat ge tillräckligt med nytta i förhållande till vad 
det har kostat.  
 
Idag finns det VR-hjälmar som erbjuder en känsla av att faktiskt vara inne i VR-miljön rent kroppsligt 
(de la Peña, 2015). Inom VR går det att skapa samma förutsättningar som för en rullstolsburen och kan 
då användas för att utreda en miljö ur en funktionsnedsatts perspektiv. Detta då VR hanterar en 
koppling till människan där det måste finnas en förståelse för människans behov och förutsättningar på 
individplan men även samspel med andra människor och samhället (Nilsson. A, 2000).  
 
Detta kan skapa en förståelse hos människor som är med och utformar morgondagens samhälle och inte 
har någon erfarenhet av att ha en funktionsnedsättning. Med hjälp av eget kunnande om hur samhället 
ska utformas tillsammans med en förståelse för funktionsnedsatta blir det möjligt att skapa ett bättre 
samhälle för alla.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur VR-verktyg kan användas för att skapa bättre förutsättningar 
inom tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. För att identifiera förutsättningar, krav 
och medvetenhet för tillgänglighet för funktionsnedsättning behöver följande frågor besvaras.  
 

1.3 Frågeställningar 

Detta examensarbete utreder underliggande forskningsfrågor.  
 
Forskningsfrågor:  

1. Vad krävs för att skapa en VR-miljö i vilken det går att undersöka tillgängligheten med hjälp 
av VR-verktyg likt HTC Vive?  

2. Hur medvetna är de som jobbar med projektering av byggnader av olika slag och annan 
bebyggelse om de behov som en rullstolsburen har?  

3. Hur arbetar de personer som jobbar med projektering av byggnader och annan bebyggelse 
idag för att säkerställa att de funktionsnedsattas behov tillmötesgås?  

4. Hur kan VR-verktyg likt HTC Vive användas vid projektering av byggnader och annan 
bebyggelse för att skapa en miljö med bättre förutsättningar för god tillgänglighet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten syftar inte till att förklara hur VR fungerar rent tekniskt. Arbetet kommer att begränsas till 
fysiska funktionsnedsättningar såsom nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel. Det är endast 
nedsatt rörelseförmåga i form av att vara rullstolsburen som kommer att testat i VR-miljö. Arbetet 
kommer inte att innefatta själva skapandet av husmodeller utan att anpassas för simulering av 
tillgänglighet med hjälp av befintliga modeller. De lagar, standarder och regler arbetet kommer att 
förhålla sig till är de lagar, standarder och regler Sverige har kring funktionsnedsättning.  
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2 Teori 
Den teori som presenteras i detta kapitel är resultatet från den litteraturstudie som gjorts samt från 
intervjuer med Luleå kommun samt Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Luleå (vidare benämnt 
HSO Luleå). Teorin som presenteras syftar på att skapa en djupare förståelse kring funktions-
nedsättningar och VR. Den har även använts för att jämföra med resultatet från den kvalitativa studien.   
 

2.1 Funktionsnedsättningar och funktionshinder 

Vanligtvis vid föreställandet av en person med funktionshinder relateras detta till någon med en skada 
eller liknande som medfört en funktionsnedsättning (Lindqvist, 2009). Den typ av skada som normalt 
sett föreställs i samband med en funktionsnedsättning är en skada som resulterar i att den funktions-
nedsatta personen inte kan gå (Lindqvist, 2009). En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller en 
följd av till exempel en sjukdom eller en olycka som innebär en nedsatt förmåga att fungera antingen 
fysiskt, psykiskt eller intellektuellt (Danermark, 2005; Vårdguiden, 2013). En funktionsnedsättning 
brukar innebära livslånga nedsättningar av både fysiska och psykiska funktioner (Svensson, 2012).  
 
Det är inte ovanligt att begreppen funktionsnedsättningar och funktionshinder antas betyda samma sak. 
Ett funktionshinder refererar till relationen mellan individen och samhället där samhället inte är 
anpassat för en specifik funktionsnedsättning (Brandskyddsföreningen, 2013; Danermark, 2005).  
 
Hur språket används är av stor vikt då funktionsnedsättningar benämnts med nedvärderande ordalag 
(Moore, 2014). Det är språket som ger olika betydelser för olika begrepp (Danermark, 2005). Därför har 
genom åren de som uppfattats som negativa eller nedvärderande ord bytts ut mot mindre laddade ord 
(Danermark, 2005). Så länge som det ord som förknippas med att vara funktionsnedsatt har en negativ 
klang riskerar det att ha negativ verkan på inställningen hos de som jobbar med dessa frågor. Idag 
används oftast ordet handikapp vilket hos många innebär en person som inte kan klara sig själv och på 
så vis är en belastning snarare än en människa var behov kan se annorlunda ut till följd av en sjukdom 
eller skada.  
 
Forskning om funktionshinder använder sig av olika modeller. Två av dessa är den medicinska modellen 
och den sociala modellen (Lindqvist, 2009).  I den medicinska modellen är det en definierad skada eller 
sjukdom som resulterar i funktionshinder (Danermark, 2005; Lindqvist, 2009). I den sociala modellen 
ses funktionshinder som ett resultat av barriärer i samhället som skapar handikapp (Lindqvist, 2009). 
Den sociala modellen möter dock motstånd då den inte anses ta hänsyn till kroppens betydelse vid en 
funktionsnedsättning (Danermark, 2005).  
 
I Sverige bor det cirka 1,5 miljoner personer med någon form av funktionsnedsättning (Abdou, 2014; 
Brandskyddsföreningen, 2013). Samtidigt ökar antalet äldre, där åldrande oftast medför någon form av 
funktionsnedsättning (Brandskyddsföreningen, 2013; Moore, 2014; Rodriguez och Mahani, 2011; 
Svensson, 2012). I åldersgruppen 16 år eller äldre har cirka 560 000 nedsatt rörelseförmåga och en 
miljon nedsatt hörsel (Brandskyddsföreningen, 2013). Dessutom har ungefär 125 000 personer nedsatt 
syn varav 23 000 har en grov synskada (Brandskyddsföreningen, 2013).  
 

2.2 Olika funktionsnedsättningar 

Det finns ett flertal olika funktionsnedsättningar. Några av dessa är allergier, cerebral pares, tinnitus, 
reumatism och synskador (Dammert, 2010). Enligt intervjuer med HSO Luleå (2016) och Luleå 
kommun (2016) som gjordes i samband med detta examensarbete bedömdes de funktionsnedsättningar 
som oftast behöver tas hänsyn till inom byggbranschen nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt 
hörsel. 
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2.2.1 Nedsatt rörelseförmåga 
En person med nedsatt rörelseförmåga är en person som har svårigheter att använda delar av eller hela 
kroppen (Svensson, 2012). Vanligt är att förknippa nedsatt rörelseförmåga med de som använder sig av 
synliga hjälpmedel (Lindqvist, 2009). Svensson (2012) beskriver dessa hjälpmedel som bland annat 
rullstol, käpp och personlig assistans. Men nedsatt rörelseförmåga innefattar även mindre synliga 
funktionshinder som svårigheter för att greppa, nedsatt muskelstyrka och känselbortfall (Svensson, 
2012).  
 
De med nedsatt rörelseförmåga som använder rullstol är beroende av rymliga utrymmen, jämnt 
underlag, breda passager och att trappor kompletteras med antingen ramp eller hiss (Svensson 2012). 
Svensson (2012) skriver även att räckvidden är begränsad och det inte är ovanligt att personer i rullstol 
har svårt att hålla balansen vilket gör att det är svårt att sträcka sig efter eller luta sig fram för att nå 
exempelvis manöverdon. Lutningar i sidled, om än väldigt liten sådan, gör det betydligt svårare att köra 
rullstolen och hålla balansen (Svensson 2012).  
 

2.2.2 Nedsatt syn 
Personer som har svårt att läsa eller orientera sig med hjälp av synen anses ha en synnedsättning 
(Synskadades Riksförbund, 2013). Synskadade är ofta ljuskänsliga för både svag och stark belysning som 
kan orsaka problem med orienteringen (Svensson 2012). Personer med begränsad syn har lättare att röra 
sig  om det finns tydliga kontraster mellan golv och väggar, om glasytor är tydligt definierade och om 
dörrposter är tydligt kontrasterande mot vägg (Svensson 2012). Svensson (2012) skriver även att blindhet 
inkluderas i kategorin synskador.  
 

2.2.3 Nedsatt hörsel 
På Hörselskadades Riksförbunds sida Hörsellinjen (hämtad 15 juni 2016) går det att läsa att en person 
med en hörselskada är en person som ofta har svårt att uppfatta ljud i bullriga miljöer. På Hörsellinjen 
går det även att läsa att hörselskador kan variera från relativt mild till total dövhet. Det står även att 
oavsett grad av nedsatt hörsel (lätt, måttlig eller grov) har personen med nedsatt hörsel svårt att uppfatta 
ljud i olika former. Hörselskadade behöver i den byggda miljön god akustisk planering för att reglera 
bullernivån och för att ta bort störande ljud (Svensson 2012).   
 

2.3 Svårigheter i samband med funktionsnedsättningar 

Heywood (2004) skriver att tillgänglighetsfrågan för funktionsnedsatta har börjat få ett växande intresse. 
Däremot menar han att frågan om deras hälsa inte har varit lika framträdande. Antalet personer som 
anser att de har dålig hälsa är tio gånger fler bland personer med en funktionsnedsättning jämfört med 
personer som inte har det (Socialdepartementet, 2011). En erfarenhet vanlig bland funktionshindrade är 
en upplevelse av utanförskap, isolering och att de inte blir sedda som hela individer med brister och 
förtjänster (Lindqvist, 2009).  
 
Sambandet mellan boendekvalitet och hälsa är ett av de mest långvariga problemen inom arkitektur och 
stadsplanering (Heywood, 2004). Statens Folkhälsoinstitut har undersökt hälsan hos personer med 
funktionsnedsättning och det visade sig att deras dåliga hälsa inte beror på funktionsnedsättningen utan 
mer på att de inte kan vara med som andra och bestämma själva (Socialdepartementet, 2011). Enligt 
Heywood (2004) gillar inte människor att känna sig som en börda för andra. Genom att bo i ett hem 
som inte är anpassat för deras funktionsnedsättningar påminns de ständigt om sitt behov av andra 
(Heywood, 2004). I sin bok Armlös, benlös men inte hopplös beskriver Andersson (2009) hur han påverkade 
sina föräldrar vid sin födsel.  
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”Pappa fick beskedet på telefon samma dag och hans reaktion var mycket stark, fylld av ånger och 
förtvivlan. “Min värsta stund i livet”, som han själv uttryckte det. Om jag utgår från att mamma 
upplevde det ungefär som pappa, känns min start i livet onekligen ganska komplicerad. Att vara 
orsaken till sina föräldrars värsta stund i livet är ju inte precis vad man önskar sig.” 

 
I sin artikel Understanding needs (Heywood, 2004) beskrivs en intervjuad som hade slutat bada på grund 
av rädsla att inte kunna ta sig ur badkaret. Olyckor kan uppstå som följd av ett boende som inte är 
anpassat för funktionsnedsättningar. Vanligast är olyckor i badrum eller när medhjälpare bär någon 
upp/ner för trappor eller lyfter dem i konstiga, begränsade utrymmen (Heywood, 2004). Heywood 
(2004) skriver att somliga intervjuade kände sig som fångar i ett boende som inte var anpassat för 
funktionsnedsatta. En annan som intervjuades av Heywood (2004) beskrev att då dess hem skulle byggas 
om som följd av en funktionsnedsättning hade personen som blivit funktionsnedsatt ingen talan. Den 
intervjuade menade på att en funktionsnedsatt som förstår behoven borde vara med och bestämma hur 
anpassningarna ska utformas. Svaret den intervjuade fick var att de som ansvarade för ombyggnationen 
hade den förståelse som krävdes, vilket den intervjuade inte trodde stämde.  
 
Detta menar Heywood (2004) är ett problem då genom att inte ta tillvara på den funktionsnedsattes 
kunskap och erfarenheter leder detta till anpassningar som inte tillgodoser den funktionsnedsattes 
behov. Detta blir slöseri av resurser som annars kunnat användas för att nå ett bra resultat för både den 
funktionsnedsatte och dess familj (Heywood, 2004). Froyen (2014) hävdar att det är viktigt att akademin 
diskuterar såväl problem som lösningar med personer som har funktionsnedsättningar. Detta för att 
skaffa mer empiriskt material gällande forskning och utveckling för funktionshinder (Froyen, 2014).  
 
Heylighten et al. (2016) skriver om hur inkluderandet av personer med funktionsnedsättningar vid 
tidiga skeden av en byggprocess kan förväntas resultera i en mer tillgänglig miljö. Vid projekt där 
funktionsnedsatta fått delta har deras inblandning värderats högt då deras kunskap och erfarenheter gav 
inspiration som ledde till stora förändringar för de berörda byggnaderna (Heylighten et al. 2016). Inom 
arkitektur är det sällan funktionsnedsatta ses som en värdefull resurs men i de fall där de inkluderas, 
exempelvis Olympiastadion för OS i London 2012, visar det sig vara nyckeln till projektets framgång för 
att uppnå god tillgänglighet (Fleck, 2015).  
 
I sin bok Funktionshinder i välfärdssamhället citerar Lindqvist (2009) ungdomar med funktionshinder som 
blivit intervjuade. Följande citat beskriver problematiken för funktionshindrade. 
 

“Bion i Stockholm var ju inte rolig. Då fick man först åka en hiss upp, och sen gå runt så där typ, 
bakom hela, in i nåt rum och gå runt bakom hela biografen och sen åka en annan hiss ner för att 
komma till själva salongen”  
 
“Majoriteten av alla affärer i världen går inte att sig in på, och tar man sig in så är det så litet att 
man kan i alla fall inte köra runt därinne, utan då får man sitta i ett hörn och vänta på att de 
andra ska bli färdiga”  

 
En generell slutsats Lindqvist (2009) drar är att den fysiska utformningen av byggnader medför 
svårigheter att upprätthålla ett socialt liv. Lindqvist (2009) menar att för att funktionsnedsatta ska kunna 
besöka en byggnad krävs i regel planering och framförhållning. Dessutom ofta någon form av assistans, 
vilket i sin tur är förknippat med känslor av kränkning, osäkerhet och otrygghet (Lindqvist, 2009).  
 
Omgivningen kategoriserar personer med funktionsnedsättning som passiva och sårbara vilket leder till 
avvikande identitet som signalerar att individen med en funktionsnedsättning har en social position som 
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inte är normal (Lindqvist, 2009). Andersson (2009) förklarar hur fel det är att utgå från vad som är 
normalt istället för att utgå från givna resurser och förutsättning hos den funktionsnedsatta.  
 
I Sverige arbetas det mot diskriminering och för att människor ska kunna klara sig så mycket som 
möjligt själva är det viktigaste att ta bort hinder för tillgänglighet (Socialdepartementet, 2011). Lindqvist 
(2009) skriver att tillgänglighet till olika miljöer är en viktig aspekt av funktionshindrades livsvillkor. När 
människor inte ges tillfälle att mötas, växer fördomarna och negativa attityder (Lindqvist, 2009).  Vidare 
menar Lindqvist (2009) att det är fundamentalt för personer med funktionsnedsättningar att bostäder, 
nöjeslokaler och fritidsanläggningar, kommersiella och offentliga lokaler, liksom arbetsplatser är 
tillgängliga för att de ska kunna fungera på jämlika villkor i sina medborgerliga roller. Fysiska hinder gör 
att de riskerar att fråntas möjligheten till socialt liv (Serna och Marcotegui, 2013). Miljöer som inte är 
tillgängliga för funktionshindrade signalerar ett budskap att den som har funktionsnedsättning inte är 
välkommen (Lindqvist, 2009). 
 

2.4 Tillgänglighet 

Historiskt sett har personer med funktionshinder varit tvungna att föra en ihärdig kamp mot ned-
värderande attityder, mot diskriminering och bristande tillgänglighet för att kunna leva ett fullvärdigt liv 
i samhället (Lindqvist, 2009). Müller (2012) menar att god tillgänglighet är en absolut nödvändighet för 
personer med vissa funktionsnedsättningar. Vidare skriver Svensson (2012) att för att uppnå full 
delaktighet måste hela miljön vara tillgänglig och användbar för alla. Svensson (2012) påpekar även att 
miljön ska kunna användas på likvärdiga villkor då byggnadens utformning påverkar den verksamhet 
som byggnaden och lokalerna är avsedda för. Går det inte att använda miljön på likvärdiga villkor 
påverkas sannolikt en individs sociala liv och hur han eller hon uppfattar sig själv (Svensson, 2012). 
 
En vanlig definition av tillgänglighet är mötet mellan design och behov av den fysiska miljön hos en 
grupps eller persons kapacitet (Brorsson et al. 2011). Regeringen vill att tillgängligheten ska bli bättre för 
personer med funktionsnedsättningar och detta ska uppnås bland annat genom att ta bort enkelt 
avhjälpta hinder (Socialdepartementet, 2011). Enkelt avhjälpta hinder är de hinder som anses rimliga att 
avhjälpa med avseende på nyttan och förutsättningarna som finns på platsen utan att de ekonomiska 
konsekvenserna blir för betungande för den som utför åtgärden (Boverket, 2005).  
 
Under det senaste decenniet har det skett en ökning av tillgänglighet till byggnader för människor i 
samhället (Kecklund et al. 2012). I Sverige finns det lagar och regler gällande tillgänglighet och dessa är 
uppdelade i följande kategorier:  
 

 Lagar och förordningar - Regleras av regeringen och riksdag.  
Består bland annat av:  
PBL - Plan- och bygglagen 
PBF - Plan - och byggförordningen 
AML - Arbetsmiljölagen 
LSO - Lagen om skydd mot olyckor 

 Föreskrifter, råd och riktlinjer - Regleras av Boverket och andra myndigheter.  
Består bland annat av:  
BBR - Boverkets byggregler 
AFS - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
HIN - Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder 
RH - Handisams riktlinjer Riv hindren 

 Handböcker och vägledningar - Reglerasav universitet, räddningstjänst, konsulter, tillverkare 
och andra organisationer. 
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Består bland annat av:  
Brandskyddshandböcker 
BI - Bygg ikapp, Svenska Byggtjänst 

(Brandskyddsföreningen, 2013) 
 
Enligt Svensson (2012) förutsätter ett hållbart samhälle att alla så långt som möjligt kan delta i 
samhällslivet. Därför menar Svensson att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är av 
allmänt intresse. Danermark (2015) skriver att för att kunna komma till rätta med orättvisor är det 
viktigt att hinder för deltagande på lika villkor avlägsnas. Föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder 
(HIN) har ökat medvetenheten om behovet av att åtgärda allmän platsmark och befintliga fastigheter 
och göra dessa mer tillgängliga för fler (Müller, 2012). Däremot menar Müller (2012) att det inte 
bidragit till att öka medvetenheten om att skapa nya arbetsmetoder för att förebygga nya 
tillgänglighetshinder. Detta är något som behövs vid ny- och ombyggnation för att miljön ska bli mer 
tillgänglig och användbar för alla (Svensson, 2012). Därför anser Svensson (2012) att den befintliga 
miljön behöver förbättringar och hinder behöver fortsätta tas bort eftersom alla har rätt att delta i 
samhällslivet på lika villkor.  
 
2.4.1 Nybyggnation 
Förmågan att förflytta sig, att röra sig fritt, är ett centralt inslag i mänskligt och socialt liv (Lindqvist, 
2009). Enligt den nya plan- och bygglagen ska all planering från en social synpunkt främja en god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (Müller, 2012).  
 
De nya reglerna säger att vid nybyggnation av bostäder och arbetsplatser ska de vara projekterade och 
utförda så att det är “tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga” 
(Lindqvist, 2009). En undersökning gjord av Lindqvist (2009) visar att nybyggda arbetsplatser har god 
tillgänglighet och även arbetsplatser där funktionshindrade var anställda ansågs tillgängligheten vara 
tillfredsställande.  
 
Müller (2012) menar på att en annan sida av tillgänglighetsfrågan vid nybyggnation handlar om 
användbarheten. Det står reglerat i lagtexten att vid nybyggnation ska de nya byggnaderna göras såväl 
tillgängliga som användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (Müller, 2012).  
 
2.4.2 Framtidsutsikter 
Samma studie av Lindqvist (2009) som visade på att nybyggda arbetsplatser samt arbetsplatser där 
funktionsnedsatta hade anställning hade god tillgänglighet visade även på att övriga arbetsplatser, 
praktikplatser och utbildningslokaler hade brister. Det saknades ofta fungerande hissar, toaletter var för 
små och/eller belägna långt bort i byggnaden, det fanns inga dörröppnare och det var trångt på 
arbetsplatsen (Lindqvist, 2009). I Sverige följer regeringen planen Från patient till medborgare som säger 
att alla ska kunna vara med i samhället även om de har en funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 
2011).  
 
Müller (2012) sammanfattar övergripande de problem som ställer till med problem för tillgängligheten 
inom offentliga verksamheter och service som:  
 

 Svårigheter att arbeta över sektors- och förvaltningsgränser.  
 Kunskapsbrist.  
 Brist på planering i långt och kort perspektiv.  
 Brist på ekonomiska resurser för genomförande åtgärder. 
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Heywood (2004) skriver att innan god huskvalitet kan uppstå måste de mänskliga behoven förstås. För 
att förstå dessa är det därför viktigt med utbildning om hur tillgänglighet ska uppnås (Froyen, 2014; 
Müller, 2012; Socialdepartementet, 2011) Svensson (2012) skriver att kunskap behöver förmedlas om 
vad funktionsnedsättningar innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder för att 
åstadkomma tillgänglighet. Denna kunskap skulle då resultera i att gamla hinder kan undanröjas och 
nya kan undvikas (Svensson, 2012). För att stärka de mänskliga resurserna behövs kompetensutveckling 
(Müller, 2012).  
 
Med tanke på den ökade andelen av äldre människor i samhället anser Rodriguez och Mahani (2011) att 
det blir ännu viktigare att offentliga platser och arbetsmiljöer görs tillgängliga även för folk med 
funktionsnedsättningar. Med god tillgänglighet för alla säkerställs en kvalitetsaspekt som också är en 
förutsättning för ett hållbart samhälle (Müller, 2012). Ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar innebär även miljö som är bättre för alla andra (Boverket, 2005). Samtidigt är 
det dock viktigt att vara medveten om att tillgängligheten har en prislapp som måste synliggöras (Müller, 
2012).  
 
Vidare skriver Müller (2012) att ekonomiska resurser kan stärkas genom bättre planering och effektivare 
nyttjande. Bristande planering är en av de viktigaste orsakerna till att åtgärder vidtas för långsamt och att 
lösningar oftast blir dyrare än nödvändigt (Müller, 2012). Ett annat viktigt strategiskt vägval enligt 
Müller (2012) är att tillgänglighetsarbetet behöver placeras i ett helhetsperspektiv. Det är allt för vanligt 
att fokus hamnar på enskilda mindre detaljåtgärder som ändå inte förändrar tillgängligheten för den 
enskilde individen totalt sett när inte hänsyn tas till helhetsperspektivet (Müller, 2012).  
 
Ett argument som används ofta för att inte åtgärda tillgänglighetsproblem inom den befintliga sektorn är 
att det kostar för mycket (Müller, 2012). Det står skrivet i en av föreskrifterna för HIN att ekonomiska 
konsekvenser inte får bli orimligt betungande för den som utför tillgänglighetsåtgärden (Boverket, 
2005). Nedan följer ett räkneexempel av Müller (2012) som visar på vad en åtgärd skulle kosta och 
fördelar som uppstår med att vidta denna åtgärd:  
 

Vad kostar en trappa till butiken i form av intäktsbortfall? 
En skobutik har fyra trappsteg upp till butiken. År 2007 utgjorde personer i åldersgrupperna 0–1 år 
samt över 85 år cirka 8 procent av befolkningen. Andelen kraftigt överviktiga cirka 10 procent och 
andelen rörelsehindrade i åldersgruppen 16–65 var 6,5 procent. Gruppen 0–1 räknas med då antagligen 
deras föräldrar ej kan gå in i butiken utan att kunna ta med sin barnvagn. Inräknat att minst en av 
föräldrarna är med barnet tillkommer ytterligare två procent. Totalt blir det då cirka 27 procent av 
befolkningen som har problem att ta sig in i butiken via trappor.  
 
Att åtgärda trappan genom att komplettera den med en ramp med ledstänger plus en automatisk 
dörröppnare skulle kosta butiksägaren ca 50 000 kronor. Baserat på nuvarande inkomst och hur många 
som vanligtvis handlade i butiken kunde överslagsräkningar komma fram till att utöka möjligheten för 
fler att besöka butiken skulle resultera i en ökad försäljning med bruttovinst på cirka 300 000 kronor 
under en femårsperiod. 
 
Detta räkneexempel visar på att genom att öka tillgängligheten breddades kundsegmentet vilket 
resulterade i en högre inkomst. Även Moore (2014) beskriver hur funktionsanpassningar resulterade i 
ökad inkomst efter hennes deltagande i Fortune 500. Müller (2012) anser att perspektivet behöver 
ändras och inte se tillgänglighetsanpassningar som ett nödvändigt ont och extra kostnader utan som 
framtida investeringar för att stärka företaget. Det är dags att se tillgänglighet som ett av de viktigaste 
verktygen för att åstadkomma tillväxt och utveckling (Müller, 2012).  
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Att vid nybyggnation avstå från de bästa tillgänglighetslösningarna kommer alltid kosta längre fram i 
form av anpassningsåtgärder, tilläggsservice och speciallösningar (Müller, 2012). Müller (2012) menar på 
att anpassningar i efterhand är generellt dyrare än att redan från starten tänka in fungerande lösningar. 
Ett problem i detta sammanhang är att arkitekter och projektörer oftast inte anammat det koncept som 
innefattar design för alla, utan förhåller sig till vad som beaktas som nödvändiga anpassningar för 
personer med funktionsnedsättningar (Müller, 2012).  
 
Idag har kommuner och landsting det största ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska 
kunna leva som andra (Socialdepartementet, 2011). Müller (2012) menar däremot att tillgänglighets-
arbetet måste löpa horisontellt över alla verksamheter vilket medför en spridning av ansvar och 
uppgifter. Risken med detta skulle kunna vara att allas ansvar = ingens ansvar (Müller, 2012). För att 
skapa god tillgänglighet behöver alla som arbetar med den byggda miljön ha tillgänglighet i åtanke 
(Boverket, 2005).   
 

Socialdepartementet (2011) anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar har blivit 
bättre. Lagar och krav på tillgänglighet har skärpts och det finns idag tillgänglighetskonsulter som ser till 
att dessa följs (Brandskyddsföreningen, 2013). Tillgänglighetskonsulten kan även användas som en 
resurs för att ta fram goda lösningar och besluta vilka lokaler i byggnaden som ska vara tillgängliga 
(Brandskyddsföreningen, 2013). Myndigheten för delaktighet (2015), tidigare Handisam, rapporterade 
att läget 2015 tyder på en förbättring där många insatser görs och många är aktiva för att öka 
tillgängligheten. Däremot kan det ta tid innan effekten börjar märkas av och det finns fortfarande 
mycket kvar att göra för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor (Myndigheten för delaktighet, 
2015).  
 
Exempel på förbättringar för bättre tillgänglighet är bland annat hur det skrivits in i 
diskrimineringslagen att universitet och högskolor har ansvar för att studenter med 
funktionsnedsättning ska kunna studera som alla andra (Socialdepartementet, 2011). Müller (2012) 
trycker också på vissa fördelar som uppstått, till exempel den tekniska utvecklingen som bidragit med 
flera lösningar, produkter och resurser som går att använda.   
 
Lindqvist (2009) beskriver hur de flesta förflyttningar och transporter sker med hjälp av hjälpmedel och 
varierande tekniska lösningar, inte minst med fordon av olika slag. Detta menar Lindqvist (2009) gör att 
det finns en enorm potential i att bearbeta och även omforma den fysiska miljön. Möjligheten till 
flexibel förflyttning skulle då på ett naturligt sätt skapa flera mötesplatser i samhället (Lindqvist, 2009). 
Även Froyen (2014) anser att teknik bidragit till att personer med funktionshinder idag kan ta del av fler 
verktyg som de tidigare inte kunnat använda. Ett exempel på detta är hur personer med endast en 
fungerande arm kan ta anteckningar genom att filma med en smartphone (Froyen, 2014). Moore (2014) 
hävdar dock att ny teknik inte är en bra lösning på problemet så länge inte alla har tillgång till den.  
 
Regeringen vill att tillgängligheten ska bli bättre för personer mer funktionsnedsättningar 
(Socialdepartementet, 2011). Därför ställer regeringen krav på att de som upprättar nya byggnader ska 
arbeta för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva självständigt och då är 
tillgängligheten viktig (Socialdepartementet, 2011). Froyen (2014) anser dock inte att lagar och regler är 
tillräckligt då de är normativa och saknar lösningar på detaljnivå. Müller (2012) menar på att ett 
målmedvetet tillgänglighetsarbete med tydliga mätbara mål, kommer att resultera i att kommunen blir 
en plats där alla medborgare och besökare kan leva ett självständigt liv och vara fullt delaktiga i 
samhällslivet på jämna villkor. 
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2.5 Universell Design och Design för alla 

Müller (2012) skriver i sin bok Ett samhälle för ALLA att om alla samhällsmedborgare ska ha samma 
chans att fungera och leva i vårt samhälle måste synen på tillgänglighet breddas. Universell design är ett 
allt mer omtalat koncept bland människor som jobbar med arkitektur när det kommer till att öka 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar (McGuire et al. 2006). Froyen (2014) beskriver 
universell design som en form av design som är bra för alla redan från början och inte behöver anpassas 
för att kunna vara tillgänglig. Konceptet uppstod för över 30 år sedan då Ronald Mace som var en 
rullstolsburen arkitekt föreslog en idé om att all fysisk miljö skulle vara utformad för att möta alla 
människors behov (McGuire et al. 2006). Enligt McGuire et al. (2006) visar undersökningar att 
universell design kan skapa god tillgänglighet för alla människor oavsett om de har en 
funktionsnedsättning eller inte.  
 
Universell design har två utgångslägen:  

1. Att den byggda strukturen i städerna upplevs av många som fientlig mot deras kroppar, 
rörelseförmåga och behov av utrymme.  

2. Att arkitektonisk design kan motverka detta.  
(Jones, 2014) 
 
Det är viktigt att förstå att universell design inte är en eufemism (en förskönande eller beslöjande 
omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord, källa Nationalencyklopedin) eller ett tillgänglighets-
verktyg som ramper eller liftar (McGuire et al. 2006). Istället menar McGuire et al. (2006) att universell 
design är en process för att utforska hur sociala värderingar kan förverkligas med hjälp av design. Många 
menar även att universell design bidrar till mer användbara byggnader och miljöer för alla med hjälp av 
till exempel automatiska dörrar och fasade trottoarer (McGuire et al. 2006).  
 
Nära besläktat med universell design är Design för alla (Wikipedia, 2016a). Müller (2012) beskriver de 
sju principer som gäller vid Design för alla, vilka är:  
 

1. Jämlik användning - Utformningen ska vara användbar för alla, oavsett förmågor. Funktioner 
ska vara likvärdiga för alla användare och gärna ha en och samma lösning för alla.  

2. Flexibel användning - Lösningen ska erbjuda olika möjligheter att använda en produkt eller 
miljö. Användaren ska dessutom kunna använda produkten i varierande tidsperspektiv.  

3. Enkelt och induktivt användande - Att använda designen ska vara lätt att förstå oavsett 
erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller koncentrationsnivå.  

4. Begriplig information - Designen ska kommunicera nödvändig information på ett effektivt sätt 
oavsett vilka förmågor användaren har. Det betyder bland annat att information ska delges i 
olika format som är möjlig att läsa, höra och känna.  

5. Tolerans mot misstag - Risken att användaren gör fel ska minimeras och det ska undvikas att fel 
och misstag leder till konsekvenser för användaren eller påverkar systemet.  

6. Låg fysisk ansträngning - Produkten och miljö ska kunna tillåta att användare med minskade 
fysiska ansträngning kan använda produkten i en naturlig kroppsposition.  

7. Storlek och utrymme som medger tillträde och användning - Oavsett kroppsstorlek eller 
rörelseförmåga ska produkten eller miljön kunna användas av olika personer. Den ska även vara 
utformad på ett sätt som genom lämplig storlek och utrymme gör rätt användning möjlig för 
alla.  

(Müller, 2012) 
 
Joines (2009) menar att idag är de flesta miljöer, inklusive bostäder, utformade efter genomsnitts-
människan. Vidare skriver Joines (2009) att genomsnittsmänniskan är en myt och att designa för 
genomsnittsmänniskan innebär då att alla på något sätt gör en kompromiss. Det finns inget som är 
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anpassat för alla typer av funktionsnedsättningar (Kecklund et al. 2012). Därför anser Kecklund et al. 
(2012) att det är viktigt att alla olika funktionsnedsättningar tas i beaktning. För att göra kompromisser 
kanske låter bra fram tills att det är en själv som måste göra det och då har svårt med ett genomförande 
eller ständigt måste hjälpa en annan som är oförmögen (Joines, 2009).  
 
Lindqvist (2009) beskriver det egna hemmet som viktigt ur en kulturell innebörd. Hemmet är ofta 
förknippat med en känsla av kontroll och trygghet, men är även där familjerelationer upprätthålls och 
aktiviteter som knyts till konsumtion och fritidssysslor äger rum (Lindqvist, 2009). Heywood (2004) 
anser att målet borde vara att skapa hem som alla kan känna sig stolta att bo i. Att den egna bostaden är 
utformad på ett sätt som gör att den som bor där kan röra sig fritt är grundläggande för att en person ska 
kunna fungera i vardagen (Lindqivst, 2009).  
 
Müller (2012) anser att det som behöver göras är att vända på perspektivet från handikappanpassning till 
tillgänglighetslösningar. Müller (2012) tror att kommunala och kommersiella verksamheter vill vända sig 
mot alla potentiella besökare. Endast genom ett målmedvetet tillgänglighetsarbete med tydliga mätbara 
mål kan kommunen bli en plats där alla medborgare och besökare kan leva ett självständigt liv och vara 
fullt delaktiga i samhällslivet på jämna villkor (Müller 2012). Abdou (2014) menar att det kommer 
behövas en tillgänglighetskultur som är grundad på utbildning, medvetenhet och universell design för 
att skapa miljöer anpassade för funktionsnedsatta.  
 

2.6 Frångänglighet  

Något som är minst lika viktigt som att alla ska ha god tillgänglighet i byggnader är att det även ska gå att 
ta sig ut därifrån på ett säkert sätt om en nödsituation skulle uppstå (Brandskyddsföreningen, 2013). 
Därför har Brandskyddsföreningen (2013) tagit fram begreppet frångänglighet. Byggnader har blivit 
bättre gällande tillgänglighet men när det kommer till frångänglighet har utvecklingen inte skett i riktigt 
samma utsträckning (Kecklund et al. 2012).  
 
Personer med funktionsnedsättningar utsätts för en större risk än personer utan när det kommer till 
brandsäkerhet (Kecklund et al. 2012). Det finns många delar i en byggnad som innebär problem för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, till exempel höjdskillnader som förekommer vid utrymningsvägen 
(Kecklund et al. 2012). Personer med nedsatt synförmåga har problem med att orientera sig och 
personer med hörselskador kan ha svårt att uppfatta alarm (Kecklund et al. 2012).  
 
I en undersökning gjord av Kecklund et al. (2012) beskriver rullstolsburna deltagare hur de deltagit i 
brandövningar där de lämnats kvar i byggnaden med löften om evakueringsåtgärder som sedan aldrig 
infriades. Med nya löften om att detta inte ska hända igen har deltagarna deltagit vid följande 
brandövningar bara för att se att uppleva samma sak igen. Kecklund et al. (2012) beskriver även hur 
personer med grov hörselskada blivit kvar i byggnaden vid brandövningar då det enda som signalerade 
brand var ljud som personerna då inte kunde uppfatta.  
 
Kecklunds et al. (2012) undersökning visar att utrymningsvägar oftast ligger i anknytning med 
trapporna. Detta då deltagarna ur Kecklunds et al. (2012) undersökningar beskrev att om de kunde hitta 
trappor så hittade de oftast ut. Svårigheter som kunde uppstå enligt Kecklunds et al. (2012) 
undersökning var att öppna tunga dörrar, speciellt brandsäkra dörrar, även om de hade dörröppnare då 
dessa kunde vara svåra att nå. Det framgick även att de med nedsatt rörelseförmåga utsattes för en risk 
vid utrymning då de oftast rör sig långsammare än andra och då riskerar att bli omkullknuffade av 
personer som kommer bakifrån (Kecklund et al. 2012).  
 
Även personal vid offentliga byggnader saknade kunskap om huruvida byggnaden var tillgänglig eller 
inte och även om hur denna skulle utrymmas för funktionsnedsatta (Kecklund et al. 2012).  Enligt det 
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svenska regelverket, framtaget av räddningstjänsten, ska byggnader som innehar personal vara 
förberedda för en evakuering (Kecklund et al. 2012).  
 

2.7 VR 

Virtual Reality (VR) är en datorgenererad miljö i vilken användare i realtid kan närvara och interagera 
med olika objekt på ett naturligt sätt (Nilsson, 2000; Portman, 2015; Smith, 2010). Dessa objekt kan 
vara saker som förekommer i många människors vardag som dörrar och lådor. Det kan även handla om 
objekt om inte existerar men som även går att interagera med på ett sätt som känns naturligt. Nilsson 
(2000) beskriver att det som avses som naturligt är att de system som skapats är efter människans 
egenskaper och funktioner. Exempel på detta är 3D då människan upplever omvärlden med ett 
djupseende (Nilsson, 2000). Även taktil återkoppling är ett exempel då människor känner världen som 
är omkring (Nilsson, 2000). VR består av ett flertal olika tekniker som kombineras och skapar ett 
gränssnitt till datorn med vilken användaren upplever sig faktiskt infinna sig i den datorgenererade 
världen (Nilsson, 2000; Warwick et al. 1993).  
 
Det finns olika typer av VR. Den enklaste formen kallas för Desktop VR och består endast av persondator 
och viss mjukvara (Nilsson, 2000). En annan variant är Omslutande VR där användaren helt och hållet 
kopplas bort från den fysiska omgivningen (Nilsson, 2000). Det är till omslutande VR som de 
karaktäristiska VR-hjälmarna brukar användas. I omslutande VR kan användaren manipulera 
närvarande objekt som de vore verkliga och omslutande VR blir allt bättre parallellt med den tekniska 
utvecklingen (Piovesan et al. 2013). Nite (2015) menar på att den stora skillnaden mellan desktop och 
omslutande VR är att i den omslutande VR-miljön ges en känsla av att faktiskt vara närvarande i miljön 
istället för att endast betrakta den.  
 
I engelskan används ibland The five ”i”s för att beskriva VR.  
- Intensive [intensiv, förstärkande] 
- Interactive [interaktiv] 
- Immersive [omslutande] 
- Illustrative [illustrativ, åskådliggörande] 
- Intuitive [intuitiv, kan förstå utan (medvetet) resonerande (Wikipedia, 2016b)] 
(Portman, 2015) 

 
För att kvalificeras som ett gränssnitt för VR anser Warwick et al. (1993) att tre komponenter måste 
finnas:  
 Föremål måste reagera då användaren interagerar med föremålet, ha kollisionsvillkor och även ha 

fysiska effekter i form av gravitation, friktion och liknande.  
 Parametrar för objekt ska kunna manipuleras i realtid.  
 Användaren ska känna sig närvarande med en hög grad av visuell trovärdighet.  

 
Sampaio et al. (2010) skriver att fördelar med VR är att den tillåter användaren utforska och manipulera 
miljöer i realtid vilket orsakar en hög trovärdighet då föremål reagerar vid interaktion, att föremål kan 
studeras från olika håll och dessutom plockas upp och förändras samt att det skapar en känsla av 
närvaro. Detta skapar en motiverande miljö genom att få användaren känna sig som en del av miljön 
vilket tillåter användaren att ha ett större fokus på den uppgift som kan tänkas komma med miljön 
(Sampaio et al. 2010). Warwick et al. (1993) beskriver även vikten av tydlig visualisering och hur det är 
enklare att förstå något i 3D än i 2D.  
 
2.7.1 Utveckling och framtidsutsikter 
Yang (2009) beskriver VR som ett ännu ungt och växande fält. Detta även om de första VR-hjälmarna 
funnits sen 1960-talet (Marantz, 2016). Lindgren (2015) skriver att det finns tydliga tecken för att VRs 
stora genombrott är nära och Nite (2015) anser att VR inte är på väg, det är redan här.  
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En av VR:s stora utmaningar har varit att skapa en marknad då denna varit väldigt begränsad (Levy, 
2012). Detta har medfört höga kostnader som enligt Levy (2012) hindrat möjligheten för spridning och 
utveckling. Utöver höga kostnader för hårdvara och mjukvara krävs även resurser för att skapa modeller, 
animera karaktärer och koda beteende vilket blir väldigt kostsamt om det endast är ett fåtal som kan 
bidra till utvecklingen (Levy, 2012). Inte heller har forskning kring potentiella användningsområden 
vuxit i samma takt som utvecklingen av VR-tekniken vilket Westerdahl et al. (2006) anser vara av stor 
betydelse när det gäller VR. Parking (2014) tror att VRs stora genombrott kommer komma då hårdvaran 
är billig nog för vanliga konsumenter och för att nå denna kostnad anser Levy (2012) att fokus borde 
ligga på att nå en bredare marknad. Detta genom att ta fram hårdvara och mjukvara som lämpar sig 
inom fler användningsområden (Levy, 2012).  
 
Idag sker utvecklingen av VR i en rasande takt och mot slutet av 2016 tror Nite (2015) att VR kommer 
vara det snabbast växande inom den tekniska marknaden. Ett sätt att se att detta antagande var riktigt 
var till exempel genom att VR-glasögon blev årets julklapp 2016. Många tror att VR är en del av 
framtiden vilket gör att allt fler utvecklar och undersöker hur modeller från stora CAD-program kan 
göras kompatibla med VR (Lindgren, 2015). Ett av de tydligaste tecken på att VR börjar närma sig en 
konsumentnivå var då Facebook valde att köpa upp företaget som tillverkar VR-hjälmen Oculus Rift 
(Nite, 2015; Parkin, 2014). Enligt marknadsundersökningar kommer det att säljas cirka 2 miljoner VR-
hjälmar för hemmabruk från de största aktörerna (Rift, Morpheus och Vive) innan slutet av januari 
2017 (Nite, 2015). Personligen tror Nite (2015) att denna siffra snarare kommer ligga kring 10 miljoner.  
 
Gilson och Glennerster (2012) förutspår att VR kommer att ha en större inverkan på våra liv i 
framtiden. VR är på väg att inte endast existera i labb på universitet och laboratorium utan även i våra 
vardagsrum (Lindgren, 2015). Levy (2015) tror alltid att hårdvara och mjukvara kommer vara en 
begränsning i utvecklingen av VR men Nite (2015) tror att tekniken kommer bli mer och mer avancerad 
tills de virtuella miljöerna blir 100 procent oskiljaktiga från verkligheten. Att skapa en virtuell miljö 
oskiljaktig från verkligheten anses vara det ultimata målet för VR (Gilson och Glennerster, 2010; Saggio 
och Ferrari, 2012).  
 
2.7.2 Användningsområden  
En av de stora fördelarna med VR är just att det går att skapa realistiska miljöer i vilken användaren 
känner sig närvarande (Kamieth et al. 2010). Forskning har visat att människor beter sig väldigt snarlikt i 
en VR-miljö jämfört med hur de beter sig i en verklig miljö (Nite, 2015).  Detta gör att VR kan vara 
användbart inom flera olika verksamheter där det kan ha varit för dyrt, för farligt eller otillgängligt att 
utföra tester eller undersökningar i den verkliga världen (Warwick et al. 1993; Yang, 2009). Känslan av 
att faktiskt befinna sig i den virtuella miljön gör att användaren inte tänker på detta vilket Kameith et al. 
(2010) menar på gör det lämpligt att analysera de resultat som går att hämta från virtuella miljön utan 
att behöva utsätta användaren för några fysiska risker.  
 
Att införa VR har varit olika svårt inom olika verksamheter (Duarte, 2007). Men tack vare sitt breda 
användningsområde har VR visat sig vara användbart inom flera olika verksamheter så som 
ingenjörskonst, medicin, design, arkitektur, konstruktion, utbildning, träning, underhållning, 
marknadsföring, det militära, utforskning och så vidare (Gilson och Glennerster, 2012; Nite, 2015; 
Parkin, 2014; Saggio och Ferrari, 2012; Sampaio et al. 2010). Ett vanligt antagande är att de som 
använder VR mest är gamers, vilket enligt en undersökning av Nite (2015) inte stämmer. Nite (2015) 
tror att användandet av VR för att simulera inom ingenjörsyrket kan användas inom många områden 
och allt fler kommer tillkomma.  
 
VR lämpar sig även väl för kommunikation inom byggandet då det tillåter olika aktörer att förstå 
projektet bättre genom att analysera och identifiera eventuella fel innan något faktiskt byggts (Lindgren 
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2015; Nilsson, 2000; Roupé och Johansson, 2010). Genom att identifiera fel redan i ett så tidigt skede 
är både enklare att åtgärda och billigare jämfört med efter byggnaden faktiskt blivit byggd (Sampaio et al. 
2010). Sampaio et al. (2010) menar även att VR kan hantera all den information som genereras under 
en byggnads livscykel och dessutom presentera den i realtid. Med hjälp av VR lyckades exempelvis ett 
projekt i Sydkorea där de byggde en byggnad på 27 våningar minska den totala tiden med fyra månader 
som en följd av bättre kommunikation i planeringsskedet (Westerdahl et al. 2006).  
 
VR kan även användas inom kommunikation för att kommunicera i, exempelvis för olika aktörer inom 
ett projekt som befinner sig på olika orter (Sampaio et al. 2010). Enligt Warwick et al. (1993) är det 
teoretiskt möjligt för två personer att skaka hand med varandra trots att de är i helt olika delar av 
världen och Nite (2015) tror att efter VR kommer dramatiskt ändra hur kommunikation sker över hela 
världen. 
 
Inom spelindustrin används ofta spelmotorer i vilka grundläggande funktioner finns för att slippa 
återskapa allt varje gång ett nytt spel ska tas fram (Wikipedia, 2017). Löffler et al. (2015) skriver att 
genom kombinera VR med olika spelmotorer skapas ett verktyg för att använda inom design och 
arkitektur. Unity och Unreal är de största spelmotorerna som både erbjuder hög kvalité på grafik och 
stöd för VR (Nite, 2015). Levy (2015) anser att för de som efterfrågar huvudsakligen en enkel navigering 
i VR-miljö är Unity en väldigt kostnadseffektiv lösning som lämpar sig väl för att arkitekter. VR inom 
arkitektur är till hjälp genom att möjliggöra visuella studier som tidigare inte varit möjligt (Heldal och 
Roupé, 2012; Portman et al. 2015). VR erbjuder en miljö som kunder eller brukare själva kan 
undersöka och upptäcka saker de annars kanske aldrig lagt märke till innan själva byggandet var klart 
(Lindgren, 2015). Vidare skriver Lindgren (2015) att det även kan användas i ett pedagogiskt syfte då det 
även kan visa hur det kommer att påverka kringliggande miljö.  
 
Tyvärr sker utvecklingen av VR inom arkitektur betydligt långsammare än inom spelindustrin (Ping och 
Wang, 2012). Levy (2015) tror att en av orsakerna till detta är hur de än så länge ganska så stora och 
klumpiga VR-hjälmarna inte passar arkitekterna image. Lindgren (2015) är helt övertygad om att VR kan 
vara till väldigt stor nytta inom arkitekturen och Alriksson (2014) menar att vid marknadsföring av ett 
projekt är själva visualiseringen av byggnad väldigt viktig. Visualiseringen är en väldigt stor del i vad som 
avgör om kunden vill beställa ett projekt eller inte och i takt med teknikens utveckling kommer även 
förväntningarna på visualisering att öka (Alriksson, 2014). Dessutom skriver Lin (2013) att den nya 
trenden för en mer komplex arkitektur kan göra det svårt för arkitekter att uttrycka sig. VR lämpar sig 
väl för att uttrycka och utforska mer fantasifulla uttryck samtidigt som det underlättar samarbete mellan 
olika team (Portman et al. 2015).  
 
VR kan även användas för att undersöka tillgängligheten av en miljö innan den blivit byggd (Kamieth et 
al. 2010). En VR-miljö kan vara konstruerad så att en rullstolsburen kan röra sig i den men endast över 
plana och lätt lutande plan (Warwick et al. 1993). Detta kan användas för att skapa mer empati och 
förståelse hos designers och arkitekter för de problem rullstolsburna kan komma att stöta på (Rodriguez, 
2015; Warwich et al. 1993). Lindgren (2015) skriver att genom låta personer testa en miljö innan själva 
byggandet på samma villkor som de kommer ha efter byggandet kan kostsamma ombyggnationer 
undvikas.  
 

2.7.3 Kritik mot VR 
Berggren (2005) menar att det är hur användarens sinnen uppfattar en virtuell värld och graden av 
interaktivitet som avgör hur verklig den upplevs. Detta kan då alltså skilja sig från person till person 
(Berggren, 2005). Om VR kan uppnå den grad av liknelse av verkligheten så att det inte går att skilja 
dem åt kan VR användas för att lura människor och hjärntvätta dessa (Nite, 2015).  
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VR och liknande avancerade visualiseringsverktyg kan vara oproduktiva genom en planeringsprocess då 
dessa kan bidra till att väcka olika reaktioner från samhället vilket resulterar i mer arbete (Levy, 2015). 
Hos arkitektfirmor är det oftast de äldre medarbetarna som fattar beslut och dessa är ofta obekväma 
med den nya tekniken (Levy, 2015). Användande av omslutande VR kan dessutom orsaka illamående 
(Gilson och Glennerster, 2010). Levy (2015) skriver att VR fortfarande behöver utvecklas och 
implementeras för att nå sin fulla potential. VR behöver även stödja de olika kulturella arbetsmiljöer 
som användare inom olika områden traditionellt använder sig av (Levy, 2015).   
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3 Metod  
För att kunna svara på frågeställningarna gjordes en kvalitativ studie. Resultatet från denna jämfördes 
sedan med teorin för att analyseras och komma fram till slutsatser. För att göra detta möjligt skedde först 
en litteraturstudie. Därefter gjordes förberedelser inför intervjuer.  
 

3.1 Litteraturstudie 

För att skapa en god teoretisk bas inom de områden examensarbetet berör utfördes en litteraturstudie. 
Denna hade tre fokusområden. Funktionsnedsättningar, funktionshinder och VR.  
 
Litteraturstudien bidrog till det teorikapitel som senare användes för att jämföra med svaren från 
intervjuerna som gjordes i den kvalitativa studien. Litteraturstudien gav även kunskap om tillvägagångs-
sätt för att skapa den VR-miljö som används vid den kvalitativa studien. Genom litteraturstudien erhölls 
under förhållandevis kort tid god kunskap som underlättade vidare arbete.  
 
3.1.1 Struktur för litteraturstudie  
För att ta del av redan befintlig teori kring funktionshinder och VR lästes skriftlig litteratur. Denna 
kompletterades med faktavideos och podcasts. Litteraturstudien gjorde det möjligt att under en kort tid 
samla in en stor mängd information (Björklund och Paulsson, 2015). 
 
Den skriftliga litteraturen i form av böcker införskaffades via universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska 
universitet. I sökfunktionen Libris skrevs ett antal huvudbegrepp in och bland de resultat som kom upp 
gjordes ett urval genom att välja de som ansågs vara av relevans baserat på initialt titeln och därefter 
beskrivningen. Även ett antal videoklipp hittades på detta vis. Ett urval av de huvudbegrepp som 
användes var Funktionsnedsättning, Design för alla, Tillgänglighet, Virtual Reality, VR, Virtuell verklighet. 
Elektronisk litteratur införskaffades även dessa med hjälp av sökfunktioner och samma huvudbegrepp. 
De tjänster som användes för elektronisk litteratur var bland annat Amazon, Intechopen och Scopus.  
 
För källor som inte ansågs behöva en djupare akademisk eller likvärdig förankring användes Google. 
Exempel på sådant är ett ord eller ett begrepps betydelse och även ett datum i tiden för en viss händelse. 
Denna typ av information ansågs vara tidigare känd hos författaren och källans syfte blev då mer att ge 
belägg för informationen. Även källor som användes vid skapandet av VR-miljön undersöktes ansågs 
inte behöva grunda sig i akademiska skrifter. Det kunde då handla om olika tillvägagångssätt för att 
skapa önskvärda funktioner i VR-miljön.  
 
3.1.2 VR-miljön 
VR-miljön skapades i Unity. Unity är ett program avsett för att skapa spel till bland annat PC:s och 
smartphones. Tidigare inhämtade kunskaper hos författaren inom Unity var begränsade till ett moment 
inom kursen CAD & VR. Dessa kunskaper hade även används vid kursen Utvecklingsprojektet. Båda dessa 
kurser ingick för utbildningen Civilingenjör inom arkitektur med masterinriktningen Husbyggnad vid Luleå 
tekniska universitet, intagning höstterminen 2011. Att det fanns någon form av kunskap om 
programmet var anledningen att del valdes att användas även om det finns snarlika program.   
 
Unity är en plattform som erbjuder alternativ för att skapa olika miljöer och funktioner. För att ta in 
kunskap om olika tillvägagångssätt studerades instruktionsvideos. Unity tillgodoser själva med 
instruktioner i videoformat som går att se på deras Youtube-kanal.  
 
När grundläggande kunskap var otillräcklig användes olika diskussionsforum. Genom att beskriva 
problemet i Googles sökmotor gick det att hitta lämpliga trådar. En tråd är en diskussion om ett ämne. 
Det största forumet stod Unity för via domänen answers.unity3d.com där Unity själva kunde ge svar. 
Oftast var det dock andra användare som bidrog genom att dela sina erfarenheter om hur de löst 
snarlika problem.  
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Flera funktioner inom Unity bygger på att script används. Då utbildningen Civilingenjör inom 
arkitektur (startår 2011) inte innehöll någon programmering studerades grunderna i C#. C# är ett av de 
vanligaste kodspråk som används inom Unity (Tuliper, 2014). Grunderna för dessa gick att lära via 
Microsoft Virtual Academy.  
 
För att underlätta att skapa de funktioner som normalt kräver programmering införskaffades Playmaker 
genom Unitys Asset Store. Playmaker levererar färdiga bitar av kod som av användaren kan sättas ihop 
genom att rita upp som ett flödesschema (se figur 1). I detta schema finns kan användaren lägga in olika 
funktioner med egenskaper i en bestämd ordning (se figur 2). Då detta var sen tidigare okänt hos 
författaren behövdes även här en hel del studier. Även dessa skedde med hjälp av olika videoklipp samt 
genom att läsa på diskussionsforum. Genom att studera grunderna, dra lärdom av vad andra tidigare 
gjort, gick det att skapa alla funktioner som senare användes i VR-miljön. Precis som Unity hade även 
skaparna av Playmaker, Hutonggames, en egen Youtube-kanal och ett eget forum. Då tidigare erfarenhet 
av att skriva script saknades underlättade Playmaker arbetet.  
 

 
Figur 1 - Flödesschema med olika funktioner och sambandet mellan dessa. 

 
Figur 2 - Egenskaper i en funktion.                 j 

Ett annat tillägg som underlättade att skapa en VR-miljö för HTC Vive var SteamVR. Likt Playmaker var 
SteamVR tillgänglig genom Asset Store. SteamVR gjorde så att VR-hjälmen och kontrollerna gick att 
använda i VR-miljön. Det fanns även ett tillägg från Playmaker speciellt skapat för att användas 
tillsammans med SteamVR. För att lära sig använda dessa användes huvudsakligen videos som var 
uppladdade på Youtube.  
 

3.2 Intervjuförberedelser 

För detta examensarbete genomfördes åtta intervjuer. Sex stycken genomfördes för att ha som bas för att 
kunna svara på forskningsfrågorna och vid dessa var det en deltagare per intervju. De andra två 
genomfördes med två, respektive tre, deltagare i syfte att samla in empiri gällande funktionsnedsatta.  
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Att just tillvägagångssättet intervjuer användes var då de ger möjlighet till en djupare förståelse 
(Björklund och Paulsson, 2015). Enligt Björklund och Paulsson (2015) kan intervjuer vara tidskrävande 
och kostsamma. Då detta examensarbete handlade mycket om förståelse ansågs en djupare förståelse 
viktigare än den typ av resultat som går att uppnå med hjälp av exempelvis en enkät (Björklund och 
Paulsson, 2015).  
 
3.2.1 Intervjuerna 
Under arbetets gång utfördes åtta intervjuer. En intervju med representanter från HSO Luleå, en 
intervju med representant från Luleå kommun och sex intervjuer med personer som jobbar med 
projektering av byggnader och annan bebyggelse.  
 
Syftet med intervjuerna med HSO Luleå och Luleå kommun var att samla in kunskap gällande 
funktionsnedsatta och funktionshinder. HSO Luleå jobbar aktivt med frågor rörande funktions-
nedsättningar. Vid intervjun med Luleå kommun deltog personal från miljö- och byggnadsförvaltningen 
och samhällsutvecklingskontoret.  
 
Förberedelserna för dessa intervjuer var väldigt snarlika då de hade samma syfte. Först skedde intervju 
med HSO Luleå och inför denna studerades intervjuteknik. Hur en intervju borde vara uppbyggd 
baserade på texter från intervjuteknik.se (2016), Hudson.se (2016) och Sallnäs (2007). Med denna 
uppbyggnad formades intervjufrågor baserade på frågeställningarna och andra frågor i allmänhet som 
uppkommit under litteratur-studien. För fullständig lista med intervjufrågor, se bilaga 1. Det var 
representanterna från HSO Luleå som föreslog att ta kontakt med Luleå kommun för att få bättre svar 
på vissa frågor.  
 
Erfarenheten av att ha genomfört intervjun med HSO Luleå gjorde att förberedelserna inför intervju 
med Luleå kommun gick betydligt fortare. Frågorna formulerades för att komplettera svaren från 
intervjun med HSO Luleå. För fullständig lista med intervjufrågor, se bilaga 2.  
 
Syftet med intervjufrågorna till de andra sex intervjuerna var att kunna svara på forskningsfrågorna. 
Därför utformades de utifrån forskningsfrågorna. Detta utan att ha med själva forskningsfrågorna som 
intervjufrågor. Istället utformades de så att de skulle ha en naturlig följd så att intervjun skulle flyta på 
naturligt.  
 
Den kvalitativa studien bestod av sex intervjuer. Dessa genomfördes genom att först ge en kort 
introduktion om hur intervjun skulle gå till. Se bilaga 3 för att se hur introduktionen var formulerad. 
Intervjun var uppbyggd så att först kom frågor om vad den som intervjuades redan kunde om 
tillgänglighet och VR. Därefter fick den som intervjuades gå in i den VR-miljö som hade skapats där 
användaren är rullstolsburen. Avslutningsvis ställdes frågor vad den intervjuade tyckte om sin VR-
upplevelse och tror om dess framtidspotential. För att se fullständiga intervjufrågor, se bilaga 4.  
 
3.2.2 Intervjupersoner 
Tre av intervjupersonerna arbetade hos WSP i Stockholm. Genom hänvisningar från Anders Lisspers 
kontaktades ansvarig för avdelningen byggprojektering hos WSP i Stockholm. Genom denna kontakt 
erhölls fyra personer som skulle ställa upp för intervju. En av dessa uteblev då denne behövde stanna 
hemma för vård av sjukt barn.  
 
De tre andra intervjupersonerna arbetade hos a och d arkitektkontor i Luleå. Genom kontakt med en av 
delägarna gällande den presentation som utlovats om VR förhandlades det fram att a och d arkitekt-
kontor skulle bistå med personer som ställde upp för intervjuer.  
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Ursprungligen var det tänkt att involvera personal hos WSP i Luleå. Detta skedde inte som en följd av 
brist på tid hos de som jobbade på WSPs kontor i Luleå vid den tidpunkt i examensarbetet intervjuerna 
genomfördes. Att inte intervjuerna senarelades var för att detta skulle påverka tidplanen eftersom 
avsaknad av fullständigt resultat skulle påverka möjligheterna till påbörjande av analys. Det var även 
tidskrävande att hitta personer att ställa upp för intervjuer. En annan aspekt var även tiden det skulle 
kräva att intervjua flera personer samt att transkribera samtalen från dessa intervjuer.  
 
De sex personer som intervjuades hade olika arbetstitlar och bakgrunder. Olika arbetsuppgifter hos de 
som intervjuades kunde vara att rita upp en 3D-modell, projektledning och idéskapande beroende på 
yrke. Det alla hade gemensamt var att de på något sätt arbetat med VR under sin karriär. De ansåg sig 
också på något sätt behandla tillgänglighetsfrågor i sitt arbete. Detta bidrog till en ökad validitet då dessa 
egenskaper gjorde att de ansågs som lämpliga personer att intervjua. Hög validitet uppnås bland annat 
genom precisering av målgrupp och genom att formulera klara och tydliga frågor (Björklund och 
Paulsson, 2015).  
 
Det som hade kunnat bidra till ett säkrare resultat hade varit att intervjua fler personer. Samtidigt finns 
det en möjlighet att det inte påverkat resultatet i sig då det redan vid sex intervjuer på flera punkter gick 
att se ett tydligt sammanband. Detta samband kan dock bero på att de som intervjuades endast kom 
ifrån två olika företag belägna på olika orter. Att ha ett mer spritt urval av intervjudeltagare rent 
geografiskt och företagsmässigt hade kunnat påverka resultatet. Detta till följd av en mer tidskrävande 
insamlingsperiod som varit mer kostsam. Detta då WSP enligt överenskommelse betalade resor till och 
från Stockholm och övriga resor hade behövt finansieras på andra sätt.  
 
3.2.3 De intervjuade 
Av de sex personer som deltog vid intervjuer var fem av dessa män och en var kvinna i åldrarna 26–59 
år. På grund av önskad anonymitet presenteras intervjudeltagarna inte vid namn.  
 

3.2.3.1 Intervjudeltagare 1  
Jobbar som konstruktör hos WSPs byggprojekteringsavdelning i Stockholm. Beräknar och ritar upp 
bärande delar eller bärverk i ett hus. Jobbar mycket med ombyggnationer men även nybyggnationer. Har 
jobbat hos WSP i drygt två år. Har tidigare läst byggteknik och design på KTH.  
 

3.2.3.2 Intervjudeltagare 2  
Gruppchef hos WSPs byggprojekteringsavdelning i Stockholm. Tidigare egenföretagare med kontor i 
både Gävle och Stockholm som senare köptes upp av WSP. Tidigare jobbat med att projektera flera 
olika typer av byggnader som sjukhus, bostäder, idrottsarenor och bostäder. Specialiserad på bostäder de 
senaste 10–15 åren. Har tidigare läst till byggingenjör.  
 

3.2.3.3 Intervjudeltagare 3  
Tillförordnad gruppchef hos WSPs byggprojekteringsavdelning i Stockholm. Jobbat med bygg-
projektering och konstruktion sedan 1997. Har tidigare läst till högskoleingenjör i Umeå.  
 

3.2.3.4 Intervjudeltagare 4  
Arkitekt hos a och d arkitektkontor. Ritar alla typer av hur från stort till smått för alla typer av kunder. 
Även sakkunnig kontrollant av tillgänglighet enligt PBL, TIL 3.  
 

3.2.3.5 Intervjudeltagare 5  
Projekterande ingenjör hos a och d arkitektkontor. Ritar huvudsakligen hus och har cirka 20 års 
arbetslivserfarenhet.  
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3.2.3.6 Intervjudeltagare 6  
Projekteringsledare hos a och d arkitektkontor och ansvarar för kontorets CAD-programvaror. Är 
certifierad miljöbyggnadssamordnare. Har tidigare läst till byggnadsingenjör vid Växjö universitet.  
 
3.2.4 VR-modellen 
VR-modellen var en viktig del i genomförandet av detta examensarbete. Syftet med VR-modellen var att 
låta de som blev intervjuade att få testa på att utforska en VR-miljö ur en rullstolsburens perspektiv 
genom att använda en HTC Vive (se figur 3). 
 

 
Figur 3 - HTC Vive med tillhörande handkontroller och basstationer. Källa: www.arstechnica.com 

 
Den VR-modell deltagarna fick testa var tänkt att framhäva vissa svårigheter som kan finnas för en 
rullstolsburen person. HTC Vive ansågs lämplig för detta då de redan hade släppt sitt VR-paket med två 
tillhörande handkontroller på den offentliga marknaden. Dessa handkontrollers rörelser kan spåras med 
hjälp av basstationer som placeras ut i rummet. Det följer med två basstationer vid köp av en HTC Vive 
och om önskvärt går det att köpa till flera. Både kontrollerna och VR-hjälmen måste alltid synas av 
minst en av basstationerna för att rörelsen ska kunna spåras. Skulle signalen blockeras tappar den enhet 
signalen för sin spårning i VR-världen och blir satt ur funktion.  
 
Med hjälp av dessa två handkontroller var det möjligt att simulera den rörelse som görs för att ge fart åt 
en verklig rullstols hjul. De visade även på hur räckvidden var begränsad. Tack vara att basstationerna 
spårar handkontrollernas position i förhållande till varandra, hjälmen och ett utmätt område i rummet 
är räckvidden samma som den hade varit för just den individen som håller i kontrollerna. Så en kort 
människa får kort räckvidd samtidigt som en längre människa får längre räckvidd. Detta till skillnad mot 
att använda en avatar där räckvidden är samma oberoende på vilken person det är som styr avataren. 
Handkontrollerna använde sig huvudsakligen av tre knappar som under arbetets gång kallats för trigger, 
touchknapp och greppknapp (se figur 4).  
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Figur 4 - Handkontrollen i VR-miljön och de olika knapparna som använts under arbetets gång.           j 

Från början diskuterades det med WSP vilken VR-hjälm som skulle användas. Ett tag diskuterades det 
att använda Oculus Rift istället. Att det blev just HTC Vive var just på grund av handkontrollerna.  
 

3.2.4.1 Innan införskaffandet av HTC Vive 
Då beslutet om att beställa en HTC Vive togs först en bit in i arbetets gång tillkom en väntetid från att 
beställningen lades till att den befann sig i Luleå. Det viktigaste i projektet var att ha en väl fungerande 
rullstol så för att snabba på arbetet efter att en HTC Vive anlänt påbörjades arbetet att jobba med 
Playmaker redan innan.  
 
En första idé var att utgå från hur en rullstol fungerar i verkligheten. Cylindrar fick motsvara hjul och 
steg ett var att skapa en rotation som utlöstes av något kommando. Då detta uppnåddes kvarstod frågan 
hur två hjul skulle kopplas ihop. Och eftersom Unity används huvudsakligen för att skapa spel antogs 
det att det fanns instruktionsvideos för hur bilspel kunde skapas. Att få rullstolen fungera som en bil 
ansågs vara en bra utgångspunkt för att sedan modifieras för att nå önskvärt resultat.  
 
Efter att ha studerat olika instruktionsvideos visade det sig att de flesta använder något som kallas wheel 
colliders. Dessa är en del av den fysikmotor som finns i Unity och är skapad just för att fungera som hjul. 
Dessa har olika parametrar som går att ändra. Några av dessa är radie, dämpning och friktion. För att få 
större förståelse för hur dessa fungerade skapades något som skulle motsvara mer en bil än en rullstol. 
Denna bestod av ett rätblock med fyra wheel colliders. Detta gjorde rullning möjlig genom att placera 
bilen i lutningar. Nästa steg var att skapa egen rotation med hjälp av ett kommando.  
 
Först testades samma metod som används hos cylindrarna. Detta visade sig inte vara tillämpbart då den 
funktionen krävde att det objekt som skulle rotera hade en rigidbody. Rigidbody gör så att objekt påverkas 
av Unity’s fysikmotor som om de hade en fysisk kropp i den virtuella världen. I de videoklipp på 
Youtube som följdes rekommenderades det att själva bilen skulle ha en rigidbody och inte hjulen 
(Demkeys, 2014). Istället experimenterades det med olika verktyg som använde sig av fysik. Det som 
visade sig mest lovande var vridmoment. Playmaker har dessutom en funktion som gör att det går att 
hantera olika typer av fysik just för wheel colliders. Så genom en funktion gick det att få positiva, 
negativa och bromsande vridmoment för de olika hjulen genom att trycka ner olika tangenter på 
tangentbordet.  
 

Trigger 

Touchknapp 

Greppknapp 
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Med detta gick det att driva bilen fram. Därefter fortsatte arbetet med rullstolen. Tack vare en annan 
video erhölls riktvärden för de olika parametrarna skulle vara för wheel colliderna. Med dessa kunde 
rullstolen åka fram, bak och svänga genom att antingen endast ha vridmoment på ett hjul eller ha 
motsatt vridmoment på de olika hjulen.  
 
När rullstolen var fungerande påbörjades experiment av andra funktioner. Automatiska dörröppnare 
och hissar skapades. Objekt som ändrade beteende beroende på vad spelaren gjorde. Knappar som 
aktiverade olika funktioner. Objekt som gick att plocka upp och sedan sätta ner på ett annat ställe. De 
flesta av funktionerna aktiverades genom att vänsterklicka på musen. Allt detta gjordes för att dels 
kunna använda sedan i den VR-miljö avsedd för att ha vid intervjun men även för att skapa förståelse 
kring hur funktioner skapas. De olika funktionerna behövde följa en viss logisk ordning. Detta var till 
hjälp då själva arbetet med HTC Vive drog igång.  
 

3.2.4.2 Grundläggande kunskap i Unity med HTC Vive 
Så fort den HTC Vive som blivit beställd hade anlänt kunde arbetet med den omslutande VR-miljön 
påbörjas. Tack vare SteamVR gick det att skapa en VR-miljö för HTC Vive genom att importera deras 
camera rig i den Unity-scen som önskas. Denna camera rig gör så att användaren direkt kan använda VR-
miljön med hjälp av en VR-hjälm.  
 
Det första som gjordes var att skapa en ny scen. I den skapades ett plan på vilken SteamVRs camera rig 
kunde placeras på. Därefter installerades Steam VR tools for Playmaker. I denna fanns en exempelscen som 
visade hur Playmaker kunde användas för att lyfta och flytta på objekt. Detta experimenterades det lite 
kring för att få en grundläggande förståelse för hur tillägget kunde användas.  
 
Då HTC Vive fortfarande var väldigt ny på marknaden (släpptes 5 april (Wikipedia, 2016c)) fanns det 
inte lika mycket information att hämta jämfört med Unity-projekt som använder sig av desktop VR. Av 
det som fanns var det främst två källor som var hjälpsamma. Dessa under namnen thestonefox och 
NewtonVR. Dessa två har tagit fram script för att kunna utföra olika funktioner med HTC Vive i Unity. 
 
Thestonefox hade en egen Youtube-kanal där han visade vilka funktioner han skapat genom olika 
exempelscener. NewtonVR valde istället att samla samtliga funktioner i en enda exempelscen. I dessa 
fanns objekt med tillhörande script för att utföra tänkta funktioner. Genom att kombinera utvalda 
script och Playmaker gick det att skapa en cylinder som rullade genom att röra den med handkontrollen, 
hålla inne dess trigger och sedan flytta på handen. Släpptes triggern rullade cylindern iväg.  
 
Detta var vad som eftersträvades. Det gav en verklig känsla av att cylindern var där och rullades på ett 
sätt som motsvarade verkligheten. Nästa steg var att försöka får två cylindrar sitta ihop tillsammans med 
en kropp. Detta eftersträvade att få en liknande funktion som den rullstol som skapats i Unity innan 
införskaffandet av HTC Vive.  
 

3.2.4.3 Rullstolen med HTC Vive 
Flera olika lösningar testades. Först användes återigen en av Unity’s funktioner som bygger på deras 
fysikmotor, nämligen joints där olika komponenter kopplades ihop med hjälp av leder. Dessa visade sig 
vara begränsade till att endast kunna hantera krafter av bestämd typ upp till en viss nivå. En led gick att 
använda för att koppla ihop en dörr med en dörrkarm och då kraft tillfördes i en vinkelrät riktning mot 
dörren så öppnades den. För rullstolen var det önskvärt att ha mer fria leder och då joints inte kunde 
utföra önskvärd funktion och samtidigt hålla ihop komponenterna fick de överges. Då detta inte 
fungerade byggdes egna komponenter som skulle ha samma funktion som kullager. Även detta 
misslyckades på grund av att Unity’s fysikmotor inte kunde hantera de krafter som uppstod.  
 
Istället användes Playmaker för att rullstolen skulle få samma hastighet som cylindern. Detta fungerade 
för att åka fram och bak. Då rullstolen även behövde kunna svänga övergavs även denna lösning.  
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Nästa test gick ut på att mäta rotationen vid två på varandra följande tidpunkter efter att hjulet satts i 
rörelse. Skillnaden mellan dessa två rotationer sparades som ett värde som senare omvandlades till ett 
vridmoment som gav drivkraft åt wheel colliders. Cylindrarna var låsta i position mot rullstolen och 
erhöll samma rotation som rullstolen då den svängde. Även denna lösning innebar problem som gjorde 
att den övergavs då rotationen uppmättes i värden mellan 0–360. Så om positionen avlästes strax 360 
avlästes nästa värde inte som ett värde strax över 360 utan som ett som normalt låg mellan 0–90.  
 
En liknande lösning var att istället för att omvandla cylindrarnas rotation var att mäta det avstånd 
handkontrollerna förflyttade sig under en viss tid. Istället för att behöva rulla själva cylindern gjordes det 
så att kontrollerna kunde röra sig genom cylindern. Då en av handkontrollerna gick in i en cylinder 
registrerades dess position i förhållande till camera rig. 0,2 sekunder senare registrerades en ny position 
och detta avstånd omvandlades till ett vridmoment i Playmaker.  
 
Detta visade sig fungera önskvärt. Rullstolen kunde nu transporteras genom att använda 
handkontrollerna. Vid senare tester där andra personer fick testköra visade det sig svårt att köra genom 
att använda denna metod då inträdandet i cylindern med handkontrollen var avgörande för om 
rullstolen skulle åka fram eller bak. Så istället för att mäta avståndet på handkontrollernas förflyttning 
från att de kom in i cylindern mättes avståndet som gjordes efter att triggern trycktes ner. Det gjorde att 
handkontrollerna inte längre behövde röra sig i det område som hjulen befann sig i vilket minskade 
liknelsen med ett verkligt beteende. Det som vägde upp var att det blev betydligt lättare att manövrera 
rullstolen vilket ansågs vara mer värdefullt. Hade rullstolen varit för svår att manövrera av de som skulle 
testa VR-miljön fruktades det ge en negativ inverkan på resultatet.   
 
Det skapades även en funktion för att bromsa rullstolen och en funktion för att föra dialoger med hjälp 
av handkontrollerna. Bromsen skapades genom att trycka på greppknaparna. Detta skapade med hjälp 
av Playmaker ett bromsande moment. Dialoger använde sig också av Playmaker där färdigbestämt text 
projekterades i pratbubblaliknande form. Dialogerna fördes framåt genom att trycka in touchknappen.  
 
Då det fanns en ambition att efterlikna upplevelse från en verklig rullstol undersöktes det hur en verklig 
rullstol fungerade. Detta skedde vid Luleå Airport genom att åka runt och känna efter hur rullstolen 
betedde sig. Accelerationen undersöktes för både färd framlänges och baklänges, rotation och 
problematik kring att öppna dörrar och förflyttning i lutningar. Anteckningar gjordes och sedan 
efterliknades dessa upplevelser till så stor mån som möjligt i VR-miljön.  
 
När rullstolen fungerade påbörjades arbetet med övriga funktioner som skulle användas i VR-miljön. De 
funktioner som tidigare skapats i Playmaker som aktiverats genom att vänsterklicka på musen överfördes 
enkelt. Med små ändringar gick de att använda i samma syfte men istället för att vänsterklicka på musen 
användes handkontrollerna istället.  
 
3.2.5 Byggnaden 
För att spara tid skapades ingen egen byggnad i examensarbetets VR-modell, istället erhölls denna 
genom kontakter vid WSP.   
 
De krav som fanns var att den byggnad som skulle användas kunde framhäva vissa svårigheter som finns 
för personer som är rullstolsburna. De svårigheter som önskades lyftas fram var hur det kunde vara att ta 
sig upp för en lutning, ta sig in i en byggnad, öppna dörrar, åka hiss och navigera sig i en byggnad. 
Modellen skulle även finnas som en Revit-fil (RVT). Detta då Revit kan exportera sina modeller i FBX-
format som sedan går att importera i Unity.  
 
Inledningsvis tillfrågades WSP i Luleå om lämpliga modeller. Det som föreslogs då var en modell av en 
Hockeyarena i Gällivare. Vid närmare undersökning visade sig att denna modell var i ett konstruktions-
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syfte. Därför tillfrågades om A-modellen men denna kunde inte lämnas ut på grund av ett överklagande 
gällande arenan. Istället hänvisades det till a och d arkitektkontor i Luleå som jobbade mycket med 
Revit.  
 
A och d erbjöd sig att ge ut en Revit-fil för Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå. I utbyte 
efterfrågades en kortare presentation av VR och hur den nya VR-tekniken kan användas inom 
byggbranschen. A och d erbjöd även en genomgång av Revit-filen för att säkerställa att den skickades på 
ett sätt som var önskvärt. Bergvikens vård- och omsorgsboende byggdes 2012 och gav därför möjlighet att 
undersöka byggnaden rent fysiskt. Detta gjordes för att införskaffa information om texturer och andra 
funktioner inne i byggnaden. Exempel på en funktion var placering av dörröppnare. 
 
Då Revit-filen var införskaffad påbörjades själva VR-modellen. En miljö byggdes upp kring byggnaden 
och det skapades olika material för att ge önskvärda texturer. Då miljön ansågs vara färdig importerades 
rullstolen och olika funktioner som skulle gå att använda med hjälp av handkontrollerna. Dessa 
anpassades för att passa miljön. Ett manus skrevs av författaren för hur det var tänkt att användaren 
skulle röra sig i modellen. Detta för att de som skulle testa miljön senare skulle uppleva samma saker 
inom begränsade ramar. För att spara på kapacitet begränsades VR-miljön till att endast kunna erbjuda 
rörelse i vissa områden. Samtliga objekt utanför detta område raderades. Det färdiga resultatet av själva 
byggnaden presenteras nedan i figur 5.  
 

 
Figur 5- Bergvikens vård- och omsorgsboende i Unity 

3.2.6 Körbana för VR-miljön 
Användaren började utomhus med instruktionen att de nu befann sig vid Bergvikens vård- och 
omsorgsboende. Här skulle de leta upp sin farbror Karl som nyligen flyttat dit. Det är första gången 
användaren befinner sig vid Bergvikens vård- och omsorgsboende. Steg ett var att ta sig in genom en 
dörr. Detta var en dörr av modell tung som den beskrevs. Detta innebar att den inte gick att öppna 
genom att dra i den eller genom att knuffa på den. För att öppna den dörren var en dörröppnare 
tvungen att användas. För att ta sig till denna dörröppnare var användaren tvungen att ta sig upp för en 
svag lutning på 4,5 grader. 1:20 motsvarar 5 grader som jämförelse. Dörröppnaren var placerad på 
samma vägg som dörren var installerad i.  
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Väl inne genom den första dörren behövde användaren ta sig förbi en dörr av samma typ. Dess 
dörröppnare befann sig på den första väggen innanför den första dörren direkt till vänster i användarens 
färdriktning. Efter att ha passerat den andra dörren kunde användaren vända sig mot en receptionist. 
Denne hade en färdig dialog mot användaren som gav vägledning vart Karl befann sig.  
 
Efter att ha pratat med receptionisten skulle användaren använda sig av hiss för att ta sig till våning tre. 
Därefter ta sig genom en dörr för att ta sig till den korridor i vilken Karl bodde. Denna dörr var av 
modell lätt. Detta innebar att användaren kunde öppna dörren genom att dra i eller putta på den. Detta 
genom att hålla handkontrollen på handtaget och använda greppknappen. Väl inne i korridoren 
behövdes ytterligare en dörr av modell lätt öppnas för att komma in till Karl.  
 
En dialog likt den med receptionisten gav användaren nya direktiv om att återfinna en bok Karl förlagt. 
Detta genom att ta sig tillbaka till hissen och åka ner en våning. Där fanns ett konferensrum i vilket 
Karls bok låg. Efter att ha återvänt till Karl aktiverades nu en ny dialog som förklarade att det börjat 
brinna och att användaren behövde ta sig ut igen.  
 
Syftet med denna bana var att illustrera några av de svårigheter som uppkomma i samband med att vara 
rullstolsburen. Några av dessa var att ta sig upp för en ramp och att öppna en dörr. Den var även 
uppbyggd så att användaren kunde bilda en uppfattning hur VR via HTC Vive fungerar.  
 
3.2.7 Testkörning av VR-miljön 
För att testandet av VR-miljön vid den kvalitativa studien skulle fungera smidigt ombads studenter vid 
Luleå tekniska universitet att testa på VR-miljön. Detta för att komma med feedback gällande hur 
styrningen av rullstolen gick till samt för att hitta komplikationer som kunde uppstå i den bana som VR-
miljön utspelade sig. Testerna pågick mellan 15–30 minuter per person och totalt var det 14 personer 
som testkörde VR-miljön.  
 
Efter att ha fått en genomgång av hur handkontrollerna fungerade ombads användaren att köra enligt 
den bana som beskrivits ovan. Under varje test hölls en dialog om hur användaren upplevde VR-miljön 
och vilka eventuella förbättringar som skulle kunna behövas. Vid vissa tillfällen gjordes korrigeringar 
som samma användare fick testa ännu en gång för att utvärdera dessa korrigeringar. Andra mer 
tidskrävande korrigeringar gjordes senare på egen hand. Dessa fick testpersoner som deltog senare 
utvärdera.  
 
Under testkörandet av VR-miljön upptäcktes följande:  

 Vissa områden var inte ordentligt begränsade vilket gjorde att användaren kunde använda sig av 
vägar som inte var avsedda att användas. Åtgärden för detta problem var att skapa nödvändiga 
begränsningar.   

 Det var svårt att rotera. Detta var en följd av den friktion som fanns för hjulen i sidled. Detta 
åtgärdades genom att minska hjulens friktion i sidled tills önskvärd rotation kunde uppnås.  

 Körbanan tog längre tid än önskvärt. Även för användare som snabbt lärde sig behärska 
styrningen av rullstolen behövde upp mot 20 minuter för att ta sig igenom.  

 Att röra sig i VR-miljön skapade illamående för vissa användare. Illamående är problem som 
upplevs för flera inom VR som en följd av att det ögonen ser stämmer inte överens med 
balanssinnet (VR Sverige, 2016). Detta var något som blev mildare och nästan omärkbart efter 
en längre periods användande av omslutande VR.  

 
 

3.3 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur VR-verktyg kan användas för att skapa bättre 
förutsättningar inom tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. För att göra detta har de 
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moment som beskrivits i metoden fram till hit genomförts. Denna del av rapporten syftar till att 
undersöka om de moment som genomförts bidragit till att ge arbetet en hög trovärdighet. Detta genom 
att diskutera validiteten och reliabiliteten av arbetet. Validitet är i vilken utsträckning det som har 
undersökts verkligen varit vad som var avsett att undersöka (Björklund och Paulsson, 2015. Reliabilitet 
ser till graden av tillförlitlighet av mätinstrumentet, det vill säga i vilken utsträckning samma resultat 
skulle ges vid upprepning av undersökningen.  
 
Att läsa på om vad en funktionsnedsättning är och hur det påverkar den funktionsnedsattes liv har varit 
viktigt för att kunna ta reda på hur situationen ser ut idag och hur den kan förbättras. Detta har alltså 
en hög validitet i sin helhet då det varit nödvändigt för att uppnå syftet. Graden på validitet i innehåller 
varierar beroende på dess relevans till arbetet. Till exempel har litteratur rörande rullstolsburna en högre 
validitet än litteratur om hörselskadade då det var just nedsatt rörelseförmåga i form av att vara 
rullstolsburen som undersöktes i VR-miljön.  
 
Litteraturen gällande VR har också varit viktig för arbetet då den beskrivit vad som är viktigt för att 
skapa en VR-miljö i vilken användaren känner en hög grad av närvaro. Även att undersöka hur VR 
används är viktigt för att få reda på om det redan används för att undersöka tillgänglighet och på vilka 
sätt de olika användningsområden skulle kunna bidra till att skapa en bättre miljö för personer med 
funktionsnedsättningar. Även historien om VR är av relevans då det visar hur VR har utvecklats och 
därmed ger goda förutsättningar för att se hur det kommer att fortsätta utvecklas i framtiden.  
 
Då det funnits många källor som menat på samma saker har litteraturstudien en hög reliabilitet då det 
sannolikt skulle ge samma information om en ny litteraturstudie skulle göras i avseende för att skriva 
den teori som angivits i detta examensarbete. 
 
Även att skapa VR-miljön är av hög validitet då det är just VR-miljön som varit det som illustrerar hur 
VR-verktyg likt HTC Vive kan användas för att skapa bättre tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar. För att ta fram den slutgiltiga miljön med alla funktioner har validiteten 
varierat då flera metoder visat sig oanvändbara samtidigt som de lagt grunden för att komma fram till 
det slutgiltiga resultatet. Reliabiliteten är däremot låg då det inte finns några tidigare instruktioner att 
följa så mest troligt skulle flera olika alternativa tillvägagångssätt vara möjliga beroende på den bakgrund 
personen som vill skapa VR-miljön har.  
 
Intervjuerna med HSO Luleå och Luleå kommun var likt litteraturstudien om funktionsnedsättningar 
och tillgänglighet i syfte för att ta reda på hur dagen situation ser ut och hur den kan förbättras. 
Validiteten är alltså samma som för litteraturstudien. Även reliabiliteten är hög då de som intervjuades 
var representanter utsedda för att representera organisationen. Det som hade kunnat bli annorlunda vid 
en ny intervju är om frågorna är formulerade på ett annat sätt eller om andra representanter närvarat 
och då kunnat ge andra exempel baserat på egen erfarenhet.  
 
För att kunna ta reda på hur VR-verktyg likt HTC Vive kan användas för att skapa bättre förutsättningar 
för personer med funktionsnedsättningar har det inte bara varit viktigt att ta reda på hur situationen ser 
ut idag för de funktionsnedsatta utan även hur det arbetas för att säkerställa att de funktionsnedsattas 
behov tillmötesgås. Detta gjordes genom intervjuer med personer som jobbar med projektering av 
byggnader och annan bebyggelse vilket då även detta ger en hög validitet. Det var svaren från dessa 
intervjuer som utformat resultatet tillsammans med svaren från intervjuerna med HSO Luleå och Luleå 
kommun. Och genom att analysera dessa svar och jämföra med teorin kunde arbetet komma fram till de 
slutsatser som senare avslutatar denna rapport.  
 
Reliabiliteten för intervjuerna med personer som jobbar med projektering av byggnader och annan 
bebyggelse är hög då det redan efter ett fåtal intervjuer gick att se tydliga mönster bland svaren även om 
yrkesrollerna och geografisk position skiljde sig åt. En högre reliabilitet hade givetvis kunnat uppnås 
genom att intervjua fler personer med olika bakgrund.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas empiri från intervjuerna med HSO Luleå och Luleå kommun samt intervjuerna 
med de som arbetade med projektering av byggnader och annan bebyggelse. Fallstudiekontexten bidrar 
till att svara på forskningsfråga 2 och 3 medan intervjuerna av de som jobbade med projektering av 
byggnader och annan bebyggelse bidrar till att svara på forskningsfrågorna 2–4. Svaret till 
forskningsfråga 1 erhölls genom att skapa VR-miljön vilket beskrivs i metodkapitlet.  
 

4.1 Fallstudiekontext 

Nedan presenteras empiri från intervjuer med HSO Luleå och Luleå kommun. Där benämns de olika 
parterna som just HSO Luleå och Luleå kommun. I dessa intervjuer har inte hela verksamheten deltagit 
utan endast representanter. Vid intervjun med HSO deltog tre representanter och vid intervjun med 
Luleå kommun deltog två. Det refereras till de olika verksamheterna för att särskilja varifrån 
informationen kommer.  
 

4.1.1 Vad har hänt sen 2011?  
Utifrån intervjuerna med HSO Luleå och Luleå kommun framstod det som att frågor gällande 
tillgänglighet fått mer betydelse. Ett exempel på en förändring är hur spisar som installeras inte längre är 
utrustade med touch-knappar då detta inte fungerar för en person med nedsatt synförmåga (HSO Luleå, 
2016). I andra frågor saknas dock fortfarande en tankegång om tillgänglighet och det är inte ovanligt att 
det finns en brist på förståelse kring att alla faktiskt inte har samma förutsättningar (HSO Luleå, 2016). 
Generellt anser HSO Luleå (2016) att det finns mycket som ännu kan förbättras. Genom att se till 
förändringar som blivit ett resultat av Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning 
som träde i kraft 2011 går det att se att det blivit skillnad (HSO Luleå, 2016). En av dessa förändringar 
är den nya bygglagen som infördes 2011. Enligt den ska byggnämnden se till att byggnaderna är 
tillgängliga innan de beviljas bygglov (Luleå kommun, 2016).   
 
HSO Luleå (2016) anser att det tagit för lång tid och att det ännu finns mycket kvar att jobba med. 
Något HSO Luleå (2016) anser är att tillgänglighetsfrågorna måste få in fler tillgänglighetsparameterar i 
översiktsplaner och detaljplaner så att det redan finns med från början. Luleå kommun (2016) har 
försökt prata med de stora entreprenörerna om att de måste anlita sakkunniga inom tillgänglighets-
frågorna och har på senare tid lyckats få några i Luleå som kan ta på sig det ansvaret. 
 
Enligt HSO Luleå (2016) menar kommunen på att det är för mycket i detaljnivå att ha med 
tillgänglighetsparametrar redan i detaljplaner och översiktsplaner. En fördel med certifierade sakkunniga 
är att de är med från början till slutet och kan då se till att det blir rätt redan från början utifrån de lagar 
och krav som finns (Luleå kommun, 2016).  HSO Luleå (2016) tror att första steget som behöver tas för 
att kunna uppnå god tillgänglighet är att tillgänglighetsfrågorna behöver komma in i rätt skede av 
processen. Helst redan i planeringen då idéer börjar ta form (HSO Luleå, 2016).  
 
En av anledningarna till att frågorna behandlade i Regeringens plan för sin politik för personer med 
funktionsnedsättning som slogs igenom 2011 inte kommit särskilt långt i Luleå kommun kan bero på att 
det skett många personalbyten (HSO Luleå, 2016). Däremot har Luleå kommun gjort ett krafttag och 
placerar sig som nummer 14 av Sveriges kommuner som kommit längst i tillgänglighetsarbetet (HSO 
Luleå, 2016). Hos Luleå kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd. Där finns en tillgänglighets-
grupp som är med och diskuterar då det finns större saker att gå igenom (Luleå kommun, 2016). Det 
finns även ett råd som heter tillgänglighetsnätverket. Där sitter alla kommunala med representanter och 
det gås igenom vad som händer, vilka krav som finns (Luleå kommun, 2016). Detta med syfte att alla ska 
få ta del av information om tillgänglighet (Luleå kommun, 2016). Däremot finns det personer som anser 
att frågor rörande tillgänglighet inte har något med deras område att göra och att det är tråkigt (Luleå 
kommun, 2016).  
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HSO Luleå brukar inte få vara delaktiga vid kommunens planering av samhället (HSO Luleå, 2016). En 
anledning till detta kan vara att kommunen har ett eget tillgänglighetsråd (HSO Luleå, 2016). HSO 
Luleå (2016) strävar efter att få mer deltagande och mer insyn i kommunens planering för att kunna 
vara med och påverka tillgänglighetsfrågorna. Som ett paraplyförbund med flera olika riksförbund under 
sig representerade av personer med olika funktionsnedsättningar har de människor i sin närhet de oftast 
kan rådfråga (HSO Luleå, 2016). Det är viktigt att under en hel byggprocess ha kontakt med personer 
med olika funktionsnedsättningar samt de som representerar dessa så att de kan bidra till utveckling 
under hela tidens gång (HSO Luleå, 2016). Luleå kommun (2016) anser att det borde vara de 
sakkunniga som tar hand om den typen av frågor då de i tillgänglighetsrådet inte har samma kompetens 
som de sakkunniga. De sakkunniga inom tillgänglighet har kontakt med räddningstjänsten och 
funktionsnedsatta under projekteringen (Luleå kommun, 2016).  
 
HSO Luleå (2016) anser att det blivit bättre de senaste åren gällande att rådfråga personer med 
funktionsnedsättningar när det kommer till tillgänglighetsfrågor. Tidigare var det svårare som 
funktionsnedsatt att komma in i planeringen och framförallt att komma in i rätt tid (HSO Luleå, 2016). 
Då det gick att komma in var projektet redan i ett skede där det var för sent för att göra ändringar (HSO 
Luleå, 2016). Den förbättring som skett beror dels på den sakkunniga inom tillgänglighetsområdet, att 
det numera finns riktlinjer så att varje förvaltning vet vad de ska jobba med och att politiken mer 
konkret pekar åt vilket håll kommunen ska gå (HSO Luleå, 2016).  
 
4.1.2 Vad behöver det jobbas mer med?  
De största grupperna under HSO Luleå är de som jobbar med synskadade samt FUB, en 
intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna 
leva ett gott liv (HSO Luleå, 2016). HSO Luleå (2016) företräder även personer med elallergi som har 
stora svårigheter i dagens samhälle. Enligt Luleå kommun (2016) undersöker även de sakkunniga 
huvudsakligen de fysiska funktionsnedsättningarna. HSO Luleå (2016) kan dessutom se problem i att 
vissa människor kan drabbas av något som skapar funktionsnedsättningar och därför borde bostäder 
vara anpassade för att enkelt göras om för att bli tillgänglig för en person med någon form av 
funktionsnedsättning. Även om det kommit krav gällande anpassningar för olika 
funktionsnedsättningar är frågan om kraven efterföljs, kontrolleras och om dessa är utformade på ett 
sätt som gör dem lätta att kontrollera (HSO Luleå, 2016). Enligt Luleå kommun (2016) är det inte 
mycket som kan förbättras inom bostäder. 
 
HSO Luleå (2016) hävdar att det alltid borde vara någon som måste granska tillgänglighetsaspekten. 
Detta vid ett tidigare skede än bygglovsprocessen, vilket är det skede i vilket kommunen anser att 
tillgänglighetsaspekten kan behandlas (HSO Luleå, 2016). Att ta in någon som granskar 
tillgänglighetsaspekten först i bygglovsprocessen anser HSO Luleå (2016) är för sent. Luleå kommun 
(2016) vill se fler sakkunniga som jobbar med tillgänglighetsfrågorna då de själva saknar den kunskap 
som krävs.  
 
De lagkrav som finns behandlar inte alla typer av funktionsnedsättningar, som till exempel medicinska 
funktionsnedsättningar (HSO Luleå, 2016). Luleå kommun (2016) menar på att byggherrar oftast endast 
fokuserar på att uppfylla de lagar och krav som finns. Då är det mest de lagar och krav som handlar om 
fysisk tillgänglighet men ofta glömmer de bort diskrimineringslagen (Luleå kommun, 2016). 
Diskrimineringslagen gäller alla byggnader på samma sätt som HIN (Luleå kommun, 2016). Det finns 
ofta stora brister i utemiljöerna kring en byggnad (HSO Luleå, 2016). Miljön kan vara svårorienterad, 
lutningar kan vara för stora, kanter för höga och sakna ramper (HSO Luleå, 2016). Dessutom kan det 
hända att personer med vissa funktionsnedsättningar blir hänvisade till en annan entré (HSO Luleå, 
2016).  
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Många av de begränsningar som görs är oftast en kostnadsfråga (HSO Luleå, 2016). HIN som endast 
gäller om ekonomiska förutsättningar finns anses trots sin ekonomiska begränsning som något positivt 
(HSO Luleå, 2016). Enligt HSO Luleå (2016) finns inte något liknande i något annat nordiskt land eller 
i ett EU-perspektiv. Även Boverkets krav på certifierad sakkunnig inom tillgänglighetsområde anses vara 
något som är bra men som sällan är något som efterlevs (HSO Luleå, 2016). HSO Luleå (2016) anser det 
är bra att Sverige är med i EU då det kommer hårda krav därifrån. Dessutom är EU-direktiv starkare än 
svensk lagstiftning (HSO Luleå 2016).  
 
Ett problem enligt HSO Luleå (2016) är att även om byggnader och lokaler byggs för att vara tillgängliga 
går de inte att använda för det de är ämnade för. Luleå kommun (2016) ser stora möjligheter till 
förbättring inom publika lokaler då det är mycket som berörs av verksamheten som inte regleras i BBR 
(Luleå kommun, 2016). Ett exempel på byggnader som inte kan användas till det de är avsedda för är 
matvarubutiker (HSO Luleå, 2016). Dessa har oftast hyllor med varor placerade för högt för att kunna 
nås av exempelvis en rullstolsburen (HSO Luleå, 2016). Ett exempel på där det oftast inte erbjuds 
möjlighet att förse den tjänst byggnaden är avsedd för är inom det kulturella med teatrar och liknande 
som inte har tillgängliga scener (HSO Luleå, 2016).  
 
Enligt HSO Luleå (2016) är det korrekt att anta att majoriteten av de som jobbar med frågor gällande 
tillgänglighet inte själva har några funktionsnedsättningar. Det finns till och med ibland arkitekter, 
projektörer och byggherrar som har rent av dålig kunskap i vad en funktionsnedsättning faktiskt innebär 
(HSO Luleå, 2016). Detta antagande är dock mer korrekt för synliga funktionsnedsättningar än för 
dolda funktionsnedsättningar just eftersom de är dolda (HSO Luleå, 2016). Lösningar för att 
byggnaderna ska vara mer tillgängliga är något Luleå kommun (2016) tycker ska finnas i bakhuvudet.  
 
Sedan finns det fler faktorer än den byggda miljön som bidrar till tillgänglighet (HSO Luleå, 2016). 
Personlig service kan för vissa människor vara viktigt för att de ska känna sig trygga och hitta inne i en 
byggnad (HSO Luleå, 2016). På inspirationsdagar har det diskuterats kring universell design (HSO 
Luleå, 2016). Den stora utmaningen enligt HSO Luleå (2016) är få alla människor att tänka i banor som 
vid universell design. Luleå kommun (2016) tror att genom att tänka i banor som vid universell design 
kombinerat med lagkrav kommer tillgängligheten att förbättras. De åtgärder som kan krävas för att 
någon med en funktionsnedsättning ska klara att ta sig in och orientera sig inne i byggnaden underlättar 
även för personer som inte har några funktions-nedsättningar (HSO Luleå, 2016). 
 
Det märks tydligare och tydligare hur ny teknik påverkar tillgänglighet (HSO Luleå, 2016). Luleå 
kommun har gått med i en tillgänglighetsguide på nätet, en tillgänglighetsdatabas där det ska gå att se 
hur tillgängliga olika delar av kommunen är (HSO Luleå, 2016). HSO Luleå (2016) kan se fördelar med 
att ha virtuella modeller av en byggnad där personer med funktionsnedsättningar kan ta reda på om 
lokalen kommer att vara tillgänglig redan i förväg. HSO Luleå (2016) tror att även om de nya hjälpmedel 
som kommer i datorform är det viktigt att inte glömma bort människan och den personliga kontakten. 
Datorverktygen kan ses som ett komplement då det fungerar för somliga samtidigt som det aldrig 
kommer att fungera för andra (HSO Luleå, 2016).   
 
HSO Luleå (2016) tror att det är viktigt att få ut kunskap till dagens och morgondagens arkitekter så att 
de börjar tänka mer gällande tillgänglighet och hur de kan använda arkitekturen för att skapa denna 
tillgänglighet. Enligt Luleå kommun (2016) är tillgänglighetsfrågor lite som med demokratifrågor att det 
är något som behöver jobbas med kontinuerligt. Att alltid sträva mot att bli bättre och försöka hitta en 
rimlig nivå (Luleå kommun, 2016). Sen tror Luleå kommun (2016) att det alltid kommer finnas de som 
sätter sig emot likt byggherrar och projektörer som tycker att det är något som går att ignorera.  
 
Även de som utför själva byggandet behöver en förståelse för tillgänglighet då det händer att de går emot 
anvisningar tänkta för att skapa god tillgänglighet eftersom de inte förstår syftet med det (HSO Luleå, 
2016). Ett exempel från HSO Luleå (2016) var att några byggare valt att lägga plattor som var tänkta att 
underlätta orienteringen annorlunda eftersom de ansåg att de kunde lägga dem på ett lättare sätt som 
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dessutom blev snyggare. Det är viktigt att tillgänglighet finns med i hela ledet från ledande personer i 
projektet till de som sedan utför själva byggarbetet (HSO Luleå, 2016).  
 

4.2 Intervjuerna med de som jobbar med projektering av byggnader och annan 

bebyggelse 

Resultatet nedan presenteras som en sammanfattning av de svar som gavs vid de olika intervjuerna. 
Dessa är kategoriserade utifrån de huvudämnen som intervjun var indelad i vilket var: 

 Vilken kunskap hade de intervjuade om tillgänglighet? 
 Vilken kunskap hade de intervjuade om VR? 
 Hur upplevde de intervjuade VR-miljön samt vad de trodde de att VR hade för framtids-

potential? 
 
Den typ av VR som kapitel 4.2.2 syftar på är huvudsakligen desktop VR medan den VR som kapitel 
4.2.3 syftar på är huvudsakligen omslutande VR.  
 
4.2.1 Kunskap om tillgänglighet 
Av de intervjuade ansåg samtliga att de behandlade tillgänglighetsfrågor i sitt arbete. Av de som jobbade 
hos WSP ansågs det att det yttersta ansvaret för tillgänglighet låg hos arkitekterna. Detta var något som 
arkitekten höll med om. Framförallt planmässigt vilket ansågs vara en viktig del av tillgängligheten för de 
rullstolsburna. Bland de som jobbade hos a och d arkitektkontor kände samtliga att de hade ett eget 
ansvar även de som inte hade arbetstiteln arkitekt.  
 
Då tillgänglighet redan skulle vara behandlat av arkitekter innan lämnade över arbetet kände de som 
jobbade hos WSP ett mindre direkt ansvar för tillgänglighet. Då skulle en tillgänglighetsgranskare redan 
ha lämnat förutsättningar för arkitekten innan detta lämnades vidare till WSP. Men ibland kunde det 
märkas att tillgänglighetskonsulterna gjort avsteg för att anpassa sig till verkligheten. Exempel på detta 
var svenska balkonger då dessa inte kunde klara av funktionskraven utan att orsaka problem med 
fukttäthet. Den intervjudeltagare hos WSP som jobbade mer direkt med projektering ansåg sig ha ett 
större ansvar för tillgängligheten än den som var tillförordnad gruppchef som i sin tur kände ett större 
ansvar än den som var titulerad gruppchef.  
 
Av de som jobbade hos a och d arkitektkontor ansåg sig samtliga att de behandlade tillgänglighetsfrågor 
dagligen i sitt arbete. En av dessa hade exempelvis ett samordningsansvar mot andra konsulter för att se 
till att installationer inte resulterade i att något blev otillgängligt enligt de mått som BBR har som krav. 
Då en av de som jobbade hos a och d arkitektkontor var certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglig-
het fanns detta lättillgängligt vid a och d arkitektkontor. Det beskrevs av de två övriga hur de brukade 
kunna vända sig till de certifierade på kontoret om de hade frågor.  
 
Samtliga intervjuade ansåg sig ha ungefärlig kännedom kring vilka behov personer som är rullstolsburna 
har. Kunskapen om dessa behov är något de införskaffat dels under sin utbildning men huvudsakligen 
genom arbetslivserfarenhet. Den av de intervjuade som var certifierad sakkunnig kontrollant av 
tillgänglighet gick en särskild utbildning för att få det certifikatet. Den kunskap de intervjuade fått 
genom arbetet kom mycket från att ha arbetat med lagkrav. De hade även lärt sig vart kraven gick att 
hitta och att det var viktigt att hålla sig uppdaterade. Det fanns även en förståelse kring varför lagkraven 
finns. Men att förstå hur det var att leva med en funktionsnedsättning ansåg de inte att de gjorde. Det 
pekades även ut att i praktiken blir det bedömningar hela tiden eftersom regelverket med BBR och AFS 
är väldigt otydligt och tolkningsbart. 
 
Ingen av de intervjuade hade själv vid något tillfälle varit rullstolsburen. Det närmaste var då en av de 
intervjuade berättade om hur det var att ta sig runt med barnvagn. Att det inte fanns entréer som inte 
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gick att komma in i utan att lyfta barnvagnen och hur det kunde vara besvärligt att röra sig i butiker och 
även bibliotek.  
 
Även om inte alla kände att de hade ett direkt ansvar för att se till att det som projekterades var 
tillgängligt kände alla utom en att de hade ett visst ansvar. De som kände att de inte hade det direkta 
ansvaret kände att de ändå hade ett ansvar för att se till att frågorna inte tappades bort på vägen och höll 
sig uppdaterade om kraven. Det var viktigt att vara delaktig, lyhörd och uppmärksamma beställare på 
vilka krav som faktiskt fanns. Även då tillgänglighetsfrågor inte tillhörde arbetsbeskrivningen under ett 
uppdrag var det viktigt att komma med frågor likt:  
 

”Kommer det här att fungera ur handikappsynpunkt?” 
 
Det var viktigt för de som intervjuades att de tog sitt ansvar och vara delaktiga i tillgänglighetsfrågor 
under hela processens gång. En av de som ansåg sig ha mer direkt ansvar för tillgängligheten gav ett 
exempel om en porttelefon. Vid denna porttelefon fanns kameror och stor eftertanke hade krävts för 
hur det skulle fungera om en person i rullstol skulle närma sig. Den intervjuade menade på att där det 
inte redan fanns några bra färdiga lösningar blev det ofta svårt där lösningen inte var något beställaren 
skulle vilja genomföra. Detta ofta med en ekonomisk motivering även om lösning i sig inte alltid hade 
varit märkbart ekonomiskt påverkande.  
 
Av de intervjuade var det en som vid något tillfälle varit med om att person med funktionsnedsättning 
tagits in och rådfrågats för att uppnå bättre tillgänglighet. Då var detta vid ett enstaka projekt. Hälften av 
de tillfrågade trodde däremot att det hade kunnat vara en bra idé och det fanns en önskan om att ha en 
närmare kontakt med de funktionsnedsatta. Många menade på att de istället varit i kontakt med en 
tillgänglighetsexpert eller blivit granskade av det kommunala tillgänglighetsrådet. Det kommunala 
tillgänglighetsrådet ses som personer som jobbar med funktionsnedsattas frågor, rättigheter och behov 
och ska på så vis kunna företräda personer med funktionsnedsättningar. En svårighet som en av de 
intervjuade pekade ut med att ha direkt kontakt med funktionsnedsatta är att varje funktions-
nedsättning kan skilja sig mellan person till person. I större orter finns grupper bestående av personer 
med funktionsnedsättningar som fyller samma funktion som de kommunala tillgänglighetsråden.  
 
4.2.2 Kunskap om VR 
Vid intervjuerna antydde två personer att det inte hade speciellt stor kunskap om VR. Detta tills de olika 
formerna av VR förklarades. Det som oftast förknippades med VR var omslutande VR och den typ av 
VR som förekommer i Hollywoodfilmer. Två av de intervjuade hade testat på omslutande VR tidigare. 
Detta antingen vid studiebesök eller i ett projekt. Då de pratade om sina upplevelser gjordes detta med 
en stor entusiasm. En annan av de intervjuade ansåg sig ha ganska så god kunskap om tekniken genom 
att ha lyssnat på olika podcasts bland annat om hur NASA använde VR för att utforska mars då 
människan är skapad för att utforska med kroppen och inte via en skärm. Ett annat användningsområde 
samma person var bekant med var möjligheten att kommunicera på ett sätt likt personlig kontakt, även 
om kommunikationen sker via distans.  
 
Desktop VR däremot var samtliga bekanta med på ett eller annat sätt. Alla utom de som jobbade som 
gruppchefer vid WSP använde det dagligen i sitt arbete. En av dessa hade dock lång erfarenhet av att 
jobba med den typen av VR sen tidigare och den andra hanterade det genom att granska det arbete som 
gjordes av gruppen i VR. De intervjuade använde VR bland annat genom att skapa 3D-modeller som 
kunde vara tidiga skisser, vilka sedan var lätta att jobba vidare på och som kunde användas i ett säljande 
syfte. Det användes även VR för att samordna modeller. En av de intervjuade hade även testat på att 
jobba i en mer dataspelsliknande variant snarlik Unity vid besök hos arkitekthögskolan i Stockholm. I 
konstruktionssyfte användes VR för att kunna göra beräkningar.  
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Den lärdom de intervjuade fått för att kunna arbeta med VR var huvudsakligen genom att ha jobbat 
med det. Då har det funnits möjlighet att fråga de som arbetar i närheten. Då detta inte varit tillräckligt 
letade de intervjuade upp någon form av tutorial. Det var även genom att ha haft det i sin utbildning 
och genom kurser. Det var varierande i vilken grad VR användes i det dagliga arbetet. Tre av de som 
jobbade direkt med projektering använde det nästan dagligen medan de som arbetade som gruppchefer 
mer använde VR för att kunna gå in i olika modeller.  
 
Syftet med att använda VR berodde på flera olika faktorer. Det ansågs bland annat ge en bra 
egenkontroll av det utförda arbetet. Att väggen verkligen når upp till ett tak. VR gör det enkelt att se 
saker som skulle kunna bli problem senare vid själva byggnationen. Det har även kommit krav med BIM 
där det ska gå att särskilja byggnadsdelar för att ta ut mängder och göra mängdbeskrivningar eller 
mängdupptagningar som sedan kan prissättas. För att göra detta används VR.  
 
En annan anledning kunde vara för att beställare börjat komma med krav på att de ville ha modeller i 
3D. Det bidrog även till bättre visualisering som både andra aktörer och personal internt kunde använda 
för att lära sig byggnaden på ett mycket enklare och snabbare sätt jämfört med 2D ritningar som 
användes mer förr. Det gav en bättre känsla för hur det färdiga resultatet skulle bli, vilket fångade ett 
större intresse vid möten. Dessutom underlättade det vid arbete av form, rymd och volym vid rums-
utformningar. Även att göra renderingar och presentationer är något som underlättas genom att jobba 
med VR. Arkitekten, som var den enda som fortfarande för hand, beskrev att övergången till VR skedde 
då mått började bli kritiska.  
 
VR erbjuder möjligheten att lägga in metadata direkt i en 3D-modell och det går enkelt att plocka ut 
sektioner utan att behöva göra nästan något extra arbete. Det finns även program som skapar en 
kollisionsrapport baserat på den modell som ritats i 3D. Detta var något som tidigare gjorts på papper 
vilket resulterade i ”miljoner” linjer och inte var speciellt användbart. Jämfört med tidigare då ritningar 
gjordes för hand har VR den stora fördelen att det inte kräver en förmåga att kunna rita för hand och 
bidrar till en större måttnoggrannhet. Detta var viktigt då hela hus kunde hänga på totalstorleken och då 
var måttkedjor och proportioner viktiga. VR ansågs också vara användbart ur ett förvaltningsperspektiv 
genom att förvalta modeller och inte bara ritningar.  
 
Hälften av de intervjuade kunde inte tänka sig att det skulle kunna finnas någon alternativ arbetsmetod 
för att kunna uppnå samma resultat, eller rent av bättre, som genom att använda VR. En av de 
alternativa metoder som föreslogs var att bygga fysiska modeller men det ansågs tidsödande och 
begränsat. Även Microsoft hololens togs upp som ett alternativt där användaren kan jobba i augmentet 
reality (AR) där den virtuella världen används för att förstärka den verkliga världen. Samtliga var dock 
övertygande om att det inte fanns något verktyg idag som gick att använda för att uppnå samma resultat 
som vid användandet av VR.  
 
4.2.3 VR-upplevelse och framtidspotential 
De intervjuade beskrev testandet av VR-miljön som en positiv upplevelse. Fyra av de intervjuade ansåg 
att det var svårt att lära sig hur handkontrollerna skulle användas för att transportera sig med rullstolen i 
VR-miljön. Dock ansåg tre av dessa att svårighet med kontrollerna också kunde bero på användaren. En 
som tidigare testat på omslutande VR beskrev att det var en stor skillnad jämfört med omslutande VR 
utan handkontroller. Fyra av de intervjuade upplevde ett visst illamående liknande sjösjuka efter att ha 
varit inne i VR-miljön.  
 
Av de sex intervjuade uttryckte fyra att VR-modellen gav en känsla för hur det skulle kunna vara att vara 
rullstolsburen. Detta tack vare handkontrollerna som lät användaren utföra uppgifter genom att faktiskt 
använda sina händer och att det krävde att användaren använde sin räckvidd. En av de intervjuade 
misstänkte att för sig egen del hade det troligen varit enklare att manövrera en riktig rullstol än den som 
var i VR-miljön. För att ta sig in i huset på VR-modellen fanns en lutning som användaren behövde ta 
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sig upp för och hälften tyckte att de fick känna på hur jobbigt det faktiskt kan vara att ta sig upp för en 
uppförslutning som rullstolsburen trots att handkontrollerna saknade motstånd. Det påpekades bland 
annat att det kan vara vanligt att tänka att det ”bara” är att rulla upp för en ramp men att det faktiskt 
inte var så ”bara”.  
 
Fem av de intervjuade upplevde att VR-miljön gav inblick i hur en person som är rullstolsburen behöver 
röra sig för att klara av vissa moment. Att de behöver rotera för att komma in genom en dörr om en 
dörröppnare inte är direkt framför dörren. Att de inte kan stå framför en dörr då den skulle öppnas 
utifall dörren var en dörr som öppnades mot användaren. Så även om det inte var 100 procent 
verklighetstroget i förhållande till hur det skulle vara att transportera sig i en riktig rullstol bidrog det till 
att förstå grundproblematiken. Det gav en förståelse för varför vissa krav finns. Det var en som påpekade 
att byggnaden var bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Detta så den inte hade några trösklar, golvet var av 
parkett och det var rymligt för att ta sig runt.  
 
Omslutande VR ansågs av alla de intervjuade skilja sig från det sätt som de normalt jobbar när de jobbar 
med VR. Det ansågs vara mer träffsäkert att få vara inne fysiskt och leva sig in i miljön. Fyra personer 
trodde att det kunde vara väldigt användbart att använda VR för att visa sina beställare vad det är de 
faktiskt beställer. Fem av de intervjuade trodde att det kunde vara ett väldigt bra verktyg för arkitekter 
och två personer trodde även att det hade kunnat vara bra även för konstruktörer. Ett exempel på hur 
det kunde användas var att istället för att utgå från den standardradie som används för en rullstol i ett 
badrum kunde VR användas för att testa om placeringen av den fasta inredningen i ett badrum var 
funktionell.  
 
Det som skulle gå att få ut av VR enligt de intervjuade var att kunna gå runt i den tänkta byggnaden för 
att känna efter och uppleva om det verkligen blev som det var tänkt. Exempelvis genom att undersöka 
tillgängligheten. Är dörrarna breda nog? Kommer det bli trångt att ta sig genom denna korridor? Vad 
händer om det står två personer mot väggen? Är det fortfarande enkelt att passera? Det erbjuder 
dessutom mer känsla för höjder och avstånd. En av de intervjuade tyckte att det skulle vara intressant att 
testa vid projektering hur ansträngningen förändras beroende på lutning av rampen.  
 
Av de intervjuade trodde fyra att omslutande VR kunde vara användbart i tidiga skeden av olika 
byggprojekt. Detta i ett säljarsyfte och för att få en bra utformning. Nyttan som skulle kunna vara för 
arkitekter var bland annat att låta kunden gå runt i byggnaden för att redan i det skedet kunna avgöra 
om det är någon mindre ändring de skulle vilja göra. Detta både vid nybyggnation och ombyggnation. 
Två såg också en nytta med att undersöka en byggnad i omslutande VR ur en montagesynpunkt. Även 
en nytta genom att kunna kontrollera att det fanns tillräckligt med utrymme för att kunna utföra 
montering påpekades. Alla utom en såg dessutom potential att använda det i ett slutskede för att 
verifiera produkten. Det sågs potential att använda VR för att skapa en målbild så att alla jobbar mot 
samma mål och detta var något som var användbart genom hela processen.  
 
Av de intervjuade tyckte hälften att en nackdel med omslutande VR att det uppstod en viss sjösjuka. 
Sedan ifrågasatte två personer hur kostnadseffektivt det skulle vara. Hur stor funktion kan det fylla och 
till vilket pris. Det skulle även ställa högre krav på att modellerna är mer korrekta. För att VR ska vara 
användbart ansågs det att VR behöver vara enkelt att använda så att det inte blir svårare att få till en bra 
modell. En annan nackdel var om det endast gick att vara inne i VR-miljön en åt gången och det ansågs 
tidskrävande att gå igenom en hel modell i en VR-värld. Det kunde även bli tidskrävande då det lätt blir 
att den som skapar modellen gärna vill uppleva den och då i tidiga skeden kan spendera för mycket tid 
på detta. Sen kräver den typen av program viss datakraft och programvaruhantering och en högre 
detaljeringsgrad.  
 
En av de intervjuade uttalade sig om att VR kan komma bli ett stort inslag i branschen om några år då 
det etablerat sig mer. Det har redan börjat dyka upp arkitekter som modellerat i omslutande VR i 
uppvisningssyfte. Det märks att det börjar komma.  
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5 Analys 
Nedan följer en analys av resultatet. Strukturen följer samma ordning som resultatet. Det som har 
analyserats är hur svaren förhåller sig mellan de olika intervjudeltagarna samt hur de förhåller sig mot 
det som tagits upp i teorin.  
 

5.1 Kunskap om tillgänglighet 

Gemensamt för de intervjuade var att de ansåg att det var arkitekten som var ytterst ansvarig för att 
projektera en lösning som var tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Det egna ansvaret 
ansågs dock högre bland de som jobbade nära arkitekten. Därför kan det antas att ett närmare arbete 
med den ytterst ansvariga bidrar till ökat ansvar på en individnivå. Detta gick även att se hos WSP där 
den intervjuade som jobbade mer direkt med projektering ansåg sig ha ett högre ansvar än de som var 
gruppchefer.  
 
5.1.1 Lagar och regler 
Den huvudsakliga kunskapen kring tillgänglighet hade de intervjuade erhållit genom sitt arbete. Detta 
genom att tillämpa lagar och regler, hålla sig uppdaterade om dessa samt vart de gick att finna. Endast 
den som var certifierad sakkunnig verkade ha en djupare förståelse varför den typen av krav finns. 
Samtidigt är det viktigt att tänka efter om de lagar och regler som finns är tillräckliga. Enligt den 
kvalitativa studien är båda regler från BBR och AFS otydliga och tolkningsbara. Hur stor hjälp är det 
med tillgänglighetsparametrar i översiktsplaner och detaljplaner om de är otydliga och går att tolka?  
 
Utifrån samtalen med HSO Luleå och Luleå kommun framgick det att det skett en förbättring de 
senaste åren som en följd av Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning. Trots detta 
ansåg HSO Luleå att det fanns fortfarande mycket kvar att arbeta med. Bland annat att skapa en 
förståelse för hur den byggda miljön påverkar de funktionsnedsatta. Enligt Luleå kommun hade det 
tillkommit i den nya bygglagen att byggnämnden ska se till att byggnaderna är tillgängliga innan de 
beviljas bygglov. Men till vilken nytta om de som jobbar hos kommunen inte har samma kunskap kring 
tillgänglighet som exempelvis en sakkunnig har?  
 
Dessutom berör BBR exempelvis inte alla typer av funktionsnedsättningar enligt en av de intervjuade. Så 
även om det är de funktionsnedsättningar som påverkar en majoritet av alla som upplever 
funktionshinder så framkom det från samtalen med HSO Luleå att några lämnas i glömska. Och hur det 
kan skilja sig från person till person är inget som behandlas i BBR utan där finns en standard att rätta 
sig efter och hur är det säkerställt att denna standard är tillräcklig? Studien visar att även om en byggnad 
uppfyller de krav med passagebredd och svängradie kan en person med funktionsnedsättningar ha det 
svårt att klara sig själv. En lutning som klarar kraven kan ändå vara för brant för att någon ska kunna ta 
sig upp på egen hand. Och genom att ha särskilda lösningar för funktionsnedsatta påminns de om sin 
funktionsnedsättning.  
 
Detta går att se bland annat då den funktion byggnaden är tänkt att uppfylla inte är tillgänglig för en 
funktionsnedsatt. Som att personer som sitter i rullstol kan ha svårt för att plocka ner varor från en 
hylla. Detta går i sin tur emot hur Sverige jobbar mot diskriminering där en målsättning är just att alla 
ska kunna klara sig själva. Stämmer då Statens Folkhälsoinstitut undersökning som beskrivs av 
Socialdepartementet (2011) om att dålig hälsa hos personer med funktionsnedsättningar beror mer på 
att de inte kan bestämma lika mycket över sina liv än själva funktionsnedsättningen finns ingen garanti 
för att de lagar och regler som finns faktiskt förebygger att dålig hälsa är mer vanligt förekommande hos 
personer med funktionsnedsättningar. Detta då utebliven tillgänglighet bidrar till en känsla av 
utanförskap och att inte tillhöra samhället på samma villkor som andra människor (Lindqvist, 2009). 
Och genom att inte kunna ta del av samhället på samma villkor i sin tur kan ha en påverkan till de 
fördomar som finns kring personer med funktionsnedsättningar (Lindqvist, 2009).  
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Och även om byggnader har blivit bättre gällande tillgänglighet har inte samma utvecklig skett för 
frångänglighet (Kecklund et al. 2012). En VR-miljö erbjuder som Warwick et al. (1993) skriver 
möjligheten att undersöka tester på ett säkert sätt och att testa frångängligheten hade varit väldigt 
lämpligt för att säkerställa att denna fungerar. Är det enkelt att se vilken väg som ska användas? Går det 
att ta sig ut säkert? Går den funktionsnedsattes utrymningsväg mot den vanliga så att det blir svårt att ta 
sig fram? Att redan under projekteringsfasen kunna svara på dessa frågor skulle kunna bidra till att rädda 
liv om en brand skulle uppstå under byggnadens livstid.  
 
5.1.2 Förståelse 
Ingen av de intervjuade hade vid något tillfälle själva varit rullstolsburna. Dessutom har det under 
examensarbetets gång getts medhållande kring en hypotes att majoriteten av de som jobbar med 
tillgänglighetsfrågor själva inte har någon funktionsnedsättning. Detta från HSO Luleå, Luleå kommun 
samt de personer som intervjuades som jobbar med projektering av byggnader och annan bebyggelse. Att 
aldrig haft de problem som de 560 000 personer med nedsatt rörelseförmåga har exempelvis gör det 
svårt att verkligen förstå hur funktions-hinder påverkar dessa personer. En större förståelse för vilka 
problem dessa människor har i sitt vardagliga liv skulle kunna bidra till ett nytt tänkande kring 
tillgänglighet som faktiskt fokuserar på att lösa tillgängligheten och inte bara uppfylla krav. Som Luleå 
kommun påpekade under intervjun är det viktigt att tillgänglighet finns med i bakhuvudet hos de som 
jobbar med byggnader. Och genom att ha en djupare förståelse för detta skulle det kunna bidra till att 
tankarna ständigt finns med i bakhuvudet. Detta skulle bidra till att tillgänglighetstänket är med i hela 
processen så att lösningarna finns med redan från början.  
 
Att de intervjuade kände ett ansvar för tillgänglighetsfrågor även om de inte var direkt ansvariga visar att 
det finns en medvetenhet kring funktionsnedsättningar bland personer som jobbar med projektering. 
Enligt den nya plan-och bygglagen ska bland annat all planering från en social synpunkt främja 
tillgängligheten (Müller, 2012). Detta gav enligt Lindqvist (2009) nya regler som sa att projektering vid 
nybyggnation ska utföras så att byggnaden är tillgänglig. Detta kan haft en direkt påverkan för att skapa 
ett ökat ansvar hos de som projekterar. Undersökningar visar att nya byggnader oftast har en 
tillfredsställande tillgänglighet (Lindqvist, 2009).  
 
Utifrån intervjuerna framgår det att det är ytterst ovanligt att rådfråga personer med funktions-
nedsättningar direkt för att uppnå bättre tillgänglighet. Att det påpekas vara en bra idé stärker Heywoods 
(2004) påstående om att det är viktigt att tillgodose funktionsnedsattas erfarenheter för att kunna 
tillgodose deras behov. Intervjuerna visade att det var vanligt att anta att denna kontakt skedde via en 
sakkunnig eller ett tillgänglighetsråd. Utifrån de svar som gavs från Luleå kommun och den sakkunniga 
intervjudeltagaren verkar detta antagande felaktigt. Och som det även poängteras av HSO Luleå är det 
viktigt att ha kontakt med funktionshindrade eller deras företrädare under hela processens gång. Och då 
det nämndes under intervjuerna att även de sakkunniga kan göra avsteg märks det att även hos dessa 
finns det brister. Att ta avsteg från vad som tidigare bestämts behövas för att uppnå god tillgänglighet. 
Detta i sin tur skapar funktionshinder.  
 
Så även om sakkunniga anses vara en bidragande faktor till ökad tillgänglighet enligt HSO Luleå finns 
det fortfarande brister hos dessa. En av anledningarna kan vara att det är så pass nytt och enligt HSO 
Luleå inte alltid förekommer. Bristande kontinuitet kan göra så att de brister som finns inte 
uppmärksammas. Luleå kommun försöker  få entreprenörerna att använda sig av de sakkunniga. Extra 
bra hade det kunnat vara vid ombyggnation. Som påpekat av bland annat Müller (2012), Svensson 
(2012) samt Kecklund et al. (2012) är kunskap viktigt för att kunna skapa ett mer tillgängligt samhälle.  
 
5.1.3 Den ekonomiska frågan 
Även om det sades ordagrant gick det att uppfatta under intervjuerna att beställare och byggherrar oftast 
inte är motiverade att göra mer än vad som krävs när det kommer till tillgänglighet. Detta då de tror att 
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det kommer tillkomma extra kostnader att skapa bättre tillgänglighet. Samtidigt menar Müller (2012) på 
att det mer handlar om hur de ekonomiska resurserna används än stora utgifter. Genom att ha 
tillgänglighet i åtanke genom hela processen vid ett byggprojekt går det att motverka den bristande 
planering som enligt Müller (2012) bidrar till att lösningar blir dyrare och tar längre tid än vad som 
annars hade varit nödvändigt.  
 
På lång sikt är det också viktigt med god tillgänglighet. Med den åldrande befolkningen som mycket väl 
kan tänkas ha möjlighet att jobba längre än vad som görs idag kommer det ställa krav på dessa lokaler 
(Brandskyddsföreningen, 2013; Moore, 2014; Rodriguez och Mahani, 2011; Svensson, 2012). Och att 
kunna ta tillvara på befintlig erfarenhet är ofta värdefullt för företag. Den totala kostnaden investerad i 
en byggnad blir dessutom lägre genom att bygga en anpassad byggnad redan från början istället för att 
vid ett senare skede behöva anpassa en redan befintlig byggnad.  
 
5.1.4 Universell Design  
Intervjuerna med de som jobbar med projektering av byggnader och annan bebyggelse visade att mycket 
av det som berör tillgänglighet regleras av regler och bestämmelser. Detta kan mycket väl hämma 
möjligheten att komma med mer innovativa lösningar som är bra för alla. En mer universell design. Att 
universell design är något som tas upp på inspirationsdagar för politiker och tjänstemän är en 
hänvisning att det är något som börjat få uppmärksamhet och kan komma bli allt viktigare inom en 
kommande framtid.  
 
Att använda tillgänglighetsverktyg fyller en viktig funktion för att anpassa dagens bebyggelsemiljöer. Men 
ett nytt tankesätt kring hur sociala värderingar kan förverkligas med hjälp av design kan skapa en hel ny 
tillgänglighet som är bra för alla (McGuire et al. 2006). I och med den ökande livsåldern kommer med 
stor sannolikhet allt fler bli beroende av god tillgänglighet för att kunna fortsätta leva sina liv någorlunda 
självständigt.  
 
Samma studie som visade på att nya byggnader ofta har tillfredsställande tillgänglighet visar även att det 
fortfarande finns lokaler med brister (Lindqvist, 2009). Vid ombyggnation borde det alltså vara extra 
viktigt att ta del av funktionsnedsattas åsikter och erfarenheter för vad som upplevs som svårt. Så att 
detta är ovanligt förekommande (även om det blivit aningen bättre med åren) kan åtgärder som bidragit 
till bättre tillgänglighet uteslutas vilket i sin tur kan vara ett slöseri med resurser. Detta mer eller mindre 
motarbetar HIN. Genom att skapa en bättre förståelse för hur det är att leva med en funktions-
nedsättning kan bidra till att skapa en miljö där samtliga människor kan få vara delaktiga och inte 
behöva känna ett utanförskap. Så genom att ta tillvara de funktionsnedsattas erfarenheter kan bidra till 
att de sedan kan vara mer självständiga och inte behöva känna sig som en börda för andra.  
 
Även den aspekt att byggnaden ska kunna användas till det den är ämnad för av alla är något som hade 
kunnat förbättras genom att ha en djupare förståelse för hur det är att leva med funktionsnedsättningar. 
Att inte kunna gå på bio med samma förutsättningar som sina vänner eller ha möjlighet att komma in i 
en affär påverkar det sociala livet för personer med funktionsnedsättningar (Lindqvist, 2009). Dessa 
begränsningar, som kan avhjälpas genom att ha tillgänglighet i åtanke vid uppförandet av byggnaden, 
bidrar enligt Lindqvist (2009) till attityder och fördomar för personer med funktions-nedsättningar. Det 
finns ett tänk gällande anpassning till normaliteten som Lindqvist (2009) menar på blir extra påtaglig för 
de som har en funktionsnedsättning.  
 

5.2 Kunskap om VR 

Enligt de som intervjuades är den typ av VR som oftast förknippas med ordet ”VR” den typ av 
omslutande VR som har kommit de senaste åren. Detta mest troligt då ordet VR använts mer i samband 
med dessa produkter än tidigare. Länge har forskning visat på att VR begränsats av prestanda och att det 
varit för dyrt (Levy, 2012). Att det börjat komma allt mer och mer på senare tid samtidigt som 



37 
 

datakraften nu finns och utrustningen går att köpa till ett mer överenskomligt pris är antagligen inte en 
slump. Genom att växa som ett område klarar VR det som av Levy (2012) anses vara en av VRs största 
utmaningar för att skapa en marknad.  
 
Desktop VR var däremot samtliga intervjuade bekanta med. Att detta inte kopplades till VR på samma 
sätt som omslutande VR kan bero på att det sällan benämns som VR. Likt kunskapen kring 
tillgänglighet visade studien att den största lärdomen kring programmen kommit genom att jobba med 
dem. Att VR fått en allt viktigare betydelse inom byggbranschen har enligt de intervjuade att göra med 
alla dess fördelar jämfört med hur det tidigare varit. Genom att ha enkla hjälpmedel som fyller flera 
funktioner, bidrar till ett bättre resultat och sparar tid har desktop VR blivit en standard hos flera 
företag. I likhet med omslutande VR har även desktop VR enligt Westerdahl et al. (2006) en gång i 
tiden varit för kostsamt för den nytta den uppfyller. Men allt eftersom en större nytta upptäcktes har den 
anpassats för att passa olika ändamål vilket inte helt osannolikt är det som kommer att hända med 
omslutande VR.  
 
5.2.1 Användning av VR idag 
Att två intervjupersoner vid den kvalitativa studien redan testat på omslutande VR i samband med deras 
arbete är fingervisning på att det redan börjat undersökas dess potential inom byggbranschen. Även om 
de intervjuade själva inte verkar ha varit de som skapat  VR-miljön visade deras entusiasm att det redan 
idag är bra nog att användas. Genom att se till helheten av intervjuerna går det däremot att se att 
användandet av VR inte är något som är normalt förekommande. Däremot har enligt intervju-
personerna användandet av desktop VR haft en stor inverkan de senaste åren. Detta mest troligt som en 
följd av att vara enklare tillgängligt och användarvänligt. Följer omslutande VR denna trend borde det 
rimligtvis också förväntas växa inom de kommande åren för att få en allt större betydelse inom 
byggbranschen.  
 
Studien visar att den stora användningen av VR idag ligger i att skapa 3D-modeller. Dessa kan fylla flera 
funktioner. Visualiseringar kan bidra till att skapa en större förståelse för de som arbetar med projektet 
gällande hur den kommande byggnaden ska komma att se ut. Även mer tekniska funktioner som 
samordningsmodeller som kan ge rapporter om kollisioner och BIM. Att VR börjat användas allt mer 
har troligtvis en stark koppling till det som de intervjuade menade på att det går att upptäcka fel i ett 
betydligt tidigare skede. Detta genom att erbjuda en bättre kommunikation mellan olika aktörer som 
erbjuds en bättre förståelse för projektet (Lindgren, 2015; Nilsson, 2000; Roupé och Johansson, 2010). 
Och detta gör att åtgärder kan vidtas i tid för att slippa behöva genomföra dyra lösningar i ett senare 
skede.  
 
5.2.2 Alternativa metoder 
Bland de intervjuade var det ingen som trodde att det fanns någon teknik som kunde ersätta den typen 
av VR som de jobbar med idag. Den mest lovande alternativa metoden var Microsoft hololens som är en 
variant av omslutande VR kombinerat med den fysiska verkligheten. Det visar att den förbättrings-
potential som går i tankarna hos de intervjuade är i banor likt VR. Andra alternativa metoder avfärdades 
då dessa hade tydliga brister.   
 
Att det är så pass svårt att ens tänka sig en alternativ metod visar på att VR blivit väletablerat inom 
byggbranschen. Det betyder inte för den sakens skulle att det nödvändigtvis är den bästa metoden 
tillgänglig. Att VR blivit så pass väletablerat kan mycket väl ha hindrat framgång för andra metoder. 
Samtidigt är det svårt att tro då VR har så många fördelar.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel syftar till att föra ett resonemang kring vilken potential VR har och vilken inverkan 
forskningsfrågorna har haft på arbetet. Kapitlet avslutas även genom att föreslå olika framtida studier 
med detta examensarbete som bakgrund.  
 

6.1 Framtidspotential hos VR-tekniken  

Att intervjudeltagarna ansåg VR-upplevelsen som positiv ger direkt en bild av det redan nu är en teknik 
som går att dra nytta av. Handkontrollerna tillhörande HTC Vive hade en bidragande effekt till större 
interaktivitet. Detta baserat på svar från de som vid tidigare tillfällen testat på omslutande VR utan 
handkontroller. Interaktivitet är något som anses grundläggande inom VR och de verktyg likt dessa 
handkontroller ökar känslan av att faktiskt interagera med olika objekt i olika VR-miljöer. 
 
Jämfört med desktop VR gav omslutande VR en känsla av att vara närvarande i miljön snarare än att 
betrakta den. Denna definition gjord av Nite (2015) stämde mer eller mindre exakt överens med vad de 
intervjuade upplevde. Det ansågs mer träffsäkert att vara inne fysiskt och leva sig in i miljön.  
 
De fördelar en omslutande miljö erbjuder är att det låter användaren fokusera på uppgiften, speciellt om 
visualiseringen är tydlig. Testerna med intervjupersonerna visade att trots brister i grafiken gav känslan 
av att faktiskt befinna sig inne i VR-miljön en större förståelse jämfört med desktop VR. En stor 
anledning till detta beskrev flera var på grund av handkontrollerna. Att det krävdes att användaren 
faktiskt lutade sig åt olika håll för att komma åt saker och faktiskt fick använda händerna att utföra vissa 
uppgifter.  
 
Att använda händerna hade så stor påverkan bekräftar teorin om att god VR har hög grad av 
interaktivitet (Portman, 2015). Detta kan mycket väl leda till mer avancerade verktyg för att efterlikna 
verkligheten ytterligare. Handkontroller som istället är utformade som handskar skulle kunna vara ett 
sådant steg, eller VR som tar del av hela kroppen och erbjuder friare rörelser.  
 
6.1.1 Olika användningsområden 
Det har genom arbetets gång gått att identifiera flera olika användningsområden för den nya VR-
tekniken inom byggbranschen. Många handlar om arkitektoniska aspekter som att kunna undersöka om 
en byggnad upplevs som det var tänkt redan innan den blivit byggd. VR kan även användas för att 
undersöka en byggnads tillgänglighet och se om montage av installationer kommer att vara 
genomförbara. VR har stor potential för att användas vid kommunikation genom att möjliggöra att 
uppnå samma resultat som vid personliga möten utan att behöva göra långa resor. Dessa 
användningsområden bygger på att VR erbjuder möjligheten att skapa realistiska miljöer i vilken 
användaren känner sig närvarande.  
 
Dessa användningsområden har sen tidigare identifierats av bland annat Gilson och Glennerster (2012), 
Nite, (2015), Parkin, (2014), Saggio och Ferrari (2012) och Sampaio et al. (2010). Så potentialen har 
funnits länge men har inte brukats i praktiken i en sådan utsträckning att den känns igen åtminstone av 
de som deltagit i den kvalitativa studien. Detta troligen som en följd av att det inte varit 
kostnadseffektivt nog. Ju mer VR växer kommer kostnaderna antagligen sjunka. Detta då det tas i bruk 
av allt fler användningsområden. Lindgren (2015) skrev att VR är på väg ut från universitet och 
laboratorium och in i våra vardagsrum. Ett år efter detta uttalande är det en sanning och utvecklingen av 
VR förväntas bara att fortsätta växa.  
 
Att omslutande VR skulle vara användbart för att visa beställare grundar sig i samma som anledning till 
varför desktop VR används. Då beställare kan sakna den byggtekniska och arkitektoniska kunskap som 
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behövs för att till 100 procent förstå ritningar och 3D-modeller erbjuds de en större möjlighet att 
påverka resultatet genom att redan i ett tidigt skede komma med korrigeringar.  
 
En fråga om VR från en av de intervjuade var om det gick att vara flera användare inne i VR-miljön 
samtidigt. Om VR utvecklas för att lämpa sig för kommunikation kommer samma teknik kunna 
användas för att beställaren ska tillsammans med arkitekter och övriga kunna undersöka byggnaden 
tillsammans. Människan är gjord för att utforska med kropp och sinne. I en VR-miljö kan beställaren 
göra detta och kunna ge direkt feedback. Inom en snar framtid kan det dessutom mycket väl bli möjligt 
att göra mindre korrigeringar direkt inne i VR-miljön. Då kan beställaren se ändringarna direkt och ge 
direkt feedback på dessa.  
 
VR kommer också kunna ha en stor potential för att ta fram och undersöka olika standarder och 
utformningar. Nya lösningar behöver inte byggas för att utvärderas utan kan istället projekteras för att 
undersökas i en virtuell verklighet istället.  
 

6.1.1.1 Undersöka tillgänglighet 
Kamieth et al. (2010) ansåg att VR kunde användas för att undersöka tillgängligheten av en miljö innan 
den blivit byggd. Från intervjuerna gick det att bekräfta att VR-modellen gav en viss känsla av hur det var 
att vara rullstolsburen. Detta skapar en trovärdighet för att det finns stora möjligheter för VR att bidra 
till utvecklad tillgänglighet. Som tidigare nämnt av bland annat Heywood (2004) och Heylighten et al. 
(2016) i detta arbete finns det många som menar på hur viktigt det är att ta vara på de 
funktionshindrades erfarenheter. Om VR kan komma nära verkligheten nog kan personer som jobbar 
med tillgänglighet inom byggbranschen ta del av dessa erfarenheter genom att uppleva dem. Och i 
kombination med sitt kunnande om byggande skapas nya möjligheter för alternativa lösningar. Då 
kanske istället för att använda lösningar skapade för att anpassa efter normaliteten lösningar kan 
fokusera på att verkligen vara användbara för alla.  
 
Att personer beter sig väldigt snarlikt i en VR-miljö jämfört med hur de beter sig i verkligheten gör att 
VR lämpar sig väl för att utföra tester. Dessa tester kommer likt vad en av de intervjuade sa att ställa 
otroligt höga krav på detaljnivån av den projekterade miljön. Dessutom behöver det program som 
används kunna behandla fysik och olika förutsättningar som väder och tid på dygnet. Hur ändras 
friktionen för ett däck då det är blött på grund av regn? Är det fortfarande enkelt att orientera sig även 
om det är natt? Är belysningen tillräcklig för att en synskadad ska kunna se kontrastmarkeringar och 
nödutgångar? Uppnås detta kommer de tester som görs vara väldigt användbara.  
 
Något annat som kan behöva utvecklas är hur motstånd reflekteras inom VR. Att det blir mer fysiskt 
ansträngande om en lutning är brantare. Den VR-miljö som togs fram i detta examensarbete illustrerade 
att ta sig upp för en lutning genom att det krävde snabbare rörelser för att generera vridmoment nog för 
att ta sig upp. Detta var visserligen en extra fysisk ansträngning som de intervjuade menade på var 
illustrativ men ändå var detta inte helt verklighetstroget då det även krävs en styrka för att transportera 
en rullstol i uppförslutning.  
 
Sedan är det viktigt att inte glömma bort att funktionsnedsättningar skiljer sig från person till person. 
Och att det finns så otroligt många. Att tro att alla funktionshinder kan överbyggas över en natt är naivt 
utan det är något som succesivt behöver arbetas med. Genom att börja arbeta med de funktionshinder 
som påverkar en störst mängd människor kan sedan dessa tekniker utvecklas ytterligare för att med tiden 
göra så att den byggda miljön blir tillgänglig för allt fler.   
 
6.1.2 Motstånd/förbättringsåtgärder 
De intervjuade upplevde en viss svårighet att hantera rullstolen i VR-miljön. Detta mycket beroende på 
att den skapats av en student med minimala förkunskaper. VR-modellen användes i syfte för att 
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utvärdera verktyget som ett koncept. För att kunna användas inom hela byggbranschen behöver mer 
välutvecklade verktyg tas fram som är enkla att lära sig använda utan allt för stora förkunskaper. Dessa 
verktyg kommer mest troligen tas fram av mer väletablerade företag som skapar rena programvaror för 
att jobba i omslutande VR. Alternativt kommer redan befintliga program utvecklas för att även erbjuda 
omslutande VR.  
 
Det ansågs kritiskt av de intervjuade att VR är kostnadseffektivt. Att de fyller en tillräckligt stor funktion 
till rätt pris. Återigen kommer detta ha en stor påverkan av huruvida ordentliga program existerar 
avsedda för att jobba med den typen av VR. Finns det program som erbjuder möjligheter att jobba med 
omslutande VR likt hur Revit erbjuder möjligheter att jobba med desktop VR kommer det att gå att 
uppnå bättre resultat på ett snabbare och effektivare sätt än jämförelsevis det som gjorts i samband med 
detta examensarbete. De som väljer att satsa på VR tidigt kommer troligen själva få utveckla olika verktyg 
att använda. Dessa kommer initialt vara tidskrävande men väl färdigutvecklade kommer de troligen 
kunna återanvändas med mindre korrigeringar.  
 
En annan risk som pekades ut av de intervjuade var att det kunde bli så att för mycket tid spenderades 
på att undersöka det som skapats. Det leder i sin tur till en risk att snöa in sig på detaljer istället för att 
mer övergripande angripa problemet ur flera olika synvinklar. Detta är en risk som måste beaktas av 
användaren. Det kommer vara viktigt att inte bara lära sig hur omslutande VR ska användas men även 
vid vilka tillfällen.  
 
Det upplevdes även ett illamående vid användandet av omslutande VR. Detta är ett problem erkänt på 
flera håll och som jobbas med för att bli av med. Vid ett mer långvarigt användande av VR upplevdes 
detta som ett mindre problem och det var flera olika faktorer som bidrog till illamåendet. Utöver 
användarerfarenhet fanns likheter med åksjuka från den fysiska verkligheten. De som fäste blicken lågt 
för att se den nedre delen av rullstolen upplevde mer illamående än de som fäste blicken högre och 
fokuserade mer på vart han eller hon skulle färdas. Och de som lättare upplevde åksjuka i verkligheten 
hade större problem med omslutande VR än de som sällan brukade uppleva åksjuka.  
 
Att det ultimata målet för VR skulle vara att bli helt oskiljbart från verkligheten reser också en moralisk 
fråga. Hur ska användaren veta skillnaden mellan verklighet och virtuell verklighet? Att låta ungdomar 
spela spel likt counterstrike som går ut på att skjuta varandra, kommer detta göra det mer naturligt att 
avfyra vapen i verkligheten? Det kommer alltid behövas något för att verifiera i vilken verklighet 
användaren befinner sig i.  
 

6.2 De olika frågeställningarna 

Forskningsfrågorna har under arbetets gång formulerats om flera gånger för att anpassas efter hur arbetet 
fördes framåt. Fokusområdet har blivit smalare för att kunna dra mer konkreta slutsatser och frågor har 
skrivits ihop då de berört samma område. Exempelvis så ämnade arbetet initialt att i den kvalitativa 
studien även undersöka nedsatt syn och nedsatt hörsel. Att detta togs bort var för att intervjuerna vid 
den kvalitativa studien inte skulle ta för lång tid. Det skulle även ha ställt större krav på att den byggnad 
som användes i VR-miljön kunde belysa de problem som uppstår i samband med nedsatt hörsel och syn. 
Alternativt skulle det behövts flera olika byggnader vilket ökat arbetet ytterligare. För att se ursprungliga 
frågeställningar, se bilaga 5.  
 
Slutsatserna för forskningsfrågorna var av blandad förväntan. Att den grad av medvetenhet som finns 
hos de som arbetar med projektering var ganska så förväntat. Men att de lagar och regler som denna 
medvetenhet grundar sig skulle kunna vara otillräcklig hade inte förväntats. Detta antas bero på att den 
befintliga kunskap gällande tillgänglighet som togs med in i projektet var av samma karaktär som den 
kunskap de intervjuade besatt. Så för att få morgondagens ingenjörer och arkitekter att komma på nya 
och smartare lösningar kräver att de förstår de behov som finns först.  
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Att VR skulle visa sig ha potential att vara användbart för att undersöka tillgänglighet var förväntat. Att 
få uppleva en funktionsnedsatts perspektiv skulle bidra till ökad förståelse kändes logiskt. Det 
resonemang som följt hela examensarbetet från idéskapande till slutsats är att majoriteten av de som 
jobbar med att tillmötesgå de funktionsnedsattas behov är själva inte funktionsnedsatta. På samma sätt 
besitter sällan funktionsnedsatta den kunskap om byggandet som de som arbetar med projektering gör. 
Så genom att ge de som arbetar med byggandet förståelsen kan de börja skapa ett samhälle som är bättre 
för alla.  
 
Då en av de intervjuade var certifierad sakkunnig inom tillgänglighet gav denna person en större insyn i 
tillgänglighet än de andra. Dock påverkade inte detta resultatet märkbart. Det som ansågs bidra till de 
största skillnaderna handlade mer om de olika intervjudeltagarnas personlighet. Vad deras inställning 
kring tillgänglighet var snarare än deras kunskap kring den. Denna inställning kan dock ha påverkats av 
beroende på grad av insyn. Svensson (2012) poängterade vikten av att förmedla kunskapen kring vad 
funktionsnedsättningar innebär för att kunna utforma miljön utan att det resulterar i hinder för 
funktionsnedsatta.  
 
6.2.1 Den sociala modellen vs den medicinska modellen 
Genom hela detta examensarbete har majoriteten av de resonemang som förts grundat sig i den sociala 
modellen av funktionsnedsättningar. Det vill säga att det är samhällets utformning som skapar olika 
begränsningar. Detta då det är närmare anknutet till utbildningen Civilingenjör inom arkitektur.  
 
Byggandet är en ofta tidskrävande och kostsam process. Det finns de som argumenterar för att genom 
bygga miljön mer tillgänglig resulterar detta i ett större utbud av kunder som på lång sikt skulle vara 
lönsamt. Detta förnekar alltså inte att det initialt är dyrare att bygga med god tillgänglighet jämfört med 
att bygga mindre tillgängligt. Om alla de pengarna som läggs på att skapa tillgänglighet hade gått till att 
utveckla ny teknik och nya verktyg för att underlätta för de funktionsnedsatta hade kanske många av 
dagens problem redan varit lösta.  
 
Bara för att leka med futuristisk tanke: säg att det gick att få rullstolar att sväva istället. Så då de kom 
fram till en trappa så kunder rullstolen sväva uppför och samtidigt behålla sitt horisontala läge för att 
personen i rullstolen inte ska riskera att falla ut. Det som är viktigt då är att ta hänsyn till det som Moore 
(2014) skrev om att ny teknik endast är en bra lösning om samtliga kan ha råd med den.  
 

6.3 Fortsatta studier 

Liknande studier med fokus på andra funktionsnedsättningar går att genomföra med liknande 
tillvägagångssätt. I en framtid där eventuellt ordentliga verktyg finns för att arbeta med omslutande VR 
inom bygg-branschen kan detta arbete vara en god grund för utvärdering hur de verktygen används. 
Bland annat genom att undersöka om de används för att kontrollera tillgänglighet. En annan intressant 
studie hade kunnat vara hur omslutande VR kan användas för att utveckla universell design.   
 
Även liknande studier kan göras för att undersöka hur VR kan användas för att förebygga 
funktionshinder för andra funktionsnedsättningar än rörelsehinder i forma av att vara rullstolsburen. 
Det skulle vara betydligt enklare att skapa en VR-miljö där användaren har nedsatt syn eller nedsatt 
hörsel. Det som skulle vara det stora arbetet där är att utforma den omgivande miljön för att belysa 
svårigheter.  
 
Även att testa frångänglighet med hjälp av VR hade kunnat vara en intressant studie. Speciellt med 
tanke på att tillgänglighet och frångänglighet ibland rent av kan motarbeta varandra. Att undersöka hur 
det är att utrymma en byggnad full med panikfyllda människor vars eget intresse ligger i att rädda sig 
själva.  
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7 Slutsats 
Slutsatsen syftar till att ge svar på frågeställningarna:  

1. Vad krävs för att skapa en VR-miljö i vilken det går att undersöka tillgängligheten med hjälp 
av VR-verktyg likt HTC Vive?  

2. Hur medvetna är de som jobbar med projektering av byggnader och annan bebyggelse om 
de behov som en rullstolsburen har?  

3. Hur arbetar de personer som jobbar med projektering av byggnader av olika slag och annan 
bebyggelse idag för att säkerställa att de funktionsnedsattas behov tillmötesgås?  

4. Hur kan VR-verktyg likt HTC Vive användas vid projektering av byggnader och annan 
bebyggelse för att skapa en miljö med bättre förutsättningar för god tillgänglighet? 

 

7.1 Forskningsfråga 1 

Det som krävs för att kunna skapa en VR-miljö i vilken det går att undersöka tillgängligheten med hjälp 
av VR-verktyg likt HTC Vive är: 
 

 Anpassningar så att användaren har en funktionsnedsatts förutsättningar i VR-miljön.  
 En VR-miljö som är utformad så att de svårigheter som kan finnas för en person med en 

funktionsnedsättning blir märkbara för användaren.  
 

De VR-verktyg som finns tillgängliga idag är inte utvecklade för att undersöka tillgänglighet. Så för att 
kunna undersöka tillgänglighet i en VR-miljö krävs det att användaren tilldelas minst en 
funktionsnedsättning i den miljö som avses att undersökas. Detta är möjligt genom att använda sig av en 
spelmotor som erbjuder möjligheten att skapa en VR-miljö. Genom att använda olika verktyg och ta del 
av befintlig kunskap är det möjligt för en person utan några djupare förkunskaper att skapa en VR-miljö 
i vilken användaren har en funktionsnedsättning.  
 
Kunskap inom programmering är en fördel men inte ett måste då det idag finns verktyg för att uppnå 
samma resultat som vid programmering utan att behöva skriva någon kod. En av fördelarna med 
grundläggande kunskap inom programmering är att kunna förstå befintliga skript som med fördel kan 
användas. Då är det möjligt att genomföra mindre ändringar för att anpassa skriptet efter behov.  
 
Då förutsättningarna är skapade för att kunna ge användaren samma förutsättningar som en 
funktionsnedsatt är dessa enkla att återanvända. Däremot den miljö som avses att undersökas behöver 
kompletteras för att de svårigheter som kan uppkomma i samband med en funktionsnedsättning ska 
vara märkbar. Ett exempel då detta krävdes för detta examensarbete var att alla dörrar som skulle 
passeras behövde bytas ut mot en dörr som gick att öppna med hjälp av handkontrollerna för att belysa 
problematiken i att öppna en dörr i egenskap av att vara rullstolsburen.  
 
3D-modeller är möjliga att exportera i format som gör att de går att överföra till en VR-miljö skapad med 
hjälp av en spelmotor. Tiden det tar att anpassa dessa för att undersöka tillgänglighet beror på miljöns 
storlek och vilken funktionsnedsättning som avses att undersöka.  
 
 

7.2 Forskningsfråga 2 

Den medvetenhet om de behov en rullstolsburen har som finns hos människor som jobbar med 
projektering är följande: 
 

 Begränsad. 
 Baserad på lagar och regler kring tillgänglighetsanpassning.  
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Ett exempel på en sådan medvetenhet är att de som sitter i rullstol inte kan gå i trappor och detta går att 
lösa genom att bygga en ramp med en viss lutning. Den medvetenhet som finns hos de som jobbar med 
projektering behandlar de metoder som säger att funktionshinder ska överbyggas med normalitets-
anpassning. De saknar normalt personliga erfarenheter av att leva med funktionshinder och kan därför 
inte fullt ut förstå vad somliga personer behöver hantera dagligen.  
 
Projektörer begränsas av sina beställare som inte vill riskera att ökad anpassning resulterar i större 
utgifter. De flesta som jobbar med projektering känner ständigt ett ansvar för att se till att de krav som 
finns gällande tillgänglighet inte glöms bort.  
 

7.3 Forskningsfråga 3 

Det arbete som sker idag för att säkerställa att de funktionsnedsattas behov tillmötesgås är främst genom 
att: 

 Arbeta med de lagar och krav som är framtagna gällande funktionsnedsättningar. 
 

Det läggs väldigt stor tillit till att de som lämnar över arbetet har gjort ett korrekt arbete. Konstruktörer 
litar på att arkitekten följt alla anvisningar. Arkitekten litar på att sakkunniga tillgänglighetskonsulter 
lämnar rätt förutsättningar och tillgänglighetskonsulten litar på att de lagar och krav framtagna av 
politiker är det som krävs för att tillmötesgå funktionsnedsattas behov.  
 
I hela det här ledet inkluderas de funktionsnedsatta sällan, om ens någonsin. Det läggs stor tillit till att 
någon annan säkerställt att de funktionsnedsattas behov tillmötesgås och att de åtgärder dessa gjort är 
tillräckliga. Även om de lagar och krav som kommer bidrar till det bättre finns det fortfarande mycket 
kvar att arbeta med. Något som behöver uppnås för att skapa god tillgänglighet är en förståelse för de 
som har funktionshinder. Det behövs också få in ett tänk som bygger på att det som byggs ska vara 
tillgängligt för alla och inte huvudsakligen för personer utan funktionsnedsättningar där speciallösningar 
sticker ut för att det även ska vara tillgängligt för funktionsnedsatta.  
 

7.4 Forskningsfråga 4  

VR-verktyg likt HTC Vive kan främst bidra med två saker för att ge funktionsnedsatta bättre 
förutsättningar:  
 

 Verifiera byggnadens tillgänglighet. 
 Skapa en djupare förståelse hos de som jobbar med projektering hur olika funktionshinder 

påverkar en funktionsnedsatt.  
 
Denna studie har visat på att de verktyg som finns idag inte är utvecklade för att undersöka 
tillgänglighet. Potentialen för VR har länga funnits men har inte använts på grund av bristande 
prestanda och för höga kostnader. Inom de närmaste åren förväntas VR som område växa och i denna 
utveckling finns utrymme för att utnyttja VRs fulla potential. För att det ska slå igenom inom 
byggbranschen kommer det behöva utvecklas verktyg skapade med ändamål att vara ämnade för att 
användas inom byggbranschen. Dessa verktyg behöver kunna användas på ett effektivt sätt så att de fyller 
sin funktion och samtidigt är kostnadseffektivt. Även själva VR-utrustningen behöver utvecklas för att 
känslan av illamående ska försvinna och skapa en starkare känsla av närvaro.  
 
Redan nu med enkla medel kan någon utan större förkunskaper skapa en VR-miljö där en användare 
kan utforska miljön från en funktionsnedsatts perspektiv och på så vis verifiera en blivande byggnads 
tillgänglighet. Det skulle även gå att testa en byggnads frångänglighet. Detta arbete visar att genom 
tillämpa VR-teknik går det att bilda sig en djupare förståelse för hur det är att vara funktionsnedsatt och 
hur funktionshinder påverkar dessa. Genom att skapa sig en bättre förståelse för vad det innebär att vara 
funktionsnedsatt går det att börja tänka i banor för att skapa en miljö som är bra för alla.  
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Inom denna studie har olika VR-funktioner skapats för att uppfylla olika ändamål. Även om det idag 
kan kräva mycket tid initialt att ta fram funktioner inom VR går dessa att återanvända. Så de företag 
som väljer att satsa på VR tidigt kommer kunna leverera VR-miljöer betydligt enklare än de som startar 
senare om nu VR kommer börja bli ett krav från beställaren. De företagen kommer även kunna använda 
sig av VR för att under olika moment i processen stämma av hur arbetet förhåller sig till den vision och 
de krav som satts upp i samband med projektet.  
 
VR har en stor potential att användas för kommunikation. Resurser som annars gått åt resor kan 
användas till annat. VR kan även stärka kommunikationen mellan beställare och de som projekterar. 
Vid denna kommunikation finns en möjlighet för den som projekterar att belysa vad som kan bli 
besvärligt ur tillgänglighetssynpunkt och hur olika lösningar kan bidra.  
 
VR är idag vid en brytningspunkt. Det har flyttats ut från universitet och laboratorium in till vanliga 
människors vardagsrum. VR kan mycket väl komma till att bli ett stort inslag inom byggbranschen om 
några år då det hunnit etablera sig mer. Redan nu finns det olika aktörer som väljer att använda sig av 
omslutande VR. Detta tyder på att VR inte endast är på väg, det är redan här. Frågan är bara hur någon 
väljer att använda det.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor – HSO Luleå  
 
 

 Berätta gärna lite om er själva och vad ni håller på med. Gärna lite om verksamheten också.  
 Vad har skett i utvecklingsväg sen då Regeringens plan för sin politik för personer med 

funktionsnedsättning slogs igenom 2011? 
 Enligt den nya plan- och bygglagen ska all planering från en social synpunkt främja en god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Hur upplever ni att detta 
efterlevs?  

 Är det någon annan funktionsnedsättning är nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga ni anser jag 
borde lägga mer fokus på? Någon av de tre som jag inte borde fokusera fullt lika mycket på?  

 Vilka problem upplevs idag? Vilka frågor är det ni oftast behöver handskas med? Går de att 
koppla till byggandet? 

 Tror ni att det går att bygga ett samhälle som alla kan vara delaktiga i? Om ja, vad är det som 
hindrar oss? Hur ska vi överbygga dessa hinder?  

 När det kommer till myndigheter (regeringen, kommunen, boverket), vet ni hur mycket kontakt 
med funktionsnedsatta de har när de tar fram sina förbättringsplaner och regler?  

 Vad tycker ni om att majoriteten av de som är med och utformar det samhälle vi lever i inte har 
en funktionsnedsättning?  

 Hur tror ni att VR lämpar sig som verktyg för att undersöka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsatta?  

 Vad är det viktigaste att jobba vidare med för att öka tillgängligheten inom byggnader?  
 Vad borde jag fokusera på vid mina fortsatta studier?  
 Avslutningsvis, finns det fler personer/organisationer jag borde prata med som ni kan 

rekommendera eller ännu bättre, hjälpa mig att komma i kontakt med? Litteratur jag borde läsa 
som kan vara till stor hjälp?  
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Intervjufrågor – Luleå kommun 
 

 Berätta gärna lite vilka ni är och vad det är ni arbetar med.  
 Är det någon annan funktionsnedsättning är nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga ni anser jag 

borde lägga mer fokus på? Någon av de tre som jag inte borde fokusera fullt lika mycket på?  
 Vilka problem upplevs idag? Vilka frågor är det ni oftast behöver handskas med? Går de att 

koppla till byggandet? 
 Hur mycket kontakt har ni med funktionsnedsatta när det görs översiktsplaner, detaljplaner och 

så vidare?  
 Vad tycker ni om att majoriteten av de som är med och utformar det samhälle vi lever i inte har 

en funktionsnedsättning?  
 Vad är det viktigaste att jobba vidare med för att öka tillgängligheten inom byggnader?  
 Tror ni att det går att bygga ett samhälle som alla kan vara delaktiga i? Om ja, vad är det som 

hindrar oss?  Hur ska vi överbygga dessa hinder?  
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Information given till intervjudeltagare innan själva intervjun 
 
Innan varje intervju tillfrågades den intervjuade om inspelning av intervjun var okej.  
 
Först vill jag tacka så mycket för att du tar dig tid och ställer upp på detta. Mitt namn är Hampus och 
läser till civilingenjör inom arkitektur vid LTU. Det examensarbete jag skriver handlar om hur VR-
tekniken kan användas är att skapa bättre förutsättningar för funktionsnedsatta. Med då fokus på VR-
teknik HTC-Vive och funktionsnedsättning rullstolsburen. Och det här då genom att bygga upp en VR-
miljö i vilken man är rullstolsburen, Bergvikens vård och omsorgsboende. Och det kommer du få testa 
på lite senare.  
 
Innan dess kommer jag att ställa några frågor för att ta reda på lite vilka kunskaper du har om 
funktionsnedsatta och arbetar med den typen av frågor. Sedan kolla samma sak fast gällande VR. Sen 
efter du har fått testa VR-miljön tänkte jag se lite vad du tyckte och vad du tror om VR-teknikens 
framtidsutsikter.  
 
Är det några frågor på vägen så är det bara att säga till. Är något otydligt får du gärna ställa frågor. Jag 
kan komma att ställa förtydligande frågor. Detta så att jag verkligen har det uttalat och inte ska behöva 
sitta och göra antaganden om vad det är du sagt.  
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Intervjufrågor – Kvalitativ studie 
 
 Bakgrund  
1. Berätta gärna lite om vad du jobbar med.  
 
Tillgänglighet  
2. Brukar du behöva hantera tillgänglighetsfrågor i ditt arbete?  
3. Hur insatt är du i vilka behov en rullstolsburen person har?  
4. Hur har du fått din kunskap om rullstolsbundnas behov?  
5. Hur mycket ingår det i din arbetsuppgift att se till de rullstolsbundnas behov?  
6. Brukar du ha tillgänglighet i åtanke även när det inte ingår i din arbetsuppgift?  
7. Händer det att du eller någon annan i projekt du arbetar i brukar rådfråga personer med 
funktionsnedsättningar?  
8. Är det något du skulle vilja tillägga gällande tillgänglighet?  
 
VR  
9. Vad vet du om VR?  
10. Hur har du lärt dig att använda de VR-verktyg som du använder dig av idag i ditt arbete?  
11. Vid vilka moment/i vilken grad brukar du använda VR i ditt arbete?  
12. Vad är syftet att du använder VR i ditt arbete?  
13. Finns det alternativa metoder du tror hade varit effektivare?  
14. Är det något du vill tillägga gällande VR?  
 
Efter test av VR-miljö  
15. Hur var det?  
16. Vad var dina upplevelser med att få vara “rullstolsburen”?  
17. Hur tycker du att det skiljde sig mot hur du traditionellt jobbar?  
18. Under vilka moment av en byggprocess tror du att den här typen av VR skulle kunna vara 
användbar?  
19. Kan du komma på några nackdelar med att testa tillgängligheten på detta vis?  
20. Är det något du skulle vilja tillägga?  
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Ursprungliga forskningsfrågor 
 
Forskningsfråga 1 
Hur medvetna är projektörer om de behov funktionsnedsatta har?  
 
Underfrågor:  

 Vilka behov har funktionsnedsatta?  
 Hur upplever funktionsnedsatta situationen idag?  
 Kan VR-verktyg bidra med att skapa en ökad medvetenhet hos projektörer som inte har någon 

funktionsnedsättning?  
 
Forskningsfråga 2 
Hur kan VR-verktyg användas under projekteringsfasen för att ge funktionsnedsatta bättre förutsättningar? 
 
Med underfrågorna: 

 Vad kan VR-verktygen bidra med vid projektering?  
 När inom ett projekteringsskede är det lämpligt att använda sig av VR-verktygen?  
 Vilka fördelar kan det finnas vid användandet av VR-verktyg? 
 Vilka nackdelar kan det finnas vid användandet av VR-verktyg?  
 Vilka resurser krävs för att ett företag ska kunna använda sig av VR-verktyg?  

 
 
 


