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SAMMANFATTNING 
Hur människor uppfattar rumsligheter är komplext. Människor baserar det upplevda 

rummet på professionell expertis, erfarenheter och vilket visuellt 

kommunikationsverktyg som rummet presenteras med hjälp av. 

Studiens syfte är att undersöka hur den visuella kommunikationen mellan arkitekter 

och kunder ser ut, hur arkitekter och kunder uppfattar rumsligheter, hur 

uppfattningen skiljer sig åt och om kommunikationen däremellan kan underlättas med 

hjälp av realtidsvisualisering (VR). Dessutom undersöker examensarbetet hur en 

sådan visuell kommunikation skulle kunna gå till och hur detaljerad en VR-modell 

behöver vara. Spelmotorn Unity och VR-plattformen HTC Vive används för att 

producera och driva interaktiva VR-modeller. Studien undersöker hur dessa kan 

användas som ett visuellt kommunikationsverktyg mellan arkitekter och kunder för 

att utveckla kommunikationen dem emellan.  

Litteraturen visar på tydlig klyfta i kommunikationen mellan arkitekt och kund där 

information går förlorad. Genom användandet av realtidsvisualisering hävdas det att 

kommunikationen kan underlättas och en ökad förståelse av rymd och skala uppnås.  

I studien testas tre VR-modeller med tre olika detaljnivåer på respondenter, tre 

arkitekter och två kunder. Efter testet intervjuas personerna om deras erfarenheter 

och rumsliga upplevelse för de olika modellerna. Intervjuerna pekar på att den skillnad 

i rumsuppfattning som finns mellan arkitekt och kund kan överbryggas med hjälp av 

VR som kan konkretisera arkitektur och medför att alla kan förstå rumsligheter på sina 

egna villkor. Undersökningen visar att VR är ett användbart visuellt 

kommunikationsverktyg. Inte bara som barriärbrytande mellan arkitekt och kund utan 

även som en integrerad del av den iterativa designprocessen.  

Nyckelord: Virtuell verklighet, spelmotor, detaljnivå, arkitekt, kund. 
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ABSTRACT 

How people perceive space is a complex thing. People base the perceived space on 

professional expertise, experiences and what visual communication tools the room is 

presented with. 

The purpose of the study is to investigate the visual communication between 

architects and clients; how architects and clients perceive spatial characteristics and  

how the perception differs and whether communication between them can be made 

easier using real-time visualization (VR). In addition, the study investigates how such 

communication could go and how detailed a VR model needs to be. The game engine 

Unity and VR-platform HTC Vive are used to produce interactive VR models and 

investigate how these can be used as a visual communication tool between architects 

and clients to improve the communication between them. 

The literature shows a clear gap in the communication between architects and clients 

where information is lost. Using real-time visualization, the communication can be 

eased, and an increased understanding of space and scale achieved. 

In the study, three VR models are tested with three various levels of detail on 

respondents, three architects and two customers. After the test, the respondents are 

interviewed about their experiences and space perception of the different models. 

The interviews show that the difference in space perception between architect and 

client can be overcome using VR that can show architecture and allow everyone to 

understand spatiality on their own terms. The investigation shows that VR as a visual 

communication tool is useful. Not only as barrier-breaking between architects and 

clients, but also as an integral part of the iterative design process.  

Keywords: Virtual reality, game engine, level of detail, architect, client. 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel presenteras bakgrund, problemformulering och syfte med studien. 

Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och forskningsfrågor.  
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 BAKGRUND  

En arkitektonisk designprocess bygger på en god dialog mellan arkitekt och kund för 

att resultatet av det arkitektoniska projektet ska motsvara kundens förväntningar. 

Denna visuella kommunikation sker traditionellt genom de ritningsunderlag och 3D 

framställningar som tas fram av arkitekten och presenteras för kunden genom 

processen. Förståelsen för detta material bygger till stor del på de inb landade 

personernas egen tolknings- och uppfattningsförmåga av arkitektonisk design och 

ritningsunderlag. Här kan det uppstå kommunikationsproblem om kunden inte har 

erfarenhet av att tolka det material som presenteras. För att demokratisera 

kommunikationen mellan arkitekt och kund behövs ett visuellt 

kommunikationsverktyg som ger alla inblandade en god förståelse av bebyggelse och 

miljöer på sina egna villkor (Bucolo, et al., 2001). 

Det främsta hindret för nöjda kunder kan spåras till bristande kommunikation mellan 

arkitekt och kund på grund av att denne inte förstått 2D-ritningar (Chen, 2004; 

Kitchens & Shiratuddin, 2007). För att öka överrensstämmelsen med kundens målbild 

är utvecklad kommunikation mellan arkitekt och kund nödvändig (Chen, 2004). 

Kommunikationen där emellan har blivit mer komplicerad på grund av mer komplexa 

projekt (Norouzi, et al., 2015). Att läsa 2D-ritningar och förstå hur en byggnad upplevs 

och interagerar med omgivning bygger på erfarenhet vilket kan leda till feltolkningar 

och information kan gå förlorad i kommunikationen (Dorta & Lalande, 1998). Svensk 

Byggtjänst (2014) menar att bristfällig kommunikation fördyrar byggprojekt och 

bättre kommunikation mellan arkitekt och kund har en möjlighet att öka lönsamheten, 

ge bättre samarbetsklimat, leda till bättre tidhållning och minska risken för byggfel 

och skador.  

Lange (2005) menar att många av de problem som bidrar till misslyckade samarbeten 

mellan arkitekt och kund kan hänvisas till bristande kommunikation som virtual reality 

(VR) kan råda bot på. På senare tid har VR blivit ett mer populärt och tillgängligt 

verktyg. Idag finns det flera olika typer av VR-plattformar såsom Oculus Rift och HTC 

Vive. Med hjälp av VR-glasögon kan användaren kliva in i den virtuella världen och 

manipulera den i realtid. Dessa VR-plattformar gör det möjligt för alla att få en 

gemensam representation av och en bättre förståelse för ett planerat byggprojekt 

(Roupé, 2013). Problemet är att arkitekterna inte har verktyg och metoder för att 

tillämpa VR som visuellt kommunikationsmedium. 

 SYFTE 

Syftet med denna studie är att granska om den visuella kommunikationen mellan 

arkitekt och kund kan underlättas med hjälp av VR och undersöka om användandet av 

VR ökar arkitekters och kunders gemensamma förståelse av rumsligheter hos en 
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byggnad. Dessutom ska examensarbetet undersöka hur en sådan kommunikation 

skulle kunna gå till och hur detaljerad en VR-modell behöver vara i olika delar av 

designprocessen.  

För att kunna göra detta ska studien beskriva hur arkitekter och kunder uppfattar 

rumsligheter i en byggnad presenterad genom VR och hur denna uppfattning skiljer 

sig åt. Studien ska söka mönster och samband med hjälp av läst teori och insamlad 

empiri i form av djupgående intervjuer med personer som har mycket att säga inom 

detta område. 

Studien ska undersöka hur mjukvara och hårdvara kan användas för att producera 

interaktiva VR-modeller och hur dessa kan användas som ett visuellt 

kommunikationsmedium mellan arkitekt och kund för att utveckla kommunikationen 

där emellan. Examensarbetet ska praktiskt bidra till att med hjälp av VR-modeller 

underlätta kommunikationen mellan arkitekt och kund. 

 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att uppnå syftet med denna studie har fyra forskningsfrågor ställts upp för att 

under studiens gång undersökas. 

• Hur kan användandet av realtidsvisualisering i designprocessen utveckla den 

visuella kommunikationen mellan arkitekter och kunder? 

o Hur skiljer sig den rumsliga uppfattningen mellan arkitekter och 

kunder? 

o Hur kan VR-modellens detaljeringsgrad anpassas och användas i 

designprocessens olika delar? 

 FOKUSERING 

Studien kommer använda sig av spelmotorn Unity och VR-plattformen HTC Vive för 

att behandla syftet, andra mjuk- och hårdvaror kommer inte att tas hänsyn till. Endast 

arkitekter från ett arkitektkontor i en stad, White arkitekter i Örebro, kommer att 

intervjuas. Även kunderna som intervjuas i denna studie kommer från Örebro. Därför 

kan det bli lokala tankar baserade på just det geografiska området. Studien kommer 

att fokusera på att studera VR som visuellt kommunikationsverktyg för den 

arkitektoniska designprocessen. Studien fokuserar på byggnadsarkitektur och 

behandlar inte andra akitekturskalor såsom stadsplanering, stadsbyggnad eller 

landskapsarkitektur. 
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 FÖRFATTARENS FÖRKUNSKAPER 

Tidigare kunskap hos författaren kring VR-modellering inför studien är begränsad då 

endast en VR-modell tidigare genomförts. Även vid detta tillfälle användes spelmotorn 

Unity för utveckling av VR-modellen. Författaren har en civilingenjörsutbildning, god 

datavana med intresse kring teknik och visualisering.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för studien. Teorin baseras på 

och sammanfattar den litteraturstudie som gjorts. Här presenteras och förklaras 

teorin i sex delkapitel som beskriver hur den arkitektoniska designprocessen ser ut, hur 

arkitektoniska kommunikationsverktyg används, hur realtidsvisualisering används och 

de nyckelparametrar som ska tas hänsyn till vid utveckling av realtidsvisualiseringar.  
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 DESIGNPROCESSEN 

Den arkitektoniska designprocessen är en iterativ process där arkitekters fullständiga 

idéer och visioner åskådliggörs till kunderna först när en byggnad är färdigbyggd 

(Henry & Furness, 1993). Designprocessen kan ses som en strategi för att lösa problem 

där arkitekter använder sig av kreativitet, olika verktyg och tekniker för att generera 

designlösningar (Wardah & Khalil, 2016). Denna typ av designprocess omfattar många 

olika aktörer med olika erfarenheter och förmågor att tolka tvådimensionella ritningar 

vilket kan orsaka kommunikationssvårigheter (Roupé, et al., 2016). Genom hela 

designprocessen används olika typer av visualiseringar för att kommunicera en 

gestaltning till kunden, från första konceptskiss till sista steg av produktion 

(Bouchlaghem, et al., 2004). Det är därför viktigt att alla inblandade aktörer förstår, 

deltar och kommunicerar för att demokratisera designprocessen och erhålla en hög 

kvalitet på arkitekturen (Johansson, et al., 2014; Patel, et al., 2002). 

 ARKITEKTONISKA KOMMUNIKATIONSVERKTYG 

Arkitekter använder sig av olika verktyg och tekniker för att visualisera och 

kommunicera sina idéer och visioner till kunder och andra arkitekter. Oftast används 

kommunikationstekniker såsom att skissa för hand och skissa digitalt; foton och 

perspektivritningar; kartor och tekniska ritningar; beskriva i ord och text. 

Problematiken med dessa medier är att de har svårt att representera tredimensionella 

geometrier som ofta tolkas och upplevs olika av olika personer (Dorta & Lalande, 

1998; Kitchens & Shiratuddin, 2007; Roupé, 2013). Det är speciellt svårt att 

kommunicera rumsuppfattningen på ett korrekt sätt i ett gestaltningsförslag, det 

behövs ett utbildat sinne för att verkligen förstå 3D genom skrift, 2D-ritningar och 

perspektiv (Houck, et al., 2013). Personer som inte är utbildade att tolka denna 

information, såsom kunder och brukare, har svårt att visualisera den tredje 

dimensionen enbart genom att kombinera information från olika 2D-representationer 

(Bucolo, et al., 2001; Chen, 2004; Kitchens & Shiratuddin, 2007; Okeil, 2010; 

Sunesson, et al., 2008; Zikic, 2007).  

Statiska 2D-visualiseringar räcker inte för att kommunicera hela projekt eftersom att 

de endast kan uttrycka kvaliteten för en viss plats vid en specifik tidpunkt och från en 

fördefinierad vy (Kalisperis, et al., 2002; Okeil, 2010). Stillbilder kan inte heller 

simulera ljus och rörelse vilket gör att personer som inte är utbildade att förstå och 

översätta 2D-ritningar till 3D har svårt att tolka dessa (Aly, et al., 2013; Kalisperis, et 

al., 2002). Roupé & Gustafsson (2013) menar att känslan av rörelse är nödvändig för 

att förstå djup och statiska bilder som innehåller föremål som blockerar en del av vyn 

kan ge felaktig bild av en byggnad. 
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Statiska fördefinierade vyer innebär att arkitekten på förhand måste bestämma vilken 

information som ska kommuniceras till kunden. Detta riskerar att utelämna 

information kunden kan vara intresserad att ta del av och tillåter inte kunden att aktivt 

undersöka en byggnad för att se vad den vill se (Edwards, et al., 2015). Kunden kan få 

permanenta intryck av denna typ av stillbilder som arkitekten väljer ut efter vad den 

tror att kunden vill se (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Det är svårt att med hjälp av 

dessa medier föreställa sig hur fysiska objekt, så som byggnader kommer att se ut och 

hur de interagerar med en miljö (Ramzi, et al., 2014). Dessa 2D-representationer är i 

allmänhet ensidiga och vanligtvis behövs ett antal av dem för att bilda en fullständig 

bild där ingen av dessa ger känslan av att ”vara där" eller gå igenom dem. Den största 

utmaningen för en arkitektonisk representation är att skildra en design i tre 

dimensioner på en yta som är tvådimensionell då 2D-visualiseringar av 3D-objekt är 

tvetydiga (Zikic, 2007). 

Arkitekter använder sig även av fysisk 3D-teknik för att kommunicera designförslag. 

Det vill säga att för hand bygga modeller i skala. Dessa fysiska modeller kan visa 

rumsliga förhållanden men den lilla skalan gör att modellen saknar detaljer  vilket kan 

medföra att modellens verkliga proportioner uppfattas på ett felaktigt sätt  (Dorta & 

Lalande, 1998; Okeil, 2010). Det är svårt att föreställa sig att man befinner sig inuti 

skalmodellen och att uppleva rummen vilket kan medföra att man missuppfattar 

rumsligheter i modellen (Dorta & Lalande, 1998; Henry & Furness, 1993; Zikic, 2007). 

Ingen av dessa två- eller tredimensionella kommunikationsverktyg ger hela bilden 

eller känslan av att ”vara där” vilket gör att arkitekter och dess kunder kan bli avskurna 

från verkligheten och är därmed benägna till feltolkning av byggnader och omgivande 

miljö (Dorta & Lalande, 1998). Med tiden har handgjorda skalenliga modeller ersatts 

med digitala 3D-modeller som visas på en datorskärm, dessa har fördelen av ändlösa 

designändringar (Zikic, 2007). I byggbranschen blir 3D-representationer allt viktigare 

som ett sätt att konceptualisera och analysera idéer (Indraprastha & Shinozaki, 2008). 

Men detta sätt att representera 3D-modeller med ett 2D-medium med illusion av djup 

löser inte problemet med uppfattning av skalan (Zikic, 2007). 

För att underlätta kommunikationen mellan arkitekt och kund behövs ett lättanvänt 

kommunikationsverktyg som ger alla inblandade en god förståelse av bebyggelse och 

miljöer på sina egna villkor (Bucolo, et al., 2001). Det är viktigt att använda 

visualiseringstekniker som är lätta för både arkitekter och kunder att förstå (Norouzi, 

et al., 2015; Ormerod & Aouad, 1997). Roupé, et al., (2016) menar att möjligheten att 

navigera fritt genom 3D-scener gör det möjligt att kommunicera idéer på ett sätt som 

underlättar förståelsen mellan alla inblandade parter oberoende av professionell 

expertis. 
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Verktygen som idag används för att visualisera och kommunicera arkitektoniska 

gestaltningar är otillräckliga på grund av bristen på interaktion (Dvorak, et al., 2005). 

I detta sammanhang har virtual reality potential att vara en bra 

kommunikationsplattform som gör det möjligt för arkitekter och kunder att bättre 

förstå projekt och förhoppningsvis varandra (Bouchlaghem, et al., 2004; Henry & 

Furness, 1993; Johansson, et al., 2014; Patz, et al., 2016; Ramzi, et al., 2014; Roupé, 

2013; Sunesson, et al., 2008). 

 VIRTUAL REALITY SOM KOMMUNIKATIONSVERKTYG 

Virtual reality (VR) är inget nytt begrepp. Redan för över 40 år sedan uttryckte 

forskaren Ivan Sutherland, en pionjär inom området som 1968 utvecklade det som 

sägs vara de första VR-glasögonen (Sutherland, 1968): 

“A display connected to a digital computer gives us a chance to 

gain familiarity with concepts not realizable in the physical world. 

It is a looking glass into a mathematical wonderland (…) The 

ultimate display would, of course, be a room within which the 

computer can control the existence of matter” 

 (Sutherland, 1965, s. 506, 508) 

Arkitektur- och byggbranschen genomgår en förändring från att använda 2D-ritningar 

till att använda objektbaserade 3D-modeller inbäddade med information som 

beskriver en byggnad i detalj. Detta öppnar upp för nya möjligheter att använda VR 

som visuellt kommunikationsverktyg under den arkitektoniska designprocessen 

(Johansson, 2016). Användning av VR gör det möjligt för arkitekter att förmedla 

rumsligheter hos byggnader och hur dessa interagerar med den omgivande miljön 

(Roupé, 2013). VR möjliggör för det otränade ögat att se och förstå vad som inte skulle 

ha förståtts via 2D-kommunikationsverktyg (Fröst & Warren, 2000). VR hjälper 

arkitekter genom att tillhandhålla ett verktyg med vilken deras idéer bättre kan 

formuleras, analyseras, testas och slutligen förverkligas (Bouchlaghem, et al., 2004; 

Fröst & Warren, 2000). Flertalet studier har visat att VR hjälper kunder med olika 

bakgrund att få ökad förståelse för ett byggprojekt (Al-Kodmany, 2002; Patel, et al., 

2002; Roupé, 2013; Sunesson, et al., 2008; Westerdahl, et al., 2006).  

VR är ett naturligt verktyg att kommunicera en byggnads gestaltning med eftersom 

det ger en 3D-visualisering som är lätt att förstå, kan manipuleras i realtid och som 

kan användas för att utforska olika skeden av byggprocessen (Whyte, et al., 2000). VR 

ger en bättre uppfattning av platser än 2D-visualiseringar genom att utnyttja 

tredimensionell rumslig information som skapar en känsla av djup (Zikic, 2007). 

Genom att VR engagerar djupseendet uppfattas rymd och skala på ett bättre sätt än 
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med 2D-visualiseringar (Kalisperis, et al., 2002). Denna typ av uppfattning är svår att 

uppleva i andra typer av visualiseringar och det är fördelaktigt att uppleva en modell 

i skala 1:1, speciellt för rumsuppfattningen (Roupé, et al., 2016). Den främsta 

drivkraften för användning av VR som kommunikationsplattform är att det är ett 

visuellt medium som gör det möjligt för alla berörda parter att få tillgång till en 

gemensam representation och bättre förståelse för en planerad byggnad (Roupé, 

2013). Denna typ av visualisering som kommunikationsverktyg kan överbrygga klyftan 

mellan arkitekter och kunder för att underlätta utbytet av information (Bouchlaghem, 

et al., 2004). 

Det finns flera lyckade studier där VR används som kommunikationsverktyg. Till 

exempel för att förstå hur människor reagerar vid brandutrymning (Ha, et al., 2016; 

Kinateder, et al., 2014), utbildning av personal för nya sjukhus (Shi, et al., 2015) och 

behandling av patienter som lider av posttraumatisk stress (Wiederhold & 

Wiederhold, 2010). Denna typ av visualisering är ett användbart verktyg för arkitekter 

som med hjälp av VR lätt kan kommunicera med kunden som kan förstå ett förslag 

innan det är konstruerat (Dvorak, et al., 2005). 

VR kan delas in i två kategorier beroende på hur man interagerar med den virtuella 

miljön, omslutande- och icke-omslutande VR. Med icke-omslutande VR betraktar man 

en enkel miljö på en 2D-skärm. Bilden kan förstärkas med hjälp av skuggor och 

reflektioner för att skapa en mer realistisk 3D-miljö, dock visas det fortfarande på en 

platt yta (Bucolo, et al., 2001). Omslutande VR övervinner detta hinder genom att 

miljön kan upplevas genom VR-glasögon med positioneringssystem som tillåter 

användaren att omslutas av, interagera med och aktivt utforska en VR-miljö 

(Johansson, 2016; Paranandi & Sarawgi, 2002). 

Omslutande VR kan kommunicera komplexa projekt på ett bättre sätt och till fler 

personer än 2D-kommunikationsverktyg och tillåter användare att utvärdera och 

interagera med ett gestaltningsförslag (Houck, et al., 2013; Lindquist, 2010). Genom 

att låta arkitekter omsluta sig av sin design får de en tydligare förståelse för denna 

vilket gör det möjligt att utvärdera proportioner och skala med hjälp av interaktiva 

och intuitiva modeller samt simulera effekter av belysning och akustik (Bouchlaghem, 

et al., 2004). Omslutande kommunikationsverktyg har visat sig vara särskilt gynnsamt 

för samarbeten som involverar personer som inte är vana att tolka rumslig design 

(Bishop, 2005; Houck, et al., 2013). 

Dorta & Lalande (1998) definierar inte VR som en teknik, utan som en upplevelse som 

möjliggör för användaren att uppfatta närvaron av en 3D-genererad miljö där känslan 

av närvaro skapas. Målet med omslutande VR är att placera en användare i en 3D-

miljö och isolera denne från verkligheten (Okeil, 2010).  För att en VR-miljö ska kännas 

som verklighet, samt för att skapa känslan av att bli omsluten och uppslukad av den 
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virtuella miljön krävs enligt (Johansson, et al., 2014; Okeil, 2010) att användaren 

glömmer att denne är i en datorgenererad miljö vilket skapas genom följande 

egenskaper: 

1. Omedelbar respons 

2. Fri navigering från ett förstapersonsperspektiv 

3. Naturligt användargränssnitt 

4. Realtidsrendering 

5. VR-glasögon med bred vy 

6. Hög bilduppdateringsfrekvens 

OMEDELBAR RESPONS 
För att uppnå omedelbar respons i en virtuell miljö krävs det att både mediet som 

producerar miljön och mediet som presenterar miljön klarar av att hålla en tillräckligt 

hög informationsåterkoppling till användaren (LaViola, 2000). Vare sig det innebär 

visuell eller auditiv information. Genom att minska systemets latens stabilisera s den 

virtuella miljön och lagg kan undvikas. Lagg representerar den tid det tar för 

användaren att utföra en handling till dess att det visas I VR-modellen (LaViola, 2000). 

Interaktiviteten och responsen i systemet är viktigare än en ultrarealistisk modell 

(Paranandi & Sarawgi, 2002). 

FRI NAVIGERING FRÅN ETT FÖRSTAPERSONSPERSPEKTIV 
Med möjligheten att navigera fritt genom 3D-scener från ett förstapersonsperspektiv 

är det möjligt att presentera och kommunicera idéer om framtida projekt på ett sätt 

som underlättar förståelsen mellan alla inblandade parter, trots bakgrund eller 

yrkeskunnande (Heydarian, et al., 2015; Roupé, et al., 2016; Westerdahl, et al., 2006). 

Omslutande VR ger användaren ett förstapersonsperspektiv av en virtuell miljö vilket 

ger en realistisk känsla av den utforskade miljön (Kitchens & Shiratuddin, 2007). 

Användaren får en känsla av att vara inuti den virtuella världen vilket ger en bättre 

uppfattning av proportion, skala och rymd (Okeil, 2010). Graden av omslutning och 

närvaro bestämmer hur verklig den virtuella miljön upplevs (Patz, et al., 2016).  

NATURLIGT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Interaktionen i en VR-miljö måste vara så intuitiv och lyhörd att man glömmer att man 

är i en virtuell miljö. Visualisering som kan simulera djup är en av de viktigaste 

komponenterna i rumslig uppfattningsförmåga (Kalisperis, et al., 2002). Omslutande 

VR är fördelaktigt för designprocessen då användarna får en bättre position för att 

interagera med och utvärdera designförslag i jämförelse med 2D-
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kommunikationsverktyg (Houck, et al., 2013). Huvudrörelser är en av de primära 

inmatningsmetoderna för omslutande VR vilket är mycket intuitivt och naturligt. 

REALTIDSRENDERING 
3D-rendering är processen där en dator automatiskt konverterar 3D-data till pixlar i 

en 2D-bild baserad på platsen av en virtuell kamera i en datorgenererad modell 

(Johansson, 2016). 3D-rendering kan ske antingen i realtid eller i icke-realtid. När icke-

realtidsrendering används produceras en eller flera bilder på förhand som kan visas 

en och en eller kombineras till en film och senare visas på en datorskärm. 

Realtidsrendering använder sig av en strategi där renderingsprocessen upprepas 

kontinuerligt, under denna process kan den virtuella kameran flyttas fritt vilket ger 

användaren en känsla av att själv interagera med den virtuella miljön (Johansson, 

2016). Virtuella miljöer renderade I realtid upplevs på ett realistiskt sätt och är därför 

ett utmärkt verktyg för att simulera vår fysiska miljö (Henry & Furness, 1993). 

VR-GLASÖGON 
Människor har så kallad binokulär syn vilket innebär att våra ögon ser två olika vinklar 

av samma verklighet som hjärnan sedan slår samman till en 3D-bild där djup uppfattas 

(Zikic, 2007). Samma princip gäller för omslutande VR där användaren bär VR-

glasögon som innehåller två skärmar, en för varje öga som visar två olika versioner av 

samma bild (Kjellin, 2008). Användandet av VR-glasögon tillåter därmed djupseende i 

digitala miljöer (Patz, et al., 2016). Den interna optiken fokuserar användarens syn på 

dessa skärmar som är placerade några få centimeter från användarens ögon (Hecht, 

2016). Detta innebär att VR-glasögon kräver att varje bild bearbetas två gånger, en 

gång för varje öga vilket skapar ett högt prestandakrav från systemet som ska driva 

den virtuella miljön (Hecht, 2016). Sutherland (1968)s VR-glasögon som var en av 

världens första var tunga och obekväma; de hängde från en ställning i taket och kunde 

endast visa enkla 3D-modeller utan känsla av djup på CRT-skärmar med en kapacitet 

att visa maximalt 30 bilder per sekund med 40 graders synfält. 

Introduktionen av dagens generation av VR-glasögon såsom Oculus Rift och HTC Vive 

så är detta helt förändrat. Dessa nya VR-plattformar har hög skärmupplösning, stort 

synfält och positionsspårning (Johansson, 2016). Dagens VR-glasögon detekterar 

användarens rörelser med flertalet sensorer och använder denna information för att 

beräkna bilderna på de inbyggda skärmarna (Hecht, 2016). När datorn registrerar 

användarens huvud- och kroppsrörelser ger detta intrycket av att användaren är 

uppslukad av den virtuella miljön som omger honom, graden av omslutning är direkt 

relaterad till reaktionshastigheten av VR-glasögonen (Patz, et al., 2016). Genom 

användning av VR-glasögon som täcker en användares syn tillåts användaren att 

uppleva djupseende i digitala miljöer och känner sig därmed omsluten av den virtuella 

miljön (Patz, et al., 2016). VR-glasögon med bred vy som känner av användarens 
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rörelser förhöjer känslan av omslutning ytterligare (Dorta & Lalande, 1998; Johansson, 

et al., 2014). 

Dagens VR-glasögon är dock inte anpassade till varje användares syn, beroende på om 

vi har glasögon eller synfel på grund av ålder. Detta kan göra användandet av VR 

mindre roligt eller icke möjligt på grund av att glasögon inte alltid får plats under VR-

glasögonen (Abate, 2017). Displayerna i VR-glasögon är fixerade på ett fast avstånd 

relativt våra ögon vilket kan orsaka huvudvärk och illamående (Abate, 2017). Forskare 

vid Stanford University arbetar med att lösa detta problem med hjälp av displayer som 

anpassar sig till synen. ”Varje person behöver en anpassad optik för att få bästa 

möjliga upplevelse i VR” säger forskare Gordon Wetzstein som är involverad i 

projektet (Abate, 2017, min översättning). Forskarna använder sig av teknik som 

spårar var ögonen tittar och anpassar bilden efter detta och automatiskt flyttar på 

linserna i headsetet. Med dessa displayer ska man inte behöva varken glasögon eller 

kontaktlinser för att få en bra VR-upplevelse (Abate, 2017). 

En annan studie har tagit fram prototyper på flytande linser som fungerar genom att 

mäta var ögat fokuserar och som ändrar brännpunkten på linserna automatiskt 

(Nazmul, et al., 2017). Denna lösning ska eliminera behovet av att flytta på linserna i 

VR-glasögonen, behovet av att använda glasögon eller linser vid användandet av VR-

glasögon. 

Även om dessa nya typer av VR-glasögon erbjuder stora möjligheter när det gäller 

realism och känsla av skala är de också mycket mer krävande när det gä ller 

realtidsrendering. Inte nog med att de kräver en 3D-scen, som skall bearbetas två 

gånger i syfte att producera den stereoskopiska effekten, men de kräver också en 

mycket hög bilduppdateringsfrekvens. Jämfört med vanliga stationära VR 

applikationer har prestandakraven ökat trefaldigt vilket gör ett befintligt problem 

mycket värre (Johansson, 2016). 

BILDUPPDATERINGSFREKVENS 
En grundläggande egenskap för användandet av VR är förmågan att tillhandhålla 

interaktivitet och realtidsuppdateringar, utan detta motverkas syftet att använda 

denna teknik (Johansson, 2016). För att uppnå detta är en viktig aspekt förmågan att 

upprätthålla en tillräckligt hög bilduppdateringsfrekvens (Johansson, et al., 2015). Det 

vill säga antal bilder som visas per sekund på en skärm, ofta mätt i Hz. En för låg eller 

fluktuerande frekvens gör navigering och interaktion för krävande vilket kan orsaka 

att användare känner sig sjuka (Yuan, et al., 1997). För VR att fungera som en väl 

fungerande kommunikationsplattform måste visualiseringen hålla en tillräckligt hög 

bilduppdateringsfrekvens som inte fluktuerar för att åstadkomma en jämn och 

interaktiv upplevelse (Johansson, et al., 2015; Yuan, et al., 1997).  
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En bilduppdateringsfrekvens på 30-60Hz är generellt rekommenderat för virtuella 

miljöer men för omslutande VR med användandet av VR-glasögon är minimikravet 

oftast högre (Roupé, 2013). Ultimat ska en persons huvudrörelser uppdateras direkt 

för att förhindra risken av potentiellt illamående, i detta sammanhang är 90Hz ofta 

rekommenderat (Hecht, 2016; Johansson, 2016). Bilduppdateringsfrekvensen som en 

dators processor klarar av att rendera är direkt proportionerlig mot mängden 

polygoner i en scen (Pelosi, 2010).  För att förhindra att dessa höga krav på 

bilduppdateringsfrekvenser av en VR-miljö utgör ett problem kan man använda sig av 

olika metoder för att optimera miljön (Johansson, et al., 2014). 

 OPTIMERING AV VR-MODELL 

BIM-modeller blir hela tiden mer detaljerade vilket öppnar upp för möjligheter att 

använda dessa till VR-modellering, men detta skapar också problem att driva dessa 

modeller sömlöst utan vidare optimering. BIM-modeller skapas för att beskriva en 

byggnad i detalj och många 3D-modeller som utvinns ur BIM-modeller är för stora och 

komplexa för att kunna användas direkt i realtidsvisualiseringar (Dvorak, et al., 2005). 

På grund av detta är det fortfarande svårt att integrera VR som ett vanligt 

förekommande verktyg under designprocessen (Johansson, 2016). Introduktionen av 

en ny generation av VR-glasögon har gjort situationen ännu mer utmanande, även om 

dessa nya typer av VR-enheter erbjuder enorma möjligheter när det gäller realism och 

känsla av skala är de också mycket mer krävande när det gäller 

realtidsrenderingsprestanda (Johansson, 2016). 

Det finns ett antal existerande tekniker som kan användas för att optimera en VR-

modell. Dessa har alla styrkor och svagheter och ett lämpligt val är mycket beroende 

på vilken typ av 3D-miljö som det skall appliceras på. Till exempel skiljer sig ett stort 

öppet landskap från en detaljerad stadsmiljö när det gäller prestandaoptimering  

(Johansson, 2016). Optimering av en 3D-modell innebär minskning av antalet 

polygoner eller sortering av de polygoner som bearbetas i VR-modellen, detta görs för 

att öka prestandan genom att öka bildhastigheten och reaktionshastigheten ti ll 

användaren (Whyte, et al., 2000). Johansson & Roupé (2012) delar in dessa 

accelerationstekniker i tre olika kategorier:  

1. GPU-centrerad optimering (GPUcentric optimizations),  

2. Detaljnivå (level-of-detail)  

3. Synlighetsgallring (occlusion culling). 

GPU- CENTRERAD OPTIMERING 
GPU-centrerad optimering innebär att man försöker maximera processorkraften i en 

grafikprocessor. Mängden geometri arrangeras, sorteras och doseras innan den 
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skickas till GPUn för bearbetning. Detta kan göras genom att kombinera geometri som 

delar samma typ av material för att bilda större men färre delar av geometri. Idén är 

att eliminera flaskhalsar utan att minska mängden geometri som bearbetas . 

(Johansson, 2016) 

DETALJNIVÅ 
Genom att minska detaljnivån på objekt som är långt borta från betraktaren kan man 

avlasta grafikprocessorn, se Figur 1. Till skillnad från GPU-centrerad optimering är 

tanken med denna metod att minska mängden geometri som måste bearbetas för 

varje bild (Johansson, 2016). Detaljnivån bygger på en rangordnad representation av 

en virtuell miljö där objekt beskrivs med flera detaljnivåer (Yuan, et al., 1997). Valet 

av detaljnivå på objekt som ska användas för rendering baseras på avståndet till 

betraktaren (Johansson, 2016). Denna metod kräver dock att man har förenklade 

representationer av alla objekt vilket kräver en del manuellt arbete. 

 

Figur 1 visualisering av olika detaljnivåer beroende på avstånd till användar en 

OCCLUSION CULLING 
Occlusion culling fungerar genom att endast låta grafikprocessorn bearbeta föremål 

som är synliga för användaren i en virtuell miljö. Tanken med denna teknik är att öka 

prestandan genom att minska mängden geometri som bearbetas. Så som illustreras i 

Figur 2 kommer det alltid finnas geometri i en 3D-modell som inte kan ses från en viss 

synvinkel, eftersom att geometrin är utanför synfältet eller döljs bakom andra objekt.  

När man arbetar med byggnader som är uppdelade i olika zoner, våningsplan och 

lägenheter så finns det en hel del geometri som döljs av annan geometri  vilket kan 

utnyttjas (Johansson, 2016; Johansson & Roupé, 2012). Rum bakom en stängd dörr 

kan till exempel utelämnas helt. Genom att identifiera och förkasta geometri som inte 

syns kan realtidsprestandan öka avsevärt (Johansson, 2016; Johansson & Roupé, 2012; 

Yuan, et al., 1997). 
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Figur 2 visualisering av occlusion culling 

 VR MED HJÄLP AV SPELMOTORER 

Att använda spelmotorer som arkitektoniskt kommunikationsverktyg verkar kanske 

inte vara det mest självklara valet, men tack vare spelmotorernas natur som möjliggör 

högkvalitativa realtidsvisualiseringar, realistisk grafik och hög interaktivitet är dessa 

mycket väl lämpade för denna uppgift (Edwards, et al., 2015; Isaacs, et al., 2011). 

Tidigare studier (Albracht, 2016; Becker-Asano, et al., 2014; Friese, et al., 2008; 

Indraprastha & Shinozaki, 2008; Petzold & Frohburg, 2006; Shi, et al., 2015; Yan, et 

al., 2010) har visat att användandet av spelmotorer som verktyg för att skapa 

realtidsrenderingar är högst lämpligt. Spelmotorer har fortfarande övertaget vad 

gäller bildkvalitet, renderingsprestanda och interaktivitet mot ”BIM -utforskare” 

(Johansson, 2016). Spelmotorer möjliggör ett förstapersonsperspektiv som ger en 

stark förståelse för skala av en föreslagen byggnadsgestaltning och ger en lösning på 

svårigheter att navigera i en VR-miljö (Lowe, et al., 2011; Pelosi, 2010). Spelindustrin 

har delvis övervunnit problem med låg prestanda genom att använda texturer för att 

ge en illusion av detalj istället för geometri (Pelosi, 2010). Under de senaste åren har 

datorspelindustrin blivit en stor och viktig marknad och utvecklingen av spelmotorer 

går snabbt. Priset för att använda en spelmotor för arkitektonisk visualisering är 

mycket låg jämfört med ett visualiseringsprogram som skapas specifikt för detta 

ändamål (Friese, et al., 2008). 

 VR-SJUKA 

Ett stort hinder för användandet av VR som ett vidspritt kommunikationsverktyg är 

VR-sjuka som uppfattas av många användare (LaViola, 2000). Tidigare utveckling av 

VR-glasögon stagnerade på grund av brist på displayer som klarade av att ha en 

tillräckligt hög uppdateringsfrekvens för att inte ge användarna en känsla av 

illamående (Hecht, 2016).  Precis som åksjuka grundas VR-sjuka i skillnaden mellan 

vad ögonen ser och vad det vestibulära systemet (balanssystemet) i innerörat känner 

(Hecht, 2016). Symptomen liknar symptomen för åksjuka, det vill säga; allmänt 
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obehag, huvudvärk, illamående, kräkningar, blekhet, svettningar, trötthet, dåsighet 

och förvirring (Kolasinski, 1995; LaViola, 2000).  

Illamåendet verkar minska vid användning av fixerade referenspunkter som alltid syns 

i användarens synfält inuti VR-miljön, så som en cockpit eller en näsa (Hecht, 2016). 

Högupplösta skärmar och högre uppdateringsfrekvens verkar även det minska känslan 

av illamående (Hecht, 2016). Användarens huvudrörelser ska helst uppdateras direkt 

I den virtuella miljön för att minska risken för konflikt med det vestibulära systemet 

(Johansson, et al., 2014). Forskning visar att åtminstone 90 bilder per sekund ska 

levereras för att minska risken för illamående (Hecht, 2016; Johansson, 2016). Det är 

viktigt att bilduppdateringsfrekvensen inte fluktuerar, speciellt när bildfrekvensen är 

hög (Yuan, et al., 1997).  Fluktuationer i bildfrekvensen kan göra att användare känner 

sig sjuka och därmed förlorar den omslutande känslan (Yuan, et al., 1997).  
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3 METOD 

Detta kapitel presenterar val av datainsamlingsmetod, beskriver proceduren för denna 

och redovisar urvalet datainsamlingen utgått från.  



 

25 
 

 METODVAL 

Denna studie ska undersöka hur arkitekter och kunder uppfattar rumsligheter i en 

byggnad presenterad genom VR och hur denna uppfattning skiljer sig åt. Studien ska 

även undersöka om den visuella kommunikationen mellan arkitekt och kund kan 

underlättas med hjälp av VR samt undersöka om användandet av VR ökar arkitekters 

och kunders gemensamma förståelse av rumsligheter hos en byggnad. Denna typ av 

undersökande frågor kan bara svaras på genom kvalitativa studier (Hedin & Martin, 

1996; Kvale, 1997).  Därför valdes en kvalitativ metod för denna studie, det vill säga 

en mer djupgående analys genom enstaka fallstudier. Insamling av empiri skedde 

genom djupgående semistrukturerade intervjuer med utvalda personer. Under tiden 

som intervjuerna fortgick och informanterna gjorde sig familjära med VR-miljön 

observerades dessa för att se hur de betedde sig i miljön.  

 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie syftar till att ta reda på vad som existerar i den akademiska 

litteraturen i fråga om teori och empiriska bevis, den används också för att skärpa 

forskningsfrågorna (Adams, et al., 2014). 

Litteraturstudien genomfördes mellan 2017-01-20 – 2017-03-14. För att identifiera 

potentiellt relevanta studier användes Luleå universitetsbiblioteks databaser med 

störst fokus på den vetenskapliga databasen Scopus. Med hjälp av sökorden: ”Virtual 

reality”, ”Level of detail” ,”Real time visualization”, ”Architecture”, ”Spatial 

perception” och ”Design knowledge” i olika kombinationer. Dessutom har 

referenslistan av funna relevanta artiklar granskats för att upptäcka studier som inte 

visats I datasökningen.  

 UTVECKLING AV VR-MODELLER 

MÅL 
De mål som stod till grund för utvecklingen av VR-modellerna som visualiseras i Figur 

3 är att skapa realtidsrenderade interaktiva virtuella miljöer med intuitiv navigering 

där användare inte upplever VR-sjuka. Detta ska uppfyllas genom att skapa laggfria 

miljöer med omedelbar respons med en bilduppdateringsfrekvens som inte flukt uerar 

och som ligger på minst 90Hz. Användarna ska på ett enkelt sätt kunna navigera runt 

i modellerna från ett förstapersonsperspektiv och med fri fullskalig navigering. VR-

modellerna ska renderas i realtid med hjälp av VR-glasögon med bred vy som tillåter 

naturlig interaktion med modellerna. 
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Figur 3 Visualisering av mål för VR-modeller 

PROGRAMVAROR 
Med utgångspunkt från ritningar av tre verkliga projekt tillverkade i Revit 2017 och 

SketchUp 2017 tillhandhållna av White arkitekter i Örebro utvecklades tre VR-

modeller med olika detaljnivåer. BIM-modellerna exporterades till Unity för att 

utveckla dessa till VR-modeller. I Unity implementeras önskat användargränssnitt, 

interaktivitet och extra funktionalitet. För att underlätta utvecklingen av modellerna 

användes pluginprogrammet SteamVR som används interagerat ihop med Unity. 

SketchUp 2017 

SketchUp är ett 3D-modelleringsprogram som används av arkitekter, 

konstruktörer och designers. (Trimble inc, 2017) 

Revit 2017 

Revit är en BIM-programvara som används av arkitekter, konstruktörer 

och designers för att skapa detaljerade modeller i alla projektfaser.  

(Autodesk Inc, 2017) 

Unity 5.6 

Unity är en spelmotor som används för att rendera virtuella världar.   

(Unity Technologies, 2017) 

 

Steam + SteamVR 

Steam är en plattform där spel distribueras digitalt ti ll användare av 

tjänsten. SteamVR är ett plugin till Steam som förenklar utvecklingen av 

VR-miljöer med hjälp av färdiga script och modeller. (Valve Corporation, 

2017a; Valve Corporation, 2017b) 
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HÅRDVAROR 
En stationär dator med följande hårdvara användes för att utforma och driva VR-

modellerna: 

• Processor: Intel Core i7-6700 

• Grafikkort: GeForce GTX 1080 

• RAM: 32 GB 

I denna studie används VR-plattformen HTC Vive (HTC Corporation, 2017) 

utvecklat i samarbete med Steam. Handkontroller för trådlös interaktion 

med VR-miljön och basstationer (spårningssystem) som spårar 

användarens exakta rörelser med hjälp av laser följer med VR-

glasögonen. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Spelmotorn som valts för denna studie är Unity 5.6 av flera skäl. Framförallt är det en 

kraftfull och flexibel renderingsmotor som har inbyggt stöd för VR och Unity gör det 

möjligt att interagera med VR-modellen utan behovet att bygga en färdig modell vilket 

möjliggör snabba tester av modellen (Unity Technologies, 2017). Denna spelmotor har 

intuitiva kontroller som är lätta att använda även för icke professionella  (Edwards, et 

al., 2015). Unity är plattformsoberoende vilket ger möjligheten att exportera VR-

modeller till flera operativsystem och mobilplattformar, detta gör att applikationer 

gjorda i Unity enkelt kan spridas (Edwards, et al., 2015). Unity stödjer olika typer av 

programmeringsspråk så som JavaScript och C# (Unity Technologies, 2017). Unity har 

även inbyggt stöd för att rendera bilder för både höger- och vänster öga i en VR-miljö 

samtidigt och därmed spara på processorkraft då programvaran inte behöver rendera 

bilder för ett öga i taget (Unity Technologies, 2017). 

Roupé (2013) menar att den omgivande miljön är viktig för upplevelsen av hur ny 

bebyggelse interagerar med omvärlden samt de rumsliga relationerna mellan dem. 

Animerade människor och fordon kan tillsättas för att ytterligare förstärka denna 

känsla. Saker som ljus, material, möbler och andra detaljer adderas i Unity för att få 

VR miljön att se realistisk ut. För att ge VR miljön en mer verklighetstrogen känsla av 

hur det skulle kännas att gå i modellen måste denna programmeras och anpassas för 

att användas sömlöst med önskad VR plattform vilket i denna studie görs automatiskt 

med hjälp av tillägget SteamVR. Ytterligare programmering görs för att man ska kunna 

interagera med objekt i VR modellen, så som att öppna dörrar och plocka upp objekt. 

Även denna programmering görs direkt i Unity med hjälp av tillägget SteamVR. För att 

hela tiden hålla koll på bilduppdateringsfrekvensen och mängden geometri för att 
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säkerställa en interaktiv modell med omedelbar återkoppling användes Unitys 

inbyggda statistik. 

Vid användning av VR-plattformen HTC Vive kan VR-miljön antingen navigeras genom 

fri fullskalig rumslig upplevelse eller genom stående/sittande interaktion. För en 

fullskalig fri navigering av VR-miljöer krävs det ett omöblerat utrymme på minst 2 x 

1,5m där basstationerna sätts upp för att läsa av rummet. 

OPTIMERING 
Modellerna analyseras med hjälp av Unitys inbyggda statistik , främst för att avläsa hur 

hög bilduppdateringsfrekvens som fås ur modellen. Om VR-modellerna har en 

bilduppdateringsfrekvens som ligger under 90Hz eller fluktuerar när modellen 

navigeras så optimeras modellen. 

För att minska mängden geometri i modellen kan onödig geometri ur BIM-modellen 

tas bort, geometri kan även kombineras efter material eller typ.  Detta innebär att 

modellen får färre antal objekt att rendera (GPU-centrerad optimering) och modellen 

kan hanteras på ett smidigare sätt i följande steg. Grafikprocessorn kan avlastas 

genom att använda objekt som automatiskt ändrar detaljnivå beroende på hur långt 

bort betraktaren är i den virtuella miljön (detaljnivå). Här används träd som 

automatiskt beräknar avståndet till betraktaren, trädmodellen ändras till en mindre 

detaljerad version när ett förutbestämt avstånd uppmätts. I Unity  kan Occlusion 

culling implementeras för att minska belastningen på systemet och få smidigare 

interaktion med modellen. 

 INTERVJUER 

Semistrukturerade intervjuer med frågeområden och öppna frågor med framväxande 

struktur användes för att samla empiri om arkitekters och kunders upplevelse av de 

framtagna VR-modellerna. Genom att ha större frågeområden istället för specifika 

frågor kan man föra samtalet mer naturligt och uppmuntra personen att själv utveckla 

sina svar för att få den personens syn på sin verklighet utan att ledas av intervjuaren 

(Hedin & Martin, 1996). Eftersom syftet är att fånga en persons syn på ett problem är 

det bra att låta personen berätta så mycket som möjligt utan att påverka dennes 

åsikter med ledande frågor (Hedin & Martin, 1996). I en semistrukturerad intervju kan 

olika teman, huvudfrågor och förslag till relevanta fördjupningsfrågor sammanfattas i 

en intervjuguide för att hålla intervjun inom vissa ramar för studien (Hedin & Martin, 

1996; Kvale, 1997). På samma gång finns det möjlighet att göra förändringar i frågorna 

om så krävs för att följa upp svaren från respondenten (Kvale, 1997). Denna sorts 

intervjuer ger en stor mängd information och är en bra metod för att samla empiri till 

en kvalitativ studie (Adams, et al., 2014; Kvale, 1997).  
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Intervjuerna genomfördes under våren 2017 med personer från White arkitekters 

kontor i Örebro och med utvalda kunder för att kvalitativt svara på studiens 

forskningsfrågor. Ett målstyrt urval av personer som anses kommer kunna bidra med 

information kring studiens forskningsfrågor gjordes, i enlighet med Hedin & Martin 

(1996). Så att personer som har erfarenhet och mycket att berätta om det studerade 

området intervjuas. Intervjuer ska ske tills det inte kommer fram fler synpunkter och 

området är mättat, detta sker oftast efter 5–10 intervjuer eftersom man går in på 

djupet i varje intervju (Hedin & Martin, 1996). För att få en bredd i uppfattningarna 

ska personerna som intervjuas helst vara så heterogen som möjligt och helst hälften 

arkitekter och hälften kunder för att få en rättvis bild av situationen.  

Kvale (1997) menar att det är viktigt med informerat samtycke, det vill säga att 

deltagarna ska veta vad studien syftar till, ge sin tillåtelse och veta att deltagandet är 

helt frivilligt samt att det går att avbryta intervjun när som helst. Det är viktigt att 

informanterna inte kan identifieras och att de inte riskerar att lida skada av intervjun 

(Hedin & Martin, 1996). Skriftlig information ges i god tid innan intervjuerna, med 

information om: vem jag är, ämnet som ska diskuteras, syftet med undersökningen, 

att resultatet hanteras konfidentiellt, vem deltagaren kan kontakta om frågor 

uppkommer, hur informationen ska användas, hur intervjun ska gå till, ungefärlig 

längd av intervju och tillåtelse om att spela in intervju samt förklara vem som kommer 

lyssna på inspelningen (Hedin & Martin, 1996; Whiting, 2008). 

En person per dag intervjuas för att hinna gå igenom och skriva rent denna. För att 

kunna koncentrera sig mer på intervjun och göra observationer under intervjun är det 

bra att, om man får tillåtelse, spela in intervjun (Adams, et al., 2014; Kvale, 1997).  

Genom att spela in intervjun kan intervjuaren fokusera fullt på denna och få en mer 

avslappnad atmosfär och fokusera på non-verbalt beteende. En inspelning av 

intervjun kan även vara ett bra verktyg som underlättar en ordagrann transkription av 

intervjun (Kvale, 1997; Whiting, 2008). Intervjun skedde samtidigt som 2D-ritningar 

samt tre VR-modeller med olika detaljnivåer visades med hjälp av VR-glasögon. 

Samma frågor ställs till deltagarna för de olika ritningarna/modellerna. För att 

analysera transkriberingen markerades ord och citat i ol ika färger i dokumentet. Dessa 

ord flyttades runt i grupper som representerar teman. Enligt Adams et al. (2014) är 

detta ett sätt att skapa ordning i det ursprungliga kaoset.   
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4 GENOMFÖRANDE 

I följande kapitel presenteras de VR-modeller som utvecklats med hjälp av vald 

spelmotor och insamlad empiriska data genom semistrukturerade intervjuer.  
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 VR-MODELLER 

Nedan finns en sammanfattning av arbetsprocessen för utveckling av tre VR-modeller 

baserade på BIM-modeller, VR-plattformen HTC Vive och spelmotorn Unity 5.6. De tre 

modellerna gestaltas i tre detaljnivåer D1, D2 och D3 där D1 är den minst detaljerade 

VR-modellen och D3 den mest detaljerade.  

FÖRBEREDELSE 
Basstationerna som spårar användaren och VR-glasögonen installeras enligt 

tillverkarens officiella interaktiva installationsguide (HTC Corporation, 2017). 

Tidsåtgången för att sätta upp VR-systemet initialt var 28 minuter, vid följande 

sessioner krävdes det ingen ytterligare konfigurationstid. Vid installation av VR-

plattformen definieras det utrymme som finns tillgängligt i den verkliga världen för 

navigering i den virtuella världen. I denna studie används ett utrymme på 2,5 x 2,1 m. 

Unity läser med hjälp av SteamVR automatiskt in det utrymme man skapat. 

PROJEKTMALL 
Ett tomt projekt skapas i Unity där önskade grundfunktioner implementeras. Denna 

projektmall ligger till grund för de tre VR-modellerna för att rationalisera VR-

utvecklingen. För att skapa denna mall implementeras tillägget SteamVR (Valve 

Corporation, 2017b) för en förenklad utveckling med HTC Vive (HTC Corporation, 

2017). Vid inläsning av tillägget SteamVR i Unity så optimeras alla inställningar för VR 

automatiskt samt att man får tillgång till prefabricerade modeller och script för 

användning i VR-modelleringen. Detta automatiserar arbetsflödet för utvecklingen av 

VR-modellerna då man slipper programmera och modellera många saker själv.  

Inställningen på den virtuella kameran i modellen ändras till att använda sig av HDR 

för att få större dynamiskt omfång på ljusa och mörka partier i modellen.  

För att kunna använda SteamVR måste programvaran Steam (Valve Corporation, 

2017a) vara installerad på datorn. När man sedan kopplar in ett par VR-glasögon i 

datorn blir man automatiskt ombedd att installera SteamVR. Förutom SteamVR och 

HDR inkluderar projektmallen även:  

1. Texturer och material 

2. Dag /natt cykel 

3. Kameraeffekter 

4. VR-interaktion 

I Tabell 1 nedan presenteras resursåtgången för utveckling av projektmallen i Unity 

innehållande texturer och material; dag/natt cykel, kameraeffekter och full VR -

interaktion. 
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Tabell 1 tidsåtgång för utveckling av projektmall i Unity 

Aktivitet Tidsåtgång 

Tillverkning av texturer och material 20 min 

Implementering av dag/natt cykel 10min 

Implementering av kameraeffekter 5min 

Implementering av VR-interaktion 30min 

Total 1h 5min 

 

TEXTURER OCH MATERIAL 
Alla material som används skapades direkt i Unity. De baseras på fototexturer som ger 

textur och information om hur materialet beter sig i olika ljussituationer, detta gör att 

material känns realistiska. Unity har inbyggda verktyg för att ytterligare manipulera 

hur materialen beter sig med avseende på glans och strävhet; hur slät eller knölig ytan 

är och om ett material ska ge ifrån sig ljus eller inte. Några av de material som 

skapades för användning i VR-modellerna kan ses i Figur 4.  

 

Figur 4 visualisering av exempel på material 

DAG/NATT CYKEL 
För att kunna kommunicera en arkitektonisk gestaltning vid olika ljussituationer och 

vid olika tider på dygnet implementerades en dag/natt cykel. Ett script 

implementerades som automatiskt uppdaterar solens, månens och stjärnornas 

position efter tid på dygnet. Ljusets intensitet och färgton ändras automatiskt under 

dygnet från kallt ljus på morgonen till varmt ljus på kvällen.  
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EFTERBEHANLDING 
För att förstärka det utseendet och den känsla man vill skapa i en modell kan visuella 

effekter appliceras direkt i Unity. Applicerade efterbehandlingseffekter är: 

1. Kantutjämning (Antialiasing). För att ge geometri en mjukare känsla där 

hackiga linjer annars kan uppstå.  

2. Bloom. Ger effekten av att ljus från en källa skapar linsfläckar och glöd. 

3. Färgkorrigering (Color-correction). Tillåter färgjustering av varje färgkanal 

(RGB) samt justering av färgmättnaden. 

INTERAKTION 
Vid implementering av SteamVR och HTC Vive läser systemet automatiskt av de 

handkontroller som följer med HTC Vive. Dessa kan användas för att navigera i 

modellen eller interagera med objekt. Användaren kan med hjälp av handkontrollerna 

öppna dörrar och plocka upp objekt i modellen. 

Då alla modeller är större än den tillgängliga yta som finns för  fysisk navigering av 

modellen så implementeras teleportering för att nå platser som annars inte skulle 

vara tillgängliga. Teleporteringen sker genom att användaren håller ner en knapp på 

handkontrollen och pekar mot den plats som önskas nås. När knappen släpps 

teleporteras användaren till destinationen. 

DETALJNIVÅ 1 (D1) 
Den minst detaljerade modellen D1, består av en volymstudie av ett  verkligt kvarter i 

centrala Örebro som innehåller både kontor, handel och bostäder. Programvaran 

SketchUp (Trimble inc, 2017) användes som grund för denna modell som exporterades 

direkt till den redan förberedda projektmallen i Unity med hjälp av filformatet .fbx 

utan vidare optimering, se   

Figur 5. Modellen exporteras sedan i filformatet .exe för att kunna navigeras 

självstående, utan behov av Unity på andra datorer. Då det inte krävs något extra steg 

mellan SketchUp och Unity innebär det att ett iterativt arbetssätt kan tillämpas där 

modellen snabbt kan utforskas i full skala i Unity och bearbetas i SketchUp samtidigt 

som förändringarna uppdateras automatiskt i VR-modellen utan extra arbete. 

  

Figur 5 antal steg för utveckling av D1 
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D1 består av enfärgade solida volymer som representerar bebyggelse med enkel 

omkringliggande miljö och begränsad interaktion se Figur 6. De vita volymerna är 

befintlig bebyggelse och de vinröda är planerad ny bebyggelse. Användaren kan 

navigera i kvarteret antingen genom att gå eller teleportera sig runt, studera 

skuggbildning och uppleva rumsbildningen i kvarteret i full skala.  

 

Figur 6 bild från modell D1 som visar en volymstudie 

Roupé & Gustafsson (2013) menar att det är viktigt att ge visuella ledtrådar till 

användaren vid volymstudier I VR, så som fasader, bilar, människor och träd i den 

omgivande miljön för att lättare förstå skala. Simpla modeller i form av människor och 

träd lades till i modellen. I Tabell 2 presenteras tidsåtgången för utveckling av D1, från 

SketchUp-modell till färdig VR-modell. 

Tabell 2 tidsåtgång för utveckling av VR-modell D1 

Aktivitet Tidsåtgång 

Export till Unity <1 min 

Utveckling i Unity 30 min 

Export från Unity 5 min 

Total 35 min 
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DETALJNIVÅ 2 (D2) 
Den mellersta detaljnivån D2, består av en interiör av ett mottagningsrum på en 

verklig hälsocentral i närheten av Örebro. En Revit-modell användes som grund för 

denna detaljnivå. Då denna Revit-modell beskriver ett helt hälsocentrum i detalj så 

raderades all geometri förutom det utvalda mottagningsrummet. Den rensade 

modellen exporterades från Revit till den färdiga projektmallen i Unity med filformatet 

.fbx, sedan exporteras modellen i filformatet .exe för fristående VR-navigering, som 

visualiseras i Figur 7. 

 

Figur 7 antal steg för utveckling av D2 

Den mellersta detaljnivån D2 som syns i Figur 8 består av ett möblerat och belyst 

mottagningsrum som innehåller material, texturer, skuggor och reflektioner. Denna 

detaljnivå innehåller viss interaktivitet med objekt som ligger på det låga bordet i 

modellen. Dessa kuber och sfärer innehar fysiska och materiella egenskaper så som 

gravitation och studs. Objekten går att greppa, flytta på och kasta. 

 

Figur 8 bild på modell D2 som visualiserar ett mottagningsrum på ett hälsocentrum  

I Tabell 3 nedan presenteras tidsåtgången för utveckling av D2, från Revit -modell till 

färdig VR-modell. 
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Tabell 3 tidsåtgång för utveckling av VR-modell D2 

Aktivitet Tidsåtgång 

Optimering i Revit 10min 

Export till Unity <1 min 

Utveckling i Unity 25min 

Export från Unity 2min 

Total 38min 

 

DETALJNIVÅ 3 (D3) 
Den mest detaljerade modellen D3 består av två flerbostadshus på vardera 5 våningar 

i Örebro. Revit-modellen av detta projekt är detaljerad och innehåller fullt möblerade 

lägenheter, cyklar, bilar och material på många ytor. All denna detaljering innebär att 

Revit-modellen innehåller mycket geometri och information som medför att modellen 

måste optimeras innan den användas som VR-underlag. Första steget var att rensa 

den tillhandhållna Revit-modellen på geometri som inte kommer att synas i den 

slutgiltiga VR-modellen. Saker som möbler och innerväggar på våningsplan som inte 

kommer synas togs bort. Modellen exporterades sedan till Unity för att utveckla 

modellen till en interaktiv och navigerbar VR-modell. Exportering av modellen från 

Revit till Unity som visualiseras i Figur 9 sker med filformatet .fbx. Vidare exporteras 

den färdiga VR-modellen från Unity med filformatet .exe för att sedan utforskas med 

hjälp av VR-glasögon. 

 

Figur 9 antal steg för utveckling av D3 

Den högsta detaljnivån D3 som syns i Figur 10 & 11 visualiserar både exteriöra och 

interiöra rum. D3 innehåller allt från fotorealistiska material, skuggor och reflektioner 

till modellerad terräng med träd, ljuslyktor och människor. Denna detaljnivå 

innehåller full interaktivitet med dörrar som går att öppna, objekt som går att greppa 

och flytta på, tillgång till en fullt möblerad lägenhet med utsikt över innergården, 

belysning, vind som blåser i träden och dag & natt cykel. 
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Figur 10 exteriörer från modell D3. Till vänster dag, till höger natt 

 

Figur 11 interiör från modell D3 

I Tabell 4 nedan presenteras tidsåtgången för utveckling av D3, från Revit-modell till 

färdig VR-modell. Denna modell optimerades genom att använda detaljnivå, occlusion 

culling och GPU-centrerad optimering. 

Tabell 4 tidsåtgång för utveckling av VR-modell D3 

Aktivitet Tidsåtgång 

Optimering i Revit 15 min 

Export till Unity <1 min 

Utveckling i Unity 180 min 

Export från Unity 5min 

Total 2h 20 min 
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MÅL 
De tre VR-modellerna uppfyller samtliga uppsatta mål. För att minska upplevd VR-

sjuka uppfyller alla modeller en bilduppdateringsfrekvens som ligger på minst 90Hz 

och inte fluktuerar. Navigeringen i samtliga modeller är intuitiv tack vare rumslig VR-

navigering och VR-plattform som spårar användarens rörelser i detalj. VR-glasögonen 

som täcker hela användarens synfält ger en omslutande känsla. 

SVÅRIGHETER 
Att manövrera ett utrymme i den virtuella miljön som är större än det tillgängliga 

fysiska utrymmet är ett problem när större projekt modelleras. Fullskalig 1:1 

navigering är till viss del omöjligt när större projekt ska utforskas med hjälp av VR.  I 

denna studie löstes detta genom att implementera teleportering som gör att platser 

som annars inte är tillgängliga kan nås. 

 2D-RITNINGAR 

De 2D-ritningarna som används i denna studie kommer från samma projekt som 

modell D3 baseras på. De ritningar som används är situationsplan, entréplan, 

normalplan, sektioner och fasader. Ritningarna exporterades som .pdf direkt från 

Revit och skrevs ut i färg i A3-format inför intervjuerna. 

 INTERVJUER 

Intervjuerna ägde rum under våren 2017 i ett separat och ostört rum på White 

arkitekters kontor i Örebro som är speciellt anpassat för fri navigering i VR-miljöer. 

Totalt intervjuades fem personer av vilka tre personer från White arkitekter (arkitekt 

1–3) och två kunder verksamma i Örebro (kund 1–2) varav en projektledare och en 

projektutvecklare. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 40–50 minuter. 

Intervjufrågorna handlade om vilken arbetsroll respondenterna har, hur de upplever 

att den visuella kommunikationen mellan arkitekt och kund fungerar och hur de 

uppfattar rumsligheter ur 2D-ritningar jämfört med interaktiva VR-modeller. 

Intervjuerna fortsatte med att behandla frågor kring detaljnivån för de olika VR-

modellerna, hur detaljnivån påverkas av skede i designprocessen och avslutas med 

frågan om respondenterna hade någonting som de ville tillägga. Intervjuguiden som 

intervjuerna baserades på kan ses i Bilaga 1 intervjuguide.  

Under intervjuerna presenterades respondenterna med 2D-ritningarna, varpå de 

beddes att förklara hur de upplevde byggnaden och byggnadens rumsligheter. Sedan 

visades en VR-modell med den lägsta detaljnivån D1 för att sedan ställa samma frågor. 

Vidare visades detaljnivå D2 och D3 för att efter varje genomgång ställa samma frågor. 
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Nedan presenteras en sammanställning på de viktigaste frågeställningarna med 

tillhörande svar. 

VISUELL KOMMUNIKATION IDAG 
Intervjuerna inleddes med frågor som berörde vilken typ av visuella 

kommunikationsverktyg som respondenterna använder sig av idag och hur denna typ 

av kommunikation upplevs. Arkitekterna nämner att de till störst del använder sig av 

BIM-programvaran Revit där de arbetar i 3D men då oftast internt för samordning 

mellan olika konsulter för att se om saker kolliderar i modellerna. När de ska 

kommunicera ett designförslag med en kund exporterar de tekniska ritningar och 2D-

bilder ur 3D-modellerna. Arkitekt 1 tycker att det är lätt att kommunicera på storlekar 

och ytor i till exempel lägenheter med hjälp av 2D-ritningar då man lätt kan jämföra 

storleken på ytor. De andra arkitekterna säger dock att det är lättare att kommunicera 

med kunden med hjälp av någon form av 3D. Arkitekterna nämnde att även om vissa 

kunder kan förstå rumsligheter i en 2D-ritning så är det fortfarande en utmaning i att 

kommunicera hur ett rum kommer att upplevas när det är färdigbyggt. Arkitekt 1  sa:  

”Det är skillnad om man jobbar med professionella kunder som är 

vana att hantera ritningar, de kan snabbare ta till sig information. 

Ovana kunder kan ha svårt att förstå vad man vill förmedla med 

endast 2D-ritningar”. 

Arkitekten nämnde vidare att kommunikationen mellan arkitekt och kund hade 

utvecklats om man hade kunnat visa hela 3D-modeller men att det inte alltid är möjligt 

på grund av att små aktörer på marknaden inte ser fördelen med 3D-projektering. 

Även arkitekt 2 upplever att små aktörer inte ser vinsten med att arbeta med hjälp av 

BIM och att de har intryck av att denna typ av projektering tar längre tid och kostar  

mer pengar. Arkitekt 3 nämner att kunden inte alltid förstår hur topografin och 

omgivningen ser ut och fortsätter med att säga: ”Jag tycker att kommunikationen kan 

vara svår, det är viktigt att man visualiserar ett förslag i sin helhet, mer än bara hus”.  

En av arkitekterna uppfattar inte att kunden kan uppleva en modell i 3D utifrån en 

ritning. Vidare nämnde arkitekten att vissa kunder kan ha en viss känsla för 

rumsligheter men att kunder överlag inte riktigt förstår ritningar på samma sätt som 

arkitekter gör.  

Kund 1 har viss vana av att läsa ritningar och tycker sig förstå hur en byggnad ser ut 

genom att läsa endast 2D-ritningar, men menar att all typ av visualisering hjälper i 

rumsuppfattningen. Kund 2 säger att kommunikationen med arkitekter fungerar okej 

idag men att det finns brister i kommunikationen med verksamheter som inte har vana 

att läsa 2D-ritningar. Respondenten säger att det är svårt att se helheten när man 

jobbar med endast platta ritningar och att det behövs ett 3D visualiseringsverktyg som 

underlättar kommunikationen.  
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2D-KOMMUNIKATION 
Respondenterna blev presenterade med 2D-ritningar för att sedan beskriva hur de 

upplever byggnaden. Samtliga respondenter beskrev att även om man är vana att läsa 

ritningar så är det ibland mycket information att ta in, det krävs tid för att se vad man 

ska leta efter. De beskrev att det är svårt att få djup i ritningarna och att man måste 

titta på flera olika ritningar på en och samma gång för att få en förståelse  istället för 

att bara kunna vrida på modellen i 3D. En av arkitekterna sa: 

”Om man är ovan att läsa ritningar så är det ganska mycket 

information som man inte tar till sig i en sån här ritning. Ritningar 

är inte särskilt lättlästa, man måste ägna sig tid för att veta vad 

man ska leta efter... Jag tror inte att man riktigt förstår och 

upplever rummet om man inte är van att läsa ritningar”  

Arkitekt 2 nämner att det är svårt att förstå skalan på byggnader, även om det finns 

skalriktiga träd och människor på ritningarna så får man ingen riktig referens. 

Arkitekten fortsätter med att säga att det är svårt att uppfatta hur terrängen ser ut 

när man kollar på 2D-ritningar. Kund 2 upplever att ritningar lätt blir plottriga och 

svårlästa och att det är svårt att få en uppfattning om rummet och skalan. Kunden 

nämner att det är ännu svårare för brukare att förstå ritningar och fortsätter med att 

säga: ”Man förstår att verksamheter ofta inte förstår vad vi visar. Vi skulle behöva 

något mer visuellt verktyg”. Samtliga respondenter var överens om att kommunikation 

med någon form av 3D med personer som inte är vana att läsa ritningar är värdefullt  

i förståelsen av rumsligheter och skala. 

En arkitekt berättar att man får en känsla av hur lägenheter är planerade, att man lätt 

ser rumssammanband och att man får en bra översikt med hjälp av 2D-ritningar. 

Arkitekten nämnde även att om man är duktig på att få en bild av rumsligheterna i en 

ritning så är det mycket information som man inte tar till sig i en ritning. Arkitekten 

sa vidare att mottagaren får en bättre förståelse för en arkitektonisk gestaltning vid 

kommunikation med platta bilder ur en 3D-modell än med endast 2D-ritningar och att 

denna förståelse kan öka ytterligare vid användning av rena 3D-verktyg, så som VR. 

KOMMUNIKATION MED VR 
När de intervjuade personerna navigerat i VR-modellerna fick de beskriva hur de 

upplevde VR-miljön och hur de uppfattar en omslutande interaktiv VR-modell jämfört 

med 2D-ritningar. Arkitekt 2 nämnde att saker som såg mycket små ut på en 

planritning kändes större i VR, bröstningshöjder och storlek på fönster upplevs på ett 

annat sätt och att den 3D-känsla som saknades i 2D-ritningarna upplevs med hjälp av 

VR. Arkitekten menade att även de som är vana att läsa och förstå ritningar och som 
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kan skapa sig en känsla av hur rum upplevs från ritningar, får en helt annan känsla när 

de kan röra sig i miljön. Arkitekten sa att:  

”Det är en enorm skillnad mellan 2D-ritningar och en sån här 

modell, man får en 3D-känsla med hjälp av VR som är svår att få 

av endast ritningar. Man förstår djup, skuggeffekter och skala på 

ett helt annat sätt” 

Arkitekt 1 tycker att det var spännande att kunna välja var man själv vill kolla och att 

det är viktigt i kommunikationen att kunden själv kan välja var den vill kolla. Arkitekten 

nämnde att de ofta levererar platta perspektiv från en specifik vinkel och att man  då 

inte kan kolla runt och känna skalan på samma sätt som man kan i VR. Efter 

demonstration av VR-modellerna sa arkitekten: 

”Om vi hade kunnat gå in i modellen på det här sättet hade vi 

snabbare kunnat säga om förslaget är en bra idé (...) Om man visar 

kunder ett förslag på det här sättet så kan de uppfatta hur man 

menar och så är de med på förslaget” 

Arkitekten menar att VR kan användas både internt för att testa förslag, för att få en 

större förståelse för sin egen design och externt för att ge kunder en större förståelse 

för ett förslag. Arkitekt 3 nämner att det är svårt att förstå hur byggnaders skalor 

förhåller sig till varandra i 2D och att det är tydligt i VR. Vidare nämnde arkitekten att 

volymer uppfattas på ett helt annat sätt med hjälp av VR jämfört med 2D-ritningar 

och att VR-glasögon som täcker hela synfältet får en att känna att man är inuti den 

virtuella miljön. Under tiden som VR-modellerna navigerades sa respondenten:  

”Det känns som att jag kan gå fram och ta på fasaden, det är det 

man vill ha som människa (…) Det är väldigt häftigt att se 

kontakten mellan inne och ute, att man kan stå här och ana miljön 

utanför. Det går inte att se i en ritning, det blir nästan 

känslomässigt.” 

Arkitekten menar att VR ger en känsla av att vara inuti modellen och att detta väcker 

känslor och förståelse som man inte får från 2D-ritningar. Detta är någonting som 

samtliga respondenter nämnde, att de inte har upplevt projekt på samma sätt som 

med VR från endast ritningar. De nämnde att man får en helt annan förståelse för den 

planerade byggda miljön, att man får känslan av att ”vara där” och känslan av hur det 

faktiskt är.  
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En arkitekt sa: 

”Det känns som att man är helt inne i den virtuella världen, det 

känns som att man ”är där” och får en helt annan uppfattning 

av skala och rumsligheter än av endast 2D-ritningar. Det här är 

nästa steg från platta 3D-vyer, ett rum som man faktiskt kan gå in 

i” 

Kund 1 tycker att man får en mer fysisk uppfattning av ett utrymme med VR än med 

2D-ritningar och att hjärnan inte behöver arbeta så mycket för att försöka göra en 3D-

bild av platta ritningar. Kunden sa att det är lättare att förstå skala och storleken på 

rum då man kan förhålla sig till sin egen storlek när man ”går in” i modellen. Kund 2 

sa: ”Man ser saker i VR som man inte förstår på ritningar”. Kunden tycker att man får 

en bättre uppfattning och känsla av volymer och relationen till annan geometri med 

hjälp av VR. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Respondenterna diskuterade vilket användningsområde och del av designprocessen 

de intervjuade personerna ser mest användning av VR diskuterades. Samtliga 

respondenter nämnde att ett värdefullt användningsområde för VR är när man vill 

kommunicera med personer som inte är vana att läsa 2D-ritningar, till exempel 

brukare. Respondenterna sa att brukarna inte alltid kan läsa ritningar och att VR då är 

ett bra kommunikationsverktyg för att de ska ha chans förstå hur en byggnad eller 

lokal ser ut och upplevs. 

Arkitekt 2 menade att VR är ett bra försäljningsverktyg då VR kan hjälpa till att 

övertyga kunden som kan uppfatta ett projekt på ett bra sätt. Vidare sa arkitekten att 

VR kan hjälpa i säkerhetsperspektivet när man planerar ny bebyggelse, om det 

kommer att kännas mörkt och trångt eller ljust och luftigt, speciellt när man kan se 

ett projekt på olika tider på dygnet. Arkitekt 1 tycker att VR är värdefullt tidigt i 

processen, internt under planering och skissarbetet för att få snabbare processer, att 

snabbare kunna göra beslut och att få en ökad förståelse för sin egen gestaltning och 

därmed känna sig säkrare med ett förslag. Arkitekten sa vidare att kommunikationen 

vid gestaltning av bostäder inte är ett stort problem, där är det ofta professionella 

kunder som är vana att hantera ritningar och de flesta vet hur det är att bo. När det 

kommer till miljöer där det är olika funktioner och arbetsmoment s om man inte 

förstår lika bra såsom vårdmiljöer och industrier, så kan VR vara ett bra verktyg. I 

denna typ av miljöer är kunderna inte alls lika vana att läsa ritningar.  
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Arkitekten sa: 

”När det kommer till verksamheter med olika arbetsmoment så 

tror jag att det är väldigt värdefullt att låta brukare kliva in i 

modellen för att känna och se om förslaget verkar rimligt. Det är 

mycket lättare för de att känna än med en platt ritning, för det tror 

jag att de har jättesvårt att förstå”  

Arkitekt 3 tror att VR kan användas för att utveckla kommunikationen mellan arkitekt 

och kund de gånger då man har olika syn på en gestaltning, att man då kan ”gå in” i 

en VR-modell för att titta, känna och övertyga. Vidare sades att VR är ett värdefullt 

verktyg, speciellt vid kommunikation med personer som inte är vana att  läsa ritningar. 

Kund 2 nämner att VR som kommunikationsverktyg är speciellt användbart i komplexa 

projekt som till exempel inom vården och fortsätter med att säga:  

”Jag tror att det är mest nytta i kommunikationen mot de som inte 

är vana att läsa ritningar. Även jag som är van att läsa ritningar 

förstår rumsligheter bättre i VR, man blir som en del i rummet och 

då får man en helt annan uppfattning” 

DETALJNIVÅ 
Efter demonstrationen av 2D-ritningarna och de tre VR-modellerna diskuterades de 

olika modellernas detaljnivå. Samtliga respondenter var överens om att olika delar av 

projektet kräver olika detaljnivåer och att detaljnivån på VR-modeller ska motsvara 

detaljnivån på ritningarna. 

”VR-miljön behöver inte vara speciellt detaljerad när den används som internt 

kommunikationsverktyg på arkitektkontor då det inte hjälper arkitekter i 

rumsuppfattningen” sa arkitekt 1. Arkitekt 2 menade att man ska anpassa detaljnivån 

efter vem som VR-modellen är menad till. Ska VR-miljön visas för någon som är van 

vid att läsa modeller så som entreprenörer eller vana kunder så kan modellen göras 

mer detaljerad. Arkitekten sa vidare att det inte är förrän man ska visa modellen för 

brukare som man egentligen måste göra modellen högdetaljerad då dessa har svårare 

att föreställa sig utrymmen möblerade. Arkitekt 3 nämnde att VR-modeller utan 

detaljer kan bli abstrakta och att det ibland är just det man är ute efter, men att man 

får en mer ”wow-känsla” ju mer man jobbar med modellen.  

Kunderna nämnde att det är bra att använda sig av avskalad geometri som 

volymstudie i början av processen när man inte bestämt utformning av fasad och 

fasadmaterial. ”Tidigt vill man ha mer abstrakta modeller för att förstå var man 

befinner sig i processen” sa kund 1. Respondenten fortsatte med att beskriva att vissa 

kunder vet vilka möjligheter det finns till realistiska renderingar redan tidigt i 
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processen och man att man då måste vara tydlig med att det inte alltid är en bra idé. 

Kunden sa: 

”Realistiska renderingar tidigt i processen kan stjälpa då dessa 

kan göras så realistiska att kunder tror att det är en verklighet. 

Det kan då vara problematiskt att förklara varför det inte blev 

som visualiseringen”.  

Kunden menar att risken kan vara att realistiska och högdetaljerade visualiseringar 

blir som en typ av sanning som man inte alltid kan leva upp till. 

AVSLUTNING 
Intervjuerna avslutades med att fråga om deltagarna hade någonting mer som de ville 

tillägga. Samtliga respondenter nämnde att VR har stor potential som arkitektoniskt 

kommunikationsverktyg. Vidare nämndes att man försöker använda mer 3D i 

designprocessen och att VR skulle kunna användas i framtida projekt om det var 

lättanvänt och en integrerad del av den BIM-programvara som används. 

Respondenterna var överens om att VR är ett användbart kommunikat ionsverktyg och 

att det är ett naturligt steg i utvecklingen. 

En arkitekt menade att VR är en helt ny värld som kunder kommer att gilla när de 

förstår alla möjligheter som detta nya kommunikationsverktyg kommer med. Arkitekt  

2 sa att det kan vara svårt för vissa kunder att förstå nyttan med VR, att vissa är rädda 

att användningen av VR kommer att göra så projekt drar ut på tiden och fördyrar 

projekt. Arkitekten sa att det var samma diskussion när de först började använda 

Revit, men att det nu används i alla projekt. Respondenten tror att VR kommer vara 

en integrerad del av designprocessen i framtiden och sa att: ”Allt är en seg process i 

byggbranschen, det sitter kvar mycket äldre generationer som segar ner processen. 

Men det här kommer att fasas in, det är helt naturligt”. Arkitekt 3 sa:  

”När VR-modellen täcker hela synfältet så händer det någonting i 

huvudet som man inte kan förbereda sig på. Man får en 3D-

försåelse som inte fås med 2D-ritningar (…) VR är ett helt 

fantastiskt verktyg, det är ofta svårt att se hur olika projekt 

samverkar, men här förstår man verkligen” 

Respondenterna nämnde att VR gav dem en bättre rumsuppfattning och nämnde att 

denna typ av visuella kommunikationsverktyg gör att de upplever den virtuella 

byggnaden i skala 1:1. Dessutom nämner de att denna typ av visuella 

kommunikationsverktyg ger dem nya möjligheter att förstå, dela, uppleva och ha en 

bättre och snabbare process. Samtliga respondenter ser sig själva i framtiden använda 

VR som visuellt kommunikationsverktyg. 
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 OBSERVATION 

Under tiden som intervjuerna och demonstrationerna fortgick observerades 

respondenterna. Samtliga respondenter lärde sig hur navigeringen fungerade utan 

problem, när sedan interaktionen med modellen ökade med greppbara objekt och 

öppningsbara dörrar så förstod respondenterna hur den ökade interaktionen 

fungerade. De intervjuade personerna uttryckte att de var överraskade över hur det 

var att kliva in i en VR-modell och optimistiska över vilka möjligheter som finns med 

detta verktyg. Respondenterna visade på nyfikenhet vid navigation av VR-miljöerna, 

flera gånger ville de fortsätta utforska miljöerna efter intervjuerna. Ingen av 

respondenterna nämnde att de blev illamående eller yra och visade därför inte på 

någon form av VR-sjuka.  



 

46 
 

5 ANALYS 

Följande kapitel presenterar en analys av studiens empiriska data som har samlats in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  
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 RUMSUPPFATTNING 

Med utgångspunkt i de utförda intervjuerna kunde vissa mönster identifieras som 

visar på att förmågan att tolka och visualisera rumsligheter skiljer sig åt mellan 

arkitekter och kunder. En sammanställning är presenterad i Tabell 5 för 

rumsuppfattning från 2D-ritningar och Tabell 6 för rumsuppfattning från VR-modeller. 

2D 
Tabell 5 identifiering av mönster för respondenternas rumsuppfattning från 2D-ritningar 

Respondent Upplevelse 2D 

Arkitekter Översikt, rationell, rumssammanhang 

Kunder Förvirring, plottrigt, rörigt, svårläst 

 

Som kan ses i Tabell 5 upplever arkitekter 2D-ritningar på ett mer övergripande sätt 

där de utifrån ritningar förstår hur rum hänger ihop, hur byggnader är strukturerade 

och hur rumsligheter kommer att uppfattas när en byggnad är byggd. Det visar sig att 

kunderna inte upplever 2D-ritningar på samma sätt som arkitekter. Ovana kunder 

tycker att ritningar ofta är svårlästa och blir förvirrade av den mängd information som 

ritningarna ger. De får inte samma rumsuppfattning som arkitekterna får. Som en 

arkitekt sa under intervjuerna:  

”Det är skillnad om man jobbar med professionella kunder som är 

vana att hantera ritningar, de kan snabbare ta till sig 

informationen. Ovana kunder kan ha svårt att förstå vad man vill 

förmedla med endast 2D-ritningar” 

En kund menade att personer som är ovana att läsa ritningar har svårigheter att 

uppfatta vad man vill förmedla och sa: ”Man förstår att verksamheter ofta inte förstår 

vad vi visar. Vi skulle behöva nåt mer visuellt verktyg”.  Denna barriär i 

kommunikationen med 2D-ritningar mellan arkitekter och ovana kunder är någonting 

som litteraturstudien också tydligt påvisar. Som bland annat (Chen, 2004; Okeil, 2010) 

nämner så är det svårt för kunder som inte är vana att tolka, förstå och visualisera 

den tredje dimensionen genom att läsa 2D-information.  
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Detta bekräftar en respondent med:  

”Om man är ovan att läsa ritningar så är det ganska mycket 

information som man inte tar till sig i en sån här ritning. Ritningar 

är inte särskilt lättlästa, man måste ägna sig tid för att veta vad 

man ska leta efter. Det bli väldigt platt och det är svårt att få djup 

i det. Jag tror inte att man riktigt förstår och upplever rummet om 

man inte är van att läsa ritningar”  

• Arkitekter har en övergripande rumslig förståelse utifrån 2D-ritningar. 

• Ovana kunder behöver ett visuellt kommunikationsverktyg för att förstå  

rumsligheter. 

VR 
Tabell 6 identifiering av mönster för respondenternas rumsuppfattning från VR-modeller 

Respondent Upplevelse VR  

Arkitekter Känslomässigt, upplevelse, verklighet  

Kunder Fysiskt, förståelse, uppfattning  

 

Som Tabell 6 visar pekade intervjuerna på att respondenterna upplever rumsligheter 

på ett annat sätt med VR-modeller jämfört mot 2D-ritningar. Både arkitekter och 

kunder fick en 3D-känsla med hjälp av VR som de inte får av 2D. Den övergripande 

förståelsen som arkitekterna uppfattade med 2D-ritningarna har blivit en 

känslomässig upplevelse där VR-modellerna gav en känsla av att de stod inuti 

modellen på riktigt. En av arkitekterna bekräftar detta genom att säga: ”Det känns 

som att jag kan gå fram och ta på fasaden, det är det man vill ha som människa. Det 

blir nästan känslomässigt”. En arkitekt nämnde: 

”Det är en enorm skillnad mellan 2D-ritningar och en sån här 

modell, man får en 3D-känsla med hjälp av VR som är svår att få 

av endast ritningar. Man förstår djup, skuggeffekter och skala på 

ett helt annat sätt” 

Detta visar på att även arkitekter som är vana att läsa ritningar och visualisera 

rumsligheter baserat på 2D-ritningar får en 3D-känsla som inte fås av endast platta 

kommunikationsverktyg. Även kunderna upplevde VR-modellerna på ett annat sätt. 

Som Fröst & Warren (2000) säger möjliggör VR det otränade ögat att se och förstå vad 

som inte skulle ha förståtts via 2D-kommunikationsverktyg. Detta intygas av en kund 
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som under intervjun sa: ”Även jag som är van att läsa ritningar förstår rumsligheter 

bättre i VR, man blir som en del i rummet och då får man en helt annan uppfattning”. 

En annan kund sa: ”Man ser saker i VR som man inte förstår på ritningar”. Intervjuerna 

visar att förvirringen som kunder känner av den mängd information ritningar ger har 

med VR blivit en fysisk förståelse där förvirringen blivit en ökad rumsuppfattning. 

Kunder som tidigare hade svårt att läsa 2D-ritningar får en ökad förståelse för 

rumsligheter med hjälp av VR. De brister i kommunikationen som 2D-ritningar ger 

upphov till kan förebyggas med hjälp av VR. 

• Samtliga respondenter fick en ökad rumsuppfattning med VR-modeller jämfört 

med 2D-ritningar. 

• VR är ett användbart kommunikationsverktyg även för personer som är vana 

att läsa och förstå 2D-ritningar. 

 IMPLEMENTERING 

Intervjuerna diskuterade implementeringen av VR i designprocessen där 

användningsområdet för VR och detaljnivån för VR-modeller i olika delar av 

designprocessen diskuterades.  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Det kan utläsas att VR är ett värdefullt kommunikationsverktyg både internt och 

externt i alla delar av processen. Från tidiga skeden som skissunderlag för att snabbare 

kunna göra beslut och få en bättre förståelse för designförslag till sena skeden som 

försäljningsunderlag. VR kan användas de gånger arkitekt och kund har olika syn på 

ett förslag då man kan gå in i modellen för att känna och övertygas. VR kan användas 

som ett hjälpmedel när säkerheten undersöks i planerad ny bebyggelse. VR verkar 

vara speciellt användbart i mer komplexa projekt där många kunder och brukare är 

involverade. Under en av intervjuerna sades: ”Jag tror att det är mest nytta i 

kommunikationen mot de som inte är vana att läsa ritningar”. Detta bekräftades 

under intervjun av en arkitekt som sa:  

”När det kommer till verksamheter med olika arbetsmoment så 

tror jag att det är väldigt värdefullt att låta brukare kliva in i 

modellen för att känna och se om förslaget verkar rimligt. Det är 

mycket lättare för de att känna än med en platt ritning, för det tror 

jag att de har jättesvårt att förstå” 

• VR har användningsområde under hela designprocessen som internt och 

externt kommunikationsverktyg. 
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• VR är speciellt värdefullt i komplexa projekt med verksamheter som inte är 

vana att läsa ritningar. 

DETALJNIVÅ 
Vissa mönster med avseende på detaljnivån för VR-modeller kunde fås ur 

intervjuerna. Samtliga respondenter var överens om att VR-modellerna ska vara mer 

abstrakta tidigt i designprocessen för att sedan göras mer detaljerade i den fortsatta 

processen. En kund sa: ”Tidigt vill man ha mer abstrakta modeller för att förstå var 

man befinner sig i processen”. Respondenten menar att VR-modellerna ska reflektera 

den del av processen man befinner sig i. När VR-modeller ska användas som ett internt 

kommunikationsverktyg på arkitektkontor krävs det inte att VR-modellerna är 

speciellt detaljerade då arkitekter redan kan visualisera rum och uppfatta hur dessa 

kommer att upplevas utan den extra detaljnivån. Detta bekräftade en arkitekt som 

nämnde: ”VR-miljön behöver inte vara speciellt detaljerad när den används som 

internt kommunikationsverktyg på arkitektkontor” . 

Vid kommunikation med personer som är ovana att läsa ritningar krävs det att 

detaljnivån höjs då dessa har svårare att föreställa sig hur rum kommer att upplevas . 

Det fanns dock en rädsla att realistiska visualiseringar tidigt i processen kan vara 

problematiskt. Som Lange (2005) nämnde kan realistiska visualiseringar riskera att 

kunder uppfattar visualiseringen som en verklighet och att man höjer förväntningar 

som är svåra att leva upp till. Detta är något som bekräftades under intervjuerna då 

en respondent nämnde: 

”Realistiska renderingar tidigt i processen kan stjälpa då dessa 

kan göras så realistiska att kunder tror att det är en verklighet. 

Det kan då vara problematiskt att förklara varför det inte blev 

som visualiseringen”.  

• Detaljnivån ska representera den del av processen man befinner sig i.  

• Detaljnivån ska anpassas efter vem som VR-modellen är menad till. 

FÖRVERKLIGA 
Ur intervjuerna kunde en stor optimism utläsas där samtliga respondenter uttryckte 

att VR som arkitektoniskt kommunikationsverktyg har stor potential. En arkitekt sa:  

”Det känns som att man är helt inne i den virtuella världen, det 

känns som att man ”är där” och får en helt annan uppfattning 

av skala och rumsligheter än av endast 2D-ritningar. Det här är 

nästa steg från platta 3D-vyer, ett rum som man faktiskt kan gå in 

i” 
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Det kunde också utläsas vissa svårigheter vid implementering av ett nytt 

kommunikationsverktyg, en arkitekt nämnde:  

”Allt är en seg process i byggbranschen, det sitter kvar mycket 

äldre generationer som segar ner processen. Men det här 

kommer att fasas in, det är helt naturligt” . 

Arkitekten menar att det finns äldre generationer i byggbranschen som är skeptiska 

mot det som är nytt men att de kommer förstå nyttorna med VR.  

• VR är en naturlig del i utvecklingen av arkitektoniska kommunikationsverktyg.  
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6 SLUTSATS 

Detta kapitel sammanställer studiens slutsatser, respektive forskningsfråga 

presenteras och besvaras. 
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HUR SKILJER SIG DEN RUMSLIGA UPPFATTNINGEN MELLAN ARKITEKTER 

OCH KUNDER? 

Enligt studien har arkitekter en övergripande rumslig förståelse utifrån 2D-ritningar 

som inte kunder alltid har. Kunderna tyckte att 2D-ritningar kan vara svårlästa och att 

de blir förvirrade av den mängd information som dessa ritningar ger. Detta innebär 

att kunderna inte alltid förstår vad arkitekterna vill förmedla med ritningarna vilket 

innebär att det behövs ett mer visuellt kommunikationsverktyg för att överbrygga 

denna klyfta så att kunden uppfattar rumsligheter på ett sätt som överensstämmer 

med arkitektens. 

HUR KAN VR-MODELLENS DETALJERINGSGRAD ANPASSAS OCH 

ANVÄNDAS I DESIGNPROCESSENS OLIKA DELAR? 

Studien visade på att ökad detaljnivå kommer med en högre prislapp vilket inte alltid 

är nödvändigt för förståelsen av rumsligheter. Detaljnivån ska istället representera 

den del av designprocessen man befinner sig i. Det vill säga, låg detaljnivå i tidiga 

skeden och högre detaljnivå i senare delar av processen. Enligt studien tyckte 

respondenterna även att detaljnivån ska anpassas efter vem som VR-modellen är 

menad till. Låg detaljnivå som ett internt kommunikationsverktyg och högre detaljnivå 

som externt. 

HUR KAN ANVÄNDANDET AV VR I DESIGNPROCESSEN UTVECKLA DEN 

VISUELLA KOMMUNIKATIONEN MELLAN ARKITEKTER OCH KUNDER? 

Studien visar att det inte krävs samma typ av expertis att tolka ritningar med hjälp av 

VR vilket innebär att denna typ av visuellt kommunikationsverktyg ger alla en bättre 

uppfattning av den rumsliga miljön på sina egna villkor. Respondenterna menar att VR 

har användningsområden i hela designprocessen. Som stöd i utformnings- och 

granskningsprocesser som kommer att stödja ett bättre beslutsfattande och som 

förhandlingsunderlag. Studien visar att VR är ett verktyg som konkretiserar ännu ej 

byggd arkitektur och som utvecklar den visuella kommunikationen för alla, vare sig 

man förstår 2D-ritningar eller inte. 

VR har visat sig ha användningsområde under hela designprocessen som internt och 

externt kommunikationsverktyg. Enligt studien menar respondenterna att VR är ett 

värdefullt visuellt kommunikationsverktyg, speciellt i kommunikationen med personer 

som inte är vana att läsa ritningar och att VR då ger dessa en chans att förstå hur en 

byggnad ser ut och upplevs. Respondenterna i studien menar att VR är en naturlig del 

i utvecklingen av arkitektoniska visuella kommunikationsverktyg. 
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion om studiens resultat och förslag till fortsatta 

studier. 
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 HUVUDRESULTAT 

Resultatet visar att VR som visuellt kommunikationsverktyg ger ökad rumsuppfattning 

för både arkitekter och kunder, oberoende av professionell expertis. Genom att 

utforska en miljö i VR kommer man nära upplevelsen av en fullskalig modell. Det 

framkom dock att kunder behöver bättre visuella verktyg för att förstå rumsligheter 

jämfört med arkitekter. Detta beror på att arkitekter är utbildade och vana att läsa 

och förstå rumsligheter vilket inte alltid kunderna är. Genom att använda VR som 

visuellt kommunikationsverktyg överbyggs denna klyfta och alla kan uppleva och 

förstå arkitektur på sina egna villkor. VR har möjligheten att visa information som 

annars inte uppfattas vilket sparar tid och har möjlighet att minska feltolkad 

information som därmed kan öka lönsamheten. VR kan användas både internt som ett 

stöd i utformnings- och granskningsprocesser och externt som visuellt 

kommunikationsverktyg med kunder och brukare. VR har möjligheten att testa en 

gestaltning ur andras synvinkel. Man kan till exempel göra om VR-modellen för att 

testa hur det är att vara färgblind i en offentlig miljö eller utvärdera brandsäkerheten 

i en byggnad. 

Genom användandet av en spelmotor för att bygga upp och rendera de virtuella 

miljöerna tilläts hög interaktivitet och god realtidsprestanda vilket medförde att 

samtliga mål som sattes upp för modellerna kunde uppfyllas.  Den första 

demonstrationen visade hur VR kan användas som en del av en volymstudie i tidiga 

skeden av designprocessen. Flera respondenter menade att det fanns stora vinster 

med att använda VR i tidiga skeden av processen som kan snabbas på då man kan se, 

uppleva och testa en design tidigt i processen. Den tredje demonstrationen visade 

möjligheterna med att använda en spelmotor för att framställa VR-miljöer. Med ökad 

detaljnivå och interaktion som respondenterna inte trodde var möjliga visades en stor 

optimism till användandet av spelmotorer för framställning av denna typ av 

visualiseringar. VR-miljöerna bidrar till omedelbar bekräftelse och ökad nyfikenhet 

vilket kan medföra att man vågar testa mer och på sätt få arkitektur med högre 

kvalitet. 

En VR-modell kan göras detaljerad och interaktiv med fotorealistiska material och 

texturer, animerade objekt såsom människor, djur och fordon i modellen . Det visade 

sig att ökad realism och interaktion är direkt kopplat till resursåtgången för 

framställning av VR-miljöerna. Högre detaljnivå kommer alltså med en högre prislapp 

som kanske inte alltid är nödvändig för förståelsen av rumsligheter i en byggnad . Som 

studien visar menar även Paranandi & Sarawgi (2002) att total interaktion och 

fotorealism är inte alltid är nödvändigt för att göra beslut i designprocessen. Därför 

bör detaljnivån anpassas efter vilken situation som VR-modellen används i. Låg 

detaljnivå internt/tidigt i processen och hög detaljnivå externt/senare i processen. En 
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för hög detaljeringsnivå är inte kostnadseffektiv och kan vara onödigt för 

kommunikationen. 

Olika visuella kommunikationsverktyg lämpar sig för olika aspekter. 2D-visualisering 

passar sig bäst för att presentera det geografiska läget medan VR-visualiseringar är 

det bäst lämpade att beskriva hur ett projekt upplevs och förhåller sig till 

omgivningen. En kombination av dessa två typer av visualisering kan ge en bättre 

förståelse för projekt I helhet. För VR att vara ett användbart visuellt 

kommunikationsverktyg så måste det utvecklas programvaror som tillåter snabbare  

VR-modellering och enklare iteration. Ett kommunikationsverktyg som kräver mycket 

resurser och specialutbildad personal kommer inte att användas i stor utsträckning. 

En direkt länk mellan BIM-mjukvaran och VR-miljön där arkitekter kan gå runt i VR-

miljön direkt från BIM-programvaran skulle vara ett optimalt alternativ.  

Samtliga respondenter var positivt inställda ti ll VR och kritiserade inte verktyget. 

Detta kan bero på att det var första gången samtliga respondenter testade VR vilket 

kan ha medfört att de blev fascinerade av tekniken snarare än den rumsliga 

upplevelsen. Brist på kritik för verktyget kan även bero på det relativt få antalet 

respondenter eller att intervjufrågorna var ställda på ett sådant sätt att de främjade 

ett positivt svar. Fascinationen för VR som visuellt kommunikationsverktyg kan skapa 

etiska konflikter såsom att arkitekten har ett verktyg att manipulera kunden som 

fascineras av tekniken VR och inte fokuserar på arkitekturen. 

 METODDISKUSSION 

Studien har som syfte att undersöka hur VR kan användas som ett visuellt 

kommunikationsmedium mellan arkitekt och kund för att underlätta 

kommunikationen där emellan. Ett kvalitativt tillvägagångssätt med djupgående 

intervjuer som studerar respondenternas upplevelse av VR som 

kommunikationsverktyg har använts för att uppfylla detta syfte.  

Intervjuerna genomfördes med ett fåtal respondenter, arkitekter från en utvald 

arkitektbyrå, White arkitekter i Örebro och med kunder verksamma i samma stad. 

Även om det går att tyda mönster bland svaren från intervjuerna i studien kan antalet 

respondenter medföra att svaren på intervjuerna varierar om studien skulle utföras  

igen. Detta kan även medföra att synpunkterna är lokala för just Örebro. Urvalet av 

respondenterna i studien skedde genom att målstyrt tillfråga personer som har 

erfarenhet inom sitt område för att på så sätt få tillförlitliga svar. Genom att intervjua 

fler personer med olika expertis och med större bredd i var de är verksamma hade 

högre reliabilitet kunnat uppnås.  
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Studien tillämpade en specifik spelmotor, Unity. Därför kan resultatet inte antas gälla 

för andra spelmotorer. Tidsåtgången för utveckling av VR-modellerna som uppmättes 

kan ha påverkats av den förkunskap författaren har. Utveckling av VR-modeller kan 

därför ta längre tid för en mer oerfaren person, eller kortare tid av någon som är mer 

erfaren. 

 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

I denna kvalitativa studie har VR som visuellt kommunikationsverktyg undersökts med 

hjälp av programvaran Unity och hårdvaran HTC Vive. Det hade därför varit intressant 

att studera: 

• Användandet av annan programvara och hårdvara. Till exempel programvara 

som tillåter omedelbar navigering i VR direkt från BIM-programvaran. Eller 

användandet av en annan spelmotor såsom Unreal Engine.  

• Undersöka hur mobil VR kan användas inom den arkitektoniska 

kommunikationen, med hjälp av till exempel Google Cardboard. 

• Undersöka hur augmented reality (AR), 360°-bilder eller videos kan användas 

för att underlätta kommunikationen mellan arkitekter, kunder och brukare. 

• Ett kvantitativt tillvägagångssätt. 

• Undersöka hur VR kan användas för att utvärdera en gestaltning utifrån någon 

annans perspektiv. Till exempel funktionsnedsättningar eller brandsäkerhet. 
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9  BILAGOR 

 BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Plats:  Datum:  Tid:  

Hej! 

Vem är jag:  

Hur ska detta gå till:  Jag kommer först att ställa några grundläggande frågor, sedan 

kommer jag att visa dig 2D-ritningar och tre olika VR-modeller för att sedan diskutera 

kring dessa mellan varje modell. Sedan avslutar vi med några sammanfattande frågor. 

Intervjun kommer uppskattningsvis ta 40-50 min. 

Konfidentialitet: Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta 

intervjun. I framtida samanställningar kommer din identitet inte att kunna 

identifieras. Jag kommer att spela in intervjun men det är endast till som stöd för mig 

att komma ihåg vad som sagts. Inspelningen hanteras konfidentiellt, jag är den enda 

som kommer ha tillgång till inspelningen.  

• Är det okej att jag spelar in denna intervju? 

o Starta inspelning om samtycke ges. 

Frågor 

Bakgrund 

• Vad jobbar du med? 

o Hur länge har du jobbat med xx? 

• Vilken typ av projekt arbetar du med? 

• Hur ser kommunikationen ut med arkitekter/kunder i din yrkesroll? 

o Hur upplever att denna kommunikation fungerar? 

• Vilken typ av visuell kommunikation används mellan dig och xx?  

o Hur tycker du att denna kommunikation upplevs? 

o Vad skulle kunna förbättra denna kommunikation? 

o Kan förmedla den information du vill med hjälp av detta?  
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Visa 2D-ritningar 

Tillåt för tid att ta in informationen 

• Kan du berätta vad det är du ser? 

• Hur upplever du denna byggnad? 

Visa VR-modell med detaljeringsnivå 1 (D1) 

Tillåt för tid att navigera i VR-modellen 

• Hur upplevs denna byggnad? 

Visa VR-modell med detaljeringsnivå 2 (D2) 

Tillåt för tid att navigera i VR-modellen 

• Hur upplevs denna byggnad? 

Visa VR-modell med detaljeringsnivå 3 (D3) 

Tillåt för tid att navigera i VR-modellen 

• Hur upplevs denna byggnad? 

Avslutning 

• Hur skulle du beskriva skillnaden mellan 2D-ritningar jämfört med VR? 

• Om du skulle jämföra dessa kommunikationsverktyg, när tror du att respektive 

skulle passa bäst? 

• Kan du berätta någonting om detaljeringsgraden för de olika alternativen?  

• I vilken del av designprocessen skulle VR vara mest användbart?  

Jag har inga fler frågor, finns något mer som du vill berätta om innan vi avslutar 

intervjun? 

Stoppa inspelning 
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