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Sammanfattning 
Världsbefolkningen ökar för varje år. Befolkningsmängden beräknas öka från 7,5 
miljarder till ca 9,3 miljarder fram till år 2050. Med befolkningsökningen blir kravet 
på nya bostäder, arbetsplatser, infrastruktur etc. allt större. 

Under byggproduktionen leder brister i handlingar från projekteringen ofta till dyra 
ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg och Avgående). Kommunikation är oftast det som 
brister i komplexa projekt vilket kan leda till höga kostnader och längre byggtid än 
beräknat. För att undvika att detta uppstår är Virtual Reality, VR, ett bra verktyg att 
använda som komplement i projekteringsfasen. 

VR kan användas under samtliga byggprocesskeden. Då projekt kan ses i verklig 
skala innan det är påbörjat kan en bättre produkt byggas. Det är exempelvis lättare 
för beställaren att under ett tidigare skede påverka hur utformning ska ske samt att 
aktörer kan se installationer och utformning m.m.  

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept för användning av VR under 
projekteringsfasen. Målet är att genom VR-simuleringar av ett verkligt projekt som 
är i projekteringsfasen undersöka vilka hård- och mjukvaror som är bäst anpassade 
för ändamålet. 

Intervjuer har gjorts med erfarna aktörer inom byggbranschen för att få ett trovärdigt 
resultat. Ett förslag har tagits fram som visar vad som behövs för att erhålla en VR-
simulering med mjukvaran Autocad Revit som ritprogram. Resultatet av 
examensarbetet redovisar även när det är lämpligt att tillämpa tekniken under 
projekteringsfasen. 

Arbetet har gjorts i samarbete med BSV Arkitekter & Ingenjörer AB i Växjö som 
planerar att implementera tekniken i sitt dagliga arbete. 
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Abstract 
I examensarbetet undersöks användningen av VR som komplement i 
projekteringsfasen. Arbetet syftar till att skapa en smidig inkörningsfas, testa 
tekniken på ett verkligt projekt samt att hitta ett koncept kring utrustning, mjukvaror 
och hårdvaror som är lämpligt för BSV Arkitekter & Ingenjörer samt liknande 
företag. 

Problemet som arbetet grundar sig i är att få antal företag använder VR eftersom 
branschen är konservativ men också för att tekniken är relativt ny. I arbetet har 
metoder som intervjuer, litteratursökning och tester använts. 

I resultatet finns personliga intervjuer, teoretisk data, tester av utrustning och test av 
VR på ett verkligt projekt. Teknikens tillämpning på ett verkligt projekt gjorde 
undersökningen unik och givande för företag som är intresserade av att testa 
tekniken. 

Nyckelord: Virtual Reality (VR), Projekteringsfas, Kommunikation, Byggbranschen 
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Abstract 
The master thesis is an investigation regarding VR as a complement in the project 
phase. The purpose of the work is to create a smooth implementation phase, test the 
technique on a real project and develop a concept around gear, softwares and 
hardwares that is good enough for BSV Arkitekter & Ingenjörer and similar 
companies. 

The problem that the work is based on is that too few companies are using VR. That 
due to both a conservative sector and a relatively new technique. The work has 
methods such as interviews, literature-searching and tests 

In the result there are personal interviews, theoretical data, test of different gear and a 
test using VR on a real project. The implication on a real project makes the 
investigation unique and rewarding for companies interested in using the technique.  

Keywords: Virtual Reality (VR), Project phase, Communication, Building sector 
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Förord 
Examensarbetet är den avslutande delen på byggnadsutformningsprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet som omfattar 15 högskolepoäng har pågått under 
vårterminen 2018. Författarna är Patrik Karlsson, Oscar Larsson och Sebastian 
Widéen som i samarbete med BSV Arkitekter & Ingenjörer AB tagit fram denna 
rapport. BSV har gett förutsättningar kring deras situation gällande användning av 
tekniken och har sedan väglett oss under tiden. Samtliga delar av arbetet har utförts 
gemensamt av författarna. 

Vi skulle vilja tacka Leif Bohlin och Alejandro Covarrubias på Atrio Arkitekter AB, 
Mikael och Annelie Eliasson på Strandudden AB, Gustav Olsson på NCC AB samt 
Jim Persson-Melin på AEC AB för att de ställde upp och svarade på våra 
intervjufrågor och även delade med sig av sin erfarenhet kring ämnet. Vi skulle även 
vilja rikta ett tack till BSV Arkitekter & Ingenjörer och Kenny Lindgard som ville 
göra detta arbete med oss. 

Vi vill avslutningsvis tacka vår handledare Carl Thelin som bidragit med vägledning, 
återkoppling, tips och stöd på ett engagerat sätt och på det viset hjälpt oss att leda 
vårt arbete i rätt riktning. 

 

 

 

Patrik Karlsson, Oscar Larsson & Sebastian Widéen 

Växjö, 21 augusti 2018 
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1   Introduktion 
Världens befolkning är idag ca 7,5 miljarder och fram till 2050 beräknas den 
ha ökat till ca 9,3 miljarder (SCB 2012). Även Sveriges befolkning beräknas 
öka mellan 2018-2050 från ca 10 till 12,5 miljoner (SCB 2016). 
Befolkningsökningen innebär att bostadsbyggnationen måste följa med i 
både utveckling och effektivisering. Detta medför att visualisering blir 
viktigare för att problem och missförstånd ska undvikas.  

Under 2017 byggdes 64000 lägenheter i Sverige. Det är en ökning på ca 
6000 jämfört med föregående år. Byggnationen sker främst i 
storstadsområden vilket gör att projekten blir mer komplicerade sett till 
omgivning, verksamhet och samverkan mellan byggnader i stadsplaneringen 
(SCB 2017). Sverige hade vid sekelskiftet 1900 sämst bostadsstandard i 
Europa. Sedan dess har bostadsstandarden ökat kontinuerligt. Landet har 
idag en av de bästa bostadsstandarder i Europa. Utvecklingen har präglats av 
stora satsningar från regeringen men på senare tid också av privata 
byggherrar (Nylander 2013). 

I samband med att Växjö utvecklas behövs fler bostäder byggas. 
Befolkningen uppgick under 2017 till 90700, enligt en prognos beräknas 
staden nå 100000 år 2024 (Växjö Kommun 2017). Denna stadsutveckling 
kommer att leda till ett ökat tryck på nybyggnation i byggsektorn. Som 
exempel kan Arenastaden i Växjö nämnas där förtaget APP Properties satsar 
på att bygga ett höghus innehållande hotell, lägenheter, restaurang samt 
gymnasium. I så pass invecklade projekt kan simulationer komma att 
underlätta för projekteringen.  

Att söka efter teknik som underlättar i projekteringsfasen har länge varit 
väsentligt, detta för att effektivisera samt förhindra missförstånd mellan 
olika parter. Genom att använda VR och simuleringsmodeller av byggnader 
kan berörda parter tidigt få en tydligare helhetsbild av hur ett projekt kan se 
ut. Detta förenklar kommunikation mellan kund och projektör samt gör det 
enklare att uppnå samhällets krav och önskemål (Nohrstedt 2015). 

1.1   Bakgrund och problembeskrivning 

Tekniken kring VR-simuleringar har funnits sedan 1960-talet (Illustrerad 
Vetenskap 2016). På senare år har teknologin börjat användas mer frekvent. 
Detta beror på att grafikkorten som produceras idag har en högre kraft samt 
att uppdateringsfrekvens och upplösning i skärmar utvecklats, vilket gör 
simulationen mer verklighetstrogen. Ur en teknisk synpunkt finns alla 
förutsättningar för att VR ska kunna användas som kommunikationsverktyg 
på ett smidigt sätt (Enkelteknik 2016). 
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Under byggnadstiden kan fel och ändringar uppstå som avviker från 
bygghandlingarna vilket leder till ÄTA-arbeten. Anledningen till att de 
uppstår kan vara för att det har blivit feltolkningar mellan olika parter eller 
att exempelvis gestaltningen inte har blivit enligt kundens önskemål. När 
dessa problem uppstår kan det innebära att projekttiden blir längre. Det kan 
även resultera i att budgeten inte hålls eftersom kostnaden för sena ändringar 
och tillägg inte finns med i entreprenörens anbud. 

Att byggbranschen ofta uppfattas som en traditionell och konservativ 
bransch är inget nytt. Organisationer kan överlag vara motvilliga till 
förändring av rutiner och vanor (Ahrne & Papakostas 2002). Byggbranschen 
utvecklas kontinuerligt, bland annat med hjälp av innovationer från 
teknikbranschen. VR ger nya och bättre förutsättningar att kommunicera då 
de ger möjlighet att uppleva projektet i skala 1:1 (Johansson 2016). Ett 
vanligt problem i kommunikation är att information på 2D-ritningar 
missuppfattas av oerfarna i byggbranschen. Den visuella VR-upplevelsen 
skapar bättre möjligheter för både kund och arkitekt att se hur resultatet kan 
bli. Det bidrar till en mer informativ dialog som bidrar till ökad förståelse 
(Bouchlaghem et. al. 2005). Tekniken kan också gynna den kreativa 
processen för projektören då de kan få en bild av det färdiga resultatet i ett 
tidigare skede. 

Ett problem för projekteringsföretag är att simulationer ofta tar lång tid att 
bearbeta och sällan ger ekonomisk utdelning. BSV Arkitekter & Ingenjörer i 
Växjö använder idag inte VR som komplement. De har för tillfället inte 
vetskap eller tid för att lösa vilka parametrar som krävs för att använda VR-
tekniken. Examensarbetet fokuserar på att skapa ett bra koncept för 
konsultföretag att använda VR tillsammans med Autocad Revit i 
projekteringsfasen. 

1.2   Syfte och Mål 

Syftet är att ta fram ett koncept som underlättar för projekteringsföretag 
gällande användning av VR. 

Målet är att ta fram VR-simuleringar i projekteringsfasen för ett verkligt 
projekt samt att undersöka vilka hård- och mjukvaror som är bäst anpassade 
för ändamålet. 

1.3   Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till projekteringsfasen. Mjukvaran som 
kommer att användas är Autocad Revit. Intervjuer gjordes med personer i 
byggbranschen som har erfarenhet av VR. Testet på det verkliga projektet 
avgränsas till Enscape. Vid test av den mest lämpliga utrustningen användes 
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också endast Enscape. Val av utrustning avgränsas till de som är kompatibla 
med operativsystemet Windows. 

1.4   Ordlista 

I detta kapitel förklaras ord och begrepp som förekommer i rapporten. 

Mjukvara: Är ett program eller en programvara som installeras på en dator.  

Hårdvara: Är en maskinvara i en dator som är fysisk, exempelvis RAM-
minne, grafikkort, processor eller moderkort. 

Renderingsprogram: Program som används för att rendera bilder samt göra 
VR-simuleringar, t.ex. Lumion, Revit Live och Enscape. 

Autodesk: Är utvecklare av programvaror som är kopplade till projektering. 
Exempelvis Autocad Architecture och Autocad Revit.  

CAD-samordnare: En aktör som samordnar och hanterar alla ritningar som 
används i ett projekt. Samordningen kan innebära hantering av både 
pappers- och digitala ritningar. 

Ritprogram: Program som används för att rita och projektera i, t.ex. 
Autocad Revit, Tekla, Archicad, SketchUp och Rhinoceros. 

Simulering: Innebär att återskapa en virtuell verklighet. 

Plug-in: Externt tillägg i exempelvis ritprogram. 

ÄTA-arbeten: Står för ändring, tillägg och avgående. 

Datorprestanda: Är hur en dator kan prestera utifrån dess hårdvaror. 

Fixationspunkt: Den punkt som är i mitten av synfältet. 

Slottar: Där RAM-minnen monteras i ett moderkort. 

Modes: Olika lägen där funktioner varierar, exempelvis fly- walk- eller 
seatmode i renderingsprogrammet Enscape.’ 

Synkronisera: Hur exempelvis objekt överensstämmer med varandra.  

Panoramabilder: Flertalet bilder som skapar en bredare bild av exempelvis 
ett område. 

Fotorealistisk: Är exempelvis en bild där verkligheten avbildas så bra som 
möjligt. 
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Windows: Operativsystem av Microsoft till dator. 

Lagga: Innebär att bilder på skärmen hackar eller uppdateras långsamt. 

VS: Värme och sanitet 



5 
Karlsson, Larsson & Widéen 

2   Teoretiska utgångspunkter 
Här tas teoretiska utgångspunkter upp som ligger till grund för rapportens 
innehåll. De ämnen som tas upp är byggprocessen, kommunikation, de olika 
sinnena, visualisering- och presentationstekniker, tillämpning av VR i de 
olika skedena, datorprestanda och hårdvaror. 

2.1   Byggprocessen 

I ett byggprojekt brukar processen delas in i sex olika stadier, se Figur 1 
(Nordstrand 2008).  

 
Figur 1: De olika stadierna i byggprocessen (Bild: Författarna). 

2.1.1   Förstudie 

Innan en förstudie görs krävs att en idé om ett nytt projekt finns. Det första 
stadiet är en förstudie, vilket innebär att analyser görs och information tas 
fram gällande förutsättningar. Målet med förstudien är att definiera de krav 
och behov som förekommer, samt att få fram vilka ekonomiska 
förutsättningar det finns för byggprojektet. För en optimal förstudie tas en 
projektgrupp fram. I den finns t.ex. byggherre, brukare och personer med 
tekniska och ekonomiska kunskaper. 

2.1.2   Utredning 

I utredningsstadiet fördjupas det som har tagits fram i förstudien. Det kan 
innebära att vissa delar måste kompletteras eller tas bort. Här brukar 
arkitekten ta fram skisser på utformning, t.ex. teknisk standard, verksamhet 
och storlek. Detta sammanställs till ett byggnadsprogram. Syftet med 
programmet är att precisera vad byggherren vill ha och vad som är möjligt 
att bygga. Det är också ett underlag som underlättar vid projekteringen samt 
vid framtagning av ekonomiska kalkyler.   

2.1.3   Projektering 

Projekteringsstadiet brukar delas in i tre olika delar. Dessa är 
programhandling samt framtagning av system- och detaljhandlingar. 
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2.1.3.1   Programhandling 

Det första stadiet är programhandlingsskedet där arkitekten tillsammans med 
övriga konsulter utformar byggnaden ut- och invändigt. De går också mer 
djupgående in i vilka material som ska väljas i projektet. I detta skedet 
utreds även beställarens specifika önskemål om utformning och funktion.  

2.1.3.2   Systemhandling 

Det andra är att ta fram systemhandlingar vilket innebär att utforma och 
fastslå stomkonstruktion, vart de olika schakten ska placeras samt 
brandtekniska lösningar. Målet är att allt i byggnadsprogrammet ska 
uppfyllas och att det endast ska vara detaljlösningar kvar.  

2.1.3.3   Detaljhandling 

Det tredje stadiet i projekteringen är detaljutformning. Här bestäms i detalj 
hur byggnaden ska utformas, exempelvis kulör- och materialval samt 
tekniska lösningar. Målet är att få fram ritningar, beskrivningar och 
förteckningar som vid godkännande blir bygghandlingar. Detta skedet är det 
mest tidskrävande och eventuella fel kan senare leda till höga kostnader. 
Handlingarna kan även användas som förfrågningsunderlag. 

2.1.4   Upphandling 

Upphandlingsstadiet innebär att handlingarna från projekteringen används 
som underlag till upphandling av entreprenör som oftast är ett byggföretag. 
Handlingarna används även av entreprenören för upphandling av 
underentreprenörer vid en total- och generalentreprenad. 

2.1.5   Produktion 

I produktionsskedet sker uppförandet av projektet. Delaktiga entreprenörer 
bygger efter bygghandlingarna och det är här som eventuella ÄTA-arbeten 
kan uppstå. Handlingarna kan därför uppdateras av konsult utefter de 
ändringar som görs. Samordningen mellan aktörer blir därför betydelsefull 
då det är viktigt att alla har den senaste versionen av handlingarna. 

2.1.6   Förvaltning 

Efter att byggnaden eller anläggningen har blivit slutbesiktigad och godkänd 
börjar det sista skedet som är förvaltning. Beställaren, som oftast är ansvarig 
för förvaltningen, kan då antingen hyra ut eller bruka den själv. I 
förvaltningen ingår uppgifter som drift, skötsel och underhåll. Förvaltningen 
är det skedet som pågår längst i byggprocessen. 
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2.1.7   Möjligheten att påverka 

Desto längre ett projekt fortgår blir möjligheten att påverka mindre. Det 
innebär att kostnaderna för ÄTA-arbetena ökar succesivt med projekttiden, 
se Figur 2. Det kan exempelvis vara moment som blir försenade p.g.a. att 
godkännande av ändringar måste ske innan de får göras. Att använda VR 
från början, när möjligheten att påverka är hög, kan resultera i att fel och 
krockar tidigare hittas vilket leder till att tid och ekonomi besparas. I 
bygghandlingsskedet är det lättast att undvika framtida ÄTA-arbeten då 
förutsättningar kring projektet fastställs. 

 
Figur 2: Illustration av förhållandet mellan möjlighet att påverka ett projekt och kostnaden. (Bild: 

Boverket, medgivande) 

2.2   Kommunikation 

I byggbranschen är kommunikationen ofta bristande. Under 2014 resulterade 
fel och brister i informationsutbyte kostnader på 32 miljarder kronor för 
byggsektorn i Sverige där samtliga aktörer drabbades. Kostnaderna innebär 
att stora projekt såsom skolor och flerbostadshus fördyrades med 13% 
(Svensk Byggtjänst 2014).  

Ordet kommunikation kommer från latin och innebär att något blir 
gemensamt. Vid samarbete påverkas ofta resultatet av hur kommunikationen 
är i gruppen. Vanligen sker kommunikation genom tal och skrift men det 
finns också omedveten kommunikation som är ofrånkomlig. Den sker ofta 
genom kroppsspråk eller uttryck från fysiska objekt (Nilson & Waldemarson 
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1990). Fysiska objekt, t.ex. byggnader, kommunicerar genom form och 
design vilket påverkar hur den upplevs av betraktararen.  

I byggprocessen sker kommunikation främst genom e-post, telefonsamtal, 
byggmöten och utbyte av handlingar. Värdet av skriftlig kontakt ses ofta 
som begränsad då information inte definieras av avsändaren tillräckligt bra. 
En fördel med skriftlig kommunikation är dock att information alltid finns 
dokumenterad. Muntlig kommunikation ger risk för feltolkningar då 
kroppsspråk och ord kan säga olika saker. Det är också lätt att missa 
information som är relevant då det kan vara mycket att notera på kort tid. 
Några fördelar med muntlig kommunikation är att den är tidseffektiv och ger 
rum för förklaringar (Jacobsen & Thorsvik 1995). 

I en intervju säger Erik Hellqvist, VD för Svensk Byggtjänst, att det finns 
mest att tjäna för byggherrarna gällande effektivare kommunikation, men att 
det är hos byggherrarna som bristerna är störst (Svensk Byggtjänst 2014). 
En anledning till detta kan vara att byggherrar inte alltid har lika djup 
förståelse angående hur ritningar läses vilket kan leda till missförstånd. Med 
hjälp av VR kan en djupare förståelse uppnås vid kontakten mellan kund och 
arkitekt trots att kunskapsnivåerna inte är lika höga. 

2.3   De olika sinnena 

För att kunna uppleva något i en virtuellt skapad miljö behöver människans 
sinnen aktiveras. Det för att kunna samla in och förvalta information som 
kommer från omgivningen, t.ex. genom ljus, ljud och lukt. Människan föds 
med flertalet sinnen. Dessa är syn, lukt, smak, hörsel och känsel. Sinnena 
ger oss information från omgivningen vilket gör att kroppen förstår och kan 
orientera sig i den (Agapito 2016). För en bra upplevelse av utformning och 
arkitektur krävs det att flertalet av sinnena är aktiva. 

2.3.1   Syn 

Synen är det mest utvecklade sinnet och därmed ett av de viktigaste. Ögat 
fungerar som en kamera och tar emot ljus som i sin tur skapar en bild med 
olika kulörer. Det ger människan möjlighet att registrera och navigera sig i 
den aktuella miljön (Tham 1997). Synfältets vinkel är ca 100° åt sidorna 
mätt från fixationspunkten och information kan hämtas från hela fältet. 
Uppåt och nedåt är synfältet ca 60-70° (Nationalencyklopedin 2018a).  

2.3.2   Stereoskopisk syn 

En del av synen är stereoskopisk syn, även kallad djupseende. Det betyder 
att våra ögon kan se en bild från två olika vinklar. VR-glasögon har två 
skärmar som placeras framför ögonen. När två i sig skiljande bilder visas i 
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glasögonen bildas stereoskopisk syn. Skärmarna gör att hjärnan blir lurad, 
skapar ett djup och får en 3D-bild. Hjärnan tror att det den ser är 
verkligheten (Arvanaghi & Skytt 2016). 

2.3.3   Hörsel 

Hörseln är något som har stor effekt på hur människor presterar. 
Ljudisolering mot omgivningen, efterklang och övriga ljudkällor är något 
som påverkar känslan av hur ett rum upplevs (Tham 1997). Med hjälp av 
VR kan simulering av akustik göras och därmed optimera 
arbetsförhållandena.  

2.4   Visualiserings- och presentationstekniker 

2.4.1   VR (Virtual Reality) 

VR är en teknik baserad på en datorgenererad miljö som presenteras på ett 
sätt som får användaren att se den som en riktig miljö. Virtual Reality delas 
in i tre kategorier beroende på vilket sätt som 3D-modell upplevs. Dessa är 
non-immersive, semi-immersive och fully-immersive VR. För att tekniken 
ska fungera smidigt så krävs hårdvaror som klarar påfrestningen från VR-
utrustningen (Inet 2018). 

2.4.1.1   Non-immersive VR 

Non-immersive VR är den enklaste och mest grundläggande metoden för att 
få en VR-simulering. Tekniken kräver inte någon avancerad dator och 
endast tangentbord, mus och en högupplöst bildskärm. Genom att använda 
dessa verktyg kan orientering göras i en 3D-modell och en non-immersive 
VR-simulering upplevas på en datorskärm.  

2.4.1.2   Semi-immersive VR 

Mellantinget mellan non-immersive och fully-immersive är semi-immersive. 
Denna teknik kräver en mer avancerad dator och utrustning men ger en 
bättre känsla av den virtuella miljön gentemot non-immersive. Tekniken 
består av flertalet skärmar som sitter runt användaren. Något som ofta 
kopplas till semi-immersive VR är flygsimulatorer, se Figur 3. 
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Figur 3: Flygsimulator där semi-immersive VR tillämpas (Foto: Pixabay, medgivande) 

2.4.1.3   Fully immersive VR 

Fully-immersive VR är en heltäckande 3D-upplevelse som med hjälp av 
VR-glasögon lurar utövarens sinnen till en verklig tredimensionell 
simulering, se Figur 4. Det görs genom två små bildskärmar, en för vartdera 
öga som skapar en upplevelse likt verkligheten. De senaste åren har mer 
avancerade glasögon tillverkats där skärmarna är inbyggda i en hjälm som 
känner av läget på brukarens huvud. Genom inbyggda sensorer känner 
glasögonen av vart i 360°- kameran användaren tittar. Det finns också 
alternativ som ger möjlighet att uppleva ljud och lukt (Nationalencyklopedin 
2018b). 

 
Figur 4: Utrustning som behövs för en fully-immersive VR-simulering. (Foto: Författarna) 
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Som komplement till VR-glasögonen används handkontroller. Med hjälp av 
dessa kan användaren peka, rita samt röra sig i höjd- och sidled. Det finns 
även teknik som kopplas till hela kroppen. Det ger en mer avancerad 
upplevelse angående beröring och motstånd när utövaren interagerar med 
föremål. 

VR-tekniken används bl.a. i utbildningssyfte, forskning, träning samt bygg- 
och spelbranschen. VR började användas först inom utbildning genom 
flygsimulatorer. Det för att på ett riskfritt och billigt sätt kunna utbilda 
piloter (Nationalencyklopedin 2018c). 

2.4.2   AR (Augmented Reality) 

AR, se Figur 5, översätts till svenska som utökad verklighet. Detta eftersom 
verkligheten tillämpas för att sedan lägga till virtuella objekt. Genom en 
överlagring kan bl.a. bilder och ljud infogas för att skapa 
visualiseringsmodeller. I överlagringen sker en referenssökning, exempelvis 
en yta där AR-objekten ska placeras. Skillnaden mellan augmented reality 
och virtual reality är att tekniken använder sig av verkligheten i det 
förstnämnda och skapar en ny verklighet i det sistnämnda 
(Augmentedreality 2018). 

 
Figur 5: Tillbyggnad visas i augmented reality. (Bild: Pixabay, medgivande) 

2.4.3   BIM (Building Information Modelling) 

Begreppet BIM definieras som en process och grundar sig i att skapa en 
smart 3D-modell vars uppgift är att underlätta och informera vid 
projektbeslut, se Figur 6. Arbetssättet har förändrat hur infrastruktur, 
byggnader samt anläggningar planeras, tillverkas och förvaltas under sin 
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livstid (Johansson et. al. 2014). Syftet med BIM är att genom modeller skapa 
en fördelaktigare informationshantering samt att arbetet vid projektering ska 
förbättras gällande samordning och samarbete (Roupé et. al. 2015). Det gör 
att fler människor lättare får tillgång till en helhetsbild av det projekt som 
ska byggas, men även hur information hanteras vid förvaltning av 
byggnaden (Autodesk 2018a). 

 
Figur 6: Exempel på en BIM-modell (Bild: Adobe, medgivande). 

2.4.4   Autodesk Revit 

Revit är en programvara som används för att rita och projektera inom 
byggbranschen, se Figur 7. BIM är dess huvudsakliga egenskap då den 
skapar intelligenta 3D-modeller samtidigt som ritande i 2D sker. Revit har 
bra kompatibilitet med format som DWG, DGN och IFC vilket underlättar 
vid samarbete då aktörer ofta använder olika program i byggsektorn. 
Programmet har också bra förutsättningar för samarbete mellan olika 
konsulter, det kan dock ställa höga krav på datorkomponenter om filen blir 
för omfattande (Autodesk 2018b). 
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Figur 7: Bild från mjukvaran Autocad Revit (Bild: Författarna). 

2.4.5   Renderingsprogram 

Ett renderingsprogram är en mjukvara till datorn som omvandlar en digital 
beskrivning av ett objekt. Eftersom högdetaljerade bilder ofta resulterar i 
stora filer så används renderingsprogram. Det innebär att mer detaljerade 
bilder skapas utifrån en 3D-modell. Rendering kan göras på både rörliga- 
och stillbilder. Det finns flera olika typer av renderingsprogram då de 
specificerar sig på olika saker. Ska fotorealistiska bilder tas fram finns mer 
professionella renderingsprogram. Det finns också alternativ som lämpar sig 
bättre med rendering mot vit bakgrund. Vissa mjukvaror är mer inriktade 
mot findetaljer som exempelvis interiör och exteriör, se Figur 8. 
Renderingsprogram används i första hand för att skapa en mer säljvänlig 
produkt (Studio3D 2017). 
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Figur 8: Rendering av ett hotellrums interiör i programmet Lumion (Bild: Författarna). 

2.4.6   Miniatyrmodellering i 3D 

Mer komplexa projekt kan ibland använda sig av miniatyrmodellering, detta 
genom 3D-utskrifter. För att skriva ut en verklig modell behövs en 3D-
skrivare. Den kan utifrån ett visst filformat skriva ut objekt i 3D. 
Användningsområdet är brett då exempelvis forskare, elever, lärare och 
kirurger tillämpar tekniken. I byggbranschen används det bl.a. hos arkitekter 
och stadsplanerare för att göra visualiseringar och förtätningsanalyser 
(3DVerkstan 2018). 

2.4.7   2D-ritningar 

Det vanligaste sättet att presentera projekt är fortfarande genom 
pappersritningar i 2D. Innan datorn började användas ritades projekten för 
hand på ett ritbord. Då hade arkitekter hjälpmedel som linjal, passare och 
gradskiva. Numera projekterar i princip alla konsultföretag genom datorer. 
Exempel på ritningsprogram som används är Archicad, Revit och Tekla. Det 
ställs krav på att ritningar ska vara fackmannamässigt upprättade, innehålla 
skalstock samt visa ritningsformat (Bygghandlingar 90 2003). 

2.5   Tillämpning av VR i de olika projekteringsskedena 

2.5.1   Förstudie och utredning 

VR-teknik kan användas tidigt i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Det kan 
dock vara svårt att få ut mycket av det i förstudien då utformning och 
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placering av projektet ofta inte är bestämt. Om det finns en tanke för hur 
projektet kommer att utformas kan VR-teknik användas för att visa berörda 
parter, exempelvis grannar. Vid framtagning av byggnadsprogram kan VR 
vara till stor hjälp för att mer precisera vilka behov som finns. 

2.5.2   Projektering 

I projekteringen upprättas beskrivningar och detaljerade ritningar. VR kan 
därför vara till fördel för kommunikationen mellan parter. Intressenter som 
inte har samma förmåga att läsa 2D-ritningar får därför lättare att förstå samt 
bidra med åsikter (Sveriges Byggindustrier u.å.). Under detta stadiet sker en 
kommunikation mellan arkitekt och beställare för att stämma av att krav och 
mål uppnås. Det blir exempelvis lättare att förstå sol-studier samt se vilka 
omgivande byggnader som har en påverkan på det som ska byggas. Rum 
kan ofta gestaltas bättre då VR-teknik ger mer verklig rumsupplevelse.  

Byggbranschen jobbar ständigt med att korta ner projekttiden, öka 
effektivitet, hållbarhet, kvalité samt strävan efter mindre kostnader under 
byggnadens livscykel (Mihindu & Arayici 2008). Med hjälp av VR kan 
exempelvis projekttiden minskas eftersom hinder kan ses och diskuteras i ett 
tidigare skede. Mellan aktörer är det oftast information kring konstruktion, 
material, kvalité, volymer och tillvägagångssätt som missuppfattas (Anumba 
et. al. 2002). 

2.5.3   Upphandling och produktion 

Under upphandlingen kan VR tillämpas av entreprenörer för att få 
noggrannare anbud. Kritiska moment kan upptäckas i ett tidigare skede. 
Innan ett nytt moment påbörjas kan exempelvis arbetsledaren visa hur det 
ska se ut om eventuella krockar uppkommer. Svåra moment i produktionen 
kan lättare förstås innan momentet påbörjas (Svensk Byggtjänst 2018).  

2.5.4   Förvaltning 

När byggnader eller anläggningar förvaltas kan VR användas vid eventuella 
till- eller ombyggnationer. Det kan även användas för att visa kunder hur 
lokalerna kan anpassas efter deras önskemål. Då VR inte använts vid 
projekteringen kan laserscanning göras för att få en 3D-modell där VR kan 
tillämpas. Laserscanning innebär att ett mätverktyg skickar ut laserstrålar 
mot mätpunkter som avgör avståndet som sedan resulterar till att en 3D-bild 
av byggnaden kan skapas. 



16 
Karlsson, Larsson & Widéen 

2.6   Datorns prestanda och hårdvaror 

2.6.1   Grafikkort 

Grafikkort eller GPU är en hårdvara som sitter i en dator, se Figur 9. 
Förkortningen står för Graphic Processing Unit och är den komponent i 
datorn som målar upp bilder som visas på skärmen. En dators 
grafikprestanda är beroende av vilket grafikkort som används. I grafikkortet 
sitter en grafikprocessor vars funktion är att ta fram digitala koder. Dessa 
skickas till ett minne i grafikkortet som sedan visar de texturer som är 
lagrade. Det finns två världsledande leverantörer för GPU:s; AMD och 
Nvidia (Komplett 2018a). Mer avancerad teknik som VR kräver ett kraftfullt 
grafikkort då hög upplösning och snabba rörelser ofta förekommer vid en 
verklig simulering. 

 
Figur 9: Grafikkort (Foto: Pixabay, medgivande) 

2.6.2   RAM-minne 

RAM-minne som står för Random Access Memory är en viktig del i hur en 
dator presterar. Utan RAM-minne kan inte datorn starta, detta då de hjälper 
processorn att lagra data som kommer visas inom en snar framtid på 
skärmen. Att ha en bra processor som arbetar snabbt och ett RAM-minne 
som inte hinner med att lagra information ger datorn en låg prestanda. Det är 
därför viktigt att de två komponenterna tas i jämförelse vid val av dator för 
att få en optimal prestanda. Oftast används två RAM-minnen som  kopplas 
till slottar i moderkortet, se Figur 10 (Komplett 2018b). 
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Figur 10: Exempel på hur RAM-minnen kan se ut (Foto: Pixabay, medgivande) 

2.6.3   Processor 

Processor eller CPU har som huvuduppgift att göra beräkningar och se till 
att datorn fungerar, se Figur 11. Förkortningen står för Central Processing 
Unit då komponenten också hanterar en mängd data. AMD är även 
leverantörer av processorer och deras största konkurrent är Intel. För mer 
avancerad användning, som vid VR behövs en bra processor. Detta för att 
internminnet får hög belastning vid VR-simuleringar (Komplett 2018c). 

 
Figur 11: Exempel på hur en Processor kan se ut (Foto: Pixabay, medgivande) 
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3   Objektsbeskrivning 

3.1   Hjortsbergskolan 

Objektet som tillämpats för att undersöka användningen av VR-simuleringar 
i examensarbetet är en nybyggnation av en skola. Skolan är ritad av BSV 
Arkitekter & Ingenjörer och heter Hjortbergskolan. Beställare av projektet är 
Serneke som är ett entreprenadföretag verksamma inom projektutveckling, 
fastighetsförvaltning, bygg och anläggning. Skolan befinner sig för tillfället i 
projekteringsfasen men ska byggas inom en snar framtid. Projektet är ritat i 
Autocad Revit vilket innebär att 3D-modellering har gjorts. Skolan har två 
våningar i huvudbyggnaden och gymnastiksalen är i en våning, se Figur 12.  

 
Figur 12: Hjortsbergskolan visas i renderingsmjukvaran Enscape (Bild: Författarna) 

Projektet ska byggas i tätorten Ljungby som ligger i Ljungby kommun i 
Kronobergs län ca 60 km från Växjö, se Figur 13. Byggnaden har närhet till 
Kronoskogen, Centrum och Sunnerbohov där ortens ishall ligger. På 
baksidan av skolan finns ett naturområde som planeras att användas till 
utomhuslektioner. 
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Figur 13: Karta över Kronobergs län som visar vart Ljungby ligger (Bild: Hitta.se, medgivande). 

Ljungby kommun har som vision att skapa en skola för ca 385 elever från 
förskola till årskurs 6. Den totala bruksarean är ungefär 7000-8000 m2. I 
byggnaden finns bl. a. matsal, storkök, grupprum, lektionssalar och 
allmänna ytor. BSV Arkitekter & Ingenjörer har som ambition att rita de 
allmänna utrymmena luftiga och med mycket ljusinsläpp, se Figur 14 och 
Figur 15. På skolgården ska fotbollsplan och lekområde finnas. 

 
Figur 14: Renderingsbild ur Enscape som visar en av de allmänna ytorna på skolan (Bild: 

Författarna). 
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Figur 15: Renderingsbild från Revit på skolans matsal (Bild: Författarna). 
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4   Metod 
De metoder som har används är intervjuer, litteraturinsamling, tester av VR-
utrustning samt test på ett verkligt projekt. Litteraturinsamlingen gjordes 
först för att få kunskap om ämnet. Intervjuer gjordes med personer som har 
erfarenhet av VR vilket gav hög reliabilitet och validitet. Tester av 
utrustning gjordes för att se vilken som är bäst lämpad för ändamålet. Sedan 
testades utrustningen på ett verkligt projekt hos BSV Arkitekter & 
Ingenjörer.  

4.1   Litteraturinsamling 

Den litteratur som använts i undersökningen kommer från vetenskapliga 
artiklar, böcker, webbsidor, rapporter och uppslagsverk. Det är främst 
sekundärdata där forskning som gjorts används för att ge bakgrund och 
information som är nödvändig för att förstå ämnet som resultatet ska kopplas 
tillbaka till.  

4.2   Intervjuer 

För att få förståelse för hur VR kan tillämpas användes kvalitativ metod 
genom djupintervjuer. De som intervjuades var personer som har god 
kunskap inom VR-området samt aktörer som använder det i byggprojekt. 
Totalt har fyra intervjuer gjorts med olika personer. Tre av intervjuerna har 
spelats in för att ge större möjlighet att granska de svar som givits. 
Kvantitativa metoder har inte använts då andelen erfarna inom ämnet är 
begränsat, samt att det inte ses som relevant för undersökningen. 
Intervjufrågorna som använts redovisas i Bilaga 1.  

Följande företag har intervjuats: 

-   Atrio Arkitekter AB som är ett arkitektkontor verksamma i Jönköping, 
Västervik och Kalmar. De arbetar och ritar både i den privata och 
offentliga sektorn, där de ritar allt från bostäder till sjukhus, 
stadsplanering och specialprojekt.  

-   AEC AB, som står för Advanced, Engineering, Computation, levererar 
CAD-, BIM och IT-lösningar till byggsektorn. AEC är en guldpartner till 
Autodesk och är bl.a. specialiserade på rådgivning av mjuk- och 
hårdvaror, metodutveckling och support.  

-   NCC AB, som står för Nordic Construction Company, är ett etablerat 
byggföretag som är verksamma i hela norden. De innehar en bred 
kompetens och arbetar med allt som berör byggsektorn.  
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-   Strandudden AB, som är ett företag som agerar byggherre i en 
nybyggnation av ett bostadsområde utanför Hestra. 

4.3   Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet som har gjorts baseras på den erfarenhet som de intervjuade har. De 
har samtliga tillämpat VR vilket gör att deras kännedom i ämnet ger hög 
reliabilitet. Urvalet är strategiskt eftersom erfarenhet krävs för att kunna 
bidra med relevant information till de frågor som ställs i intervjuerna. En 
generell åsikt av en oerfaren tillför inget till undersökningen vilket var 
anledningen till slumpmässigt urval inte gjordes. Att djupintervjua aktörer 
som använder tekniken i nutid ger också resultatet hög validitet. Vid val av 
litteratur har utgivare och publikationsdatum beaktas för att få hög 
reliabilitet och validitet. 

4.4   Tester av VR-utrustning 

För att kunna jämföra och argumentera mellan olika val av VR-utrustning så 
har tester gjorts. De utrustningar som testats är Oculus Rift och HTC-Vive. 
Dessa valdes utifrån den litteratur som fanns och de intervjuer som gjorts. 
Fler alternativ fanns, exempelvis HTC-Vive Pro, men valdes bort då 
skillnaden enligt den tekniska specifikationen inte var markant.  

Prisklassen skiljer sig vilket har tagits i hänsyn vid jämförelse av upplevelse 
och kvalitét. Testerna gjordes på samma projekt som är ritat i Revit och 
renderingsprogrammet Enscape användes som plug-in för att göra 
simuleringar. Detta gjordes för att få en så bra och rättvis jämförelse som 
möjligt. Projektet som testet gjordes på är ritat av författarna i en tidigare 
kurs, se Figur 16. Målet med testerna var att få reda på vilken utrustning 
som bäst är lämpad för Revit. Genom tester på olika utrustningar har 
information tagits fram, det för att få en egen upplevelse istället för att 
endast basera resultat på specifikationer. 
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Figur 16: Projekt som användes när VR-glasögon provades. (Bild: Författarna) 

4.5   Tillämpning av VR på objektet 

Ett test på ett verkligt projekt gjordes hos BSV Arkitekter & Ingenjörer AB i 
Växjö. Det för att se hur en VR-simulering kan användas och samarbetar 
med en fil som är ritad i ett verkligt projekt. Tanken var även att de anställda 
skulle kunna se hur utrustning som dator, glasögon, tangentbord, mus, 
sensorer och skärm kan placeras på ett bra sätt då det kommer kräva ett visst 
utrymme. Det gav också möjlighet för samtliga anställda på kontoret att testa 
tekniken och se eventuell potential. 
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5   Genomförande 

5.1   Möten 

Möten med handledarna Carl Thelin på Linnéuniversitetet och Kenny 
Lindgard på BSV Arkitekter & Ingenjörer har skett kontinuerligt under 
arbetets gång. Det har givit återkoppling på de olika delarna vilket har drivit 
examensarbetet framåt. 

5.2   Intervjuer 

Intervjuer med Mikael och Annelie Eliasson på Strandudden AB, Leif 
Bohlin och Alejandro Convarrubias på Atrio Arkitekter, Gustav Olsson på 
NCC och Jim Persson-Melin på AEC genomfördes genom personliga 
möten. Det gjordes för att lättare få en diskussion samt för att få testa 
utrustning. Samtliga aktörer har besvarat samma intervjufrågor, se Bilaga 1. 

5.3   Tester av VR-glasögon 

Den VR-utrustning som testades var HTC-Vive och Oculus Rift. Testerna 
genomfördes på ett befintligt projekt i Revit. Båda VR-glasögonen provades 
genom renderingsprogrammet Enscape. Gemensamt för utrustningarna var 
att glasögonen applicerades på huvudet som är kopplade via sladd in i 
datorn. De har även två handkontroller som användaren bl.a. använder för att 
förflytta sig.  

Test gjordes även på en spelmotor med Strandudden AB, se Figur 17. Där 
provades VR-glasögonen Samsung Gear och HTC-Vive. Samsung Gear är 
en komponent där en smarttelefon placeras i headsetet och ersätter 
skärmarna i glasögonen. HTC-Vive-glasögonen applicerades på huvudet och 
sedan kunde lägenheter som ritats betraktas virtuellt. Det innebar att 
omgivning och natur kunde upplevas i förhållande till lägenhetens 
utformning och placering. Eftersom området besöktes kunde den verkliga 
upplevelsen relateras till den virtuella. Olika situationer testades i de 
planerade lägenheterna för att skapa en känsla om hur boendet upplevs.  
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Figur 17: Test av VR hos Strandudden AB (Foto: Författarna) 

5.4   Tillämpning av VR på objektet 

Ett test gjordes på ett verkligt projekt hos BSV Arkitekter & Ingenjörer i 
Växjö. Testet började med att författarna installerade sensorerna och 
glasögonen i ett konferensrum. Sedan visade och förklarade författarna hur 
processen från Revit-modell till att modellen syns i glasögonen går till i det 
aktuella projektet. Testet gjordes med HTC Vive-glasögon. Efter det visades 
hur orientering kan göras i projektet, som är en skola i Ljungby. I testet 
visades tre olika modes som kan användas; fly-, seat- och walkmode. I 
flymode visades det att det går att röra sig genom väggar, sväva i luften och 
se byggnaden uppifrån. När walkmode är inställt gick det endast att röra sig 
där det finns golv eller mark samt endast gå genom dörrar eftersom väggar 
är låsta. I seatmode testades läktaren i idrottshallen på den nya skolan. Ett 
liknande test gjordes även på BSV Arkitekter & Ingenjörer AB i Värnamo. 
Där närvarade även IT-ansvarige Gabriel Dursun för att ge sina åsikter. 
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5.5   Analys av teori 

Den data som användes i undersökningen har tolkats av författarna utifrån 
deras kunskapsnivå. Samtliga källor har analyserats av hela författargruppen. 
Valet om vilken data som skulle användas baserades på när informationen 
publicerades samt utgivare. Eftersom VR-teknik är i en utvecklingsfas i 
byggbranschen kan förändringar ske på kort tid, vilket gjorde 
publikationsdatumet viktigt vid valet av data. 



27 
Karlsson, Larsson & Widéen  

6   Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1   Intervjuer 

De som intervjuats är Leif Bohlin och Alejandro Covarrubias, VD och 
arkitekt på Atrio Arkitekter, Gustav Olsson, VDC Developer på NCC, 
Mikael och Annelie Eliasson, President och Office Manager på Strandudden 
AB samt Jim Persson-Melin, support på AEC. Intervjufrågorna och svaren 
redovisas i Bilaga 2-5. 

6.1.1   VR-teknikens potential i byggbranschen 

När utvecklingen av VR och dess potential diskuterades var de intervjuade 
överens om att VR i projekteringsfasen generellt kommer att användas för 
presentationer och kommunikation gentemot kund inom 5 år. VR kommer 
då användas för att illustrera och sälja in produkten och underlätta förståelse 
mellan kund och arkitekt. Det kan kopplas till teorin som säger att 
kommunikation ofta kan vara problematisk. Aktörer i byggbranschen 
kommer bli tvingade till att jobba i 3D för att projektera mer effektivt, men 
problemet är att det i dagsläget inte finns något bra verktyg som alla aktörer 
kan jobba i tillsammans. I dagens läge försvinner mycket information vid 
konvertering mellan filformat. Det kan exempelvis vara streck eller 
materialval. Gustav Olsson på NCC tror att installationsföretag kommer att 
använda tekniken mer för att förhindra potentiella krockar. Under intervjun 
med Mikael Eliasson, VD på Strandudden AB, berättar han om hur viktigt 
VR kommer vara i framtiden: 

Det är helt avgörande. Ska man ha nya kunder så måste man 
hänga med i utvecklingen då den nya generationen som är 
uppväxta med datorspel kommer mer in i arbetslivet. Det ställer 
högre krav på hur visualiseringar görs. Dock kan utvecklingen gå 
långsammare för att byggbranschen är konservativ. 

Han säger även att VR kan användas för att undvika att bygga dyra 
visningshus för att spara pengar. Dessutom kan huset flyttas och placeras 
exakt där det ska vara för att få en mer realistisk upplevelse. Det ger även 
möjlighet för kunden att ändra material och detaljer på ett enklare sätt för sitt 
framtida boende. Det kan bli tidskrävande då mer tid bör läggas på detaljer 
under projekteringen för att skapa en bra känsla. Andra program behövs 
också för att optimera renderingar om modellerna ska ersätta visningshus då 
Revit inte redovisar tillräckligt bra detaljrikedom.  

Leif Bohlin påpekar att det i framtiden kan vara en stor fördel för 
produktionen om det finns tillräckligt bra CAD-samordnare. De personerna 
måste dock ha hög kompentens på samtliga områden inom projektering. Det 
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för att kunna samordna ritningar från samtliga aktörer och för att skapa 
funktionella 3D-modeller för användning i produktionsskedet. 

6.1.2   VR:s användning under projekteringsfasen 

Intervjuerna fortsatte med en diskussion gällande hur de olika aktörerna 
använder VR under projekteringsfasen. NCC använder tekniken i 
majoriteten av sina projekt. Det används främst mot kunder men ibland även 
internt. De har som mål att alltid ha en fil tillgänglig för berörda parter, det 
för att de inblandade ska få bättre insikt och förståelse för det som 
projekteras. Leif Bohlin på Atrio Arkitekter menar att deras 
användningsområde framförallt är för att få en bättre kommunikation mot 
kunden genom att exempelvis visa volymer, Leif Bohlin berättar vidare: 

I ett projekt som en kund hade ritat själv i 2D hittade jag 12 fel i 
planlösningen, 8 av dessa fel fick kunden förståelse för efter att 
visualiseringar gjorts i VR. Det innebär att man i ett tidigare stadie 
kan få en bättre produkt genom visualisering i VR. 

Ett annat användningsområde är säljande där Leif Bohlin hävdar att tekniken 
gynnat deras försäljning. De vill dock inte lägga allt för mycket tid på 
renderingsbilder då extratiden sällan genererar ekonomisk vinst. Atrio 
använder också tekniken för att gå tillbaka och kontrollera håltagningar för 
el och VS. 

6.1.3   Inkörningsfas 

I intervjuerna diskuterades sedan inkörningsfasen när VR ska börja 
användas. Gustav Olsson berättar att det endast tagit en timme att installera 
utrustningen, vilket innefattar glasögon, sensorer och handkontroller. Om 
utrustningen ska användas till mässor eller liknande kan stativ för sensorerna 
användas för att göra installationen smidig. Eftersom NCC jobbar mycket 
med samordning mellan aktörer krävs exportering mellan filformat. Det 
innebär att mycket information försvinner vilket också påverkar VR- 
modellerna. Problemet har dock ingen koppling till tillämpningen av VR. 

Det tar ungefär 5-6 projekt där VR tillämpas innan en bra simulering kan 
göras, säger Alejandro Covarrubias, VR-ansvarig på Atrio Arkitekter. Det 
handlar mycket om att testa sig fram för att sedan prioritera vad som ska 
visas. De intervjuade beskriver att de använder VR i de flesta projekt. Den 
enkla övergången från att få över det till en VR-simulering från t.ex. Revit 
gör att det inte finns någon anledning att inte använda det. Det är också 
lämpligt att vid större projekt jobba med länkar då filerna tenderar att bli för 
stora. Viktigt är också att skapa en känsla för kunden och inte lägga ner för 
mycket tid på att försöka få det exakt. Risken kan då bli att kunden skapar 
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förväntningar som inte uppfylls, vilket påpekas av Leif Bohlin under 
intervjun: 

Att skapa fotorealistiska bilder som är för nära verkligheten kan 
skapa problem. Detta för att kunder kan bli för bundna till det som 
visas på en för realistisk bild. Istället säljer en akvarellmålning 
ofta mer då den skapar en bättre känsla. 

Det tar även för lång tid att skapa detaljerade visualiseringsbilder vilket 
medför att det blir en kostnadsfråga. Leif menar att det inte finns många 
kunder som är villiga att betala för dessa. Atrios mål är att extra tid per 
projekt inte ska överstiga tre timmar. 

6.1.4   VR-utrustning 

Vilken utrustning de intervjuade har valt och varför så är samtliga eniga om 
vilken som är bäst. Alla säger att HTC-Vive utan tvekan är den bästa. HTC-
utrustningen är den mest prisvärda och utvecklade på marknaden enligt de 
intervjuade. De håller även på att utveckla både sladdlösa glasögon och 
utrustning som inte behöver externa sensorer. Mikael Eliasson på 
Strandudden AB berättar vidare:  

HTC är ledande när det kommer till kvalité på glasögon, det finns 
för tillfället ingen som är i närheten av dom, det kommer dock mer 
konkurrens ju mer tekniken blir aktuell. 

6.1.5   Kundrespons 

De intervjuade har fått likartad kundrespons vid introduktion av VR på deras 
företag. Kunder och intressenter som fått se projekt i en VR-simulering har 
samtliga fått en ”aha”-upplevelse. De har kunnat se hur de vill ändra och 
modifiera olika detaljer. Leif beskriver kundresponsen: 

Alla kunder har blivit nöjda. Det har endast varit positiva 
reaktioner hittills. 

En nackdel som återkommer är dock yrsel, som förekommer ibland, speciellt 
hos äldre. Det är därför lämpligt att sätta användaren på en stol. Enligt Leif 
är det svårt att uppskatta om de har fått fler kunder p.g.a. användning av VR, 
dock upplever han att kunderna har blivit nöjda av att uppleva projektet i 
skala 1:1.  

6.1.6   Sammanfattning intervjuer 

Användningsområdet för tekniken anses olika beroende på vilken aktör som 
intervjuats. Atrio Arkitekter såg mest potential för VR gentemot kund för att 
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få en bättre kommunikation. NCC såg mest potential vid samordning mellan 
aktörer, exempelvis installationsföretag, för att förhindra krockar (Mihindu 
& Arayici 2008). Strandudden tyckte fotorealistiska VR-simuleringar var 
något som skulle utvecklas i framtiden för att ersätta visningshus samt enkelt 
kunna göra förändringar på detaljer. Supportföretaget trodde på 
kommunikation mellan kund och arkitekt gällande volymer men också 
säljande bilder där exempelvis olika materialval i detaljer kan göras. Alla 
intervjuade är enade om att tekniken borde användas mer då det är väldigt 
simpelt när inkörningsfasen är gjord. De är också enade om att HTC-Vive är 
det bästa valet av utrustning. Kundresponsen har varit bra enligt samtliga 
intervjuade, det har dock ibland förekommit yrsel.  

6.2   Hårdvaror och datorprestanda 

Det krävs även hårdvaror för att VR-simuleringar ska göras. De mest 
grundläggande är dator, tangentbord, mus och skärm. Utifrån de 
undersökningar och intervjuer som gjorts är HTC-Vive det mest lämpliga 
valet av glasögon. För att en VR-simulering ska kunna göras ställs också en 
mängd krav på datorns prestanda. Nedan sammanställs de prestandakrav 
som rekommenderas på en dator för de olika glasögonen som testats i 
undersökningen, se Tabell 1 och Tabell 2. 

Tabell 1: Redovisar minimumkrav för användning av Oculus Rift 

Datorkomponent Typ 

Grafikkort (GPU) Motsvarande eller högre än 
NVIDIA GTX 1060/ AMD 
Radeon RX 480 

Processor (CPU) Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 
1500X eller högre 

RAM-minne 8 GB RAM-minne eller mer 

Videoutgång Kompatibel HDMI 1.3-
videoutgång 

USB-port 3x USB 3.0-portar + 1x USB 
2.0-port 

Operativsystem Windows 7 SP1 64-bit eller 
senare 
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Tabell 2: Redovisar minimumkrav för användning av HTC-Vive 

Datorkomponent Typ 

Grafikkort (GPU) Motsvarande eller högre än 
NVIDIA GTX 1060/ AMD 
Radeon RX 480 

Processor (CPU) Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 
1500X eller högre 

RAM-minne 4 GB RAM-minne eller mer 

Videoutgång Kompatibel HDMI 1.4 port 

USB-port 1x USB 2.0 port eller nyare 

Operativsystem Windows 7 SP1, Windows 8.1, 
Windows 10 eller nyare 

6.2.1   Sammanfattning hårdvaror 

För att få VR-simuleringen att fungera och leverera en bra upplevelse där 
skiftandet av bilder inte uppfattas som långsam så krävs det en relativt bra 
dator med flertalet bra komponenter, t.ex. RAM-minne, grafikkort och 
processor (Inet 2018). Långsamma bilder kan också påverka balanssinnet 
vilket ofta leder till yrsel.  

6.3   Mjukvaror och renderingsprogram 

Valet av renderingsprogram vid en VR-simulering var olika beroende på 
vilket användningsområde tekniken skulle användas till. Resultatet är 
baserat på intervjuer och egna tester av programmen. Det finns en mängd 
olika renderingsprogram men utifrån de intervjuer som gjorts så är Enscape 
det bästa valet för volymvisning. Enscape är en mjukvara som förfinar de 
3D- modeller som ritats i Revit. Det går sedan att testa de ritade miljöerna 
virtuellt. Programmet fungerar även med SketchUp och Rhinoceros. För att 
det ska fungera behövs Enscapes plug-in till Revit. Det går genom plug-in:et 
att göra förändringar och justeringar på exempelvis färger, sol-studie och 
akustik. När plug-in:et är installerat krävs endast ett klick för att testa 3D-
modellen i VR, se Figur 18.  

 
Figur 18: Visar hur Enscape-plug-in:et ser ut i Revit (Bild: Författarna) 
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Det finns alternativ till renderingsprogram som Enscape, exempelvis 
Lumion och Revit Live. I Lumion kan högupplösta bild- och 
videorenderingar göras som sedan kan betraktas i VR. Resultatet blir ofta 
mer verklighetsbaserat men är också mer tidskrävande. Lumion är mer 
lämpligt att använda för att skapa säljande bilder jämförelsevis med Enscape 
vars syfte är förbättra kommunikation på ett sätt som inte kräver en mängd 
extraarbete.  

En fördel med Revit Live är att orientering kan ske automatiskt i 3D-
modellen. Det innebär att användaren kan klicka på t.ex. ett rum så förflyttar 
sig programmet dit automatiskt. Enscape är dock den smidigaste mjukvaran 
då det i Revit endast behöver gå till Enscape-fliken, välja en 3D-vy och 
sedan trycka på start. Det är efter det möjligt att gå runt i sitt projekt med 
antingen handkontroller eller tangentbord. En annan fördel med Enscape är 
att programmet direkt synkroniserar med den aktuella Revit-modellen. 
Programmet behöver inte stängas ner för att exportera materialet till andra 
filformat vilket krävs i t.ex. Lumion. 

Enscape använder sig också av Revits egna materialbibliotek. Det innebär 
att om högupplösta material väljs i Revit-filen så kommer Enscape att 
använda dessa även i VR-simuleringen. Programmet ger också möjlighet att 
pausa, göra en ändring, för att sedan trycka play och på det sättet smidigt 
kunna visa olika alternativ för en kund. Vissa objekt i Revit, exempelvis träd 
och människor ser vid användning av Enscape mer verkliga ut. Funktionen 
är baserad på att träd i en Revit-modell tar mycket utrymme och gör ofta 
filen för stor, se Figur 19. 

 
Figur 19: Visar hur ett träd ser ut efter rendering från Revit till Enscape (Bild: Författarna) 

Om omgivning och miljö ska studeras djupare i projekteringen finns 
möjlighet att lägga till panoramabilder. Det hjälper att se byggnadens 
förhållande till omgivningen. Då kan utsikt, solbana och andra relevanta 
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aspekter för projektet utvärderas i VR-simuleringar. Funktionen är inte 
särskilt tidskrävande bortsett från att platsen måste besökas för fotografering 
och importering av bild. Vilket renderingsprogram som är mest lämpligt är 
helt beroende av vad som ska visas i VR-simuleringen, dock är processen 
för hur tekniken används densamma oavsett program, se Figur 20. 

 
Figur 20: Visar vad som behövs för en VR-simulering ska kunna utföras (Bild: Författarna) 

6.3.1   Sammanfattning mjukvaror 

Eftersom målet är att VR-simuleringar inte ska skapa mer jobb så har 
Enscape använts som renderingsprogram. Detta då den snabbt och smidigt 
kan gå från Revits 3D-modell till en renderad modell i Enscape. De som 
intervjuats rekommenderar också mjukvaran om användningsområdet är att 
förbättra kommunikationen gentemot kund. Valet av renderingsprogram 
varierar beroende på vad som ska visas i sina VR-simuleringar. Om målet är 
att skapa fotorealistiska bilder finns mer avancerade program som är bättre 
lämpade (Studio3D 2018). Dock anser de intervjuade att Enscape är den 
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mest lämpade mjukvaran när det kommer till att förbättra kommunikation i 
projekteringsfasen. 

6.4   Tester av VR-utrustning 

De utrustningar som är kompatibla med Windows är HTC-Vive, HTC-Vive 
Pro och Oculus Rift. Denna undersökning testar endast HTC-Vive och 
Oculus Rift, det för att de ansågs mest lämpade efter analys av intervjuer och 
litteratur. HTC-Vive Pro valdes bort då skillnaden i upplösning är minimal. 

6.4.1   HTC-Vive  

HTC-Vive, se Figur 21, ger en bra känsla för utformningen och hur ett rum 
upplevs. Känslan av närvaro och realism är även den hög på grund av de 
trådlösa handkontrollerna som ger en relativt fritt spelrum. Glasögonen sitter 
skönt på huvudet men ger efter en stund risk för värme och svett. En annan 
nackdel är sladdarna som gör rörelsemöjligheten begränsad då de är 
kopplade till datorn. Om blicken går för långt ut mot sidorna kan det för en 
oerfaren uppfattas jobbigt för ögonen eftersom fokus blir sämre.  

 
Figur 21: HTC-Vive med sensorer och handkontroller (Bild: Elgiganten, medgivande) 

6.4.2   Oculus Rift 

Glasögonen, se Figur 22, sitter skönare än HTC Vive och väger även 
mindre. Det är färre kablar som krävs och det gör möjligheten att röra sig 
större. Dock blir överföringen sämre vilket leder till en sämre upplevelse. 
Bilderna i Oculus Rift upplevs vid vissa tillfällen fördröjas vid jämförelse 
mot HTC:s glasögon.  
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Figur 22: Oculus Rift med handkontroller (Bild: Elgiganten, medgivande) 

6.4.3   Sammanfattning tester av utrustning 

Utrustningarna skiljer sig inte särskilt mycket. HTC-Vive anses ändå som de 
med bäst resultat efter testerna och är enligt författarna de glasögon som är 
lämpligast att använda för att lura hjärnan att skapa ett djup och en verklig 
3D-simulering (Arvanaghi & Skytt 2016). Även om de sitter lite sämre och 
väger lite mer så gör upplevelsen och bildkvalitén dem till de VR-glasögon 
som anses mest relevanta för att uppnå målet och syftet med arbetet. 

6.5   VR i ett verkligt projekt 

VR-tekniken testades på ett verkligt projekt hos BSV Arkitekter & 
Ingenjörer i Växjö. Projektet som testades, Hjortsbergförskola, är i 
slutskedet av projekteringen. Markfilen till projektet var inte färdigställd vid 
testet och kunde därför inte upplevas. Samtliga på Växjökontoret fick 
möjlighet att testa att gå runt och se olika möjligheter till hur VR kan 
användas.  

Under testet granskades följande: 

•   Hur gymnastikhallen och läktaren upplevdes. Det fanns även ett in-
länkat uppfällbart gymnastikgolv som genom VR-glasögonen kunde 
granskas. Resultatet blev att samtliga fick en känsla av hur stor salen 
var samt hur den kan användas.  

•   Matsalens pentry granskades. Resultatet blev att pentryt, som är 
inbyggt och placerat i matsalens ena hörn, ansågs vara litet och 
därmed kunde bli trångt för brukaren vid användning.  
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•   Vid visning av de offentliga utrymmena, se Figur 14, ansåg BSV att 
VR kan vara till stor hjälp gentemot kund för visning av öppningen 
från golv till tak. Öppningen som är relativt stor är svår att förstå på 
2D-ritningar och därmed kan VR vara till stor hjälp.  

•   Skolans korridorer undersöktes. Då upptäcktes att ett undertak var 
placerat för lågt vilket inte kunde ses på 2D-ritningarna.  

•   Solstudie-funktionen testades och hur den kan användas. Dock var 
inte sol-studien den samma som i verkligheten då det inte var inställd 
i projektet.  

•   Via flightmode-funktionen granskades skolan utifrån. Där upptäcktes 
att några väggar överlappade varandra.  

Reaktionerna från de anställda var bra där potential för visning av volymer 
för kund ansågs vara högst, men även potential för visning mellan aktörer. 
De fick även förståelse för att det kan behövas extra tid för exempelvis 
färgsättning när de ska visa modellen för kunden. En liknande presentation 
av tekniken gjordes på kontoret i Värnamo, se Figur 23. 

 
Figur 23: VR testas hos BSV i Värnamo (Foto: Författarna) 
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6.5.1   Sammanfattning av VR i ett verkligt projekt 

Sammanfattning av testerna visar på att tillämpning av VR på projekt kan 
vara till stor fördel under projekteringen. Potentialen anses vara störst vid 
kommunikation mellan arkitekt och beställare då sistnämnda ofta har 
bristande kunskap att förstå traditionella 2D-ritningar 
(Sverigesbyggindustrier 2018). VR ses som ett bra kommunikationsverktyg 
mellan aktörer för att se brister och krockar men även för interna 
granskningar. Teorin om att kostnader och projekttid beror på bristande 
kommunikation mellan aktörer kan därmed minska (Anumba et. al. 2002). 
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7   Analys av resultat 
Analys av resultatet visar att kommunikation i projekteringsskedet är viktigt. 
Det är framförallt viktigt med en bra BIM-modell som redovisar både det 
kunden vill se men även brister som kan förekomma. Fler personer får 
förståelse för det som ska byggas vilket leder till en bättre slutprodukt. Detta 
stärker teorin om att det underlättar att ha en 3D-modell för kommunikation 
vid olika projektbeslut (Johansson et. al. 2014). Problemet ligger enligt det 
intervjuade arkitektkontoret i informationshanteringen runtomkring 3D-
modellen. Mycket information försvinner när samtliga aktörer ska 
konvertera sina filer till rätt filformat. 

Företag vill få en högre kvalité samt förbättra och effektivisera 
arbetsprocessen på sina projekt (Mihindu & Arayici 2008). Tillämpning av 
VR mellan aktörer kan därför också vara till användning för att exempelvis 
undvika krockar mellan installationer. Det ligger dock längre fram i tiden att 
få det att fungera optimalt när fler aktörer ritar i 3D och använder VR, i 
projektering men även för produktionen. 

Det är oftast i kommunikation mellan arkitekt och beställare som 
missuppfattningar sker, där kan VR-teknik vara till stor hjälp. Volymer, 
konstruktioner och olika metoder kan lätt missuppfattas av olika aktörer 
(Anumba et. al. 2002). Det påpekas i resultatet, där Leif på Atrio Arkitekter 
beskriver vikten av att kunna kommunicera mot kund och få den att t.ex. 
uppfatta volymer rätt. Resultatet visar även att de intervjuade strävar efter att 
korta ner projekttiderna genom att upptäcka eventuella fel tidigare. I 
byggbranschen kommuniceras det ofta genom byggmöten, e-post och 
telefonsamtal. Alla dessa har både fördelar och nackdelar då t.ex. muntlig 
kommunikation är tidseffektiv och ger rum för förklaringar (Jacobsen & 
Thorsvik 1995). Att även använda VR som kommunikationsverktyg ger en 
ny dimension på informationsutbytet då personen i fråga får se projektet i en 
verklig simulering. 

I intervjun med byggherren Mikael Eliasson betonade han att byggbranschen 
är relativt konservativ, det med VR-teknikens sena etablering hos 
projekteringsföretag som bakgrund. En anledning till detta, som Erik 
Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst nämner i en intervju, är att det finns 
mest att tjäna hos byggherrarna vid förbättring av kommunikation (Svensk 
Byggtjänst 2014). När ansvaret att få en förbättrad kommunikation ligger 
hos arkitektkontor men byggherren har mest att tjäna på det så är den 
långsamma utvecklingen förståelig. 

Resultatet visar att det ställs relativt höga krav på grafikkort, processor och 
RAM-minne. Det då hårdvarorna i datorn får en hög påfrestning när en 
fully-immersive VR-simulering ska göras (Inet 2018). Det görs för att 
visualiseringen inte ska gå långsamt vilket i sin tur kan leda till yrsel och 
illamående. Anledningen till det är att det som ses i den upplevda 
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simuleringen inte är enig med din fysiska rörelse vilket i sin tur påverkar 
balanssinnet (Agapito 2016). 

Ett av kraven från BSV var att det inte ska läggas extra tid på att göra 
visualiseringar eftersom det sällan genererar ekonomisk vinning, vilket 
påverkade valet av renderingsprogram. När användningsområdet främst är 
att visa volymer och skapa en känsla för den framtida produkten är 
mjukvaran Enscape mest lämplig enligt både Atrio Arkitekter och AEC. 
Renderingsprogrammet varierar dock om tekniken ska användas till annat, 
exempelvis försäljning. Då är det bättre med mer avancerade program såsom 
Lumion (Studio3D 2018). Dessa program kostar dock mer då grafik, verktyg 
och antal funktioner ökar.  

När tekniken testades på ett verkligt projekt bekräftades många av de 
fördelar som tidigare påpekats i den teoretiska bakgrunden. Fel kunde hittas 
och en känsla skapades på de olika delarna i Hjortsbergskolan. Detaljer som 
är svåra att se på en 2D-ritning kunde granskas på ett annat sätt. En av dessa 
var pentryt som uppfattades relativt litet. Sådana missuppfattningar är 
vanligt förekommande innan projekt visas i verklig skala (Anumba et. al. 
2002). 
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8   Förslag 
Med undersökningen som underlag har följande förslag tagits fram för 
vilken utrustning och metodik som är mest lämplig för användning av VR i 
projekteringsfasen. Förslaget visar också när det är lämpligt att använda VR-
tekniken på arkitekt- och projekteringsföretag. 

För att tekniken ska vara smidig att använda via Revit bör följande 
utrustning användas och finnas tillgängliga i rummet: 

•   En dator som klarar kraven, se Tabell 1 och Tabell 2 i kap. 6. 

•   HTC Vive som VR glasögon, installeras genom Steam. 

•   Enscape som plug-in till Autocad Revit. 

•   Mus och tangentbord, typ spelar ej roll då de inte påverkar 
upplevelsen i glasögon men behövs för orientering i 3D-modell. 

•   Dator- eller TV-skärm, lämpligt att använda för att hjälpa oerfarna 
att orientera sig och åskådare att delta i visualiseringen. 

Genom tolkning av resultatet i undersökningen anses att största 
användningsområdet för tekniken är vid kommunikation mellan kund 
och arkitekt under projekteringsfasen. För att kunna använda tekniken 
bör ett rum, exempelvis ett konferensrum, finnas med en friyta på minst 
2x2 meter. Det bör också finnas utrymme för ett bord där arkitekt kan 
visa på 2D-ritningar var kunden befinner sig i projektet, detta för att 
oerfarna kan ha svårigheter att orientera sig i modellen. 
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9   Diskussion  

9.1   Metoddiskussion 

Undersökningen började med att söka efter litteratur vilket gav en bra grund 
för intervjuer, tester samt analys av resultat. Ämnet är relativt nytt och det 
var därför svårt att hitta granskad litteratur. Hade mer tid funnits så hade 
möjligheten att hitta fler granskade underlag varit större. Bortfall har gjorts 
på litteratur som inte anses som trovärdiga eller där validiteten är för låg. 

Valet av att använda kvalitativ metod genom personliga intervjuer var bra då 
det enligt författarna gav en hög reliabilitet till undersökningen. Det gav 
även möjlighet till en öppen diskussion mellan författarna och de 
intervjuade. Urvalet för de som intervjuades grundades i att de ska ha 
erfarenhet av VR i byggsektorn. Totalt intervjuades fyra företag med olika 
inriktningar. Dessa var ett arkitektbolag, ett supportföretag till Autodesk 
programvaror, ett byggföretag och en byggherre. Intervjuerna gav en bra 
bild över hur de tycker att VR kan användas som komplement i 
projekteringen. Dock kunde fler intervjuer gjorts med arkitektföretag som 
använder VR då mycket av resultatet baseras på det. Med den tidsram och 
det bristande utbud av arkitektbolag som använder VR i närområdet så 
kunde inte fler intervjuer göras. Undersökningen hade då möjligtvis kunnat 
redovisat fler användningsområden för VR samt gett resultatet högre 
reliabilitet.  

Anledningen till att endast HTC-Vive och Oculus Rift testades var för att 
priset var för högt på annan utrustning och ingen budget var begärd. HTC-
Vive Pro är en annan VR-utrustning som hade kunnat testats för att se vilken 
som är mest lämplig. Litteratur påpekade också att det var dessa två som var 
mest aktuella för ändamålet. Upplevelsen i glasögonen är individuell vilket 
kan innebära att undersökningens förslag inte är lämpligast för alla. Enscape, 
som används som plug-in till Revit vid båda testerna, kan också ha påverkat 
hur glasögonen upplevdes. För att få en ännu bättre grund för resultatet hade 
fler renderingsprogram kunnat testats, bortfall från övriga program gjordes 
utifrån intervjuer och litteraturläsning. För att kunna jämföra de två 
utrustningarna så bra som möjligt användes ett och samma projekt som är 
ritat i Revit. 

Testet på det verkliga projektet var planerat att utföras på Videum Science 
Park. Tanken var då att BSV skulle komma till Videum med projektet och 
testa det där. Eftersom det var svårt att få kontakt med någon på Videum 
fick författarna istället köpa en VR-utrustning och installera den hos BSV. 
Författarna upplever att resultatet blev bättre p.g.a. detta då samtliga på BSV 
kunde vara med och testa. De fick även se hur det går till att få en Revit-fil 
att synas i glasögonen. Projektet testades vid två tillfällen med 
arkitektföretaget, dock hade det varit intressant att se hur kunden hade 
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upplevt modellen. Ett alternativ hade också varit att låta de anställda på BSV 
testa mer än en VR-utrustning. De hade då haft möjlighet att jämföra och 
säga deras åsikt om vilka VR-glasögon som upplevs bäst. 

9.2   Resultatdiskussion 

Undersökningen har resulterat i ett komplett förslag för vad som behövs för 
att användning av VR ska vara möjlig som komplement i projekteringsfasen. 
För att få fram förslaget har analyser gjorts av litteratur och intervjuer vilket 
har resulterat i ett koncept som författarna tycker uppfyller de 
frågeställningar och krav som ställdes. Undersökningen kan användas som 
underlag vid val av VR-utrustning för BSV. Resultatet är dock inte specifikt 
för endast BSV och kan därför användas för andra likartade företag.  

I den teoretiska bakgrunden nämndes att fel kunde ses lättare med en VR-
simulering. I det verkliga projektet bekräftades det då fel hittades direkt. Att 
gå ner på detaljnivå i ett verkligt projekt är något författarna ser som en bra 
utgångspunkt för nya företag att ta del av. I litteratur är det mycket generella 
studier, att också gå ner i detalj på specifika projekt gör undersökningen mer 
unik. 

Att implementera VR på ett företag är en process där definiering av 
användningsområde måste göras först. Detta skiljer sig från litteraturstudien 
som sällan tar upp hur viktigt valet av användningsområdet är. Det skrivs 
mycket om potentialen vilket också stärktes i intervjuerna. Dock tas 
implementeringen inte särskilt mycket hänsyn till trots att det är den stora 
delen som skrämmer företag när de ska testa tekniken. Det eftersom de är 
rädda att förlora arbetskraft och ekonomi. Författarna ser det som en viktig 
del, att anpassa en simpel inkörningsfas så fler kommer använda VR som 
komplement. Kommer tekniken smidigt in i branschen så blir också 
funktioner, användningsområde och kunskap bättre då fler använder den. 

Testet på ett verkligt projekt blev lyckat då samtliga på BSV tyckte de fick 
en ”aha”-upplevelse och såg ett stort användningsområde. Även de erfarna 
arkitekterna tyckte att tekniken var bra och såg saker de inte har sett under 
projekteringen. De fick även en förståelse för att det kan behövas lite extra 
tid för att få en bra visningsmodell. Författarna anser att oavsett erfarenhet 
av att kunna läsa 2D-ritningar så kan VR bidra till stora ändringar för en i 
sammanhanget liten investering. Det fanns redan färdiga ritningar på 
projektet och därför kunde författarna inte vara med och påverka 
utformningen. Exempelvis skulle VR-simuleringen blivit bättre om 
markfilen hade varit tillgänglig eller panoramabilder tagits på platsen. Tester 
på fler projekt kunde ha givit företaget en bredare bild på hur tekniken kan 
användas.  

Det hade varit relevant att gjort ett test där beställare hade varit närvarande. 
Beställare har oftast mindre förståelse för 2D-ritningar, det hade därför varit 
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givande att få deras synpunkter och hur de upplever projektet jämfört med 
att endast använda ritningar. Det skulle även ge mer information om vad 
som är viktigt att tänka på innan visning mot kund görs i VR. Det är dock 
något som får utvärderas i inkörningsfasen på respektive företag. 

Resultatet från intervjuerna blev relativt väntat eftersom tekniken är ny och 
inte används av många arkitektkontor. Samtidigt som de flesta företag 
strävar efter att få ner sina kostnader, minska ÄTA-arbeten och få en 
effektivare projektering, då ändringar blir dyrare desto längre projektet 
fortlöper, se Figur 2. När ett verktyg som kan hjälpa mot dessa delar 
kommer, som VR, så ser företag stor potential i det. Samtliga av de 
intervjuade ser stor potential för VR. Framförallt ses det som ett bra 
komplement för kommunikationen mellan arkitekt och kund eftersom att 
kunden oftast är oerfaren inom byggbranschen. Detta var delvis vad 
författarna trodde innan undersökningen började och kunde därför styrkas av 
intervjuerna.  

Resultatet av undersökningen hade kunnat blivit bredare om även 
exempelvis HTC-Vive Pro hade testats. Valet att endast testa HTC-Vive och 
Ocolus Rift grundas utifrån fakta från intervjuer samt litteratur. Fler 
renderingsprogram hade kunnat testats för att ge konceptet fler alternativ. 
Eftersom undersökningen riktar sig till projekteringsfasen och att 
användningsområdet för tekniken är kommunikation gentemot kund anser 
författarna att de mer avancerade renderingsprogrammen inte har stor 
betydelse för ändamålet. Dessa program handlar mer om att använda VR för 
försäljning. Det argumentet styrktes också genom intervjun med AEC som 
jobbar dagligen med dessa mjukvaror. Dock hade det inte gjort arbetet sämre 
då BSV i framtiden möjligtvis vill bredda sin tillämpning av VR och då vill 
veta vilka program som kan vara lämpliga. Eftersom huvudsaken är att visa 
volymer ska inte mjukvaran var för dyr vilket var en av anledningarna till att 
Enscape valdes. 

De flesta företag i byggbranschen är ofta vana vid att arbeta på ett visst sätt 
vilket gör att implementering av VR-utrustning kan bli svårt. Mycket pekar 
på att det måste finnas någon internt på företaget som kan installera och få 
tekniken att fungera. Detta gör det svårt för mindre arkitekt- eller 
projekteringsföretag att använda tekniken då de förlorar arbetskraft om 
någon internt ska ta hand om inkörningsfasen. Mycket handlar om hur 
intresset är för tekniken eller om kommunikationen anses som bristande och 
något akut behöver göras. Det är dock viktigt att första steget tas eftersom 
tekniken bidrar dels internt men också gör det lättare för personer med låg 
kunskapsnivå att förstå projektet lättare. Det finns enligt undersökningen 
lösningar som innebär att arkitektkontor inte måste lägga fler timmar per 
projekt för att göra en färdig VR-simulering. Tekniken kan istället tillämpas 
parallellt med projekteringen när inkörningsfasen är gjord. 



44 
Karlsson, Larsson & Widéen  

I mer avancerade projekt där krav på utformning och funktion är höga tycker 
författarna att tillämpning av VR bör göras. När t.ex. ett fängelse eller ett 
psykvårdshem ska byggas där personal och brukare har en utsatt roll så 
måste byggnadens utformning optimeras på ett helt annat sätt. Att ge 
personal chans att uppleva och påverka sin arbetsplats innan den är byggd 
kan skapa bättre arbetsförhållanden. Dock kräver dessa projekt mer 
ansträngning på VR-simuleringarna enligt författarna,  jämförelsevis med 
t.ex. byggnation av ett flerbostadshus. I slutändan handlar det om huruvida 
ekonomi-, kvalitét- och tidsramarna ser ut för den framtida produkten. Får 
inte arkitektkontoret något incitament för att göra mer avancerade VR-
modeller så tror författarna att tekniken kommer begränsas till 
volymvisning. Här krävs att byggherrar blir utbildade hur tid och ekonomi 
kan besparas vid användning av VR. Det kommer dock kosta mer för 
byggherren i början av projektet, men i slutändan kommer ekonomin 
besparas. Författarna anser dock att vid projektering av mer komplexa 
byggnader så bör det budgeteras för att få fram en mer avancerad VR-
simulering.  

9.3   Diskussion om studiens förslag 

Förslaget som har tagits fram är grundat på svaren från de intervjuade, 
litteratur samt de tester som författarna har gjort. Det mesta tyder på att 
förslaget har det som krävs för att få en smidig användning av tekniken. 
Förslaget ses som mest lämpad för projekteringsfasen då undersökningen är 
avgränsad till det.  

Renderingsprogrammet som har föreslagits är ett av de billigare och har 
därmed funktioner därefter. Det finns mer avancerade program med fler 
funktioner och valmöjligheter men då författarna anser att största 
användningsområdet för VR är visning av volymer så behövs inte ett mer 
avancerat renderingsprogram.  

Då VR-utrustningen är smidig att installera kan den tas med vid exempelvis 
mässor. Det är därför lämpligt att ha en dator som hela tiden är kopplad till 
utrustningen. Datorns storlek bör därför vara liten för att vara smidig och lätt 
att få med.  
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10  Slutsatser 
Resultatet visar att implementering av VR som ett komplement i 
projekteringsfasen är en stor fördel och går att tillämpa på flera olika typer 
av projekt. Arbetets resultat visar även att VR-simulering och 
kommunikationen som sker genom den både kan underlätta projekteringen 
samt få en kunds förståelse för byggnaden.  

Testerna i arbetet har visat att installation av utrustning och överföringen 
från Revit-fil till färdig VR-simulering är en snabb och relativt enkel 
process. Att se en byggnad i skala 1:1 i VR-glasögon har visat sig upplevas 
annorlunda från att se samma sak på en skärm eller på 2D-ritningar då 
volymer kan uppfattas på ett bättre sätt. HTC-Vive är den utrustning som 
flest använder av de som intervjuats. Plug-in:et Enscape som renderar 
bilderna är det program som används hos de flesta när användningsområdet 
är kommunikation mot kund.  

Författarna och de intervjuade ser VR som ett hjälpmedel redan nu och att 
implementering av VR både effektiviserar samt ger kund och andra 
projektörer en bättre förståelse för hur byggnaden ser ut. Det kräver dock en 
dator som klarar de prestandakraven som ställs för VR-utrustningen samt 
mjukvaran.  

Enligt undersökningen kommer VR-simulering spara både tid och ekonomi 
om det kan implementeras på ett bra sätt. Detta genom att undvika krockar 
och eventuella missförstånd. BSV Arkitekter & Ingenjörer kommer använda 
detta examensarbete som underlag för att implementera tekniken. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
Examensarbete 
Patrik Karlsson, Oscar Larsson, Sebastian Widéen 
 

1.   Vad ser du för potential för VR i byggbranschen inom de närmsta 5 
åren? 

  
2.   Hur använder ni VR under projekteringsfasen och varför?

  
3.   Vilka problem stötte ni på när ni började använda VR? 

 
4.   Vilka parametrar ser ni som mest viktiga att visa i era VR-

simuleringar? 
 

5.   Hur såg inkörningsfasen ut när ni började använda VR?  
 

6.   Ungefär hur många timmar har ni lagt ner för att få det att fungera 
smidigt? 
 

7.   I vilka typer av projekt använder ni VR och varför (ombyggnationer, 
nybyggnationer, underhållsplaner, flerbostadshus, småhus m.m)? 
 

8.   Reflekterar ni utifrån gamla projekt angående de problem som har 
uppstått samt hur de hade kunnat undvikts? 
 

9.   Vilken utrustning har ni och varför just den? 
 

10.  Vilka aktörer kan ta del av filen? 
 
11.  Hur mycket extra tid per projekt lägger ni för att få det att fungera? 

 
12.  Finns det projekt där ni valt bort VR som komplement, varför? 

 
13.  Hur har responsen sett ut från kunder vid användning av VR? 
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BILAGA 2: Intervju Atrio Arkitekter AB 

Intervju 
Examensarbete 
Patrik Karlsson, Oscar Larsson, Sebastian Widéen 
 
Leif Bohlin & Alejandro Covarrubias, Atrio Arkitekter AB 

 
1.   Vad ser du för potential för VR i byggbranschen inom de närmsta 5 

åren? 
 

För våran del är det visualiseringarna och att visa för kunden. Det vi 
kan läsa på en ritning är inte alltid lätt för gemene man att förstå. 
Jag tycker det är den stora delen. Men framöver kommer det bli 
tvingande att jobba i 3D. Det finns dock egentligen inget gemensamt 
verktyg som alla aktörer kan jobba med. IFC-filerna finns som grund, 
men det är inget som blir exakt då konverteringar görs. Det svåra 
kommer också bli att samtliga ska kunna samsas. Man måste hitta 
något verktyg som kan samordna alla 3D-modeller till hundra 
procent. Om fem år kommer alla förmodligen ha någon form av 3D-
projektering. 
 

2.   Hur använder ni VR under projekteringsfasen och varför? 
 

Visualisera och illustrera både från arbetet i detaljplan till ett kök för 
gemene man. l ett projekt som en kund hade ritat själv i 2D hittade 
jag 12 fel i planlösningen, 8 av dessa fel fick kunden förståelse för 
efter att visualiseringar gjorts i VR. Det innebär att man i ett tidigare 
stadie kan få en bättre produkt genom visualisering i VR.  
 

3.   Vilka problem stötte ni på när ni började använda VR? 
 

Man måste rita mer noggrant och vara försiktig gentemot detaljer 
som kan hittas i modellen. Vi har också har problem med 
koordinatsystem vid samarbete med andra.  

 
4.   Vilka parametrar ser ni som mest viktiga att visa i era VR-

simuleringar? 
 

Det beror lite på vad som ska säljas in. När vi ritar detaljplaner så är 
det volymer och miljöer som är viktigast. När man ritar villor och 
fritidshus så är det känsla man vill skapa men också där visa 
volymer. Får man budget för det kan man rita noggrannare 3D-
modeller, exempelvis med rätt trösklar och rätt detaljer. Men det 
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finns risk för att kunden också blir missnöjd då. Att skapa 
fotorealistiska bilder som är för nära verkligheten kan skapa 
problem. Detta för att kunder kan bli för bundna till det som visas på 
en för realistisk bild. Istället säljer en akvarellmålning ofta mer då 
den skapar en bättre känsla. 
 

5.   Hur såg inkörningsfasen ut när ni började använda VR?  
 

Det är en process. Man börjar lära sig från första projektet. Sedan 
lär man sig mer och mer. Men det skiljer sig också mycket från 
projekt till projekt vad som är viktigt. Det tar ungefär 5-6 projekt 
innan man märker de största delarna man måste tänka på.  

 
6.   Ungefär hur många timmar har ni lagt ner för att få det att fungera 

smidigt? 
 

Det är svårt att säga exakt i timmar. Det handlar som tidigare nämnt 
om ett visst antal projekt innan man lärt sig helt och hållet. Det är 
viktigt att testa och experimentera innan man visar det för kund. Det 
blir färre och färre timmar per projekt.  
 

7.   I vilka typer av projekt använder ni VR och varför (ombyggnationer, 
nybyggnationer, underhållsplaner, flerbostadshus, småhus mm)? 
 

I alla projekt. Vi använder det som ett ritverktyg. Eftersom vi 
använder Autocad Revit så är det ju en biprodukt. 
 

8.   Reflekterar ni utifrån gamla projekt angående de problem som har 
uppstått samt hur de hade kunnat undvikts? 

 
Det måste då vara en fullskalig projektering i 3D och VR av alla 
aktörer. Det är inte många som är där just nu. Den delen är inte helt 
utvecklad ännu men lär komma, dock lite längre fram. Det vi har 
gjort är att gå tillbaka och kontrollera håltagningar genom att ta in 
rörritningar och ventilationsritningar. Detta är heller ingen exakt 
vetenskap men har hittills visat positiva resultat. 
 

9.   Vilken utrustning har ni och varför just den? 
 

HTC-Vive som hårdvara. Det vi har hört är att den är bäst just nu. 
Men jag har svårt att säga exakt vad skillnaden är. Enscape som 
mjukvara används huvudsakligen när vi ska visa volymer men vi har 
också börjat i Lumion för att komma in lite mer på säljdelen. 
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10.  Vilka aktörer kan ta del av filen? 
 

Alla aktörer kör olika filer och programvaror. Eftersom vi som 
arkitekter ritar i Revit så måste filer konverteras då alla aktörer inte 
gör det. 
 

11.  Hur mycket extra tid per projekt lägger ni för att få det att fungera? 
 

Vi lägger inte mer än 3 timmar i extra tid på visualiseringar som 
oftast ej ger ekonomisk vinning. Tröskeln är att jobba i 3D som 
exempelvis Revit istället för att jobba i 2D-program. 

 
12.  Finns det projekt där ni valt bort VR som komplement, varför? 

 
Vi har det alltid som ett alternativ eftersom vi ritar och projekterar i 
Revit. Det gör att vi alltid har möjligheten att visa projekt i VR om vi 
vill det. 

 
13.  Hur har responsen sett ut från kunder vid användning av VR? 

 
Den är hundra. Alla kunder har blivit nöjda. Det har endast varit 
positiva reaktioner hittills. De får sig en annan upplevelse av 
produkten som de ska köpa. Kunder missuppfattar ibland att 
simuleringar kostar extra mycket. 
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BILAGA 3: Intervju NCC AB 

Intervju 
Examensarbete 
Patrik Karlsson, Oscar Larsson, Sebastian Widéen 
 
Gustav Olsson, VDC Developer, NCC 
 

1.   Vad ser du för potential för VR i byggbranschen inom de närmsta 5 
åren 
 
Den är satt. Det är det här man kan använda VR till. Det går mot kunder 
under projekteringen och kommer att användas till viss del i 
produktionen. Ser stor potential som användning till bygghandlingar. 
  

2.   Hur använder ni VR under projekteringsfasen och varför? 
 
Både mot kund och internt. Alla har möjlighet att testa det då det ligger i 
en gemensam fil som samtliga kan komma åt. Men det finns projekt där 
endast ledningen fick se VR-simuleringen. Under projekteringen har vi 
en färdig VR-station där vem som helst kan gå in och gå runt i modellen. 
Har även börjat få in det i produktionen, det svåra där är att få 
arbetarna att våga använda det.   
 

3.   Vilka problem stötte ni på när ni började använda VR? 
 
Tog lång tid att få fram modellen. Det svåra var att förstå hur 
programmet fungerade och hur man ändra material etc. i filen. 
Illamående var också ett problem som uppstod hos användaren, VR-
utrustningen som fanns då var inte tillräckligt utvecklad. Nu är det stora 
problemet att information försvinner vid import av olika filformat till VR-
simuleringen. 
 

4.   Vilka parametrar ser ni som viktiga att visa i era VR-simuleringar? 
 
Att kunderna får en bättre förståelse för slutprodukten. Det är viktigt att 
visa sånt som är svårt att förstå på 2D-ritningar för en oerfaren. 
Exempelvis läkare och sjuksköterskor ska få en känsla av hur 
arbetsplatsen kommer att se ut. Använder det i alla typer av projekt. 
Målet är att komma ifrån läsning av 2D-ritningar. 
 

  



Bilaga 3: sid2: (3) 
Karlsson, Larsson & Widéen 

5.   Hur såg inkörningsfasen ut när ni började använda VR?  
 
Vi började med många tester innan användningen blev på riktigt. 
Byggbranschen är väldigt långsam när det kommer till nya 
arbetsmetoder därmed tar det lite längre tid. Idag är det inkört så att det 
går att använda men det går fortfarande att utveckla och få fler 
arbetsområden för det. 
 

6.   Ungefär hur många timmar har ni lagt ner för att få det att fungera 
smidigt? 
 
I början blev det många timmar men idag tar det endast ett fåtal minuter. 
Nu är det mer frågan om vilket eller vilka programvaror vi ska satsa på 
för att samtliga ska kunna använda det på ett smidigt sätt. 
 

7.   I vilka typer av projekt använder ni VR och varför (ombyggnationer, 
nybyggnationer, underhållsplaner, flerbostadshus, småhus m.m)? 
 
Vi använder VR i alla typer av projekt. Sen finns det projekt där 
användningen av VR kan vara till större hjälp, exempelvis sjukhus och 
fängelse. Eftersom att det är så smidigt att framställa en VR-simulering 
finns det inga projekt där vi helt väljer bort det, om inte kunden själv vill 
det.  
 

8.   Reflekterar ni utifrån gamla projekt angående de problem som har 
uppstått samt hur de hade kunnat undvikts? 
 
Vi har sett många brister och krockar i VR-simuleringen innan 
produktionsstart. Eftersom att vi samordna alla ritningar ska vi i 3D-
modellen se om exempelvis en balk eller pelare är mitt i ett fönster. Vi 
ska inte behöva en visualiseringsmodell för att se sånt. 
 

9.   Vilken utrustning har ni och varför just den? 
 
Vi har allt som finns ute på marknaden. Vilka som är bäst är svårt att 
säga eftersom att det beror lite på när man ska använda det. Men 
generellt är HTC Vive mest lämpad. 
 

10.  Vilka aktörer kan ta del av filen? 
 
Alla som är inblandade i projektet. 

 
11.  Hur mycket extra tid per projekt lägger ni för att få det att fungera? 

 
Ingen extra tid, på fem minuter gör vi en VR-simulering. Det man gör är 
att man importerar filer som man har fått via mail eller liknande till en 
3D-modell. 
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12.  Finns det projekt där ni valt bort VR som komplement, varför? 
 
Ja, kan vara att just den avdelningen inte är mogen eller har kunskap om 
VR-användning. Kan också vara att aktörer inte levererar 3D-filer och 
därmed inte går att göra en VR-simulering. Frågan om VR ska användas 
i ett projekt kommer aldrig direkt upp utan det finns alltid tillgängligt.  

 
13.  Hur har responsen sett ut från kunder vid användning av VR? 

 
Den har varit jättebra. Jag tror att det säljer bättre i längden. En nöjd 
kund kommer oftast tillbaka. Frågan är om projekteringsföretag inte har 
råd att köpa in VR? För om de använder exempelvis Revit kommer VR-
simuleringen mer eller mindre på köpet.	  	  
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BILAGA 4: Intervju Strandudden AB 

Intervju 
Examensarbete 
Patrik Karlsson, Oscar Larsson, Sebastian Widéen 
 
Mikael & Annelie Eliasson, Strandudden AB 

 
1.   Vad ser du för potential för VR i byggbranschen inom de närmsta 5 

åren 
 
Det är helt avgörande. Ska man ha nya kunder så måste man hänga med 
i utvecklingen då den nya generationen som är uppväxta med datorspel 
kommer mer in i arbetslivet. Det ställer högre krav på hur 
visualiseringar görs. Dock kan utvecklingen gå långsammare för att 
byggbranschen är konservativ. Något som måste försvinna är åksjukan 
som kan uppstå i glasögonen samt byggbranschens introverta tänkande. 
  

2.   Hur använder ni VR under projekteringsfasen och varför? 
 
Vi använder VR-glasögon för att visa våra kunder våra hus och har i 
princip gjort det sedan vi började med det här projektet på Strandudden. 
Det finns många fördelar, bland annat att kunder kan se hur de vill 
designa sina hus både ut- och invändigt. Där gör VR stor nytta. Det kan 
dock bli problem just från att gå från arkitekt och använda VR till att gå 
in i själva byggandet och använda det i produktionen.  
 

3.   Vilka problem stötte ni på när ni började använda VR? 
 
Inga problem eller missförstånd, det är åksjukan som är problemet. Äldre 
personer blir ofta yra. Men dem sätter man på en snurrstol och så är det 
problemet löst. 
 

4.   Vilka parametrar ser ni som viktiga att visa i era VR-simuleringar? 
 
Att få till en ”aha”-upplevelse. För de som tittar på ritningar kan ofta 
inte läsa 2D-ritningar tillräckligt och då är det helhetsupplevelsen som 
är det viktiga. T.ex att kunna uppleva hur stort ett rum är osv. 
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5.   Hur såg inkörningsfasen ut när ni började använda VR?  
 
Folk provar glasögonen och sen tycker de det är kul att prova på någon 
nytt. Inkörningsfasen är snabb och vi hade ett företag i Makedonien som 
har utvecklat ett ”spel” som gör att det tog lite tid att få det som vi ville. 
 

6.   Ungefär hur många timmar har ni lagt ner för att få det att fungera 
smidigt? 
 
Det kan jag inte svara på då det inte är vi som gör det. Företaget i 
Makedonien skickar färdiga filer hit. Vi har installerat utrustningen, som 
tog några timmar och sedan har det varit klart för användning. De 
lägger dock många timmar innan han släpper produkten till oss. Vi har 
dock lagt ner mycket vikt på att välja rätt interiör och detaljer, allt för att 
få till en rätt känsla i husen 
 

7.   I vilka typer av projekt använder ni VR och varför (ombyggnationer, 
nybyggnationer, underhållsplaner, flerbostadshus, småhus m.m)? 
 
Vi bygger bara nya hus här och använder VR endast i detta projektet. 
Det är väldigt viktigt att använda VR i just detta fallet. Vi slipper bygga 
så kallade visningshus och kan på det viset spara både pengar och tid. 
Kunden kan ändra material efter hur de vill ha det och det går smidigt att 
se hur solen påverkar byggnaden och olika rum. 
 

8.   Reflekterar ni utifrån gamla projekt angående de problem som har 
uppstått samt hur de hade kunnat undvikts? 
 
Detta är det enda projektet vi haft och har därför inte stött på problem 
innan. 
 

9.   Vilken utrustning har ni och varför just den? 
 
HTC är ledande när det kommer till kvalité på glasögon, det finns för 
tillfället ingen som är i närheten av dom, det kommer dock mer 
konkurrens ju mer tekniken blir aktuell. 
 

10.  Vilka aktörer kan ta del av filen? 
 
Bara vi och de kunder som eventuellt ska köpa en lägenhet. 

 
11.  Hur mycket extra tid per projekt lägger ni för att få det att fungera? 

 
 Svårt att svara på, då det är företaget i Makedonien som gör jobbet 
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12.  Finns det projekt där ni valt bort VR som komplement, varför? 
 
Nej.  
 

13.  Hur har responsen sett ut från kunder vid användning av VR? 
 

Kunderna får ofta en ”aha”-upplevelse och blir överraskade över hur 
bra de kan se deras framtida lägenhet eller hus.	  
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BILAGA 5: Intervju AEC 

Intervju 
Examensarbete 
Patrik Karlsson, Oscar Larsson, Sebastian Widéen 
 
Jim Melin-Persson, AEC 
 
Följande punkter diskuterades på mötet: 
 

•   Revit Live som programvara	  
•   Enscape som programvara	  
•   Lumion som programvara	  
•   Olika material och dess funktioner i Revit	  
•   Storlek på rum vid användning av VR	  
•   Extra skärm som komplement för hjälp vid guidning	  
•   Materialbibliotek	  
•   Skillnaden mellan rendering från Revit till Enscape	  
•   Arbetssätt i Revit	  
•   Fördelar med de olika programvarorna	  
•   Belysning och skuggning i Revit	  
•   Skillnad på nytt och befintligt i materialval	  
•   Autodeskdokumentation av material	  
•   Panoramabilder i Enscape och Revit	  
•   Trinus-VR och Stingray	  
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