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Sammanfattning 

En liten del av alla företag som startas idag lyckas på marknaden och det finns 

behov av processer för produktutvecklingsföretag som fokuserar på test och 

utvärdering av produkter och koncept för att skapa en attraktiv slutprodukt. 

Produktutvecklingsföretag utforskar idag hur Virtual Reality (VR) kan användas 

inom designprocessen och vilka effekter det har på deras produkter, men det behövs 

forskning som ger stöd och påvisar nyttor åt företag som vill utnyttja denna teknik 

vilket leder till den här litteraturstudiens frågeställning: 

RQ: Hur kan Virtual Reality användas som ett integrerat verktyg inom 

produktutveckling och hur påverkar detta designprocessen? 

Tre respondenter på tre olika företag i närheten av Stockholm med koppling till VR 

och produktutveckling intervjuades och efter analys framställdes ett resultat som 

lyfter fram intressanta områden med koppling till designprocessen och hur 

delprocesser kan påverkas om VR integreras som ett verktyg. Studien diskuterar hur 

användare blir immersed i VR-simulationer och hur denna upplevelse kan agera som 

medlare för att underlätta kommunikation mellan exempelvis designer och kund. 

Viktiga slutsatser från studiens resultat är att VR som ett integrerat verktyg har 

potential att effektivisera befintliga, eller skapa nya, arbetsprocesser för 

produktutvecklingsföretag samt ge designers nya synvinklar på produkter och 

djupare insikt om användarbehov. Dagens avancerade utrustning kan skapa 

verklighetstrogna miljöer vilket möjliggör virtuella utrymmen för nyanserade tester 

och valideringar av virtuella prototyper i samband med användare. Testmiljöer och 

scenarion som inte kan sättas upp i verkligheten på grund av kostnad, risker eller 

andra begränsningar kan byggas upp virtuellt vilket kan spara tid och pengar för 

företag. För att fler företag ska vilja investera i VR behöver användarvänlighet och 

användarbarhet förbättras genom att bland annat integrera programvara för VR med 

befintliga design- och modelleringsprogram för att underlätta implementering av 

VR. För att skapa möjlighet till globalt kollaborativt arbete genom virtuella team 

arbetande inne i VR-simulationer måste dagens hårdvara och utrustning förbättras. 

Företag som vill integrera VR som ett verktyg i interna arbetsprocesser bör hålla ett 

öppet förhållningssätt till hur tekniken kan förändra, förbättra eller omforma 

befintliga processer och utforska vilken nytta VR kan ha för de unika arbetssätt som 

definierar företaget idag. 

För fortsatt forskning inom området föreslås fokus på ledande biltillverkare som 

idag använder VR som ett integrerat verktyg inom produktutveckling och den 

praktiska erfarenhet som kommit av detta arbete kan vara en källa till data. 

Nyckelord: VR, Virtual Reality, integrerad produktutveckling, design, verktyg, 

designprocess, användarinvolvering, virtuella team, kollaborativt arbete  

 



Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett kandidatexamensarbete inom Integrerad 

Produktutveckling som utfördes på Kungliga Tekniska Högskolan vårterminen 

2018. Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie där företag intervjuades angående 

ämnet VR inom produktutveckling. Ämnet valdes på grund av intresse av ny teknik 

och dess användningsområden och en vilja att förbättra dagens arbete inom design 

och produktframtagning. 

Jag vill tacka projektkursens handledare, Gunilla Ölundh Sandström och Ingrid 

Kihlander som har väglett och instruerat arbetssättet för studien genom 

föreläsningar, seminarium och rådgivning. Vidare vill jag rikta ett stort tack till de 

respondenter som ställt upp i studien för intressanta intervjuer och givande samtal. 

Jag vill även tacka kurskamrater diskussion och opponering på mitt arbete, det har 

hjälpt mig förbättra denna rapport. 

Martin Holmqvist 

Stockholm, maj 2018 



Nomenklatur 

Här förklaras begrepp som används i rapporten. 

Virtual Reality (VR) En datorsimulerad virtuell verklighet 

som upplevs med hjälp av VR-

utrustning som VR-glasögon. 

 

Virtuell Prototyp (VP) En virtuell modell av en prototyp. 

 

Computer Aided Design (CAD) Begreppet används med avseende på 

digital design med hjälp av 

datorprogram för modellering. 

 

R&D En avdelning på företag som arbetar 

inom området Research and 

Development. 

 

Virtuella Team (VT) Begreppet används med avseende på ett 

team av medarbetare som arbetar och 

interagerar i en virtuell värld. 

 

VR-Simulation En datorgenererad virtuell imitation av 

den verkliga världen eller annan miljö 

som önskas för att upplevas med hjälp 

av VR. 

  

Avatar Begreppet används med avseende på en 

visuell representation av en person i 

form av en virtuell gestalt. 

 

Approach Ansats eller tillvägagångssätt. 

  

Participatory Design (PD) Designapproach till som syftar att 

involvera alla parter i designprocessen. 
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1. Inledning 

Nedan presenteras studiens bakgrund samt syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

I sökandet efter marknadsledande produkter har många företag en tendens 

introducera produktlösningar på marknaden bara för att se om det finns ett behov för 

produkten överhuvudtaget (Beckman och Barry, 2007). Det finns behov av 

processer för produktutvecklingsföretag som fokuserar på test och utvärdering av 

produkter eller idéer till produktkoncept för att undvika denna approach till 

produktdesign. Det är även känt att vid identifiering av vilka nya funktioner en 

produkt bör uppfylla behöver företag förstå marknadens och användarens behov. Att 

uppfylla en användares ”wish list” är en viktig del vid utveckling av nya produkter 

(Cooper och Kleinschmidt, 1987). En produktdesigner behöver alltså lägga fokus på 

produktens funktion och syfte gentemot användarens behov och bör använda sig 

utav processer som underlättar utvärderingen av produktkoncept. En miljö där 

produkten kan utvärderas och testas på ett relevant sätt är en verklighetstrogen miljö 

och modern teknik kan utnyttjas för detta ändamål.  

Virtual Reality (VR), eller virtuell verklighet har fascinerat människan sedan många 

år tillbaka och är en omtalad teknik som legat i skymundan för praktiska nyttor 

under en stor del av tiden sedan tekniken upptäcktes för första gången. Utrustningen 

som funnits för att uppleva VR har länge varit otymplig och föga lämpad för att 

integreras och användas praktiskt inom industri och andra områden. Det är på senare 

år hårdvara och prestanda har förbättrats vilket medfört användarvänlig utrustning 

på grund av mindre och effektivare komponenter till en lägre kostnad. 

Spelbranschen har drivit på denna utveckling i underhållningssyfte och med dagens 

avancerade programvara och utrustning kan väldigt verklighetstrogna virtuella 

miljöer simuleras. Men denna utveckling är troligen fortfarande i ett tidigt skede, 

detta talar för att andra aktörer på marknaden bör studera hur de kan utnyttja 

tekniken inom andra områden som inom några år kan ha potential att vara mycket 

kraftfullare än idag. 

Virtuella prototyper (VP) används idag av företag inom produktutveckling i stor 

omfattning och skapas genom datorprogram för design och modellering. Företag kan 

studera en produkts egenskaper snabbare och billigare genom att skapa VP med 

hjälp av Computer Aided Design (CAD) där VP även används för visualisering av 

produktkonceptet mot kund t.ex. Modeller i program som dessa är ofta 

tredimensionella men visualiseringen av dem är vanligtvis bara en bild i slutändan 

vilket är en tvådimensionell presentation. VR har potential att förändra designarbetet 

genom kraftfullare visualisering och som ett verktyg i den kreativa designprocessen. 

Förutom att testa virtuella modeller i en simulerad miljö som motsvarar den verkliga 

miljön där produkten används kan produktdesigners eventuellt utöka förståelsen för 

användarens behov genom att utsätta testanvändare för scenarion där en tänkt 
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produkt kan användas. Användare kan studeras effektivt i den virtuella världen 

istället för den verkliga vilket kan utnyttjas för att optimera designprocessen. 

Produktutvecklingsföretag utforskar idag hur VR kan användas inom 

designprocessen och vilka effekter det har på deras produkter, men det behövs 

forskning som ger stöd och påvisar nyttor åt företag som vill utnyttja denna teknik. 

För att få nya aktörer villiga att investera resurser i en ny teknik som VR krävs 

studier som undersöker hur ett företags designprocess påverkas när VR integreras 

som ett verktyg och vilka nyttor tekniken har för designers. 

1.2 Syfte 

På grund av bristande forskning inom området undersöker denna studie hur VR kan 

användas som ett integrerat verktyg inom produktutveckling och vilka fördelar och 

nackdelar som identifierats idag för att ge företag vägledning för integrering av VR i 

produktutvecklingsprocesser. 

1.3 Frågeställning 

RQ: Hur kan Virtual Reality användas som ett integrerat verktyg inom 

produktutveckling och hur påverkar detta designprocessen? 
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2. Teori 

Följande avsnitt presenterar studiens teoretiska referensram. 

En liten del av alla företag som startas idag lyckas på marknaden. 80 % av nya 

företag misslyckas inom tre år och 99 % av idéer som presenteras till investerare får 

nedslag (David Feinleib, 2012). På dagens marknad är det hög konkurrens och större 

marknadsledande företag med inarbetade processer och många medarbetare med 

lång erfarenhet och hög kompetens är förstås en tuff utmaning för nya företag. Detta 

är dock allmänt känt och leder naturligt till frågan varför så många nya företag ändå 

går vidare i utveckling av produkter för att sedan misslyckas. För att nya produkter 

ska lyckas behöver ett företag erbjuda något nytt till användaren och lägga fokus på 

användarens behov vid design av produktens funktioner (Cooper och Kleinschmidt, 

1987; Angelmar, 1990). Trots detta är alltför få företag villiga att lägga ned projekt 

och skapar därmed produkter som marknaden inte vill ha. Mycket forskning har 

gjorts och funnits tillgänglig sedan många år tillbaka där dessa problem lyfts fram. 

Att företag fortsätter misslyckas i stor utsträckning kan bero på att verktyg eller 

metoder saknas för att med säkerhet förstå användarens behov och förhållningssätt 

till olika typer av produkter. En gemensam bild av värderingar och förhållningssätt 

måste delas mellan användare och designer eller utvecklare för att möjliggöra 

effektiv kommunikation och undvika missförstånd (Jansson och Olsson, 2004). Nya 

metoder och verktyg måste utforskas och tas fram för att underlätta 

kommunikationen och öka förståelsen när en produkt utvecklas och därigenom 

förbättra designprocessen för nya företag och förtydliga syftet med produkten.  

2.1 Participatory Design 

Området Participatory Design (PD), är en approach till produktdesign som syftar att 

involvera alla parter i designprocessen och däribland användaren. I en tidigare studie 

som fokuserar på PD i samband med VR uttrycker författarna att det behövs fler 

verktyg som snabbt låter designers avsikter nå användare som i sin tur kan validera 

och ge feedback tillbaka till designers och att VR kan användas för att lösa detta 

(Bruno och Mazzapuppa, 2010). I studien uttrycks även att VP i samband med VR 

kan ersätta fysiska prototyper och på så sätt minska kostnader och time-to-market. 

VR kan alltså vara ett kraftfullt verktyg för att effektivisera designprocessen och 

skapa slutprodukter som är attraktiva på marknaden.  

2.2 Virtual Reality 

Med industri och produktutveckling som exempel kan VR beskrivas som en 

datorgenererad, tredimensionell virtuell verklighet där en ingenjör kan interagera 

med och manipulera realistiska representationer av en produkt i realtid (Ma, Fan, 

Gausemeier, Grafe, 2009). I boken förklarar även författarna att när ingenjören 

interagerar med produkten måste någon form av handkontroll eller handske 

användas som låter simulationen veta vad ingenjören vill göra. Samtidigt måste 

positionen för handkontrollen och annan utrustning, exempelvis VR-glasögon, som 

ingenjören bär hela tiden uppdateras när denne navigerar i det tredimensionella 
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utrymmet. På detta vis kan simulationen visa ett rumsperspektiv som känns naturligt 

för ingenjören och ger en känsla av att den virtuella miljön är en värld som kan 

utforskas på samma vis som i verkligheten. När en VR-station byggs upp definieras 

ofta en fri yta i verkligheten som exempelvis kan begränsas inom ett rum där 

simulationen måste ta hänsyn till väggar och andra fysiska hinder där en användare 

inte kan röra sig fritt. Inne i simulationen kan sedan virtuella föremål som 

exempelvis en VP placeras i det tredimensionella rummet och en användare kan röra 

sig inom det begränsade området och interagera med VP. En sådan virtuell miljö 

öppnar upp dörrar för ett nytt sätt att arbeta med produktdesign och hur team av 

designers samarbetar i projekt.  

2.3 Kollaborativt arbete 

Företag utför arbete globalt i allt större utsträckning idag än tidigare och 

informationsteknik låter idag företag kollaborera på hög nivå även om olika 

avdelningar är utspridda globalt. Tidigare forskning har visat att organisationer där 

multifunktionella team som innehåller medlemmar med kompletterande kompetens 

skapar produkter som lyckas på marknaden (Cooper och Kleinschmidt, 1995). Om 

ett företag vill ligga i framkant på morgondagens marknad kan nya metoder och 

processer för att effektivisera det globala arbetet vara en viktig punkt för förbättring. 

Ett företags olika avdelningar som exempelvis produktion eller R&D kan ofta 

befinna sig på olika platser geografiskt för att minska kostnader och utnyttja 

kompetens inom specifika områden. För att utnyttja all kompetens som kan vara 

utspridd globalt kan VR vara nyckeln. I de sammanhang medarbetare inte kan 

kommunicera face-to-face och arbeta tillsammans med en fysisk produkt kan denna 

situation istället simuleras som en virtuell miljö och den geografiska barriären 

mellan designteams kan överkommas. Tidigare studier har gjort som fokuserar på 

detta område och dessa typer av team kallas i vissa studier virtuella team (VT). 

2.4 Virtuella team 

VT har inom tidigare forskning definierats såhär:” Virtual teams are groups of 

geographically and/or organizationally dispersed co-workers that are assembled 

using a combination of telecommunications and information technologies to 

accomplish an organizational task” (Townsend, DeMarie, Hendrickson, 1998). Inom 

området produktutveckling kan VT vara team av produktdesigners som arbetar 

kollaborativt i VR simulationer för att efterlikna en arbetsmiljö där medarbetare kan 

se och interagera med varandra och produkten fysiskt. Denna typ av arbetssätt har 

potential att föra projektets merarbetare närmare varandra och förbättra 

kommunikation som annars hade utförts via exempelvis e-mail, telefon- eller 

videosamtal där bilder och exempelvis modellfiler behöver skickas fram och 

tillbaka. Denna typ av kommunikation tar tid och skapar mer utrymme för 

missförstånd när de inblandade istället kan kommunicera i realtid i den virtuella 

miljön. Forskning har visat att VT som arbetar i en virtuell miljö kan nå samma nivå 

och kvalité i process, resultat och beslutstagande som teams arbetande face-to-face 

och att organisationer som tränar och utbildar sina medarbetare ordentligt kan 
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utnyttja VT utan att negativt påverka beslutstagande eller slutresultatet (Pridmore 

och Phillips-Wren, 2011). Dock finns för lite forskning som visar hur väl denna typ 

av arbetssätt fungerar i praktiken och idéer som kommer med ny teknik kan ofta se 

väldigt bra ut från en teoretisk synvinkel medan problem uppkommer utav 

tillämpningen i praktiken. Hur VT fungerar i samband med VR inom 

produktutveckling behöver studeras och utforskas i praktiska sammanhang. De 

processer som företag använder idag kanske inte är lämpliga för integrering av VR 

och företag kan behöva arbeta för att skapa nya arbetssätt som är bättre anpassade 

till VR och arbete genom VT. Pridmore och Phillips-Wren tar i samma studie även 

upp att för att lyckas med implementering av VT i virtuella miljöer behöver företag 

ta hänsyn till den tid som behövs för att ett team ska bli bekvämt i den nya 

arbetsmiljön på grund av sociala och tekniska problem som kan uppkomma av 

ovana. Denna aspekt går in i arbetet med VR överhuvudtaget och skapar problem för 

studier som försöker analysera arbete med hjälp av VR eftersom tekniken är relativt 

ny och framförallt det praktiska användandet av den inom industri och 

produktdesign. Detta gör även att de studier som gjorts för exempelvis tjugo år 

sedan eller kanske endast tre år sedan måste ifrågasättas då tekniken och 

utrustningen hela tiden förbättras men även användares tekniska kunskaper, 

förmågor och vanor. Äldre studier kan ha identifierat problemområden som hade 

stor inverkan på resultat när studien utfördes men som idag inte är lika väsentliga 

eller har någon inverkan alls. 

2.5 Att vara immersed 

Att vara immersed i något kan beskrivas som att vara uppslukad i den miljö som 

upplevs genom konstant perceptuell stimulans (Witmer och Singer, 1998). VR 

skapar en sådan miljö för en användare vilket påverkar hur något upplevs. Även en 

person som inte testat VR kan tänka sig att upplevelsen är annorlunda från att 

exempelvis titta på en bild av en produkt än att se den som en VP i en simulation. 

Detta eftersom man som användare faktiskt får känslan att man håller produkten i 

handen eller att den står bredvid. Det kan dock vara svårt att definiera exakt vilka 

fördelar som VR erbjuder genom denna upplevelse.  

2.6 VR inom industri och produktutveckling idag 

Under de senaste åren har VR som teknik gått från att vara omtalat inom forskning 

till att faktiskt användas inom industri och produktutveckling (Ma, Fan, Gausemeier, 

Grafe, 2009). Men trots detta är studier som visar faktiska exempel och som lyfter 

praktiska erfarenheter från VR:s användning inom produktutveckling är svåra att 

hitta. Vilka effekter VR har på designprocessen idag och vilka metoder och 

förändrade arbetssätt som kommit av denna integrering av teknik finns det få 

exempel på.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens arbetsgång och motivering för val av metod, 

organisation och respondenter. 

3.1 Litteraturstudie 

Studien följde en arbetsgång för kvalitativ forskning och inleddes med en 

litteraturstudie vars syfte var att skapa en bild över dagens kunskapsläge och studera 

teorier samt begrepp som diskuteras inom ämnet. Detta lägger grunden för arbetets 

teoretiska referensram och ger studien en platå att utgå ifrån för att hitta nya 

kopplingar inom ämnet. Sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes med hjälp av 

databasen KTHB Primo och Google Scholar. Artiklar som undersökt och diskuterar 

VR i koppling med produktutveckling stod i fokus men även tongivande forskning 

för produktutveckling och dess processer undersöktes. Både äldre och nyare studier 

eftersöktes eftersom många nya studier som undersöker VR grundar sig i äldre 

forskning men har även kommit med ny kunskap och nya typer av studier som 

tidigare forskning inte kunnat genomföra på grund av hur snabbt framåt tekniken 

och utrustningen som VR använder går. 

3.2 Val av respondenter 

Studien fokuserade på företag inom Stockholmsområdet som antingen var 

produktutvecklingsföretag som använt VR i sin produktframtagningsprocess eller 

företag som skapar lösningar i form av VR-verktyg åt produktutvecklingsföretag. 

Målet var att utföra intervjuer på minst tre olika typer av företag som uppfyller 

ovanstående med respondenter som arbetat i projekt där VR har använts som ett 

verktyg eller som arbetar med VR på andra sätt. Respondenten behövde kunna ge en 

överblick på företagets arbetsprocesser och dela med sig av sina unika erfarenheter 

angående VR inom produktframtagning och vilka fördelar och nackdelar 

respondenten upplevt i tidigare projekt. Dessa erfarenheter kan sedan jämföras för 

att identifiera kopplingar inom ämnet. 

3.3 Intervjustudie 

Utifrån problematisering och frågeställning byggdes en intervjuguide upp, se bilaga 

1. Intervjun var semistrukturerad för att skapa en halvöppen dialog som lämnade 

utrymme för respektive företag och respondents erfarenheter inom ämnet. Tre 

intervjuer utfördes öga mot öga på plats hos tre olika företag med koppling till VR 

och produktutveckling med en respondent från respektive företag. Tabell 1 ger en 

överblick över intervjuerna och respondenters yrkesroll. Två av företagen bad om att 

vara anonyma i studien medan Animech bad om att inte vara det, se Tabell 1 för hur 

företagen och respektive respondent benämns i rapporten.  

Tabell 1. Sammanfattning av intervjuer 

Företag Respondent Yrkesroll Datum Intervjutid (min) 

Animech Person A Design Manager 2018-03-23 44:02 

Företag B Person B Produktmarknadschef 2018-03-13 52:37 

Företag C Person C Direktör för affärsutveckling 2018-03-28 59:10 
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För att förstå hur integrering av VR har påverkat de olika företagen och deras kunder 

tar intervjuguiden upp frågor om företagens arbetsprocesser, vilken typ av produkt 

eller tjänst de levererar och till vilken typ av kund. Övergången till hur VR kommer 

in i dessa processer blir sedan naturlig vilket gör resultatet lättare att följa. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades, respektive transkription skickades 

till respondenten så att denne eller annan ansvarig medarbetare kunde kontrollera 

intervjuns resultat och ändra uttalanden, rätta missuppfattningar eller lägga till 

något. Respondenter och företaget informerades om att all data som lämnas för 

studien är frivillig och publiceras bara efter godkännande från företaget i fråga. 

3.4 Analys av resultat 

De transkriberade intervjuerna var grunden till studiens resultat och 

transkriptionerna behandlades enligt metod erhållen från handledare för studien. 

Varje transkription lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild av 

företaget och respondentens syn och erfarenheter på ämnet. Sedan markerades 

nyckelord och viktiga stycken som delades in efter teman som beskriver vad 

innehållet handlar om. Dessa teman skapade resultatets underkategorier och 

intervjuernas innehåll delades sedan in under dessa underkategorier för att ge en 

tydligare resultatbild och underlätta analysen. 

3.5 Metoddiskussion 

I studiens tidiga skede var tanken att studiens frågeställning och syfte skulle 

fokusera på användarinvolvering med VR som verktyg för 

produktutvecklingsföretag. Artiklar inom produktutveckling studerades som tog upp 

behovsidentifiering och kommunikation mellan användare och produktdesigner. Få 

artiklar hittades som studerade hur VR kunde vara bryggan för en ny nivå av 

kommunikation och förståelse mellan användare och produktdesigner och därav 

fokuserade studiens tidiga arbete på detta område. Efter inledande kontakt med 

företag insågs dock att denna studies resurser inte skulle räcka till för att hitta 

företag som passade för studiens område och även hade tid att ställa upp inom denna 

studies tidsram. Från detta formulerades en bredare frågeställning som möjliggjorde 

att flera typer av företag och respondenter kunde intervjuas och tillät dessa att förse 

studien med unika erfarenheter som sedan kunde jämföras med varandra och teori 

för att identifiera viktiga aspekter när VR integreras och används av 

produktutvecklingsföretag. Med mer tid för kontakt med specifika företag och 

förberedande arbete hade en mer fokuserad studie kunnat utföras för att vidare 

undersöka teorier och kopplingar som gjorts inom ämnet. Men strategin att utföra en 

bred undersökning av ämnet var effektiv för denna studie och dess tidsram. Detta 

lyfte fram respektive respondents unika erfarenheter och gav nyanserat 

intervjuresultat trots en relativt svag förberedande undersökning av området. Att 

även intervjua olika yrkesroller från företagen resulterade i unika synvinklar på 

ämnet. 
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I litteraturstudien och vid ytterligare kontakt med företag insågs även att vissa typer 

av företag har skapat intressanta testmiljöer för att utforska användandet av VR 

inom produktutveckling men håller sitt arbete delvis stängt för omvärlden. Detta 

medför ytterligare problem för studier av denna typ eftersom företag inte vill dela 

med sig av de erfarenheter som kommit av arbetet på grund av konkurrensen på 

marknaden. 
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4. Resultat 

Studiens resultat inleds med ett avsnitt som ger överblick över de tre företagens 

arbetsprocesser och kunder samt vilka typer av produkter eller tjänster de arbetar 

med. Sedan följer intervjuresultat indelat efter identifierade underkategorier inom 

området. 

4.1 Företagens arbetsprocesser 

En sammanfattning av företagen och deras förhållande till VR i samband med kund 

visas i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av företagen i studien 

Företag Typ av produkt/tjänst Kunder Användning av VR 

Animech Visualiseringsverktyg, 
konsultering 

Professionella Skapar VR tjänster åt kund 

Företag B VR utrustning, hårdvara 
och programvara 

Professionella Säljer VR utrustning och samarbetar 
med kund för integrering av VR 

Företag C Utomhusprodukter Professionella och 
privatpersoner 

Använder VR vid intern utveckling av 
produkter och för visualisering mot kund 

 

4.1.1 Animech 

Animech har haft kunder som General Electric, Volkswagen, SKF och Elfa. De har 

tagit fram verktyg för intern och extern visualisering av produkter och tjänster åt 

deras företagskunder. Detta har bland annat hjälpt dessa företag att komma närmare 

kunden och skapa en innovativ och anpassad säljprocess som utnyttjar VR för 

visualisering. 

”Både Volkswagen men även andra kunder har sett behovet av att uppleva något 

som inte finns än, men hur ska man uppleva det? Det går att titta på en fysisk modell 

till exempel, men får man en känsla för hur den är?” 

- Person A 

4.1.2 Företag B 

Företag B har sedan många år tillbaka arbetat nära med företagskunder och i 

samarbete med mjukvaruleverantörer för att hitta nyttan av VR i arbetsprocesser och 

driva kundnyttan framåt. Genom unika innovationer för deras arbetsstationer och 

VR utrustning strävar företag B efter att skapa den bästa möjliga totalupplevelsen.  

”Ambitionen är att skapa den bästa totalupplevelsen för professionella kunder att 

kunna använda bland annat VR-teknik för design- och utvecklingsarbete.” 

- Person B 

4.1.3 Företag C 

Företag C arbetar inom marknaden för utomhusprodukter och har lång erfarenhet av 

produktframtagning. De skapar bland annat handhållna verktyg åt professionella 

kunder eller privata användare och har bland annat använt VR för visualisering av 
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lösningar åt kund i vissa projekt. Person C uttrycker att VR är något som ofta 

kommer på tal mellan medarbetare inom företaget och specifika 

produktframtagningsprojekt men att tekniken inte använts i någon större 

utsträckning ännu. När VR använts har inom ett projekt har det berott av 

projektmedlemmars intresse och engagemang gällande VR som teknik och inga 

definierade arbetsprocesser som använder VR är självklara för företag C.  

Person C klargjorde efter kontroll av intervjuresultat att de uttalanden och åsikter 

som uttrycktes under intervju inte var företag C:s åsikter utan respondentens egna 

erfarenheter från arbete med VR inom produktutveckling på flera olika företag. 

Person C var vid intervju anställd på företag C men hade endast arbetat där en 

kortare tid och därmed inte hunnit sätta sig in helt i de specifika processer som 

användes inom företag C vilket medför att resultatet från intervjun inte 

nödvändigtvis speglar vad företag C står för utan just de erfarenheter person C har 

tagit med sig från arbete med VR. Person C har dock även arbetat i samband med 

företag C tidigare innan anställning. 

4.2 Upplevelse 

Att uppleva en virtuell värld istället för att exempelvis betrakta en bild är 

förmodligen den viktigaste funktionen med VR. Studiens respondenter upplevde 

svårigheter med att uttrycka exakt vilka positiva effekter en upplevelse ger i 

jämförelse med att titta på en bild, men alla är överens om att känslan som fås i VR 

ger en annan typ av nyanserat intryck.  

”Fördelen där är att du får en annan känsla i arbetet. Jag tror att man kan 

effektivisera design- och utvecklingsarbete ganska mycket genom att jobba på det 

sättet.” 

- Person B 

Som tidigare nämnts har företag B som mål att skapa den bästa totalupplevelsen i 

VR för sina kunder och för att lyckas med detta måste de ha flera aspekter i åtanke. 

Utrustningen ska vara lätthanterlig, kännas naturlig och ge ljus- och ljudintryck som 

stämmer överens med vad en människa är van att utsättas för i den verkliga världen 

om simulationen ska vara verklighetstrogen. I andra typer av simulationer kan det 

vara fördelaktigt att skapa orealistiska intryck för att förstärka en annan typ av 

upplevelse. 

Person A uttryckte att det är stor skillnad att titta på en bild och att faktiskt uppleva 

något i 1:1 skala. Animech har sett positiva effekter av VR som 

visualiseringsverktyg i olika delar av produktutvecklingsprocessen och har bland 

annat byggt VR-verktyg för att låta kunder uppleva anpassade konfigureringar av 

produkter i försäljnings fasen.  

”Det är känslan man vill komma åt och det lyckas man relativt bra med i VR.” 

- Person A 
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Genom att skapa en visualisering i VR av produkten som deras kund ville sälja såg 

företag A en ökad försäljning av tilläggsfunktioner hos kunden eftersom användare 

som testade simulationen faktiskt fick uppleva funktionerna som produkten erbjöd. 

Användare hade sedan svårt att backa tillbaka till endast produktens 

standardfunktioner och valde oftare att köpa tilläggsfunktioner. 

4.2.1 Använda/utnyttja fler sinnen 

VR är nästa nivå för att medla känslor och miljöer där en person kan gå från att vara 

en betraktare av bilder till att bli immersed, alltså uppslukad, av en miljö.  

”Det är ju skillnaden mellan att titta på en stillbild och att vara immersed i något, 

det blir en helt annan upplevelse.” 

- Person C 

Människan och våra sinnen är anpassade att ta in omgivningen som den ser ut i den 

verkliga världen och VR kan imitera detta. En väl simulerad VR miljö kan bete sig 

väldigt verklighetstroget och medger att fler sinnen kan användas för att studera och 

analysera en situation eller en produkt som inte finns att uppleva i verkligheten. Att 

presentera en produkt för kund i VR kan också skapa en engagerande upplevelse. 

”Vill man presentera något på ett maffigt sätt och få folk att känna sig immersed, då 

kan nog VR vara väldigt bra tror jag, just för att showcase:a en produkt också.” 

- Person C 

4.3 Integration 

För att VR ska bli enklare och mer naturligt att använda för företag idag behöver 

tekniken integreras i befintlig programvara inom design- och 

produktutvecklingsarbete.  

4.3.1 Användbarhet och användarvänlighet 

För att fler företag ska vilja satsa på integrering av en ny teknik som VR krävs 

programvara och funktionalitet som gör övergången smidig med tydliga funktionella 

förbättringar på kort sikt. Studiens respondenter uttrycker att VR som teknik är i en 

övergångsfas och börjar bli alltmer användarvänlig. 

”Om några år kommer inte du och jag sitta och prata om att VR är en isolerad 

teknik utan det kommer vara en integrerad del i design och utvecklingsarbete... det 

är ett visualiseringsverktyg!” 

- Person B 

4.3.2 Användningsområden 

Företag är intresserade av VR som teknik men söker efter vilken nytta VR har inom 

olika områden eller processer. Person A och person C uttrycker att VR har varit och 

fortfarande är lite utav en gimmick och för att tas på allvar väntar företag på att 

tekniken ska bli mer beprövad och dess positiva effekter mer framträdande. Alla 
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respondenter uttrycker att potentialen för VR är stor och det kan vara svårt att 

förutspå hur tekniken kommer att användas om några år.  

4.4 Kollaboration 

Med hjälp av VR kan designteams arbeta nära varandra virtuellt oavsett var de 

befinner sig i världen. Om en virtuell testmiljö sätts upp är ett av målen för 

framtiden att kunna se och interagera med varandra i denna miljö för att studera och 

testa VP samt göra förändringar på dessa i realtid. Denna typ av arbetssätt efterliknar 

en verklig arbetsmiljö där flera designers eller medarbetare med olika kompetens 

befinner sig i samma rum och har en fysisk prototyp att arbeta med tillsammans. 

Förutom fördelen att en sådan simulerad arbetsmiljö kan sättas upp i VR oberoende 

av var den medverkande personalen befinner sig kan även ledtider för förändringar 

av prototypen minskas eller elimineras. Med integrerad programvara som hanterar 

kommunikation mellan befintliga modellprogram till en VR simulering kan ett 

samverkande team effektivt testa många olika konfigureringar och idéer i realtid 

samt ta beslut snabbare för att gå vidare i processen. 

”Det är något som är på ett väldigt tidigt stadium men exempel på det är ju t.ex. 

produktutveckling, designarbete i ett projekt. Man är flera konstruktörer som är 

inne i simuleringen och både tittar på, interagerar och gör designförändringar i 

realtid tillsammans. På samma gång kan man även se varandra i simulationen. I 

dagsläget är det här väldigt mycket på forskningsstadiet men det är någonting som 

vi ser kommer att komma." 

- Person B 

Person B anser att denna typ av delad virtuell upplevelse som underlättar 

kollaborativt arbete mellan designteams världen över kommer vara ett kraftfullt 

arbetssätt i framtiden och i programvara som företag B levererar finns funktionalitet 

för samarbete och kollaboration som tillåter gemensamt arbete i realtid. Exempelvis 

kan flera designers arbeta på samma modell i ett designprogram och företag B ser 

VR som en utveckling på det konceptet. 

”Om man ser det konceptet i utveckling skulle det vara att man också ser varandra 

virtuellt som avatarer eller som faktiska människor som interagerar i en VR-miljö 

med hjälp av VR hjälmar och då få en mer interaktiv upplevelse av det man arbetar 

med.” 

- Person B 

Teoretiskt sett kan de som arbetar kollaborativt i en virtuell miljö befinna sig vart 

som helst geografiskt men person B menar att det är mycket som ska till för att det 

ska fungera, exempelvis ställs höga krav på hårdvara och dataöverföring för att 

skapa en bra virtuell totalupplevelse. 
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4.5 Simulering 

Eftersom VR tillåter att verkliga världens fysiska regler och begränsningar kan 

kontrolleras och styras om efter tycke ges stora möjligheter och en frihet att utforska 

miljöer som inte kan upplevas i verkligheten. Med denna frihet finns teoretiskt sätt 

obegränsade möjligheter att simulera farliga eller outforskade miljöer med scenarion 

som inte kan eller bör sättas upp i verkligheten.  

”Det kan vara allt från att simulera brand- och rökutveckling och träna personal i 

att evakuera byggnader eller andra komplexa procedurer som t.ex. utbildning av 

militär personal, brandkår eller polis. Väldigt konkreta arbetsuppgifter som 

antingen är farliga, dyra eller komplexa att genomföra kan man simulera väldigt 

mycket av i VR istället för att spara kostnader.” 

- Person B 

I en simulation elimineras konsekvenser och risker som finns i verkligheten och 

stora besparingar kan göras genom simuleringar. Vid produkttester i sådana miljöer 

kan problemet istället vara att rama in syftet med simulationen och skapa en smart 

testmiljö som hindrar användaren från att bli distraherad av annat i simulationen 

eller upplevelsen i sig. Person A hade upplevt detta problem när användare testat 

VR. 

”Hur undviker vi att folk som testar VR bara jonglerar med grejer, kastar runt 

saker? För det är ju det folk tycker är kul, så det gäller att bygga in smart 

funktionalitet.” 

- Person A 

4.5.1 Fail Faster 

Genom att simulera något som inte finns ännu kan produktkoncept och idéer testas i 

en verklighetstrogen virtuell miljö trots att ingen fysisk prototyp finns ännu med 

hjälp av VP och en väl konstruerad simulation. En VP kan analyseras genom att 

exempelvis utsättas för ett virtuellt scenario designat för att testa produktens 

funktion i en verklig situation där den är tänkt att användas. VR kan på så sätt vara 

ett verktyg för designers eftersom de kan identifiera nackdelar i konceptet eller 

andra designfel tidigare i processen. Detta ger företag trygghet att fatta beslut 

snabbare och hjälper dem försäkra sig om att en produktidé är värd att satsa på. 

”Man kan testa praktiska moment och det är ett billigt sätt att skapa prototyper 

snabbt. Ja menar den här klassiska fail faster blir ännu viktigare idag och även om 

tillverkningsprocesserna också förfinas vill man kanske skapa en prototyp av ett 

ännu tidigare koncept innan man går till tillverkning.” 

- Person A 
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4.6 Kommunikation 

För att ta fram lyckade produkter behöver designers förstå den framtida användaren 

och marknadens behov. 

”Det är otroligt viktigt med kundfeedback. Det är tidskrävande, det kostar pengar... 

men det är jätteviktigt.” 

- Person B 

Kommunikation mellan designer och kund eller användare samt kommunikation 

mellan medarbetare med olika kompetens är onekligen en viktig del i arbetet att 

skapa en relevant produkt. VR har potential att användas som ett verktyg för att öka 

förståelsen mellan designer och användare, bridge the gap. Om alla medverkande 

talar samma språk kan fel och misstolkningar undvikas som annars kan leda till 

dåliga beslut. 

”Vi som jobbat på designavdelningen under lång tid är så vana att tolka bilder och 

vi presenterar ibland någonting för kund som om det vore självklart men ibland 

fattar de inte. Då är ju grejen att vi måste snacka samma språk. På så sätt skulle ju 

VR kunna vara en jättebra kommunikator.” 

- Person C 

4.7 Motstånd för integrering av VR 

Efter analys av resultat kunde motstånd för integreringen av VR identifieras från det 

studiens respondenter uttryckte under intervjuer. De sammanfattas nedan som två 

typer av barriärer som företag måste ta hänsyn till vid integrering av VR. 

4.7.1 Teknisk barriär 

VR simulationer som strävar efter en hög verklighetstrogenhet ställer stora krav på 

hårdvara, systemintegration, utrustning och prestanda. Avancerade simulationer kan 

kräva väldigt dyr utrustning vilket gör företag motvilliga att investera stora mängder 

resurser men befintlig utrustning idag kan också få problem om simulationen är för 

krävande eller om många användare ska kunna vistas i den på samma gång. På 

grund av detta skapas ett motstånd i form av en teknisk barriär som behöver 

överkommas för att VR ska kunna integreras och användas inom fler processer. 

4.7.2 Mänsklig barriär 

Människans sinnen, beteenden och vanor ställer höga krav på den virtuella 

verkligheten. När simulationer och scenarion byggs upp för VR måste detta has i 

åtanke för att inte skapa obehagliga situationer, förvirrande intryck eller moment 

som stör simulationens syfte. Användare kan uppleva åksjuka vilket kan bero på att 

den de intryck användaren får i VR simulationen inte stämmer överens tillräckligt 

väl med hur användaren är van att få intryck i den verkliga världen vilket kan skapa 

förvirring eller åksjuka. Dock tar person A även upp att det finns ett rykte om VR att 

det skapar åksjuka vilket ofta grundar sig i de tidiga prototyperna av VR där 

simulationen inte var lika verklig som idag. Men oavsett hur väl simulationen är 
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utformad och planerad med vetskapen om dessa tendenser finns en mänsklig ovana 

som motarbetar tekniken i sig. Person A menar att det finns en osäkerhetskänsla mot 

ny teknik och nya upplevelser vilket kan störa simulationen och dess syfte. 
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5. Analys 

Nedan presenteras en analys av studiens resultat med fokus på de resultatkategorier 

som identifierats. 

5.1 Upplevelse 

Det ord om bäst beskriver känslan som VR skapar för en användare som upplever en 

simulation är nog immersed. Respondenter använde detta ord och på svenska kan 

man uttrycka det som att bli uppslukad eller omsluten av något. Det handlar om en 

upplevelse som stimulerar alla sinnen samtidigt vilket släcker ut den verkliga 

världen och tar upp all vår uppmärksamhet (Witmer och Singer, 1998). I ett 

tillämpat sammanhang, som exempelvis när en kund behöver validera ett koncept 

som ett företag tagit fram, kan VR vara ett fördelaktigt verktyg i vissa fall men 

samtidigt onödigt i andra fall. VR låter kunden gå från att vara betraktare till att 

faktiskt uppleva något och bli immersed i en verklighet där konceptlösningen verkar. 

Detta kan vara centralt om kunden behöver hjälp att visualisera en konceptlösning. 

Ett exempel på detta kan vara en ny maskin i en befintlig fabrikslokal. Om en 

simulation skapas av den befintliga fabriken där maskiner och annat som finns idag 

kan ses och den nya maskinen placeras i simulationen kan olika scenarion för dess 

funktioner testas för att se hur väl konceptlösningen faktiskt fungerar. En sådan 

simulation med tester ger kunden försäkran och trygghet för att gå vidare med 

koncept genom en mer djupgående validering där fel som annars hade identifierats 

när en fysisk maskin väl installerats kan hittas tidigare. I ett annat fall kanske ett 

koncept inte är lika avancerat eller har lika stor påverkar på sin omgivning som i en 

fabrik. Person A tog upp exemplet att om ett företag ska skapa en ny penna t.ex. 

behöver produktkonceptet förmodligen inte testas med hjälp av VR. Då räcker det 

ofta att skapa en VP och en enklare fysisk prototyp för att känna om dimensionerna 

känns bra och kanske utföra ergonomiska tester med mera. VR skulle i detta fall bli 

överflödigt om inte pennan exempelvis ska användas som en elektronisk pekare i en 

mer avancerad situation där den kommunicerar med andra produkter i miljöer med 

höga krav på exempelvis säkerhet. Då kan scenarios där pennans krav på funktioner 

eventuellt testas i VR. Men fokus ligger då mer på hur pennan måste interagera med 

omgivningen som då är så pass avancerad att det är svårt att föreställa sig alla 

interaktioner och det är inte pennan i sig som är intressant i VR simulationen. 

5.2 Integration 

Företag B påvisar att VR faktiskt används idag inom produktutveckling och verkar 

vara ett lovande verktyg för framtiden. Det problematiska för studier som denna är 

att företag som använder VR i sin process idag håller mycket av sina framgångar 

och erfarenheter internt på grund av den stora konkurrensen på marknaden. Företag 

B kunde bara dela med sig av viss information och närmare studier som fokuserar på 

vilka effekter som integrationen av VR har fått på designprocessen skulle ge mycket 

för forskningen inom ämnet. Något som står klart från intervjuresultat är dock att 

allteftersom användarvänligheten och användbarheten förbättras kommer fler företag 

våga satsa på att investera i VR-teknik och utrustning. Denna integration kan dock 
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vara kostsam initialt. Det kan vara tidskrävande eftersom simulationsmodeller och 

deras interface behöver anpassas till det specifika företaget och skapandet av dessa 

modeller för simulering med VR i samband med specifika prototyper och test platåer 

behöver automatiseras (Ma, Fan, Gausemeier, Grafe, 2009). När företag köpt 

utrustning och programvara för att använda VR behöver alltså modeller för 

simulationsmiljöer skapas samt eventuella platåer för tester som tar hänsyn till 

funktionalitet i miljön och för de prototyper som ska interagera med miljön. Detta 

arbete kan vara för avancerat för ett produktutvecklingsföretag som saknar 

kompetens inom programmering och programvara för VR i allmänhet. För att 

underlätta integreringen bör företag då anlita utomstående specialister, exempelvis 

som företaget Animech. För att skapa rätt typ av simulering och funktionalitet bör 

dessa företag samarbeta nära varandra så att en väl anpassad VR-lösning kan byggas 

upp med utrymme för påbyggnad och förändring. Här kan simuleringsmodeller och 

testplatåer som är anpassade till företagets produkter eller tjänster vara kraftfulla 

verktyg eftersom de underlättar påbyggnad när framtida simulationer behöver 

byggas upp som kan utgå ifrån dessa modeller. 

5.3 Kollaboration 

Företag som bedriver verksamhet i olika delar av världen eller är utspridda med 

olika avdelningar inom ett land och vill utnyttja de fördelar som kommer utav 

samarbete genom kollaborativt arbete kan gynnas av nya metoder som underlättar 

denna typ av arbete. Tidigare forskning talar för att företag som använder sig utav 

multifunktionella team där medlemmars kompetens kompletterar varandra skapar 

produkter som lyckas på marknaden och när kompetensen är utspridd kan det vara 

svårt att utnyttja den maximalt i produktframtagningsprojekt. Företag B i denna 

studie såg stor potential för VR som ett verktyg för att förbättra kollaborativt arbete 

genom att VT samarbetar i simulationer med hjälp av VR. Ett sätt att se på det är 

som en virtuell verkstad som inte är fysiskt bunden till något av företagets kontor 

utan tillgänglig att ansluta sig till världen över så länge VR-utrustningen finns 

tillgänglig. Detta arbetsutrymme går att anpassa till den typ av arbete, tester, 

presentationer eller liknande som behöver göras och tillåter att personalen med rätt 

kompetens utnyttjas oavsett var de befinner sig. För att ett sådant arbetssätt ska 

fungera väl inom ett företag behöver personal vänja sig och eventuellt utbildas för 

att kunna arbeta på samma nivå som i verkligheten (Pridmore och Phillips-Wren, 

2011). Detta medför en övergångsfas för ett företag som vill implementera detta 

arbetssätt och kommer framförallt kräva tid från företagets andra projekt. Med en väl 

planerad integration har dock detta arbetssätt väldigt stor potential för globalt arbete 

i framtiden och är absolut något som större marknadsledande företag bör utforska i 

närtiden. Teknik i form av hårdvara, programvara och prestandan som de skapar 

förbättras idag i snabb takt och företag som vill utnyttja kollaborativt arbete med 

hjälp av VR bör omgående studera och testa vilka processer som kan simuleras för 

att vara redo när VR-utrustning och programvara som är kraftfullare än det som 

erbjuds idag finns tillgängligt. 
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5.4 Simulering 

Att simulera processer, prototyper, tester, scenarion och olika miljöer har flera 

fördelar. Användandet av VP i samband med VR kan minska kostnader i ett projekt 

samt time-to-market och anledningen till dessa effekter är att designprocessen 

effektiviseras (Bruno och Mazzapuppas, 2010). När simulering används på ett 

medvetet sätt kan delprocesser bli effektivare eftersom tester av VP i simulerade 

situationer kan vara enklare och ta mindre tid, men det är viktigt att simuleringen har 

ett tydligt syfte. Om ett företag ersätter alla moment i sina processer med simulering 

i VR kommer vissa moment vara överflödiga eller diffusa. Som tidigare nämnts 

under kategorin integrering måste företag identifiera vilka processer där VR kan ha 

nytta och lägga fokus på dessa områden. Vissa produkter, situationer eller 

testscenarion behöver förmodligen inte simuleras och genom att först klargöra syftet 

med ett test kan rätt metod identifieras och företaget kan inse om det finns ett behov 

att simulera något i VR. 

En intressant aspekt där simulering är ett kraftfullt verktyg är det faktum att en 

produkt förbättras när den utsätts för tester och olika typer av fel identifieras. Med 

hjälp av simulering kan en miljö skapas som tillåter många typer av tester att utföras 

på kort tid. En produktdesigner som är van med arbete genom simulationer i VR får 

en frihet att studera en produkt ur många synvinklar och i många olika situationer. 

Begränsningen för detta är simulationen i sig där en väldigt avancerad miljö medför 

obegränsade möjligheter för tester och utvärdering. Att använda en sådan miljö för 

att skapa situationer där produktens svagheter eller designfel kan identifieras kan 

vara ett effektivt verktyg för att skapa en optimerad produkt snabbare och kan även 

få företag att inse att ett produktkoncept inte bör utvecklas vidare överhuvudtaget. 

Detta kan vara en strategi för att hitta konceptfel så snabbt som möjligt, fail faster 

med andra ord. Om ett produktkoncept sätts i simulering och testas utförligt tidigt i 

processen har alltså VR potential att få fler produktframtagningsprojekt att läggas 

ned innan en signifikant mängd arbete och resurser har gått in i projektet. 

5.5 Kommunikation 

Kommunikation genomsyrar hela verksamheten hos ett företag och studiens 

respondenter uttrycker hur viktig förståelsen för kund och marknad är. Litteraturen 

visar att många företag skapar produkter som inte lever upp till användares krav och 

behov, detta tyder på att det inom området produktutveckling behövs nya medel för 

att höja nivån av förståelse mellan designer och användare. Det välbekanta uttrycket 

att en bild säger mer än tusen ord pekar på att det kan vara svårt att beskriva en miljö 

eller en känsla enbart med ord och hur kraftfull en visuell presentation kan vara för 

att förmedla detta. VR tar detta till en ny nivå och ett utryck för detta skulle kunna 

vara: en upplevelse säger mer än tusen bilder. VR har potentialen att användas som 

ett verktyg för att minska på gapet mellan designer och användare och tillåta 

kommunikation på ett och samma plan. Om alla medverkande i ett projekt talar 

samma språk kan fel och misstolkningar undvikas som annars kan leda till dåliga 

beslut. Om ett företag vill designa produkter genom approachen Participatory 
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Design måste alla parter involveras i designprocessen och metoder för att maximera 

nyttan av varje medarbetare behöver skapas. Om VR integreras i rätt processer kan 

en upplevelse förmedla beteenden, behov, krav och avsikter på ett nytt sätt som kan 

fördjupa förståelsen för vad en produkt behöver uppfylla för att lyckas på 

marknaden. Kommunikationen mellan medarbetare från olika bakgrund och med 

olika kompetens kan också underlättas genom kollaborativt arbete med hjälp av VR 

där virtuella miljöer kan utnyttjas för att simulera arbete face-to-face i en delad 

virtuell upplevelse. Medarbetare kan kommunicera genom en upplevelse istället för 

att skicka meddelanden, presentera bilder och modeller, prata på möten eller via 

telefon. 

5.6 Motstånd för integrering av teknik 

5.6.1 Teknisk Barriär 

VR-utrustningen som finns idag är billigare, smidigare och mer funktionell än 

någonsin men programvara som tillåter enkel integration och kommunikation med 

dagens design- och modelleringsprogram är på utvecklingsstadiet. För en bra 

totalupplevelse i VR måste program och hårdvara samarbeta och kommunicera 

felfritt på många nivåer och det finns många utrymmen för fel. Person B menar att 

simulationerna i VR hanterar stora mängder data vilket skapar problem för dagens 

hårdvara och om flera användare ska interagera inne i simulationen på samma gång 

ställs stora krav på prestanda och hastigheten för dataöverföring. Om VT ska kunna 

arbeta globalt och ansluta till samma simulation oavsett var medarbetare befinner sig 

krävs enorma dataöverföringshastigheter och synkronisering som är för avancerad 

för att användas av företag idag. Eventuellt kan marknadsledande företag inom 

informationsteknik bygga upp testmiljöer för detta men simulationen som fås 

kommer troligen inte kunna skapa samma verklighetstrogna upplevelse eller stabila 

miljö för användare. För att användare ska kunna arbeta på samma nivå som i 

verkligheten krävs en simulation som uppfyller vissa krav och ger ett stabilt och 

konstant flöde av intryck och stimulans, framförallt när ett nytt arbetssätt ska 

implementeras och användare är ovana. 

5.6.2 Mänsklig Barriär 

Människans sinnen, beteenden och vanor ställer höga krav på den virtuella 

verkligheten. När simulationer och scenarion byggs upp för VR måste detta has i 

åtanke för att inte skapa obehagliga situationer, förvirrande intryck eller moment 

som stör simulationen syfte. Studiens respondenter uttrycker att användare har 

upplevt åksjuka och det kan bero på att den virtuella verkligheten inte stämmer 

överens tillräckligt väl med den verkliga världen vilket kan skapa förvirring för 

användarens sinnesintryck. Människan har även tendens att lätt bli distraherad vilket 

kan störa simulationens syfte och medföra att användaren missar det väsentliga och 

blir uppslukad av att upplevelsen i den virtuella världen i sig är så ny och 

främmande.  
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”En testanvändare ramlade av sitsen, alltså i den verkliga världen, och han tyckte 

simulationen var så verkligt att när han låg där på golvet trodde han att han satt 

fast mellan bilsätena inne i VR simulationen. Man lurar hjärnan så snabbt och det 

är ju lite fascinerande!” 

- Person A  

Om användaren är ovan med VR kan kopplingen mellan den verkliga världen och 

den virtuella vara förvirrande eftersom kroppen fysiskt inte påverkas direkt av 

simulationen om inte sådan utrustning används. Att vara medveten om det faktum 

kan vara svårt när man som användare är immersed i VR-upplevelsen och väldigt 

övertygande simuleringar kan övertyga hjärnan och försätta en användare i en ny 

verklighet som känns naturlig på mycket kort tid. 

Person A tar även upp att det går rykten om att VR skapar åksjuka även om det 

nödvändigtvis inte är så vilket ofta grundar sig i de tidiga prototyperna av VR där 

simulationen inte var lika verklig som idag. VR anses som en relativt ny teknik av 

många och en äldre generation med större teknisk ovana kan vara väldigt kritisk mot 

att använda VR. 

”Det finns en osäkerhetskänsla och en obehagskänsla i vissa fall. Användare kan 

tycka att det är obehagligt att sätta någonting över ansiktet eller på huvudet och det 

kan ju vara för att de inte känner sig trygga i den miljön de är i.” 

- Person A 

Med ny teknik som VR och dess integrering i befintliga processer finns en 

övergångsperiod där användare bygger upp erfarenhet och vänjer sig att arbeta med 

hjälp av den. När VR blir mer vedertaget kommer dessa motsträviga tendenser att 

minska.  
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6. Diskussion 

Studiens resultat väcker tankar om att användningsområdena för VR kan vara många 

och svåra att förutse idag. Allteftersom företag integrerar och utforskar användandet 

av VR i sina unika processer kommer troligen nya nyttor för VR upptäckas. Företag 

bör ha ett öppet förhållningssätt till hur VR kan påverka och förändra befintliga 

arbetsprocesser och inte enbart fokusera på att effektivisera de processer som finns 

idag. Ny teknik som VR har potential att omforma hur företag arbetar i hög grad och 

att inte ta hänsyn till detta kan medföra att nya aktörer lyckas ta plats på marknaden 

och konkurrera ut företag som håller fast vid beprövade metoder. Övergången från 

att ny teknik utforskas till att faktiskt användas för att skapa nya arbetsprocesser och 

standarder tar dock tid och förmodligen en del misslyckade projekt. För att fler 

företag ska anamma tekniken krävs konkreta positiva resultat där teknikens nytta 

framgår tydligt. VR är en teknik som inom området produktutveckling just nu 

befinner sig i övergångsfasen från gimmick till något användbart som faktiskt 

påvisar nytta för framtagning av relevanta och innovativa produkter. Mer forskning 

och praktiska erfarenheter behövs för att identifiera och klargöra vilka nyttor 

integrering av VR har för olika typer av företag. 

Ett nytt sätt att arbeta skulle kunna vara att bygga upp virtuella scenarion där många 

olika situationer som uppstår i verkligheten kan simuleras och testas. Företag kan 

utrusta sig med många olika typer av mallar för simulationer med miljöer som är 

relevanta för produkterna de skapar och designers kan använda dessa för att testa 

idéer och produktkoncept eller utvärdera och förbättra befintliga produkter. För att 

ändra synsättet på VR från att bara vara en gimmick till något funktionellt och 

användbart bör VR inte ses som en isolerad teknik utan som ett verktyg som 

underlättar vissa processer inom produktutveckling och ger möjlighet till nya 

synvinklar. Erfarenhet och vana kan sedan göra VR till något naturligt som används 

i vardagen på företag. 

Om VR blir ett naturligt verktyg i framtiden kan dock problem uppkomma som inte 

går att förutsäga idag. Istället för dagens problem med ovana kanske VR är en 

naturlig och integrerad del av vårt samhälle och skillnaden mellan verklighet och 

virtuell verklighet är svår att se. En mycket större del av tid vår tid kanske spenderas 

inne i VR simulationer än idag och hur det påverkar våra sinnen är svårt att förutspå. 

Vad som kan konstateras är att företag som implementerar VR i sina arbetsprocesser 

bör ha i åtanke att mycket lite forskning och inga långsiktiga exempel finns att tillgå 

vad gäller användares hälsa efter arbete i VR-simulationer dagligen. Att tydligt 

definiera syften med simulationer och skapa regler för förhållningssättet till en så 

kraftfull teknik som VR är nog viktigt för att bibehålla en god arbetsmiljö för 

anställda. 

Eftersom endast tre företag och tre respondenter intervjuats i studien måste resultatet 

ses som ett isolerat exempel från tre typer av företag med koppling till VR och 

produktutveckling. Praktiska exempel har inte studerats och omfattande tester med 
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användare och designers i arbete med VR behövs för att studera användandet av 

tekniken som en integrerad del hos produktutvecklingsföretag. Resultatet kan dock 

ses som relevant för företag som vill integrera VR och i sin process eller för fortsatt 

forskning inom området. 
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7. Slutsatser och fortsatt arbete 

I denna studie har VR som ett integrerat verktyg för produktutveckling studerats och 

resultatet bidrar till företag som vill integrera VR i sina arbetsprocesser idag genom 

identifiering av användningsområden och vilka effekter VR kan ha på vissa 

processer som har relevans för produktutvecklingsföretag. Studien föreslår även en 

inriktning för vidare forskning inom området. 

VR som ett integrerat verktyg har potential att effektivisera befintliga, eller skapa 

nya, arbetsprocesser för produktutvecklingsföretag. VR kan ge designers nya 

synvinklar på produkter och djupare insikt om användarbehov och marknad samt 

möjliggör nyanserade produkttester och valideringar i samband med användare i en 

virtuell verklighet. Testmiljöer och scenarion som inte kan sättas upp i verkligheten 

på grund av kostnad, risker eller andra begränsningar kan byggas upp och miljöer 

som inte existerar ännu kan upplevas. Med virtuella verkligheter kan miljöer skapas 

där nya perspektiv finns att hämta vilket kan underlätta sökandet efter 

morgondagens innovativa produkter och system. 

För att förbättra dagens VR simuleringar och göra VR mer användarvänligt behöver 

hårdvara, utrustning och program förbättras. VR som teknik för 

produktutvecklingsföretag behöver testas i större omfattning och kollaborativt arbete 

genom VT bör utforskas av stora och små företag med unik kompetens inom VR 

och produktutveckling. Tekniken och de mänskliga barriärer som finns idag behöver 

mogna och människan i integration med den virtuella verkligheten behöver studeras 

i mer omfattande och praktiska studier för att skapa en djupare förståelse för hur vi 

påverkas när VR används frekvent och under längre tid. 

Företag som vill integrera VR som ett verktyg i interna arbetsprocesser bör hålla ett 

öppet förhållningssätt till hur tekniken kan förändra, förbättra eller omforma 

befintliga processer och utforska vilken nytta VR kan ha för de unika arbetssätt som 

definierar företaget idag. Företag kan även med fördel utnyttja andra specialiserade 

företag som levererar anpassade VR-lösningar för att skapa nya kraftfulla verktyg 

för visualisering av produkter eller koncept mot kund eller internt. 

För fortsatta studier inom området närliggande i tiden kan dagens ledande 

biltillverkare vara en viktig källa för dagens praktiska erfarenhet av VR i en 

produktutvecklingsprocess. Flera företag av denna typ har idag interna VR 

avdelningar som just nu utforskar och testar VR som ett verktyg i sina 

designprocesser vilket kan ge data för en mer omfattande studie inom området. 

Problemet för forskning som inriktar sig till ny teknik kan dock vara att företag inte 

vill dela med sig av sina framsteg och erfarenheter på grund av konkurrensen på 

marknaden. 
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Bilagor 

Intervjuguide  

Namn/Yrkesroll:   Organisation: 

Plats:    Datum: 

Tema: Företagets designprocess – Användarcentrerad 

produktutveckling 

Vilken inställning har företaget till användarcentrerad produktdesign? 

Hur involveras användare i designprocessen? 

I vilka stadier? 

Hur ofta/hur frekvent? 

Hur gör företaget för att förstå sig på användarbehov?  

Tema: Företagets användning av VR  

Använder företaget Virtual Reality i produktutvecklingsprojekt? 

På vilket sätt? Metoder? 

I vilka delprocesser? 

Hur involveras användaren i processer som använder Virtual Reality? 

Vad för typ av data/feedback får företaget med hjälp av användaren 

och VR? 

Hur implementeras data/feedback i produktutvecklingsprocessen? 

Använder företaget virtuella miljöer på något annat sätt i 

produktutvecklingsprocessen? 

Använder företaget Virtuella prototyper? 

Tema: Påverkan av VR i designprocessen  

Hur har Virtual Reality påverkat företagets designarbete och slutprodukter?  

Hur har VR förändrat designprocessen? 

Vad har blivit bättre/sämre gällande företagets designprocess? 

Hur har företagets slutprodukter förbättrats med hjälp av VR i 

designprocessen? 

Tema: Företagets användning av VR  

Vilka planer har företaget för VR i designprocessen i framtiden?  

Vill företaget förändra något i processen? 

Har företaget tittat på andra tekniker? 

Har företaget studerat konkurrenter? 
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