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Abstract  
 
A concrete tunnel has an estimated lifespan of approximately 120 years. That 
cracks occur in its construction during this time is nothing unusual. In order to 
detect those that may present a safety hazard, inspections of the tunnel are carried 
out during given time intervals. As the inspections are carried out manually without 
technical means, ÅF AB wants to investigate an alternative approach. Which was 
using laser scanning to scan tunnels, based on them creating 3D models, which are 
then inspected in virtual reality (VR). The study's part of this initiative is to explore 
how parts of the 3D model can be designed to achieve the highest informative 
value in VR. The focus areas are the environment of the models and its damaged 
parts. 

The purpose of the work is to provide guidelines for how the above-mentioned 
factors can be visualized. To achieve this, empirical data has been collected 
through the use of scientific methods such as qualitative interviews, analysis of 
previous material, and usertests. To give a good reason in the visualization 
decisions taken, they have been anchored in theories of both informationdesign and 
virtual reality. 

In the design of the virtual reality environment, two areas were identified that had 
significance, clarity, and presence in combination with immersion. Where one area 
happens at the expense of the other. To compare which of the two areas was most 
important, three environments were designed. To answer how damaged parts can 
be visualized, three different markup levels were created that were included in 
different environments. Marking levels and environments were then compiled into 
three prototypes.  

To investigate the effects of the gestures as well as information value and 
experience, the prototypes were tested and evaluated by usertests. After completing 
the study, it is possible to discern that there are many variables to take into account 
when designing VR and that they have a major impact on each other. Nevertheless, 
it can be seen that immersion and presence to some extent exceeds clarity in the 
context. Where lighting, texture and simplified navigation are factors that play a 
decisive role in the experience. To mark cracking, it may be clear that colors have a 
positive effect both to highlight cracks, but also to analyze them. 

  



Sammanfattning 
 
En betongtunnel har en uppskattad livslängd av ca 120 år. Att sprickor uppstår i 
dess konstruktion under denna tid är inget ovanligt. För att upptäcka de som kan 
innebära en säkerhetsrisk genomförs under givna tidsintervall inspektioner av 
tunneln. Då inspektionerna idag genomförs manuellt utan tekniska hjälpmedel vill 
ÅF AB undersöka ett alternativt tillvägagångssätt. Att använda laserskanning för 
att skanna in tunnlar, utifrån dem skapa 3D-modeller, som sedan inspekteras i 
virtuell verklighet (VR). Studiens del i detta initiativ är att undersöka hur delar av 
3D-modellen kan utformas för att uppnå högsta informativa värde i VR. Delarna i 
fokus är modellernas miljö och dess skadade partier. 

Syftet med arbetet är att skapa riktlinjer för hur ovan nämnda faktorer kan 
visualiseras. För att uppnå detta har empiri samlats in genom nyttjandet av 
vetenskapliga metoder som kvalitativa intervjuer, analys av tidigare material, och 
användartester. För att ge god grund i de visualiseringsbeslut som tas har de 
förankrats i teorier ur både informationsdesign och virtuell verklighet.  

Vid utformningen av miljö för virtuell verklighet framkom två områden som hade 
betydelse, tydlighet, och närvaro i kombination med inlevelse. Där ena området 
sker på bekostnad av det andra. För att jämföra vilken av de två områdena som var 
viktigast utformades tre miljöer. För att besvara hur skadade partier kan 
visualiseras skapades tre olika markeringsnivåer som inkluderades i de olika 
miljöerna. Markeringsnivåerna och miljöerna sammanställdes sedan till tre 
prototyper.   

För att undersöka gestaltningarnas effekt sett till informationsvärde och upplevelse 
testades och utvärderades prototyperna genom användartester. Efter genomförd 
studie går det att urskilja att det finns många variabler att ta i beaktning vid 
utformning för VR, och att de har stor påverkan på varandra. Trots det går det att 
utläsa att inlevelse och närvaro till viss del överträffar tydlighet i sammanhanget. 
Där ljussättning, textur och förenklade navigationsmöjligheter är faktorer som har 
en avgörande roll för upplevelsen. Till markering av sprickor kan det urskiljas att 
färger har en positiv effekt både sett till att framhäva sprickor, men även för analys 
av dem.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna studie grundas i inspektioner av betongtunnlar och hur dess systematik för 
att upptäcka skadade partier genomförs idag. De stadier som en betongtunnel 
genomgår under sin livslängd är planering, konstruktion och underhåll. För att en 
tunnel ska hålla hög kvalité och inte bli en säkerhetsrisk kräver det att betongen 
håller god hållbarhet och inte spricker. Om sprickor uppstår kan de åtgärdas, men 
de måste först upptäckas. Därför inspekteras varje tunnel med ett givet 
tidsintervall. Inspektionernas tillvägagångssätt i dagens läge är manuella och utförs 
utan tekniska hjälpmedel.   

Virtuell verklighet är ett verktyg som låter en användare uppleva en simulation av 
en datorgenererad värld. Till följd av teknikens snabba utveckling de senaste åren 
har VR fått allt större uppmärksamhet. Som konsekvens av dess utveckling växer 
även intresset för att undersöka de möjligheter som finns i samband med dem.  

ÅF AB, som står som beställare av denna studie, är ett svenskt design- och 
ingenjörsföretag och är verksamma inom flera områden, däribland infrastruktur och 
energi (ÅF Consult, 2018). ÅF har uppmärksammats tunnelinspektionernas 
tillvägagångssätt och ser att utvecklingsmöjligheter finns. Istället för att besöka 
varje tunnel på plats vill de utforska möjligheten att genomföra inspektioner i en 
virtuell verklighet (VR). Utgångspunkten för arbetet var att nyttja laserskanning (se 
1.7 Begreppsdefinitioner) som ett verktyg för att läsa in tunnlar och utifrån dess 
data skapa en 3D-modell som går att inspektera. Om tekniken ger resultat ser ÅF 
utvecklingsmöjligheten att utrusta stora tunnlar med varsin skanner, monterad på 
en skena så den kan röra sig längst med en given axel. På så sätt utför den sedan 
helt automatiserade regelbundna skanningar av tunneln, som senare kan inspekteras 
i VR när behovet finns.  

Den 3D-modell som bearbetas och redigeras under studiens gång har producerats 
utifrån laserskanning av två betongkonstruktioner i Eskilstuna, Sverige. De två 
konstruktionerna är en betongbro och en betongviadukt. Då de följer samma 
kriterier som en betongtunnel behandlas de och benämns under arbetets gång som 
en. Laserskanningen genomfördes tillsammans med två av ÅF ABs anställda, den 6 
april 2018. Den data laserskanningens resulterades i bearbetades av en av ÅFs 
anställda och skickades sedan till mig i form av en redigerarbar 3D-modell.  

http://www.afconsult.com/sv/
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1.2 Problemformulering 
Den problematik som finns i samband med dagens sprickinspektioner är tvådelat.  

I första hand är det en precisionsfråga. Där användningen av tekniska hjälpmedel 
skulle utesluta de felmarginaler som den mänskliga faktorn innebär och höja 
noggrannheten på inspektionerna, och därmed höja säkerheten på 
betongkonstruktionerna. Exempel på när den mänskliga faktorn har påverkan i 
sammanhanget är att inspektörer kan läsa fel på måttbandet, eller att punkterna på 
sprickan där mätning sker skiljer sig åt beroende på inspektör. 

Och dels är det en resursfråga. Tunnlars placering kan vara i samband med 
trafikerade vägar, vilket innebär att all trafik måste stängas av under tiden 
inspektion genomförs. Sprickor som är svårtillgängliga kräver extra utrustning, 
exempelvis sprickor i tak som kräver skylift. Båda ovan nämnda faktorer innebär 
utgifter.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur en modell, skapad utifrån laserskanning, 
kan utformas och visualiseras i VR för att skapa effektivare, mer informativa, 
tydligare och mindre resurskrävande tunnelinspektioner. I syftet ingår att utforma 
generella riktlinjer som ska främja de ovan nämnda faktorerna i inspektioner i VR. 
De områden som är av fokus under studiens gång är tunnelns miljö, dess sprickor 
och hur lätt det är att navigera i scenen.  

1.4 Målgrupp  
De som projektet riktar sig till är tunnelinspektörer. För att vara behörig till att 
genomföra inspektioner finns ett antal krav, de är:  

o Ingenjörsutbildning 
o Kunskap om Vägverkets inspektionsmetodik erhållen genom 

flerårig praktisk tillämpning eller genom teoretisk utbildning 
exv Vägverkets inspektionsutbildning. 

o Erfarenhet av mätning och bedömning av det fysiska och 
funktionella tillståndet med hjälp av mätmetoder framtagna för 
det specifika byggnadsverket och dess konstruktionselementet. 

o Kunskap om konstruktioners beständighet och de 
nedbrytningsprocesser som konstruktionerna är utsatta för.  

o Kunskap och erfarenhet att prognostisera skadeutveckling 
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o Kunskap och erfarenhet av att finna lämpliga teknisk-
ekonomiska lösningar för skadornas åtgärdande 

(Förvaltning av Tunnlar Med hjälp av BaTMan, 2007, s.9)  

1.5 Frågeställningar  
 

o Hur påverkar miljöns utformning i ett inspektionssammanhang 
upplevelsen i VR, samt det informativa värdet på miljöns 
innefattande sprickor?  

o Kan olika gestaltningar på sprickor i en virtuell verklighet göra 
inspektioner tydligare och effektivare?  

1.6 Avgränsningar  
Då projektet undersöker ett nytt tillvägagångssätt att genomföra inspektioner så 
finns det ett stort spektrum av funktioner som kan tänkas inkluderas. I anseende på 
min utbildning ligger fokuset uteslutande på visualisering för inspektion och 
analys. Åtgärder för sprickan inkluderas inte. 

Konstruktionerna arbetet har utgått ifrån och arbetat runt är en betongbro och en 
betongviadukt. De båda liknar och går under samma kriterier som en betongtunnel 
och behandlas därav på samma sätt som en. Att arbetet endast fokuserat på 
utomhuskonstruktioner innebär inte att riktlinjerna som studien ämnar resultera i 
endast är bundet till utomhuskonstruktioner, men dess effekt kan variera i annan 
kontext.  

En viss nivå av interaktivitet är nödvändigt. Den interaktiviteten som är inkluderad 
i studien är endast bunden till förflyttning inom VR-världen.  

Det finns vanligtvis tre olika typer av sprickor som kan uppkomma i en 
betongtunnel. För att resultatet vid utprovningen inte ska påverkas beroende på 
spricka har endast en typ av spricka inkluderats under studien. 

Under arbetet har animation exkluderats. Det gjordes med anseende till den 
tidsbegränsning studien utförs inom samt den tekniska begränsning som jag har till 
animation i kombination med VR. Till följd av att utesluta animering är 
inspektionen begränsad till en statisk 3D-modell.  
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Vatten är ett område som är starkt bundet till sprickinspektionen men som inte tas i 
beaktning. Detta eftersom arbetet har fokuserat på betongkonstruktionen och inte 
konsekvenser en spricka senare kan innebära.  

1.7 Begreppsdefinitioner 
 

o Virtuell verklighet  
Virtuell verklighet är en simulation av en datorgenererad värld som vi användare 
kan interagera med. Detta kan göras på olika sätt, men är till denna studie begränsat 
till glasögon. Simuleringen sker genom att placera ett par VR-glasögon framför 
ögonen. Inuti glasögonen finns två skärmar som återger den värld som ska 
simuleras. Tillhörande glasögonen finns vanligtvis två handkontroller som gör att 
användaren kan interagera med objekt i VR-världen. Det finns olika tekniska 
specifikationer för VR-glasögon som bör belysas. Uppdateringsfrekvens är hur 
snabbt glasögonens skärmar orkar uppdatera simuleringen av världen som återges 
till oss, vid låg uppdateringsfrekvens uppstår eftersläp och världen framstår som 
hackig. Upplösning är bundet till hur många pixlar varje skärm har, högre mängd 
pixlar, bättre återgivelse. Beroende på vilken tillverkare av VR-glasögon man 
väljer kan kvalitén variera avsevärt.  

o Laserskanning  
Ett verktyg som används för att läsa av och registrera ytor. Ett 
mätinstrument sänder ut laserstrålar åt olika riktningar, när laserstrålen 
träffar en yta studsar den tillbaka till mätinstrumentet. Utifrån studsens 
retur registrerar mätinstrumentet ett xyz-värde (en punkt/kordinat). När 
alla ytor och objekt som lasern kan uppfatta i omgivningen registrerats 
sammanställs alla dess punkter, vilket resulterar i ett punktmoln.  
 

o Texturer 
Texturer i ett 3D-sammanhang är de material som appliceras på 
modellernas ytor. Det kan vara allt mellan realistiska återgivelser i 
form av ett fotografi, eller en enkel färg. 
 

o Sprickkartering 
Sprickkartering kallas den metod som inspektörer använder för att registrera och 
rapportera sprickor som finns i tunnlar.  
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o Steam  
Steam är en datorbaserad plattform för att köpa, lagra och driva spel. De har även 
ett eget utvecklat tilläggsprogram för att driva VR-applikationer. Funktioner från 
det tilläggsprogrammet, som exempelvis teleportering, finns att ta del av och 
inkludera i sina egna projekt i VR genom programmet Unity.  

 

o Unity  
Ett program som vanligtvis används vid skapandet av spel, en så kallad 
spelmotor. Unity är ett program som erbjuder och möjliggör skapandet 
av VR-applikationer.   
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2. Teori  

Under denna rubrik listas de teorier som valts ut för att skapa en grund till de teser 
som senare i processen förs. För att ge goda grunder i de antaganden och val som 
görs har teorin berört områdena virtuell verklighet, kognition samt 
visualiseringstekniker. De teorier som använts listas nedan.  

2.1 Kognition och perception  
Information finns överallt runtomkring oss. För att informationen ska vara 
användbar måste den först översättas och tolkas. Kognitiv psykologi behandlar hur 
vi uppfattar extern information, hur den bearbetas och hur informationen används 
(Groome, 2010, s.27). Vid första steget av kognition, när vi utifrån våra sinnen 
registrerar objekt för att urskilja dess mening, genomgår hjärnan en fas av 
perception (Groome, 2010, s. 28)  

De två processer som perception bygger på definieras av Colin Ware som bottom-
up och top-down (2008, s. 8). Bottom-up beskrivs som en mönstersökande process 
där vi tar till vara på objekts attribut. Attributen sammanställs till former som 
matchas mot mentala mallar av objekt vi har lagrade i minnet. När vi matchat 
objektet mott rätt mall kan vi definiera det och förstå dess innebörd. (2008, s. 10-
12). Vid top-down gäller det motsatta. Det handlar om vart vi riktar vår 
uppmärksamhet i samband med det mål vi för stunden försöker uppnå. Om vi söker 
ett objekt eller ska genomföra en handling lägger hjärnan mer energi på att urskilja 
de attribut som är bundna till målet. Om vi under sökandet upptäcker attributen 
resulterar det i starkare reaktion och gör att vi enklare kan urskilja dem. (2008, 
s.12-14).  

2.2 Inlevelse och närvaro i Virtuell verklighet  
Jason Jerald, forskare inom området human centered design för virtuell verklighet, 
definierar virtuell verklighet som en datorgenererad värld där vi som användare kan 
se, uppleva och interagera med världen och dess objekt på ett sätt som uppfattas 
naturligt. (2016, s.10). Vidare skriver Jerald att VR handlar om att få hjärnan och 
sinnet till att tro på något annat än det vi faktiskt upplever (2016, s.45). För att 
övertyga hjärnan om detta krävs det en viss nivå av immersion (inlevelse) och 
presence (närvaro). Det finns viss problematik i att översätta uttryck i virtuell 
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verklighet från engelska till svenska. Detta eftersom de efter översättning inte 
stämmer helt överens med sin innebörd. Med anledning till detta ges den bäst 
överensstämmande översättningen till varje term under denna rubrik, men 
uttrycken hänvisas till under resterande rapport i sina ursprungliga engelska 
benämningar. 

2.2.1 Immersion  
Immersion delar Jerald upp i olika beståndsdelar (2016, s.45). Några av 
beståndsdelar är av ren teknisk karaktär och har inte någon påverkan på 
slutgestaltning, de har därför exkluderats.   

o Extensiveness (omfattning/omfång):  Handlar om till vilken nivå 
vi kan använda fler sinnen än bara det visuella för att uppfatta 
den virtuella världen. Exempelvis genom hörsel eller känsel.   

o Surroundness (Omgivningens anpassning): Beskriver hur väl 
VR-världen och dess innehåll är anpassad för VR-bruk. 
Exempelvis om ett fotografi används i VR måste det vara 360 
graders-foto, om inte uppstår skevningar i dess perspektiv.   

o Vividness (livlighet): Hur det som presenteras i en scen återges 
från våra virtuella verklighetsglasögon till våra ögon. 
Exempelvis skärmen uppdateringsfrekvens, dess upplösning 
och ljusstyrka.  

2.2.2 Presence 
För att uppnå presence tar Jerald upp 4 olika delar (2016, s.47-49). Två av de fyra 
har exkluderats då de innefattar interaktion med andra människor, och hur man ser 
sig själv, sin avatar, i VR.  

2.2.2.1 Att befinna sig i en stabil värld:  

För att uppleva den virtuella världen som stabil behöver vi uppfatta den och dess 
tillhörande objekt som fysiska, samt att vi själva är en del av den världen. 
Upplevelsen utgörs av en samling av samtliga sinnen som är aktiverade i samband 
med vistelsen i den virtuella världen. Jerald nämner att detta uppnår högre effekt 
om det inte finns några ting från den verkliga världen som stör, som exempelvis 
begränsat utrymme att röra sig på.  

En del i att uppfatta världen som fysisk inkluderar att kunna registrera sig själv sett 
till andra objekt, att uppnå en spatial förståelse av omgivningen. Hur det uppnås är, 
likt i den verkliga världen, genom att dra slutsatser utifrån omkringliggande rymd, 
samt genom storlekar och avstånd till objekt som finns i vår omgivning (2016, 
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s.114). För att underlätta för hjärnans att läsa de ovan nämnda processerna i VR-
världen inkluderas olika typer av depth cues (utformningar som underlättar 
uppfattningen av djupperception). Depth cues i sig är indelade i flera 
underkategorier (2016, s.114-118), den underkategori som är av intresse för 
studiens ändamål är teorierna om pictorial depth cues. Till pictorial depth cues hör 
bland annat occlususion som beskriver att objekt som täcker andra objekt uppfattas 
som närmare (Se fig. 1), storlek relativt till form, där liknande former uppfattas 
som närmare ju större de är (Se fig. 2), genom texturer där form och djup kan 
utläsas beroende på hur materialet återges (se fig.3), depth cues i form av skuggor 
där skuggor spelar en avgörande roll beroende om vi uppfattar objekt i djupled eller 
höjdled (Se fig. 4&5 för jämförelse). 

             
Fig.1 Occlusion                 Fig.2 Samma form olika storlek       Fig.3 Textur  

   
Fig.4 Skuggor sidled                         Fig.5 Skuggor i djupled  

 

2.2.2.2 Fysisk interaktion 

Användaren ska känna att dess handlingar i den virtuella världen får en effekt, de 
behöver någon typ av feedback vid genomförd handling. Jerald skriver att 
feedbacken i sig inte nödvändigtvis behöver vara realistiskt, men att någon typ av 
respons har en positiv påverkan för att upprätthålla illusionen. Feedback kan vara i 
form av känsel, exempelvis att handkontrollerna vibrerar vid viss handling, men 
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kan även vara i form av ljud eller visuellt genom att något i VR-världen förändras 
efter interaktion (2016, s.49).  

2.3 Betydelsen av olika nivåer av realism  
För snabbast tolkning av ett objekt i visualiseringssammanhang är det 
nödvändigtvis inte alltid realism som är det bästa manéret. Även om det är en exakt 
återgivelse av ett objekt så kan det ta längre tid att uppfatta det realistiska kontra 
det abstrakta. Anledningen till att det abstrakta, som exempelvis en förenklad 
linjeteckning, kan gå snabbare att avkoda ligger i hur vi tolkar objekt. Alberto 
Cairo menar att vi tolkar ett föremål via tre olika sätt. Genom att ta tillvara på de 
utmärkande drag som är definierande för objektet, genom att uppmärksamma och 
identifiera objekt utefter de delar som det består av, och slutligen hur vi urskiljer de 
delar som ett objekt är uppbyggt av men identifierar det genom delarnas relation 
jämtemot varandra (Cairo, 2013, s.142-147). Vidare påvisar Cairo ett experiment 
som gjorts med tre olika visualiseringar, från realistiskt till abstrakt, som undersökt 
vilket manér som innebär enklast avläsning. Resultatet visade att den mest 
abstrakta hade störst effekt för sitt ändamål.  

Eriksson stärker den teori Cairo för då hon beskriver att objekts form är överlägset 
färg och textur för tolkning. Samma sak gäller vid avbildning av ett föremål, 
objektets utmärkande drag tas tillvara på i första hand för enklast igenkänning 
(2009, s.25).   

2.4 Skillnad i förgrund och bakgrund  
Vad som avgör hur väl vi kan tolka ett objekt är upp till hur tydligt det framträder 
från sin omgivning (Groome, 2010, s.51).  Vidare skriver Groome att den tolkning 
som görs av objektet är vad som får oss att definiera det. Vad som avgör hur väl vi 
kan urskilja ett objekt i förgrund från bakgrund är beroende på hur stor 
kontrastverkan de har jämtemot varandra. Kontraster som gör det enklare att skilja 
för- och bakgrund från varandra är skillnad i färgvärde, skillnad i ljusintensitet, 
samt hur tydligt förgrundens former går att utläsa. Genom att få objekt att avvika 
från sin bakgrund genom ovan nämnda faktorer kan vi underlätta hjärnans process 
att urskilja föremål från sin omgivning (2013, S.112).  

Raka motsatsen till ovan nämnd teori är visual interferance. Visual interferance 
uppstår när attribut hos ett objekt i förgrunden överensstämmer med många av 
bakgrundens och gör dem svåra att urskilja från varandra (Ware, 2008, s. 51).  
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2.5 Färger och innebörd  
När Bergström diskuterar färg (2016, s.260-263) delar han in dem i funktionell och 
icke-funktionell. Under kategorin funktionell listar Bergström färg dels som 
informationsförmedlare där de kan användas för att kommunicera ett budskap, 
exempelvis mjölkens röda förpackning som informerar om högre fettmängd, och 
dels för att skapa struktur, genom exempelvis färgkodning, där en färg är bunden 
till en viss innebörd. Mollerup nämner även att låta färger representera innebörd 
och framför det under rubriken semantiska färger. Han skriver att färger bör vara 
anpassade utefter den innebörd som de kommunicerar till betraktaren, färger som 
ger upphov till mycket uppmärksamhet ska ha stor innebörd i sammanhanget. 
(Mollerup, 2015, s.48).  I ett informationssammanhang, menar Pettersson, att färger 
kan spela en stor roll, både genom att skapa intryck och uppmärksamhet. Där färger 
som genererar mycket uppmärksamhet är de som är tydliga och ljusa (2012 s.146). 
Hur vi uppfattar färger är däremot beroende på dess kontext. Hur kontrastrik en 
färg uppfattas är beroende på vilka färger den har i sin omgivning. (Bergström, 
2016, s.266).  

2.6 Gestaltlagar  
Gestaltlagarna behandlar hur vi tenderar att strukturera, organisera och dela upp 
omvärlden utifrån våra visuella intryck (Cairo, 2013, s.114-116). Inräknade till 
gestaltlagarna finns bland annat innesluthetenslag som beskriver hur vi läser in 
objekt inneslutna i samma form som tillhörande. Sammankopplingens lag där 
objekt som har en koppling till varandra genom exempelvis en linje uppfattas som 
samhöriga. Närhetens lag där objekt som ligger i nära relation till varandra 
uppfattas som grupperade.  
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3. Tidigare forskning  

3.1 Wayfinding i virtuella världar  
Altikeln heter Wayfinding Strategies and Behaviors in Large Virtual Worlds och är 
skriven av Rudolph P. Darken och John L. Sibert.  

Darken och Sibert belyser problematiken med att navigera och lokalisera sig i en 
stor virtuell värld. Användaren har lätt att tappa bort sig. Artikeln undersöker hur 
olika principer som härstammar från wayfinding kan implementeras i den virtuella 
världen för underlättad navigering. Det resultat som framstår ur artikeln är att stora 
virtuella världar kan få en underlättad navigering genom att delas upp i olika 
segment. Uppdelningen kan ske antingen via världens utformning, exempelvis 
landområden, eller element som annars inte tillhör världen, exempelvis ett nät. 

3.1.1 Källkritik  
På grund av den ständiga och snabba utveckling som gjorts inom teknik kan det 
antas att de källor som används under denna studie behöver vara relativt nya för att 
tillföra ett värde. Enligt Booth tillhör det ett av kriterierna för att avgöra en källas 
tillförlitlighet om studiens innehåll är aktuellt. Aktuell är en relativ term i detta fall, 
där en studie inom exempelvis teknik snabbt kan bli utdaterad (Booth, 2004, s.83)  

Studien är från 1996, vilket kan uppfattas utdaterat sedan länge. Men dess resultat 
är inte bundet till teknik. De resultat som framkommer är bundna till människans 
agerande och grundas i principer från wayfinding i den verkliga världen, därav kan 
den anses relevant. Vad som även talar för artikelns validitet är att den hänvisas till 
i många rapporter och skrifter, bland annat via Colin Ware i sin bok från 2013.    
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4. Metod 

Metoderna som nyttjats har gjorts så med ändamålet att resultera i god 
vetenskapligt grundad empiri som tillför ett mervärde till studien. Metoderna som 
nyttjats redovisas nedan.  

4.1 Intervju  
Under arbetets gång har två intervjuer genomförts. Intervjuer är en effektiv metod 
att använda när det gäller att ta del av andra människors upplevelser, erfarenheter, 
insikt i svåra frågor och ta del av sådan information som annars inte skulle vara 
tillgänglig (Denscombe, 2014, s.265).  Häger belyser olika frågor som en intervju 
bör utgå ifrån för att nå ett bra resultat (2007, s.222). Några av de frågorna han 
menar en bör ställa sig själv innan en intervju är:  

o Vad vill jag veta? Vilka frågor ska ställa?  
o Vem ska jag fråga? Vem kan bäst besvara dessa frågor?  
o Vilken roll fyller den intervjuade?  

 

Vid båda tillfällena var intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren förberett ett antal frågor eller områden 
hen vill fokusera på under processen, men låter samtidigt den intervjuade styra 
samtalets gång. Detta för att ges chansen att belysa saker som hen anser vara av 
relevans för ämnet (Denscombe, 2014, s.265-267).  

De personer som deltog i intervjuerna refereras till som expert 1, och expert 2. Att 
inte inkludera deras namn är ett val som gjordes efter överläggning med 
handledare, deras uppgifter finns lagrade om det skulle visa sig nödvändigt. Expert 
1 är utbildad bergsingenjör från KTH och har lång arbetsvana och erfarenhet inom 
området tunnelinspektion. Expert två är utbildad civilingenjör inom väg- och 
vattenbyggnad med inriktning mot jord och bergsbyggande. Hen är idag verksam 
inom tunnel- och bergsunderhåll på Trafikverket och har stor kunskap och 
erfarenhet inom ämnet. Deras relevans till studien ligger i dess kunskap inom 
området samt möjligheten att bistå med information och material som annars inte 
skulle vara möjlig att få tag i, exempelvis sprickrapporter.  

Den första intervjun genomfördes med expert 1. Intervjun genomfördes ansikte 
mot ansikte och pågick i ca en timme. Frågorna som förberetts till intervjun hade 
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till större delen fokus på vad tunnelinspektion innebar, hur processen ser ut, vilka 
olika sprickor och skador som inspektörer undersöker och om det fanns utrymme 
för förbättring. För fullständig version av intervjufrågor, se bilaga #3. Syftet med 
intervjun var att få inblick i ett komplext område utifrån en kunnig källa, skapa en 
grundläggande uppfattning av hur tunnelinspektioner genomförs och därav kunna 
utforska vilka förbättringar som kan göras, samt forma en bild av målgruppen.   

Intervjun med expert 2 fick på grund av rådande avståndsskillnaden genomföras 
via telefon. Intervjun varade i ca 40 minuter.  

Då intervjun med expert 1 hade bidragit till en grundförståelse av 
tunnelinspektioner hade denna intervjun fokus på hur en inspektör resonerar runt 
skadade partier och hur sprickor registreras. Se bilaga för fullständiga frågor. 
Intervjun hade som syftet att skapa en än tydligare bild av sprickinspektioners 
genomförande och målgruppen, för att kunna inkludera det till en framtida 
visualisering i VR.  

Båda samtalen spelades in, efter godkännande från respondenterna, och finns 
lagrade för granskning. 

4.1.1 Etik   
Innan varje intervju var det viktigt att gå igenom studiens syfte och 
respondenternas roll som experter. Ett skriftligt avtal hade förberetts där den 
intervjuade gick med på att informationen som framkom vid intervjuerna fick 
nyttjas i syfte att ge mervärde till studien. Ett av de skriftliga avtalen finns lagrade 
för granskning, expert 2 som intervjuades via telefon gav sitt godkännande i verbal 
form.  

4.2 Analys av tidigare material  
Till följd av att denna studie är första steget i ett projekt som undersöker VR i 
inspektionssammanhang blev konsekvensen att det inte fanns något tidigare 
material att ta del av. Istället utgick studien ifrån det material som används till 
dagens sprickinspektioner.  

Materialet är en Huvudinspektionsrapport av Varvsbergstunneln 
(Varvsbergstunneln, spår-, servicel-, utrymnings-/ tillfartstunnel, 3520-197-1--4, 
2015,) som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Rapporten är uppdelad i två 
delar. Den första delen består av bild och text och beskriver olika skadade partier, 
och den andra delen är ritningar som markerar vart de skadade partierna finns med 
tillhörande åtgärdsförslag. Intresset låg i att undersöka rapportens återkommande 
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visuella material som är oberoende av kontext, därför exkluderas den första delen. 
Ritningarna som användes i resterande del hade samtliga samma uppbyggnad och 
representerade endast olika delar av tunneln. Valet blev därför att endast 
genomföra analys på två av rapportens sidor. Att analysera flera sidor skulle vara 
både tidskrävande och överflödigt då det inte skulle tillföra ny information. För 
exempel av rapportens sidor se bilaga.   

Genomförandet av analysen var att granska innehållet, dess uppbyggnad, dess 
komponenter och vilka ändamål de fyller. Analysens syfte var att undersöka vilka 
förutsättningar som finns med dagens material, vad en inspektör utgår ifrån och är 
van vid. Det syftade även till att undersöka vilka symboler som idag används och 
utvärdera dess återanvändbarhet.   

4.3 Användartester  
Under studiens gång utvecklades 3 prototyper som testades och utvärderas genom 
användartester. Som Wikberg et al. poängterar så är målet med användningen av 
prototyper att få djupare förståelse för vad som fungerar i produktens fördel, kontra 
nackdel, och använda de kunskaperna vid utformning av slutprodukt (Wiberg et al., 
2015, s.154).  

Vid användartesterna, som genomfördes mellan datumen 9-10 maj, deltog fyra 
personer, två personer per dag. Samtliga var män och varierade mellan åldrarna 23-
67 år. Urvalet gjordes genom att deltagarna antingen skulle tillhöra målgruppen 
eller ha en pågående utbildning som leder till liknande befattning, med 
förhoppningen att kunna återspegla målgruppens tankar och uppfattning på bästa 
sätt. Två av deltagarna var tillhörande målgruppen.  

I testet fick deltagaren besöka tre prototyper. Varje prototyp inkluderade en unik 
miljöutformning, tre sprickor med varierande markeringsnivåer från 1-3, och ett 
navigeringssystem som delade upp 3D modellen i olika sektioner. Miljön, 
markeringsnivåer och navigeringssystemet redovisas under kapitel 6.   

Till testerna nyttjades Virtuella verklighetsglasögon med tillhörande handkontroller 
så att deltagarna kunde se och förflytta sig i den virtuella världen. För att 
testpersonen inte skulle behöva oroa sig över att gå in i föremål och känna en 
osäkerhet över vart hen rörde sig nyttjades vid båda tillfällen stora utrymmen så att 
deltagarna kunde röra sig obehindrat. De VR-glasögon som användes till testerna 
skildes åt mellan de två dagarna. Vid dag ett användes VR-glasögon av märket 
Lenovo Windows Mixed Reality, och vid dag två användes VR-glasögon av 
märket HTC Vive. Tillhörande HTC:n fanns två kameror som monterades i 
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samband med det område som deltagarna kunde röra sig inom. Kamerorna innebar 
förbättrad spårning av glasögonen.  

En tes som stiftas och redogörs under inledning av kapitel 6, är att miljöns 
utformning sett till immersion och presence har en motsägelsefull innebörd till 
tydlighet i inspektionssammanhang. Åt ena sidan krävs en viss nivå av immersion 
och presence för att registrera de sprickor vi ser i VR-världen som äkta, åt andra 
hållet kan visualiseringstekniker framhäva sprickor tydligare, göra dem enklare att 
urskilja och därmed underlätta den kognitiva processen, men med negativ påverkan 
på immersion och presence. För att urskilja om de två områdena kan nå en 
kompromiss samt besvara vilken av de två variablerna användaren ansåg mest 
eftertraktat fokuserade användartestets frågor runt fyra områden. De var 
behaglighet, närvaro, tydlighet och navigerbarhet. Behaglighet syftade till att 
undersöka om det var något i den virtuella världen som ”skavde” eller kändes fel. 
Närvaro handlade om till vilken grad man kände sig delaktig i scenen. Tydlighet 
undersökte till vilken grad sprickorna i scenen kunde urskiljas från omgivningen 
samt analyseras. Navigerbarhet undersökte till vilken grad scenen var enkel att röra 
sig i utan att tappa bort sig. Trots att stycket ovan endast nämner miljön har 
användartesterna även fokuserat på att besvara hur användaren uppfattar de 
markeringsnivåer och navigeringssystem som implementeras i prototyperna. Dessa 
innefattas under rubrikerna tydlighet och navigerbarhet.  

Innan testets start fick varje deltagare en kort introduktion till hur testet skulle gå 
till, dess ändamål, samt en uppmaning till att tänka högt och beskriva vilka tankar 
hen hade under testets gång. Genom att anteckna de kommentarer som deltagaren 
uttryckte möjliggjorde det att få svar på frågor som inte ingick i utprovningen men 
som ändå var av intresse. Efter introduktion fick deltagaren sätta på sig VR-
glasögonen. När deltagaren var inne VR-världen tilldelades hen ett uppdrag. 
Uppdraget var att hitta de sprickor som fanns markerade i scenen. När uppdraget 
var genomfört sade deltagaren till och fick då besvara ett antal frågor, fortfarande 
närvarande i den virtuella världen.  

Frågorna var en blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor. Frågorna för varje 
prototyp var:  

o Fråga 1: Hur många sprickor kan du hitta i scenen? 
o Fråga 2: Vilken av sprickorna kunde du urskilja och tolka lättast 

från omgivningen? Gradering, 1-3.  
o Fråga 3: Vilken av sprickorna var enklast att utläsa hur dess 

utveckling sett ut? Gradering 1-3.  
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o Fråga 4: Hur uppfattar du färgerna på sprickorna? Har de någon 
påverkan?   

o Fråga 5: På skala 1-5, hur uppslukad och delaktig av den 
virtuella verkligheten upplever du att du är? 

o Fråga 6: På en skala 1-5, hur enkelt är det att röra sig runt i 
scenen utan att tappa bort sig? 

o Fråga 7: På en skala 1-5, känns det behagligt att befinna sig i 
scenen eller finns det någon obekväm känsla? 

o Fråga 8: Har du någon kommentar om denna verkligheten? 
Något du känner som är bra eller som är mindre bra?  

 
Proceduren upprepades för varje prototyp. När deltagaren besökt 
samtliga virtuella verkligheter fick hen besvara ytterligare 5 frågor, 
denna gången utan VR-glasögon på. Frågorna var.: 

o Fråga 9: Vilken av de tre miljöerna uppfattade du som 
behagligast?  

o Fråga 10: Varför valde du den?  
o Fråga 11: Tycker du att den versionen av sprickor som var 

enklast att urskilja även var enklast att analysera?  
o Fråga 12: Skulle du kunna se detta som en användbar metod för 

att genomföra sprickinspektioner?  
o Fråga 13: Var det något du saknade?  

  

Svaren deltagarna gav skrevs ner på en förberedd enkät. Genom att spegla 
användarens VR-glasögon jämtemot den datorskärm som användes för att driva 
simulationsprogrammet kunde jag ta del av vad användaren såg under hela VR-
vistelse. Detta var användbart då det möjliggjorde att dokumentera de beteenden 
och handlingar som deltagarna genomförde, utan att påverka dem. Genom att de 
tänkte högt under tiden de genomförde sina uppdrag gavs än mer insikt eftersom 
det skapade en helhetsbild av deltagarna upplevelse.  

4.3.1 Metodkritik 
Den utrustning som användes under dag ett hade lägre standard jämfört med dag 
två. De virtuella verkligheterna kunde därav inte drivas lika smidigt som önskat, 
låg uppdateringsfrekvens och låg upplösning uppstod.   

Det fanns en skillnad i information som deltagarna delgavs innan testerna. Vid 
testtillfälle ett märktes det att informationen deltagarna fick inte var nog för att 
simulera ett verkligt scenario där sprickinspektionen skulle ske. Därför fick 
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deltagarna vid testtillfälle två en extra mening inkluderat i sin beskrivning som löd, 
”I detta scenario ska du agera som sprickinspektör. Platsen har sedan tidigare 
genomgått inspektion och du ska nu utvärdera tunneln efter att den skannats av”. 
Meningen hade en positiv påverkan då deltagarna snabbare förstod innebörden av 
olika element istället för att bli förvirrade av dem.  

En stor del av miljöernas utformning grundades i tesen om tydlighet kontra 
immersion och presence. Trots det förbisågs det att inkludera en fråga som 
besvarade om deltagare uppfattade sprickan som äkta. Detta ser jag som en brist 
och är något som borde inkluderats för att antingen stärka den tes som motiverar 
miljöernas utformning, eller förkasta den.  

Då studien syftar till att ta fram riktlinjer för hur visualiseringar kan göras för 
högsta informationsvärde borde frågornas utformning varit av mer jämförande 
karaktär, för ett tydligare resultat. Som frågorna utformats nu ger de endast svar på 
upplevelsen bundet till den verklighet deltagaren befinner sig i.  

Ytterligare kritik var testernas genomförande. Då varje prototyp som testades 
utgick från samma miljö och samtliga innehöll tre sprickor var det endast den 
första prototypen som användaren behövde bekanta sig med. När de 
nästkommande prototyperna testades hade användaren redan fått en uppfattning av 
modellen och hur många sprickor hen skulle leta efter. Kritiken i sig är inget som 
kunde göras något åt, testerna utformades i den mån av tid som fanns med de 
personer som fanns tillgängliga, den behöver däremot lyftas eftersom den kan ha 
påverkat på resultatet.  

4.3.2 Etik  
Till användartesterna meddelades deltagarna att viss information skulle inkluderas i 
studien. Detta inkluderade ålder, kön, VR-vana och utbildning/yrke. De 
informerades även om studiens och användartesternas syfte. För att följa god 
forskningsetik hade till testerna ett dokument för skriftligt godkännande förberetts 
som deltagarna fick skriva på.    
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5. Empiri  

Under detta kapitel redogörs de resultat som framkommit under de metoder som 
använts.  

5.1 Intervjuernas resultat 
Nedan redovisas de resultat som framkommit från intervjuerna som genomfördes 
med expert 1 och expert 2. De båda intervjuerna har sammanfattats i löpande text.  

5.1.1 Intervju, expert 1 
Under intervjun framkommer det att tunnelinspektioner länge varit oförändrade. 
En, eller två, inspektör besöker tunneln som ska inspekteras. Med sig har de ett 
protokoll från föregående besiktning som utgångspunkt. Inspektörerna undersöker 
tunneln, både de redan registrerade skadade områdena, samt resten av tunneln. De 
skador som upptäcks markeras på en ritning, för att senare registreras i ett separat 
system. Vad en inspektör fokuserar på vid ett skadat parti är sprickornas karaktär, 
bredd, längd, anledning till uppkomst, om vatten rinner genom sprickorna och i 
sådant fall hur stort vattenflöde, sprickornas orientering och sprickornas placering.  

Exempel på praktiska problem som kan uppstå i samband med inspektioner är att 
tunneln sträcker sig över en trafikerad väg, vilket innebär att all trafik måste 
upphöra under inspektionens gång, sprickor är svåra att upptäcka till följd av 
bristfällig belysning, och vissa partier, som tak, kan vara svåråtkomliga för 
inspektion utan hjälpmedel, som skylift.  

Problem knutna till inspektören är bundna till den mänskliga faktorn. Sprickor som 
mäts upp görs via måttband/linjal och det kan skilja sig mellan inspektör till 
inspektör vart mätningen sker, hur noga den görs, samt om en spricka utvecklas åt 
flera olika håll kan det vara svårt att avgöra vart mätningen ska utgå ifrån. I många 
fall använder inspektören en kamera för att fotografera och tydliggöra en sprickas 
utveckling.  

Utefter den intervjun som genomfördes med respondenten skapades en 
övergripande kunskap om betongtunnlar och dess underhållssätt. Genom att veta 
hur tunnelinspektörer agerar stiftades en förståelse för målgruppen. 
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5.1.2 Intervju, expert 2 
Intervjun som genomfördes med expert 1 innebar en grundförståelse för den 
målgrupp studien riktar sig mot. Syftet med expertintervju två var att ta del av hur 
en inspektör analyserar sprickor och hur de rapporteras in.  

Expert 2 berättade att inspektörer använder tillståndsklasser för att värdera hur 
allvarligt skadat ett parti är. Tillståndsklasserna (TK) är uppdelade i tre olika 
nivåer. TK1 innebär att åtgärd måste göras inom 10 år, TK2 att åtgärd ska göras 
inom 3 år, och TK3 att åtgärd ska utföras snarast. Hur ett skadat parti tilldelas en 
tillståndsklass görs delvis via ett poängsystem. Vid poängindelning granskar 
inspektören sprickans sprickvidd, vilken riktning och placering sprickan har, om 
betongen urlakas, om, och i sådant fall hur stor mängd vatten som tränger igenom 
sprickan, samt inspektörens uppfattning om hur allvarlig skadan är. Poängen från 
det skadade partiet räknas ihop och tas sedan i beaktning tillsammans med data 
från tidigare inspektioner, vilka projektets specifika funktionskrav är, samt en 
utvärdering om hur dess framtida utveckling kan se ut, och tilldelas därav en 
tillståndsklass. Vanligtvis genomförs inspektion av tunnlar vart 6:e år. Om ett parti 
tilldelas en tillståndsklass som utgår i tid innan nästa planerade inspektion kan en 
specialinspektion genomföras. Inspektören granskar då de sprickor med 
tillståndsklasser som inte höll måttet, och genomför sedan övergripande inspektion 
av resterande tunnel.    

Under intervju framkom att det används ett uppdelningssystem i tunnlar som ska 
underlätta för inspektörerna att lokalisera vart en spricka finns. Det görs via skyltar 
som är monterade inuti tunneln. Skyltarna varierar i utformning men upprepas med 
givet avståndsintervall och markerar med siffror hur långt in i tunneln inspektören 
befinner sig.  

Efter genomförd intervju bistod respondenten med material i form av en tidigare 
tunnelinspektionsrapport och handbok/manual för tunnelinspektörer. Detta var 
material som dels underlättade definition av målgrupp och låg som underlag för 
analys av tidigare material.  

5.1.3 Metodkritik  
Att sammanfatta intervjuerna istället för att transkribera dem var ett beslut som 
gjordes på grund av den rådande tidsram som fanns för projektet. Genom att plocka 
ut de delar som besvarade frågorna kunde arbetet fortskrida snabbare. Intervjuerna 
finns inspelade och lagrade för granskning.  
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5.2 Resultat, analys av inspektionsrapport 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet av den analys som genomfördes på ett 
utdrag från inspektionsrapporten av Varbergstunneln. Analysen går att ta del av i 
sin helhet i bilaga. 

Utifrån genomförd analys kan visa saker urskiljas. Färgkodning används för att 
särskilja tunnel, vatten och vilken skada ett parti har. Skadorna rapporteras och 
markeras ut via olika symboler. Utifrån detta kan det urskiljas att målgruppen har 
kunskap samt vana av att nyttja färgkodning och symbolik för att strukturera och 
förtydliga det arbete de genomför. De använder två olika delar av ritningen för att 
dela upp tillståndsrapportering och åtgärdsförslag vilket innebär att det finns ett 
behov att ha tydlig uppdelning när det gäller olika information. Utöver det så kan 
det urskiljas att det finns ett behov att kunna läsa ut sin egna position sett till 
ritningen. Detta då det finns två olika funktioner för att genomföra det målet. Det är 
uppdelning av tunneln och en liten karta som visar i vilken del av tunneln man 
befinner sig.  

5.3 Användartester, resultat  
Trots att frågan angående trovärdighet inte besvaras rakt av kan det ändå utläsas 
vad deltagarna ansåg positivt och negativt med sprickorna och dess visualisering, 
samt till vilken grad det var möjligt att genomföra analys av den. Om de kunde 
analysera sprickan kan det antas att de ser den som äkta.  

Till följd av delvis bristfälligt utformade frågor kunde inte slutsatser dras endast 
utifrån deltagarnas svar. Däremot kunde ett resultat utvinnas genom att 
sammanställa svaren med deltagarnas kommentarer och reflektioner, samt 
handlingar som de genomförde under testets gång. Eftersom det inte fanns tydliga 
data att urskilja från testerna innebar det att jag fick ha ett mer kritiskt 
förhållningssätt till arbetets resultat. De resultat som urskiljs från kommentarer och 
handlingar har endast inkluderats om de varit återkommande för mer än en 
deltagare.  För visualisering av testets kvantitativa data, se bilaga. 

I den abstrakta miljön, där behag och närvaro fick lägsta betyg, kunde deltagarna 
urskilja samtliga sprickor, men med kommentarerna att sprickan inte innebar 
speciellt mycket. Till följd av förlorad textur och djup var det problematiskt för 
deltagarna att urskilja sprickans placering på väggen i djupled. Sett till deltagarna 
reaktioner, tid spenderad i varje verklighet och kommentarer om deras upplevelse, 
nådde den abstrakta miljön minst framgång.  
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Den semirealistiska versionen upplevdes behagligare än den abstrakta, men hade 
visa problematiska områden. Den detalj- och kontrastsänkning som gjorts 
kommenterades av två deltagare som för markant och uppfattades som obehaglig. 
Vad däremot tre av deltagarna uttryckte var att den sänkta detaljrikedomen fyllde 
en funktion och att de såg det användbara i det. Det märktes även i hur enkelt 
deltagarna hade att urskilja sprickorna från omgivningen. Till följd av den 
orealistiska jämnt fördelade ljussättningen försvann djupet i sprickorna. Förlusten 
av sprickans djup gjorde det problematiskt för en av användare att avläsa dess 
bredd, samtidigt som en annan kommenterade att färgen i brist på variation fick 
sprickan att framstå som konstgjord.  

Den realistiska miljön som nådde högsta betyg i navigation, behaglighet samt 
närvaro var även den enda miljö där deltagarna inte lyckades upptäcka alla 
sprickor. Det finns endast dokumenterat att två testpersoner inte hittade alla 
sprickor, men samtliga upplevde svårigheter att hitta alla. Anledningen, som de 
kommenterade när sprickan var funnen, var den skarpa skuggan. Sett till 
effektivitet i inspektion överträffar den semirealistiska den realistiska, medan den 
realistiska är överlägsen i behaglighetsfaktorer.   

Samtliga av deltagarna listade markeringsnivå 3 som enklast att urskilja och 
analysera i samtliga miljöer. När det kommer till färgerna kunde samtliga urskilja 
skillnaderna mellan dem och tre av fyra förstod att färgen hade någon typ av 
innebörd i MN2. En av de tre kunde även dra slutsatsen att det var när senaste 
skanningen genomförts i samband med MN3. Det var endast en som påpekade att 
siffrorna som var inkluderade stod för skanning. Varför de andra inte uppfattade 
datumen går inte att avgöra. Sett till färgerna uppfattade tre av deltagarna att den 
orangea kändes alarmerande och att den försökte generera uppmärksamhet. Blå och 
grå fick ingen större kommentar. Det framkom även att en av testets deltagare var 
färgblind, men kunde trots det särskilja de olika färgerna.  

Portalerna gav till en början inte stor effekt, men det märktes allt eftersom testerna 
fortskred att det endast berodde på deltagarnas inlärningskurva. När de förstod dess 
innebörd sökte deltagarna framför väggarna i jakt på portalerna istället för att leta 
efter sprickorna på väggarna. Siffran som placerats i samband med portalen förstod 
majoriteten av deltagare att den hade en innebörd men kunde inte urskilja vilken.  

Två större problem som uppstod med markeringsnivåerna var i samband med MN3 
och dess inringningar. En av testdeltagarna uppfattade inringningarna som 
topologiska kurvor. Det vill säga en representation av skillnad i höjd. Det andra 
problemet som uppstod var att de virtuella glasögonens upplösning hade problem 
att särskilja inringning från bakgrund till följd av linjens smala bredd. Detta 
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resulterade i att inringningarna framstod som flimrande. Bortsett från problemen 
som inringningarna innebar så uppskattades de av deltagarna. De kommenterade att 
inringningen förenklade uppdelning av sprickans nivåer.  

Deltagarna upplevde emellanåt viss svårighet att navigera scenen. Strecken med 
tillhörande skyltar fick kommentaren att de underlättade, men att skyltarna var 
placerade med för stort avstånd vilket gjorde dem svåra att avläsa från distans. 
Trots att modellen till ytan sett var relativt liten, indikerar resultatet att indelning av 
den underlättade navigationen. Vilket antyder att Darken och Siberts teori uppnår 
effekt även i virtuella verkligheter. En positiv kommentar var att uppdelningarna 
även bidrog till att uppfatta skala. En deltagare tyckte att de stärkte världarnas 
trovärdighet genom att påvisa att den uppfattning hen hade om världen sett till 
storlek stämde överens genom avståndsbedömning mellan skyltarna. Trots att 
endast en deltagare kommenterade att det var meter som siffrorna hänvisade till 
fyllde de sitt syfte då de användes som riktmärken av de andra.  

Sammanfattningsvis kan det urskiljas att den realistiskt utformade miljön var 
uppskattad sett till upplevelse, och den semirealistiska för tydlighet, bortsett från 
sprickans förlorade djup och färgskiftningar. Markeringsnivå 3 var den som var 
mest uppskattad sett till tydligheten och underlättad analys. Färg och portalerna gav 
bra resultat, medans inringningarna trots sin förtydligande funktion innebar 
problem. Indelningen av världen innebar en underlättad navigation, men skyltarna 
var placerade med för stort avstånd och gjorde det svårt att urskilja dem.  

5.3.1 Metodkritik  
På grund av testernas skillnader i utförande finns det ett antal faktorer som tagits i 
beaktning vid sammanställning av resultat.  

Till följd av sämre teknik som nyttjades vid första testet kommenterade två av 
testdeltagarna att det den mer tungkörda virtuella världen (realistiska) uppfattades 
som ostabil och därav tilldelades lägre poäng. Det berodde på att VR-glasögonens 
skärmar inte orkade upprätthålla rätt uppdateringensfrekvens. De genomförde även 
testet med lägre upplösning till följd av mindre kraftfullt grafikkort i det system 
som drev simulationen.  
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6. Gestaltning  

Studiens syfte är att skapa riktlinjer för hur visualisering av betongtunnlars miljö 
och dess tillhörande element kan göras för effektivare inspektioner i VR. För att 
uppnå det finns det ett antal områden som arbetet fokuserat runt. Fokusområdena 
är, och innefattar:  

o Miljön. Hur texturering och ljussättning av en modell kan göras.  
o Sprickorna. Hur de kan gestaltas för att förmedla information. 
o Navigation. Hur enkelt är det att röra sig i scenen.  

 
För att ge svar på vilken miljö som är bäst lämpad för sprickinspektioner har tre 
olika utformningar skapats. De tre miljöerna är realism, semi-realism, och abstrakt. 
Motivering till varför de tre miljöerna valdes redogörs under punkt 6.1. Samtliga av 
miljöerna har skapats utifrån den modell som framställdes utifrån laserskanning 
med ÅF AB, som beskrivs under punkt 1.1 Bakgrund.  

Orden som nämns i forskningsfrågan runt sprickorna är tydlighet och effektivitet, 
där tydlighet syftar till att skapa en underlättad analys av sprickor, och effektivitet 
syftar till att göra sprickinspektionen mindre tidskrävande genom att göra sprickor 
enklare att upptäcka. För att undersöka hur sprickorna kan uppnå ovan nämnda mål 
har de gestaltats i olika lager. Dess olika utformning benämns som 
markeringsnivåer (MN). Markeringsnivåerna syfte är att undersöka till vilken grad 
externa element kan appliceras i olika etapper på sprickorna för att förtydliga dess 
innebörd. Markeringsnivåerna går från MN1 till MN3.   

För att en användares upplevelse av en VR-miljö inte skulle uppfattas negativt på 
grund av besvärlighet i navigering inkluderades ett navigationssystem. 
Navigationssystemet bygger på att dela upp 3D-modellen i mindre sektioner, på 
liknande sätt som tunnlar gör idag, för underlättad lokalisering.  

Slutligen har tre prototyper sammanställts. Varje prototyp innehåller en unik 
miljöutformning, i varje miljö inkluderas tre sprickor som markerats ut med olika 
markeringsnivåer, från 1-3, och slutligen navigationssystemet. Prototyperna 
skapades för att utvärdera hur samspelet fungerar mellan de olika miljöerna, 
markeringsnivåerna, samt navigationssystem.   
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Programmet som använts för modellering och texturering är 3ds Max, programmet 
för skapande och redigering av texturer är Photoshop, och programmet för 
ljussättning och VR-inställningar är Unity.   

6.1 Tes för utformning av olika miljöer  
En utgångspunkt som fanns innan gestaltningsarbetet inledes var, utefter Jeralds 
redovisning av immersion och presence, att en virtuell värld måste uppnå ett antal 
kriterier för att hjärnan ska övertygas om att det vi upplever i VR är äkta. Trots att 
många av de kriterier som ingår för känslan av att VR-världen är äkta 
överensstämmer med realism, är inte realism en nödvändighet för hög nivå av 
immersion och presence.  

Anledningen till varför detta belyses och varför jag anser det viktigt för betraktaren 
att uppfatta inspektionssammanhanget som äkta är för att det är direkt avgörande 
för om hen tror på vad som inspekteras. Upplevelsen av omgivningen och 
sprickorna ska vara övertygande till den grad att inspektören under 
perceptionsfasen läser in sprickorna som skadad betong, i nästa nivå, under 
kognitionsfasen, ge upphov till analys, som ska resultera i en utvärdering av 
sprickan. Om inspektören tvivlar på världen kommer inte heller budskapet 
uppfattas som trovärdigt. Principen utgår från samma koncept som gäller 
trovärdighet för bilder. Pettersson menar, med hänvisning till Doblin, att 
trovärdighet i bilder syftar till att övertyga andra människor till önskad handling. 
Men för att övertygas måste vi som mottagare av budskapet i första hand tro på det 
(2001, s.32).  

Samtidigt som många av kriterierna för immersion och presence i VR 
överensstämmer med hur tolkning av verkligheten sker, så har den andra 
utgångspunkten i arbetet fokuserat på visualisering för underlättad kognitiv 
process. Som lyfts under teoridelen är det formen på objekt som i första hand 
avgöra hur det uppfattas. Hur väl vi avläser ett objekt ligger i direkt relation till hur 
väl det kan urskiljas från sin omgivning.  Det kan därför antas, sett ur 
perceptionsperspektiv, att det i ett inspektionssammanhang skulle vara fördelaktigt 
om miljön runtom sprickan återgavs i minimalistisk utformning och därmed få 
sprickan att framträda tydligare.  

De båda ovan nämnda styckena har en motsägelsefull innebörd när de ställs i 
relation till varandra, tydlighet kontra immersion och presence. Då studien syftar 
till att undersöka hur miljön i ett inspektionssammanhang kan visualiseras för att 
uppnå bästa informativa värde var det av intresse att ställa de båda områdena mot 
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varandra. När faller illusionen av den virtuella världen, och hur pass tydligt kan en 
spricka framhävas innan den punkten.  

Därmed fokuserades gestaltningsarbetet på att skapa tre olika miljöer med 
varierande utformning, från realism till en avskalad abstrakt version, liknande 
linjeteckning.  

6.2 Miljöer 
Nedan följer en redovisning på de olika miljöernas utformning med tillhörande 
motiveringar.  

6.2.1 Miljö 1, realism  
När Pettersson diskuterar olika manér definierar han det realistiska som en 
naturtrogen och noga återgivelse av det motiv som avbildas (2001, s.15). För att 
uppnå realism har stor del av visualiseringsarbetet legat i texturering, uppdelning 
av texturer och ljussättning.  

Scenen har två ljuskällor. En skybox och ett point light. Skybox tillför en 
atmosfärisk känsla av en himmel, tillför ett visst ljus samt efterliknar de 
studsningar av ljus vi upplever i verkligheten från vårt himlavalv. Point light kan 
jämföras med en bordslampa, lyser dit det riktas, och användes i sammanhanget 
som en sol och gav upphov till de skuggor som finns i scenen (se fig.6&7) 

Skuggorna skapar dels en realistisk känsla, men bidrar även till vi uppfattar att 
objekten beter sig ”rätt”, exempelvis att fysiska objekt med volym kastar skuggor. 
De ger även upphov till depth cues, som underlättar den mentala processen att 
lokalisera oss i världen utifrån andra objekt.   

För att uppnå realistiska material har fotografier av den textur som ska efterliknas 
tagits, redigerats och applicerats på modellens ytor. Texturerna bidrar till 
underlättad avläsning och registring av objekt sett till avstånd och form.   

Modellen har ett begränsat område. För att upprätthålla illusionen av att världen 
fortsätter har fotografier i panoramautformning inkluderats vid vardera änden av 
modellen. Att nyttja panoramautformning istället för ett ”platt” fotografi gör att 
bilden bidrar till en känsla av surroundness då det kan betraktas ur flera vinklar 
utan att uppfattas som felaktigt i perspektiv. 
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Fig.6 Realism, helhet 

 
Fig.7 Realism, detalj 

6.2.2 Miljö 2, semi-realism 
Den semirealistiska miljön skulle vara ett mellanting mellan den abstrakta och den 
realistiska.  

För att få ett objekt att generera mer uppmärksamhet i VR kan ljus och färg 
manipuleras (Jerald, 2016, 238). Under intervju med expert 1 framkommer 
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bristande belysning som ett vanligt problem vid inspektioner. För att höja 
sprickornas synlighet ersattes ljuset från förra miljön till ett ambient ljus. Ambient 
ljus skapar en jämn fördelning av önskat ljus i en hel scen, vilket eliminerar alla 
skuggor. I anslutning till skuggornas försvinnande förlorar även scenen några av 
sina depth cues (se fig.9) 

Samtliga texturer från föregående miljö återanvändes men med markant sänkning i 
detaljrikedom och kontrast. Att sprickorna skulle framträda tydligare på grund av 
mindre detaljrikedom i miljön går i enighet med Cairos redovisning om att vi har 
enklare att urskilja objekt ju mer de står ut från omgivningen, samt till följd av 
reducerad visual interfereance mellan spricka och vägg. Sprickornas avvikande 
form från den annars homogena bakgrunden ger upphov till pop-out. Pop out är 
den effekt som uppstår när ett objekt skiljer sig från omgivning i exempelvis färg 
eller form och gör att det enklare att upptäcka (Ware 2008, s.28).  

Bilderna i slutet på modellen får sänkt skärpa i takt med sänkt detaljrikedom, vilket 
sänker nivån av surroundness (se fig.8) 

 
Fig. 8 Semirealism, helhet 
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Fig.9 Semirealism, detalj 

6.2.3 Miljö 3, Abstraktion  
Likt en linjeteckning innehöll den abstrakta versionen endast formbeskrivningar. 
All textur ersattes med en vit bakgrund och svarta streck markerade vart kanter och 
hörn fanns (se fig.10). Miljön använder en ambient ljuskälla, vilket innebar att inga 
skuggor existerade.   

De enda depth cues som finns att navigera efter är occlusion och lika objekts form i 
relation till varandra. I den abstrakt miljön ska vividness lyftas. Vividness är den 
punkt som behandlar hur det vi ser i en VR-värld anländer till våra ögon. I vanliga 
fall är det en teknisk punkt, men det påverkar upplevelsen av världen eftersom det 
vi ser är en värld av kontrast. Allt är vitt vilket skapar påfrestning för ögonen. 

Sprickorna däremot har all chans att framstå från sin omgivning, eftersom vit 
mönsterlös omgivning innebär mycket låg visual interferance och stor pop out 
effekt.  

Till skillnad från de andra två miljöerna har skärmen vid modellens ändar 
exkluderats. Om en vit skärm applicerats skulle världen se ut att fortsätta i all 
evighet. Istället tar modellen slut vilket tydliggör vilka gränser som användaren kan 
röra sig inom, men sänker samtidigt känslan av surroundness. Den blå bakgrunden 
som finns runtom modellen är inkluderad med samma motivering som förra 
situationen, för att visa användaren vart modellen tar slut.   
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Fig.10 Abstrakt, helhet 

 
Fig.11 Abstrakt, detaljbild 
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6.3 Markeringsnivåer  
Parallellt med arbetet att utforma miljöer utforskades hur skadade partier kan 
gestaltas för underlättad analys. Markeringarna har delats upp i tre olika 
markeringsnivåer (MN), där MN1 innehåller minst markerande element och MN3 
innehåller flest.  

Markeringsnivåernas mål är att öka tydligheten i sprickor och att effektivisera en 
inspektion. Tydligheten är bundet till sprickan och undersöker vilka element som 
kan tillföras som innebär underlättad analys. Effektivitet innebär att 
uppmärksamma sprickorna och göra dem lättare för inspektörerna att hitta genom 
att tillföra element som annars inte finns i verkligheten.   

Principen för varje markeringsnivå är att den utgår från sin föregångare och adderar 
ett eller fler element. Markeringarna har konsekvent samma utformning oavsett 
miljö de är placerade i.  

6.3.1 Markeringsnivå 1  
Den första av markeringsnivåer är den minst markanta och består av en lysande blå 
cirkel i marken framför den spricka som ska inspekteras. Den lysande cirkeln, som 
under processen benämns som portal, är skapad för att uppmärksamma vart en 
spricka finns placerad och är utformade efter samma princip som används vid 
dagens sprickkartering, där symboler markerar ut sprickorna.   

I den realistiska miljön inkluderades ingen färg till sprickan, På grund av att 
skuggor försvann mellan miljö 1 & 2 var det dock nödvändigt att inkludera en 
grundfärg för markeringsnivå 1 i miljö 2 och 3. 

   
Fig. 12 MN1, Realism.     Fig.13 MN1, Semirealism        Fig.14 MN1, Abstrakt 
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6.3.2 Markeringsnivå 2 
Till markeringsnivå två tillkom två element. En siffra som placerades över 
portalen, och färg i samband med sprickan. Färgval motiveras senare under egen 
rubrik. Att inkludera färg i utformningen gjordes med anledning att påvisa 
sprickans händelseförlopp för betraktaren, samt att förstärka sprickans tydlighet.  

Eftersom laserskanning är tänkt att vara en återkommande process för att 
dokumentera sprickans utveckling inkluderades tre olika färger i den. 
Händelseförloppet påvisas genom att färgerna representerar de tre tillfällena när 
skanningar har ägt rum.      

När en sprickinspektör befinner sig i den virtuella världen kan det antas att dess 
mål är att hitta skadade partier. Genom att tilldela färger till sprickan, som gör att 
de skiljer sig från betongen och framträder från sin omgivning, i kombination med 
att hjärnan genomgår en top-down process och söker det mönster som är 
utmärkande för sprickor, kan det antas att inspektören upplever starkare stimuli 
ifrån sprickan och har enklare att upptäcka den.   

Siffran över portalen står för den tillståndsklass sprickan tilldelats sedan förra 
inspektionen. Sprickor kan tilldelas en tillståndsklass som måste inspekteras 
tidigare än nästa planerade tillfälle. Då genomförs specialinspektioner där 
sprickorna som inte höll måttet inspekteras igen, för att försäkra att dess utveckling 
inte eskalerar. Att implementera funktionen att kunna se vilken tillståndsklass varje 
spricka tilldelats sedan förra gången skapar en filtreringsmöjlighet hos 
inspektörerna. Istället för att leta efter spricka med given tillståndsklass i 
sprickkarteringen kan de urskilja det i samband med portalerna.  

   
Fig.15 MN2, Realism Fig.16 MN2, Semirealism Fig.17, MN2 Abstrakt 

 



32 
 

6.3.3 Markeringsnivå 3  
I den högsta markeringsnivån tillkom en inringning för varje tidigare genomförd 
skanning, med tillhörande datum (se fig.21). Ringarna utformades i enighet med 
innesluthetens lag. Dess funktion var att skapa tydligare indelning av sprickornas 
utveckling i både längd och orientering. Datumen som inkluderades placerades i 
samma inringning som den spricka den hörde till samt tilldelades samma färg. 
Strukturering via färgkodning. 

   
Fig.18 MN3, Realism           Fig.19 MN3, Semi-realism Fig.20 MN3 Abstrakt 

 
Fig. 21, MN3 detaljbild 
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6.3.4 Färgval 
Vid val av färg försökte många mål uppnås. Färgen skulle kommunicera 
information, ge upphov till pop out men samtidigt vara analyserbar i sin helhet, 
kontrastera jämtemot varandra, och de skulle ha nog med skillnad i valör för att 
vara urskiljbara även för de med nedsatt syn/färgblindhet.  

Eftersom den yttersta delen av sprickan är av största vikt var det även viktigt att 
den skulle generera mest uppmärksamhet. Som tidigare nämnt ska färger som ska 
generera uppmärksamhet vara både ljusa och tydliga. För att uppnå de målen 
valdes en orange kulör. Då uppfattning av färger är relativt till den omgivning de 
befinner sig i inkluderades vid färgavvägning en grå bakgrundsfärg som skulle 
efterlikna betong. För att uppnå stor skillnad mellan de båda färgerna och därav 
påvisa att de representerar olika saker valdes den oranges komplementfärg. 
Slutresultatet av färgval kan ses i fig.22 och dess gråskaleversion i fig.23.  

   
Fig.22, slutgiltiga färgval Fig.23 Slutgiltiga färgval, gråskala 

6.4 Miljöoberoende gestaltningar  
Till studien har visualisering av miljöoberoende faktorer skapats. Till dessa hör ett 
navigationssystem som delar upp 3D modellen genom gränser i marken med 
tillhörande skyltar, samt förflyttningsverktyg i VR. De redovisas under egen rubrik 
eftersom de har påverkan för upplevelsen av VR-världen samtidigt som de inte 
skiljer sig i utformning beroende på miljö.  

6.4.1 Teleportering  
Den funktion som nyttjades för att möjliggöra förflyttning var en förinställning för 
teleportering som utvecklats av Steam (Se punkt 1.6 begreppsförklaring). 
Teleportering för förflyttning gjordes med hänsyn till användaren. Det finns många 
scenarion då illamående kan uppstå i Virtuell verklighet, där oönskad förflyttning 
är en riskzon. Teleportering nyttjas via VR-glasögonens tillhörande handkontroller. 
Genom att trycka på en av kontrollernas knapp skjuts en stråle ut i den virtuella 
världen som landar på marken (Se fig.24). I samband med att strålen skjuts ut 
uppkommer vibrationer i handkontroller tillsammans med ljud från tillhörande 
hårdvaras ljudsystem. När användaren sedan släpper knappen förflyttas hen till 
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platsen där strålen pekade. (Jerald, 2016, s.344). Fördelen med teleportering, utöver 
att motverka åksjuka, är att användaren är i kontroll och bestämmer vart samt när 
transportering sker, men har även en positiv effekt sett till immersion och presence 
genom att inkludera användarens taktila och auditiva sinnen.  

 
Fig.24 Teleportering  

6.4.2 Navigation 
Att dela upp en virtuell värld är fördelaktigt i ett navigeringssyfte. Det ökar den 
spatiala förståelsen vilket underlättar för användaren att lokalisera sig själv. Som 
det framkom under analys av tidigare material nyttjas redan en liknande funktion i 
sprickkarteringen, vilket innebär att målgruppen redan har förståelse för principen.  

Uppdelningen av världen gjordes genom gula streck som vinkelrätt skar den väg 
som löper genom modellen. Gränserna upprepades var 10:onde meter och hade 
tillhörande skylt var 20:e. Skyltarna placerades i mitten av strecket med avseende 
att inte dölja någon av sprickornas portaler, och dessutom ha stor chans att bli 
upptäckta. Siffrorna på skyltarna var till för att förtydliga för användaren hur långt 
in i modellen hen befann sig (se fig. 25,26,27).   
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Fig.25 Vägmarkering, realistiska 

 
Fig.26 Vägmarkering, semi-realism 

 
Fig.27 Vägmarkering, abstrakt 
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7. Resultat  

Syftet med studien har varit att besvara vilken utformning av VR i 
inspektionssammanhang som ger störst effekt sett till upplevelse och informativt 
värde och därefter skapa generella riktlinjer utefter de resultaten. Både sett till 
miljöns utformning men även hur gestaltning av sprickor ska göras för att leda till 
tydlig och effektiv tolkning av dess utveckling. För att besvara frågorna har tre 
prototyper utvecklats med grund i den teori som presenterades under arbetets start, 
samt utifrån den empiri som framkommit genom arbetets metoder. Prototyperna 
har testats av användare och utifrån analys av resultatet byggdes slutsatsen som 
presenteras nedan. Trots att de båda forskningsfrågornas gestaltningar utvärderats 
under samma test och i relation till varandra redovisas de för tydlighetens skull var 
för sig.   

7.1 Forskningsfråga 1   
 

o Hur påverkar utformningen på miljön upplevelsen i VR i ett 
inspektionssammanhang, samt det informativa värdet på 
miljöns innefattande sprickor?  

 
Utifrån genomförda användartester går det att urskilja att känslan av 
immersion och presence till viss del överträffar tydlighet. En realistisk 
återgivelse av ljus inkluderar depth cues som underlättar den mentala 
processen att uppnå spatial förståelse och främjar känslan av immersion 
och presence, men har samtidigt en negativ innebörd då de inte återger 
sprickorna tydligt. Men åt andra sidan innebär ett jämnt fördelat 
orealistiskt ljus raka motsatsen. För att uppnå tydlighet, immersion och 
presence bör därför skaparen av en VR-värld utnyttja två ljuskällor i 
kombination, där en har målet att skapa ett grundljus och den andra 
skuggor för depth cues.  
Sänkning av detaljrikedom och kontrast på omgivningens textur har en positiv 
effekt sett till att framhäva sprickor men bör inte gå till överdrift då det får stor 
påverkan på användaren. Samtidigt är kontexten viktig att ha i åtanke och till 
vilken grad förändring av detaljrikedom sänker visual interferance. Hur stor effekt 
sänkt detaljnivå får är beroende på hur omgivningens attribut stämmer överens med 
sprickans.   
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Sett till upplevelsen skapar uppdelning av den virtuella världen förenklad 
navigation och därmed sänker risken att irritation uppstår hos en användare. 
Användningen av skyltar i den virtuella världen underlättar även för användaren att 
kunna lokalisera sin plats relativt till miljön. Hur tätt skyltarna bör placeras beror 
på hur stor scenen är, samt hur dess uppbyggnad ser ut.  

 De riktlinjer som kan urskiljas efter genomfört arbete för att uppnå informativt 
värde och upplevelse är:   

 
o Ljus till en VR-scen i inspektionssammanhang bör göras med 

två separata ljuskällor. En för att ge scenen ett grundljus och 
framhäva sprickorna, och ett ljus för att generera skuggor som 
bidrar till nödvändiga depth cues. 

o Sänkning av texturers detaljrikedom och kontrast är fördelaktig 
för att framhäva sprickor men bör göras med varsamhet och 
med hänsyn till kontexten.  

o Att strukturera den virtuella världen i sektioner med tillhörande 
längdmarkering ger en positiv effekt sett till navigering och 
lokalisering.  

7.2 Forskningsfråga 2  
o Kan olika gestaltningar på sprickor i en virtuell verklighet göra 

inspektioner tydligare och effektivare?  
 
För att särskilja på de olika uttrycken som nämns i forskningsfrågan är tydligheten 
i anseende till hur enkel sprickans utveckling och tillstånd är att avläsa samt 
analysera, medan effektivitet är bundet till hur enkel sprickan är att upptäcka i 
miljön.   

Ett resultat som tydligt kunde urskiljas var att färg i samband med sprickorna hade 
två positiva effekter. Dels att färgen skapade en tydlig kontrast emot betongen som 
gjorde den enklare att urskilja, och dels att färgernas kontrast jämtemot varandra 
gav uppfattningen om att de hade olika innebörd och underlättade avläsning av 
sprickans utveckling.  

Sett till portalerna som var inkluderade i markeringsnivåerna bidrog de till att 
belysa vart sprickorna var placerade utan att användaren faktiskt behövde se 
sprickan.  

De riktlinjer som gick att urskiljas sett till forskningsfråga två var: 
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o Att kategorisera en spricka utefter dess olika utvecklingsstadier 
genom färger innebär underlättad analys. Vid val av färg ska de 
som inkluderas ha tydlig kontras mot varandra, samt sin 
omgivning.   

o Inkludering av portaler i inspektionssammanhang minskar 
söktiden som krävs för att lokalisera sprickor.  
 

7.3 Slutgestaltning  
I enighet med de riktlinjer som framförs i slutsatsen har ett gestaltningsförslag 
utvecklats.  

I den slutgiltiga gestaltningen har en kombination av två ljus nyttjats, där scenen 
får sitt primära ljus från ett ambient ljus, och sekundärt ljus från ett point light. För 
att framhäva sprickornas djup än mer har tekniken ambient occlussion applicerats. 
Ambient occlussion gör att små utrymmen som exempelvis vrår och skrymslen får 
mörkare ton då ljus inte når in, som i verkligheten.    

 
Fig.28 Slutgestaltning, detalj  
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Fig.29, Slutgestaltning, helhet 

 

De texturer som finns i scenen är samma som användes vid miljö 1 men med en 
viss sänkning i detaljrikedom och kontrast.  

På grund av att vissa uppfattade inringningarna som topologi, tillsammans med att 
de flimrade på ett irriterande sätt uteslöts dem. Till slutgestaltningen har de istället 
ersatts med vita streck som får stå som markeringar av när varje skanning 
genomförts. Eftersom datumen fick lite uppmärksamhet höjdes de i storlek från 
17,5 mm till 25 mm. Siffran i samband med portalen har utvecklats från ”2” till 
”TK: 2” för att tydliggöra att det är tillståndsklasser det rör sig om. Färgerna är 
oförändrade. Till följd av att några deltagare inte kunde urskilja några av de skyltar 
som inkluderats för navigation sänktes avståndet mellan dem från 20 till 10 meter. 
Valet att inkludera ett ”m” efter varje siffra gjordes även för att förtydliga att det 
rörde sig om längd.  
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Fig.30, Slutgestaltning MN                                 Fig.31, Slutgestaltning MN detalj 

 
Fig.32 Slutgestaltning, Vägmarkering 
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8. Diskussion 

Detta arbete har haft som mål att skapa förståelse för vilken typ av visualisering i 
ett inspektionssammanhang som främjar informationsvärde i VR. Till följd av att 
slutgestaltningen inte testats och utvärderats av målgruppen kan det inte tas för 
givet att dess utformning är framgångsrik, men de resultat som går att utläsa efter 
studiens gång indikerar att de bör uppnå resultat. 

Till följd av att detta var ett initiativ i att undersöka hur inspektioner för tunnlar kan 
genomföras fanns det inte heller mycket tidigare material att ta del av och 
analysera. Och trots att det material som tillhandahölls gav ett mervärde till studien 
genom ökad förståelse för målgruppen, så var det inte mycket visuellt att ta i 
beaktning. Det jag ser som brist, efter genomförd studie, var att inte söka bredare 
efter material som kunde på något sätt likna mitt egna, och tagit lärdom av deras 
tillvägagångssätt och gestaltningar. Vid tillfället att studien skulle vidareutvecklas 
och göras i mer omfattande skala ser jag det som en utvecklingsbar möjlighet att ta 
i beaktning.  

Med anledning att detta arbete berör inspektionen av tunga konstruktioner för att 
utvärdera dess hållbarhet vill jag betona att resultatet av denna studie är något man 
ska förhålla sig kritiskt till. För att stärka de resultat som framkommit krävs mer 
omfattande studier i området som följs upp av användartester.   

Något som inte lyfts än men som antas haft påverkat på projektet är deltagarnas 
VR-vana. Samtliga av de som genomförde testerna hade aldrig provat virtuell 
verklighet innan. Detta innebar att det tog tid för deltagarna att lära sig hur de 
skulle agera. Att rörelser i riktiga världen motsvarade rörelse i den virtuella. Att ta 
in så mycket nya intryck som virtuell verklighet innebär och svara på frågor kan 
vara svårt, detta och att det kan ha påverkan på resultatet är jag medveten om.  

En annan faktor som påverkar testets resultat, som är begränsad till de som är 
verksamma inom målgruppen, är mentala bilder. Mentala bilder är den förutfattade 
bild vi har av något utifrån minnen och tankar, de är våra inre representationer, vad 
något ska föreställa och innebära (Eriksson, 2009, s. 33-35). De har genom sitt 
arbete genomfört flertalet inspektioner och har en självklar bild av hur det ser ut. 
Att då engagera dem i en miljö som går emot allt de är vana vid och ser som rätt 
kan antas påverka upplevelsen och därav resultatet.  
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9. Förslag till fortsatt arbete 

Till följd av att VR är en relativt ny teknik som ständigt genomgår utveckling finns 
där all möjlighet för framtida forskning. 

Den första, och mest intressanta forskningen i detta läge är att undersöka till vilken 
grad denna utformning går att implementera i ett system. Det vill säga om det är 
möjligt att genomföra laserskanning på en tunnel och sedan applicera studiens 
visualiseringsriktlinjer per automatik på skanningens 3D-modeller.  

Utöver det finns det en mängd olika riktningar att undersöka som vidare studier 
inom området, innefatta interaktivitet, fler sprickor, vatten eller animation.  

  



43 
 

10. Källförteckning  

Tryckta källor 
Bergström, Bo (2016). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och 
profilering i vår visuella kultur. 10., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson 

Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G. & Williams, Joseph M. (2004). Forskning 
och skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur 

Cairo Alberto (2013). The Functional Art - An introduction to information graphics 
and visualization. San Fransisco: New Riders. 

Denscombe, Martyn (2014). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

Eriksson, Yvonne (2009). Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Groome, David (2010). Kognitiv psykologi: processer och störningar. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

Jerald, Jason (2016). The VR book: human-centered design for virtual reality. First 
edition. [New York]: Association for Computing Machinery 

Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. 2., [omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: 
Liber 

Mollerup, Per (2015). Data design: visualising quantities, locations, connections. 
New York, NY: Bloomsbury Visual Arts 

Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter (2015). Design: process och 
metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Elektroniska källor  
Darken, R. P., & Sibert, J. L. (1996). Wayfinding strategies and behaviors in large 
virtual worlds. In Proceedings 01' the ACM CHI 96 (pp. 142-149). New York: 
Association for Computing Machinery. (Hämtad: 2018-05-08).  



44 
 

Norconsult, 2015, Varvsbergstunneln, spår-, servicel-, utrymnings-/ tillfartstunnel, 
3520-197-1—4, (pdf). (Hämtad: 19-04-18)   

Pettersson, Rune (2012) It depends – Principles and guidelines [Elektronisk resurs]. 
Stockholm, Liber AB. 

Pettersson, Rune (2001). Trovärdiga bilder [Elektronisk resurs]. Stockholm: Styr. 
för psykologiskt försvar  

Vägverket, 2017, Förvaltning av Tunnlar Med hjälp av BaTMan. (pdf) (Hämtad: 
19-04-18) 

Ware, Colin (2008). Visual Thinking for Design [Elektronisk resurs]. Morgan 
Kaufmann Publishers 

ÅF Consult. 2018. http://www.afconsult.com/sv/ (Hämtad: 22-05-18)  

 

Figurförteckning  
Fig.1 Occlusion                  

Fig.2 Samma form olika storlek        

Fig.3 Textur  

Fig.4 Skuggor sidled                          

Fig.5 Skuggor i djupled  

Fig.6 Realism, helhet 

Fig.7 Realism, detalj 

Fig. 8 Semirealism, helhet 
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Fig.15 MN2, Realism  

Fig.16 MN2, Semirealism  

Fig.17, MN2 Abstrakt 

Fig.18 MN3, Realism            

Fig.19 MN3, Semi-realism  

Fig.20 MN3 Abstrakt 

Fig. 21, MN3 detaljbild 

Fig.22, slutgiltiga färgval  

Fig.23 Slutgiltiga färgval, gråskala 

Fig.24 Teleportering  

Fig.25 Vägmarkering, realistiska 

Fig.26 Vägmarkering, semi-realism 

Fig.27 Vägmarkering, abstrakt 

Fig.28 Slutgestaltning, detalj  

Fig.29, Slutgestaltning, helhet 

Fig.30, Slutgestaltning MN                                  

Fig.31, Slutgestaltning MN detalj 

Fig.32 Slutgestaltning, Vägmarkering 
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Bilaga #1 Sprickrapport Varvsbergstunneln 
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Bilaga # 2 Teckenförklaring  
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Bilaga # 3 Analys av sprickrapport, 
Varvsbergstunneln.   

 

För bättre flöde i texten hänvisas ritningarna till som bilder.  

Bilderna som används i rapporten är av liggande format och ytan är uppdelade i två 
områden, den övre för tillståndsrapportering, och den nedre för åtgärdsförslag. De 
båda områdena följer samma uppbyggnad och innehåller näst identisk utformning.  

Delen tillståndsrapporteringen består av en rektangel som löper längst större delen 
av ytan och representerar den del av tunneln inspektionen rör. Rektangeln delas 
upp i 20 jämnstora sektioner, som i verkligheten motsvarar 5 meter. Rektangeln 
representerar tunnelns alla sidor, väggar och tak. Det finns dock ingen given 
uppdelning vart gränsen går. Övre och nedre delen av bilden är identiska, bortsett 
avsaknaden de streck som utgör sektionerna. I samband delen åtgärdsförslag finns 
en karta som visar vilken del av tunneln man befinner sig i.  

Rapporteringen av skada och åtgärdsförslag markeras direkt i bilden, motsvarande 
dess placering i verkligheten. Markering görs via symboler. Vissa beteckningar har 
direkt koppling till dess innebörd, exempelvis S står för Skrotning, medan andra 
symbolers innebörd är mer diffusa, däribland bult som märks ut som ett inringat V. 
Symboler för att märka ut olika typer av sprickor är avskalade och bygger på en 
viss nivå av abstraktion. Abstraktion i anseende att de inte är avbilder av sprickor 
utan hänvisas till med metaforisk innebörd. (Se bilaga 1&2).  

Tillhörande varje del finns kolumner för anteckningar om de olika 
åtgärdsförslagen/skaderapporteringarna. Kommentarer som exempelvis 
tillståndsklasser, vilken bergart och bergklass som skadan är i samband med, samt 
och hur stor yta som ska åtgärdas.  

Färger används för att representera och särskilja olika innebörder i rapporten, 
exempelvis vatten, symboler och tunneln.  
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Bilaga #4 Intervju expert 1, frågor:  

 

Bakgrund  

o Vilken utbildning har du gått?  
o Nuvarande yrke och uppdrag?  

Inspektion  

o Hur ser en inspektion ut idag? Hela processen.  
o Vilken är den mest kritiska delen att leta efter vid inspektion? 

(Hur snabbt en spricka utvecklats, vilken position den har, hur 
stor den är osv?) 

o Hur är din syn på det? Bra eller dåligt? Några självklara brister 
eller styrkor som finns?  

o Vad gör man om det upptäcks någon som är under acceptabelt?  
o Felmarginaler?  
o Har du själv varit med om någon olycka vid inspektion?  

Sprickor 

o Vilka olika typer av sprickor finns det? Är det någon skillnad på 
dem? Och isåfall på vilket sätt?   

o Finns det mer än sprickor som man letar efter?  
o Vad är det som vanligtvis är orsaken bakom sprickorna?  

Övrigt 

o Finns det några speciella förhållningssätt eller bestämda 
riktlinjer som följs i samband med inspektion och rapportering? 
Särskilda symboler eller färger som används.  

o Vad skulle du själv vilja se för förbättring hos inspektionerna?  
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Bilaga #5 Intervju expert 2, frågor: 

 

Bakgrund  

o Vem är du? Vilken utbildning har du och vilket är nuvarande 
yrkestiteln?  

Inspektion 

o Hur går en inspektion till idag?  
o Ser du något problem med hur det görs idag?  
o Hur ofta genomförs en inspektion av tunnlar?  

Övrigt  

o Något du vill ta upp eller tillägga?  
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Bilaga # 6 Kvantitativa resultat, användartest.   

 

 


