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Abstract  
Our project explores the possibilities that VR technology can provide for us. Not only can it 

be used for game purposes, but also help us visualise our everyday homes and interior 

designs without having to worry about the real-life hassle of moving and placing furniture.  

We want to focus on how we can take advantage of VR, and use it to eliminate the missing 

visualisation, because sometimes it can be difficult to visualise the design when designing 

and furnishing rooms. The main purpose we want to examine and dig deeper in is how VR 

can be a useful tool when designing rooms. What are the problems that VR can help us 

eliminate with the help of a website, and simultaneously make it easier for people to design 

and furnish rooms? 

We have studied this by using relevant design methods such as design thinking, iterative 

process and prototyping.  

We managed to create a model of a bathroom using a software by the name of Unity, which 

showcases our results on how VR actually can be useful when furnishing rooms. We came to 

the conclusion that VR can make it easier to see how much an object actually takes up in a 

room, without having to place it there in the real world. The problem that VR eliminates is 

therefore the missing and difficult visual aspect of designing and furnishing rooms. It also 

makes it easier and faster to replace furniture to test out different design ideas.  
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Indledning  
Er du også træt af at stå i den situation hvor du ikke helt ved hvordan du skal indrette dit 

værelse? Det kan godt være sin sag at indrette et værelse og det kræver gennemtænkte 

løsninger. For mange er det svært at forestille sig hvordan et tomt rum skal indrettes, og mange 

har den udfordring om, hvor forskellige inventarer egentlig skal stå. Er der overhovedet plads 

til et skrivebord eller et skab? Hvor skal de stå? 

Det kan derfor virke meget uoverskueligt, og udfordrende, og er derfor et bredt problem, som 

der ikke er blevet kastet nok lys over. Der findes flere adskillige virksomheder, som man kan 

søge professionel hjælp hos, men dog kan det ende med at blive en dyr omkostning og for 

meget tidsfordriv. Det kan også være at man får udleveret et design man ikke er tilfreds med, 

og derfor skal smide flere penge på at re-designe sit rum. Af egen erfaring, har vi selv stået 

over for netop samme udfordringer, og det er derfor relevant at få kigget på årsagerne til 

problemet og hvilke mulige løsninger man kan tilbyde. Vi er derfor stødt på den idé at gøre det 

lettere, ved eksempelvis at anvende moderne teknologi.  

 

Problemfelt  
Vores projekt er blevet realiseret ud fra vores motivation for at finde en god og nem løsning på 

det at indrette og designe rum. Den stammer bl.a. fra den manglende rådighed af hjælp til 

design af boliginteriør. Det kan også virke uoverskueligt med så mange møbler at se til og for 

mange firmaer at skulle kontakte. Indretning bliver ikke lettere og dermed falder kreativiteten 

og ens lyst til at realisere et indretningsprojekt. Der er også meget at holde styr på hvad angår 

budgettet. Vi vil nemlig gerne arbejde på en løsning hvorpå alt fra møbler til indretning og 

design af rum er samlet i et sted, hvilket kan give et meget bedre overblik for forbrugerens plan 

og budget, samt gøre indretning mere overskuelig. En del af motivation kommer også fra vores 

egne oplevelser, da vi selv har stået i en situation, hvor indretning af f.eks. et soveværelse har 

været udfordrende, fordi man bl.a. ikke ved hvordan møblerne skal stå. Når man endelig har 

fundet ud af det, så ender det ikke altid med at blive som man havde forestillet sig. Et andet 

problem som vi også har stødt ind på er om de rigtige mål overhovedet kommer til at passe 

med de møbler og det design vi gerne vil bruge. Derfor vil websitet være et godt 

planlægningsværktøj, som bl.a. ved hjælp af VR som vil give et billede af et potentielt resultat 

med alle møblerne, som man har valgt. Hvis det ikke er som ønsket, kan man altid ændre det 

og prøve nye kombinationer, indtil man er tilfreds med indretningen, hvilket hjælper på 

besparelsen af både tid og energi. 
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Denne problemstilling er relevant for brugere, fordi den giver dem bedre mulighed for at 

indrette på deres egen kreative måde udfra deres tilpassede budget og samtidig får de et 

realistisk billede af deres indretningsprojekt på en overskuelig måde. Det vil også være 

nemmere for brugerne at ændre og tilpasse designet igen og igen. Da de fleste produkter er vist 

frem i hjemmesiden, vil det dermed også betyde at der ikke er behov for kontakt til flere 

koordinatorer i forbindelse til hjælp. Vores projekt er derfor blevet realiseret ud fra vores 

motivation for at finde en god og nem løsning på det at indrette og designe rum.  

 

Problemformulering  
Hvilke problemer kan VR-teknologien løse ved hjælp af et website, og samtidig gøres lettere 

og overskueligt for alle at indrette og designe rum? 

 
Arbejdsspørgsmål  

1. Hvilke udfordringer er der ved indretning af forskellige rum, herunder bolig, 

arbejdsplads og lign.? 

2. Hvilke ideer har vi til hvordan VR-teknologien, kan gøre det overskueligt samt 

realistisk at indrette et rum? 

3. Hvordan kan vi afprøve vores ideer til brugen af VR-teknologi? 

4. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved brugen af VR-teknologien?  

 

Afgrænsning  
Dette afsnit vil belyse projektet Room Craft og de forskellige idéer der både er valgt til og 

fra, for bedre at kunne give et overblik over projektets fokus. De forskellige idéer der er valgt 

fra, er for at begrænse fokusset, fordi projektet tager udgangspunkt i mange felter og vinkler, 

som bl.a. kunne have været bredere at analysere om.  

  

Projektet vil afklare problemstillingen af udfordringerne ved indretning af forskellige rum, og 

hvordan VR-teknologien er et muligt hjælperedskab. Et andet fokus er forsøget på at gøre 

idéen bag projektet, brugbart og tilgængeligt for så mange som muligt, bl.a. i forhold til 

budget. De ovenstående betyder derfor at der vil være en designløsning til dette, men også at 

der er opstået fravalg i det udførte projekt og designets mængde.  

 



6 

Der vil uddybes teori, på baggrund af de midlertidige designforslag for projektet, og cases 

med udgangspunkt i problematikken, for de individer der har oplevet samme problem, med 

udfordringerne for indretning. I det at projektet har haft flere forskellige fokus, samtidig med 

dens begrænsninger, har vi besluttet at fravælge AR, som vi har ville vælge at fokusere lige 

så meget på, som VR gør i projektet nu, grundet til dens eksistens i andre indretningsfirmaer.  

 

Et sekundært fravalgt fokus er ideen om at oprette en website af projektet og dens opbygning. 

Oprettelsen af websiden, har vi afgrænset os fra og valgt ikke at fokusere på, da det er kræver 

meget længere tid at, lave, designe samt oprette. Vi har derfor valgt at skrive om produktet og 

lavet en storyboard, som er med til at beskrive samt forklare, hvad vi mener for projektets 

formål og design. Udover det ovennævnte har vi haft overvejelser for at interviewe selvvalgte 

case personer, i forhold til problematikken bag indretning af rum, men vi er kommet frem til i 

stedet at bruge eksempler fra nogle som har været i denne problematik, og bruge dette til 

vores empiri. Det har vi gjort i form af 2 cases, der er relevant til formål for projektet.  
 
 

Metode  
I metodeafsnittet vil vi komme ind på de forskellige anvendte metoder i projektet, herunder 

har vi bl.a. anvendt den auto-etnografiske metode, iterative metode, den voksnes 

læringscyklus mm.  

 

Auto-etnografiske metode 

Den autoetnografiske metode, er en metode, som handler om at vi som studerende selv godt 

kan inddrage vores egen viden og erfaringer i projektet. Vi vil selv stå for undersøgelserne vi 

foretager os, og vi finder selv frem til problemet. Det er f.eks det at vi selv har stået over for 

problemet når det kommer til indretning, og selv finder løsninger på det. Vi inddrager vores 

egne erfaringer og perspektiver på hvad vi synes giver mening, og kommer med en fornuftig 

løsning på problemet. Vores data består derfor af vores egne oplevelser vi har haft, men også 

cases af indretnings udfordringer som andre har stået overfor.1  

 

 
1https://www.ucviden.dk/da/publications/m%C3%A5-jeg-skrive-mig-selv-ind-autoetnografi-p%C3%A5-
socialr%C3%A5dgiver-p%C3%A6dago 
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Iterative metode  

Vores designprocess består også af den iterative metode, men hvad betyder den iterative 

metode egentlig, og hvordan foregår den? Når man arbejder med iterative processer  

finjusterer man og forbedre løbende på den process eller produkt man arbejder med, hvor 

man så til sidst ender med det ønskede resultat. I vores projekt er vi igang med at finde frem 

til løsningen på indretnings udfordringer når det kommer til pasform og størrelse af 

forskellige møbler. Her skal VR også tænkes ind i designløsningen. Måden vi vil teste vores 

potentielle løsning på, er baseret på en model af et badeværelse, som er et fikspunkt i et af 

vores cases. 

Modellen bliver udarbejdet i et 3D program, hvor vi løbende vil teste, ændre og tilføje ting på 

modellen så vi til sidst opnår et realistisk og tilfredsstillende resultat.  

 

Problemkort 

Vi vil i dette afsnit kort fortælle om vores problem-kort, også kendt for Coloured cognitive 

map, og hvordan det anvendes i vores projekts proces. Derudover vil vi redegøre for hvad 

Coloured cognitive map er, samt hvad og hvorfor vi har valgt dette værktøj.  

 

Coloured cognitive map, er et værktøj som har været nemt at arbejde med, når der i en 

projektgruppe skal findes frem til en fælles forståelse og et overblik over et problem og 

problemets mulige designløsninger, og efterfølgende de konsekvenser der kan opstå. Med 

dette problem-kort kan vi derfor arbejde med løsninger der har med vores design at gøre. 

Med Coloured cognitive map, kan vi forholde os til om et problem bliver bragt videre, eller 

om det kan forhindres med løsninger.  

 

Når man arbejder med Coloured cognitive map, bliver der sat fokus på et velformuleret 

problem, som vi har valgt, skal være “udfordringer ved indretning og design” (figur 1). 

Problem-kortet består af mindst 10 ‘bobler’ og hver har mod-poler, ligesom på figur 1, i de 

forskellige bobler er der udfordrende situationer, altså uønskede situationer, og hver af disse 

har endnu et led der føres længere ud, som en implikation af en implikation. Under det 

velformulerede problem vil der også være bobler, der fortæller hvilke årsager der kan danne 

problemet. Herefter bliver problem-kortet vendt til det omvendte problem-kort og der vil 

fremstå bl.a. 3 mulige designløsninger på det problem der blev taget udgangspunkt i.   
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Problem-kortet vi har lavet, satte os i fokus til vores specifikke løsninger, som omhandler 

indretning, budgettering og overblik samt visualisering. Derudover har vores problem-kort 

hjulpet os med at få et godt overblik over vores problem, og er et meget struktureret værktøj, 

så vi samtidig nemt kan arbejde med de forskellige konsekvenser og løsninger for problemet. 

Dette værktøj har også været godt at arbejde med som bl.a. forholder os kreativt til 

designprocessen også kendt for Design Thinking, hvilket gjorde at vi fandt på flere 

perspektiver af problemet. Det var med til at fremme de perspektiver, vi ikke havde indset 

som værende et problem, hvis ikke vi gjorde brug af værktøjet, derfor følte vi at problem-

kortet var med til at give et godt samt struktureret overblik over vores problem.  

 
figur 1                                                                                    

 

Den voksnes læringscyklus 
En metode vi også har brugt og stadig bruger, er Den voksnes læringscyklus. Metoden gør vi 

brug af, fordi vi for det meste evalueret projektet i vores proces, vi har især brugt denne 

metode til vores projekt. 

 

Den voksnes læringscyklus er er læringscyklus, som Kolb David er kommet med. Denne 

læringsmodel går nemlig ud på vores læring i os selv og i den generelle sammenhæng med 
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for eksempel produktudvikling. Modellen er også baseret på to konstante dimensioner, som 

er: tænkning og iagttagelse. 2 

 

Som bilaget viser herunder, så er der 4 punkter, som går rundt om hinanden. Man kan enten 

starte fra den konkrete erfaring eller den refleksive observation. Med observation eller 

iagttagelse, som man også kan kalde det, handler nemlig om at forstå det store billede af det 

specifikke arbejde, man er ude efter. Det handler om at studere markedet, kunder og 

forbrugere. Observationen er til at få et overblik, ligesom vi har fået overblik over hvad 

mulighederne er for forbrugerne og for hvem der har haft besvær med indretning.  

Den abstrakte begrebsliggørelse, er med til at vi kan komme med teorier eller ideer. Noget 

der kan bruges til hele projektet, er mest teori, ideer som kan ende i produktudvikling. For 

eksempel har der været ideer til at designe et rum, hvilket vi har gjort og prøvet at få til at 

fungere. Processen har været forskelligt individuelt, men tæt på at være det samme.  

Når vi så går til aktiv eksperimentering, så kommer vi frem til vores storyboard og vores 

ønsker til et muligt produkt. Vi eksperimenterede med at lave et rum og designe det, samt få 

det til at virke med VR. Vi tester vores ideer og ser mulighederne og derefter til den konkrete 

erfaring.  

Med konkret erfaring, så har vi overblik på alt. Vi kan se hvad der skal ændres og se hvad vi 

har lavet af fejl og hvad der kan gøres bedre. Produktudvikling er tit i den cyklus og kan med 

sandsynlighed betyde at den voksnes læringscyklus kan starte og køre rundt, derfra.3 4 

 
            figur 2  

  

 
2 
https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_L 
earning_And_Development 
3 https://www.academia.edu/22851576/G_Petty_Teaching_Today_A_Practical_Guide_4th_Ed 
4 https://milife.dk/teoretikere/kolb-david/ 
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Semesterbinding  
Vores projekt kan kobles på kurset ‘Design og konstruktion’ da vi arbejder med at finde en 

designløsning til en hjemmeside, som alle kan tilgå. Vi har ved hjælp af designvidenskab 

udarbejdet en designorienteret problemformulering, som tager udgangspunkt i de teorier og 

metoder indenfor ‘Design og Konstruktion’. Dette kan bidrage til vores projekt bl.a. i forhold 

til vores designløsning og evaluering af projektets designproces. Vi har også fået indsigt i 

relevante designteorier og fremgangsmåder, som vi kan bruge i vores projekt. F.eks har vi 

udarbejdet et problem-kort som dækker over de udfordringer og designløsninger vi har arbejdet 

på. Vi har også gjort brug af et storyboard som er opbygget af 10 scener der viser hvordan en 

use case af hjemmesiden, kan forløbes.   

  
           figur 3 

The understanding between human life and technology. Relates to society --> we do something into the society, 

or create something into the society. 

 

Et andet eksempel der kan kobles til vores projekt fra kurset ‘Design og konstruktion’ er Design 

Thinking af Tim Brown. Design projekter skal igennem 3 faser, som ifølge Brown er: 

Inspiration, Ideation og Implementation.  

Med inspiration mener han, at der fra mange kilder kan samles inspiration.  

Ideation går ud på hvordan man kan løse de ting man har lært, efter man har koordineret sig. 

Til sidst er Implementation måden man bygger for at lære, og udover dette er der andre pile i 

figur 4, som er forskellige interaktive processer, så man imellem punkterne kan bevæge sig 

frem og tilbage.  
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     figur 4 

Måden projektet kan kobles til vores kurser om ‘Subjektivitet, teknologi og samfund’ samt 

‘Design og konstruktion’ er hvordan mennesker, som i forbindelse med vores projekt er vores 

forbrugere, har indflydelse på at vores design projekt kan blive skabt. For hvis ikke der er nogen 

der bruger vores design, kan den ikke videreudvikles eller forstørres. Det kræver nemlig at vi 

har nogle forbrugere, som gør aktivt brug af vores website. Med forbrugernes interesse kan det 

være muligt at videreudvikle bl.a. den teknologi der er med til at forme vores projekt, da den 

har stor indflydelse for os individer. Humtek-modellen kan bl.a. bidrage til vores projekt i 

forhold til, at vi påvirker og udvikler samt skaber noget med teknologi, som forbindes mellem 

mennesker og teknologi. Vi mennesker har et problem og bruger teknologi til at løse problemet 

for mennesket og således gentager det sig i en cirkel. 

 

Teori  
The Reflective Practitioner og Educating the Reflective Practitioner 

Når man arbejder med iterative processer og skal til at designe og udvikle på et produkt er det 

vigtigt man har noget konkret viden og ideer omkring det der arbejdes med.  
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Det er vigtigt at man kan reflektere over det produkt man arbejder med og ved hvordan man 

griber fat omkring det. Det er her Donald Schöns teori om reflection in action, og reflection 

on action kommer ind i billedet, men hvad drejer Shöns teori sig egentlig om? 

Shön diskutere i sin 2 bøger “Educating the Reflective Practitioner” og “ The Reflective 

Practitioner: How Professionals Think in Action” omkring hvad Reflective Practice egentlig 

er for noget, og hvad det betyder for det individ der står over for sin egen viden, læring og 

hvad man evt. kan lære fra sin egen erfaring. 

De mest relevante teorier at inddrage i forhold til vores eget projekt er reflection in action, 

reflection on action, og knowing in action.  

Reflection in action drejer sig om at man kan reflektere over det man er i gang med, imens 

man er igang med det. F.eks kan det være man er i gang med at udvikle på et stykke software 

og man samtidig kan reflektere over processen og finde frem til bedre eller andre løsninger, 

idet man støder på problemer eller forhindringer undervejs.  

Reflection on action drejer sig om at man først begynder med at reflektere over sin process 

efter man er færdig med at udvikle eller designe på det. Dvs. i form af at man kan evaluere 

eller analysere det man er kommet frem til. En tredje teori som han også diskuterer i sin bog, 

er knowing in action.  

Knowing in action drejer som den viden en person har i forvejen, men som ikke er blevet 

dokumenteret eller skrevet ned nogen steder. Det kan f.eks. være tidligere erfaringer, 

færdigheder eller viden omkring specifikke ting, som man kan bruge i sin designprocess.  

 

Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i Schön’s tredje teoretiske begreb, Knowing in 

action så skriver Schön således i sin bog. “I shall use knowing-in-action to refer to the sorts 

of knowhow we reveal in our intelligent action – publicly observable, physical performance 

like riding a bicycle and private operations like instant analysis of a balance sheet.” (Schön 

1987, p. 25)5  

 

Citatet forklarer omkring hvordan knowing in action egentlig skal tænkes, og der bliver også 

inddraget eksempler som skal forklare begrebet mere tydeligt. F.eks. så er knowing in action 

baseret på eksisterende viden og erfaringer vi har, som f.eks. at cykle på en cykel. Mange af 

os ved allerede hvordan man cykler, så der ikke grund til at foretage sig en 

baggrundsundersøgelse på hvordan man cykler. Derimod variere ens knowing in action 

 
5 Education The Reflective Practitioner by Donald Schon 1987- p. 25, l. 10-13  
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markant fra person til person. Nogen kan have en meget bred viden og erfaring inden for et 

hvis emne, mens andre skal til at undersøge nærmere for at kunne komme frem til et 

fornuftigt resultat. Hvad kan vi så sige om knowing in action i forhold til vores projekt?  

 

I vores projekt er vi i gang med at finde frem til en løsning på hvordan vi kan gøre indretning 

af rum nemmere ved hjælp af VR-teknologien. For at vi kan undersøge løsningen skal vi først 

og fremmest have en case vi kan arbejde ud fra. Casen skal tage udgangspunkt i et design 

eller indretningsproblem et individ står overfor. Ud Fra casen skal vi designe rummet i et 3D 

program og implementere VR, og derefter teste om løsningen er god og resultatet er 

acceptabelt. Når vi i gruppen skal til at designe og modellere i et 3D program har vi i forvejen 

en god forståelse, viden og tidligere erfaring omkring hvordan man skal gribe det an. F.eks. 

ved vi hvordan de basale elementer og funktioner fungerer i programmet, og derfor kan vi 

allerede få en god start og ende med et fornuftigt resultat af rummet. Vi kan derfor sige at der 

foregår knowing in action når vi sidder og modellerer i 3D programmet. Problemet er at det 

ikke er lige så udbredt som at cykle på en cykel og derfor er det ikke er alle som har den 

specifikke erfaring og derfor kan det virke uoverskueligt og for meget at gribe an, for en 

person der ikke har sat sig ind i stoffet førhen.  

 

Nu når vi har taget udgangspunkt i knowing in action, kan vi gå vider til reflection in action. 

Schön skriver om reflection in action således i bogen “The Reflective Practitioner: How 

Professionals Think in Action”.  

“The practitioner allows himself to experience surprise, puzzlement, or confusion in a 

situation which he finds uncertain or unique. He reflects on the phenomenon before him, and 

on the prior understandings which have been implicit in his behaviour. He carries out an 

experiment which serves to generate both a new understanding of the phenomenon and a 

change in the situation”6 (Schön, 1983, p. 68).  

 

Her skriver Shön at man kommer til at stå overfor en række udfordringer idet man er i gang 

med at udvikle eller designe på et produkt. Når man så er i gang med det og står overfor 

udfordringerne, finder man frem til nye løsninger og måder at takle og løse problemet på. 

Dvs. at man lærer undervejs og udvikler sig på baggrund af det. Shön mener desuden også at 

 
6 The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action 1983- p.68, l 15-21 
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hver enkelt design process er unik og kræver derfor at den enkelte person skal kunne vurdere 

hvordan design problemet skal gribes an på.   

Hvad kan vi egentlig sige om reflection in action i forhold til vores projekt?  

Igen kan vi tage udgangspunkt idet vi er i gang med at modellere i 3D programmet. Når vi er 

i gang med at modellere i programmet, står vi overfor en række udfordringer, som vi takler 

imens vi modellerer. Det kan f.eks. være at vi fandt en nemmere løsning på at opsætte 

rummet på, eller en mere effektiv måde at dublere en væg vi skal bruge flere steder. F.eks. 

fandt vi en bedre løsning på at gøre rummet mere realistisk ved at bruge fotorealistiske 

billeder af fliser som vi kunne modellere gulvet efter. Løsningen fandt vi frem til imens vi 

sad og legede lidt rundt med programmet og de funktioner det tilbyder. Man kan f.eks. bare 

søge på Google billeder efter det tapet, flise eller farve man gerne vil bruge og direkte smide 

det op på væggen eller gulvet.  

 

Den sidste teori om reflective practice vi kan snakke om, er reflection on action. Schön 

skriver således i bogen “Education the Reflective Practitioner”.  

“We may reflect on action, thinking back on what we have done in order to discover how our 

knowing-in-action may have contributed to an unexpected outcome.”7 (Schön 1987, p. 26) 

 

Shön forklare hvordan reflection on action skal fortolkes idet, det drejer sig om at man ser 

tilbage på det man har opnået indtil videre eller resultatet man er kommet frem til. F.eks. 

skriver han at man reflekterer på de handlinger man har foretaget sig og kigger tilbage på det 

man egentlig har lavet. Her finder man så ud af at knowing in action faktisk har været med til 

at skabe et andet og nyt resultat end det man havde forventet.  

Hvordan har vi gjort brug af reflection on action i forhold til vores projekt?  

Efter at vi har færdigdesignet og modelleret rummet i 3D programmet har vi set tilbage på 

processen og kigget på hvordan vi egentlig gjorde. Vi startede ud med at tro at det vil være en 

svær process og ikke lige så overskueligt som man skulle tro, men efter at have siddet i 

programmet i et stykke tid, fandt vi hurtigt ud at det faktisk ikke er lige så svært som vi gik 

og troede det var. Vi havde også lidt spekulationer over hvordan vi skulle implementere VR i 

programmet. Dog havde vi en klar ide omkring hvordan det skulle gribes an, da vi som nævnt 

tidligere har en smule erfaring inden for 3D programmet, som hjalp os godt på vej i 

processen. Dermed kom vi frem til et fornuftigt og acceptabelt resultat. Vi endte med et 

 
7 The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action 1987- p.26, l.22-24 
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færdigt modelleret rum, som blev designet efter den vision vi havde omkring det, og hvor vi 

også havde implementeret VR. Vi kunne også konkludere, at det ikke vil være svært at lære 

andre hvordan man skal gøre brug af programmet, hvis man også ville prøve at modellere et 

rum, og hvis man gerne vil tage det et skridt videre, så også implementere VR. 

Implantationen af VR krævede ikke mere end at man downloadede et allerede eksisterende 

plug-in og valgte det til inde i programmet.  

 

Vertikal diskurs 

Vi har gjort brug af en vertikal diskurs. Teorien handler om hvordan vi har arbejdet med 

projektet. Det handler om at finde muligheder for inspiration, udvikling, at afdække hvem der 

har arbejdet med samme case og lære af erfaring, både fra os selv og andre. For os har det 

ikke handlet om hvad vi har gjort brug af specifikt, men mere hvordan vi har arbejdet. Vi har 

hele tiden arbejdet og kigget på muligheder for forbedringer og mere. Det der har gjort os 

vertikale, er at vi har kunne finde inspiration fra projekter der minder om vores problem. Vi 

har selv oplevet udfordringer med indretning og dermed også læst andres problemer med det. 

Så er der andre inspirationer, som fra Ikea og deres app og hjemmeside. Og selvfølgelig er 

der mere. Vi har fundet flere virksomheder, der har haft ideen om at lave de her rum for 

kunder. Mange af virksomhederne, designer selv rummet. Nogen rådgiver kunderne til et 

design og derefter begynder på at designe rummet. Det er dog kun få virksomheder, som 

giver kunden fuld indflydelse på designet.8 

  

Noget vi har afdækket, er fra en specifik case vi fandt hos Unity. Unity er en virksomhed, 

som har med programmering og design af spil og meget mere. De har haft en case med 

Marxent, som har haft det præcis samme projekt som os. Ligesom os, så har de også brugt 

Unity. Det betyder derfor også at vi ikke er langt fra hinanden, når det gælder systemdesign 

og mere. De har nemlig også erfaringen på selve hjemmeside og software. De har dog ikke 

erfaring på markedet, når det gælder indretningen og møbler. De laver kun programmet der er 

behov for. De har samarbejde med andre møbelforhandlere i udlandet, så erfaring med design 

kan godt bruges af dem. Det betyder dog for os, at vi må vurdere om vi selv vil programmere 

alt, eller om vi skal have andre som Marxent, til at lave alt for os.9 

 
8https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-trepartsaftale/forsogs-og-
udviklingsprojekter-i-regi-af-trepartsaftalen/forsogs-og-udviklingsprojekt-ny-vertikal-vejledningsmetode-til-
malrettet-rekruttering-pa-videregaende-veu-med-overlap-til-erhvervsrettet-veu-ucl 
9 https://www.marxentlabs.com/ 
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Designtænkning  

Design tænkning er en iterativ process som man gennemgår når man har en design idé der 

skal udvikles og afprøves på. Design processen er opbygget af 5 faser.  

 
   figur 5 

1. Empathize 

Ved empathize sætter man sig ind det problem man gerne vil undersøge og kigger på 

hvor problemet egentlig stammer fra. Man undersøger også hvordan man kan finde 

frem til en løsning og sætter brugerens behov først. Hvad er det brugeren egentlig 

ønsker sig?  

 

2. Define 

Ved define samler man hele den data man har indsamlet i et sted og begynder at 

analysere det. Man finder frem til de problemer og udfordringer som brugeren har 

stået overfor. Det kan være i form af en case som man tager udgangspunkt i og 

definere problemerne ud fra den.  

3. Ideate  

Ved ideate fasen, skal man på baggrund af de 2 forrige faser nu tænke på potentielle 

løsninger på problemerne man har defineret. Det er vigtigt man kommer med så 

mange løsninger så muligt. En god metode til det er brainstorming.  

 

4. Prototype  
Ved proptype fasen, begynder man nu at udvikle på en mulig løsning på problemet 

man har identificeret. Det gør man ved at udvikle og afprøve løbende på løsninger, og 

her kan man også adskille de gode fra de mindre gode idéer.  

 

5. Test  
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Den sidste fase er testfasen, hvor man nu afprøver og tester de designløsninger man er 

kommet frem til. Denne fase bliver ofte gentaget da design thinking er en iterative 

process. I det man afprøver sin løsning, finder man frem til andre løsninger der 

potentielt kunne være bedre. 10 

 

Selvom at faserne er sat op fra 1-5 er det ikke en lineær tilgang, men en process hvor man 

flere gange springer frem og tilbage mellem faserne. Som vist på figur 5 kan man se at der 

ved f.eks. prototyping, fremkommer en tendens til at springe tilbage til ideate fasen. Det gør 

man fordi man måske støder på nye løsninger imens man afprøver en prototype, og man har 

brug for at tænke sig frem til en anden måde at løse problemet på.  

 

I vores projekt gør vi brug af design tænkningsprocessen. Vi har først defineret problemet, 

som er udfordringer ved indretning og dernæst sat os ind i hvilke udfordringer der egentlig er 

tale om. Det problem som vi gerne vil finde en løsning på, er uklarhed, og besvær ved at 

kunne forestille sig hvordan et specifikt møbel vil passe ind i et rum. Her har vi gjort brug af 

første fase som er empathize. Vi har sat os ind i problemet og fundet frem til hvad brugeren 

egentlig har brug for, og det er en måde hvorpå brugeren skal kunne se sit indretningsdesign 

på, gennem en visuel præsentation i form et 3D rum. Dernæst gik vi videre til næste fase som 

er define fasen. Her har vi på baggrund af en relevant selvvalgt case, analyseret den og fundet 

frem til de udfordringer som case personen har haft med indretningen. Ved næste fase som er 

ideate, har vi i gruppen diskuteret mulige løsninger på hvordan vi kan gøre det lettere og 

mere enkelt for brugere at indrette og designe et rum. Her har vi f.eks. kommet med en 

løsning, hvor vi gør brug af VR-teknologien, som skal give et endnu bedre visuelt billede af 

det rum man indretter, da man vil befinde sig virtuelt i præcis det rum man vil indrette.  

Ved prototypefasen har vi arbejdet på at skabe en prototype af et website, hvor vores idé om 

VR-teknologien skulle implementeres. Websitet har vi lavet ud fra et storyboard, som skal 

give et visuelt billede af hvordan en use case vil se ud for en bruger. Vi har også lavet en 

prototype af et badeværelse, hvor VR er implementeret som case 1 drejer sig om. Ved sidste 

fase som er testfasen afprøver vi nu vores prototyper. Her har vi f.eks. afprøvet vores model 

af badeværelset med et par VR-briller for at se om løsningen fungere eller om der skal kigges 

tilbage på de andre faser igen, og evt. finde en anden løsning som kan ende i et mere 

tilfredsstillende resultat.  

 
10 Design thinkning https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking 
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Prototyping  

Vores proces med prototyping, har været meget interessant. Vi har arbejdet meget med at 

modellere og designe rum, med unity. Vi har prøvet at designe med dette program, for at se 

mulighederne for os og for at finde ud af hvordan det ville se ud for forbrugerne. Der har hele 

tiden været behov for at ændre og evaluere de ændringer der er lavet.  

Først var det om at lære programmet at kende. Det startede fint, men det krævede også en god 

forståelse og at man skulle prøve flere metoder for rigtigt at kunne designe og finde nemmere 

måder at gøre tingene på. For eksempel, hvis rummets vægge har samme længde, eller hvis 

man vil bygge hele sin bolig, så kan det være lettere at kopiere væggene, i stedet for at starte 

om og bygge om. Det kan derfor også evalueres, hvordan programmet skal se ud, når målene 

sættes på.  

Det gode ved 3D programmer, er at det er muligt at tage hvilket som helst objekt, og sætte det 

ind. En udfordring der forekom, var at indsætte dem ind og at finde et 3D objekt, med den 

rigtige fil. Noget der gjorde det let at sætte møbler ind, var at kunne finde dem i Unity store, 

hvilket er Unitys interne butik.  

 

Vores produkt er tænkt ud fra et 3D modellerings website, hvor VR er implementeret som et 

hjælpemiddel, for at gøre det nemmere og enklere at forestille sig hvordan et design vil se ud 

i virkeligheden.  Det betyder derfor at vi har brug for at udvikle prototyper af en model, hvor 

VR er tænkt med ind i billedet. Det resulterede i en række afprøvninger af forskellige 

modeller, hvor hovedfokusset var at teste hele VR-integrationen. De forskellige prototyper 

hjalp os på rette spor i at finde den løsning der giver bedst mening. Vi startede f.eks. ud med 

at modellere i et online 3D modellerings website, hvor vi så fandt hurtig ud af at det ikke 

fungerede så godt, og at der var en masse der ikke fungerede med at modellere, netop fordi 

det gik så langsomt. Udover at det var langsomt og ikke så brugervenligt kunne man heller 

ikke afprøve sit design i VR11.  

Efter vores møde med Bo i Fablab fortalte han os om omkring Unity, og hvordan vi kan 

bruge det program til at lave en model lige efter vores ønske, og samtidig kan man også 

integrere VR ind og løbende teste det af. Vi endte så med at modellere og designe et rum i 

Unity hvor det endte med at blive lavet lige efter vores behov, og hvordan vi havde tænkt os 

det skulle være.  

 
11 Bathroom Planner Online https://planner5d.com/use/bathroom-planner-tool 
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VR  

VR er virtuelt realisme, hvilket betyder at man oplever en anden realisme. Der er den virtuelle 

verden, som man nemlig kommer ind i. VR-teknologi er med til at forbinde 2 af de 5 velkendte 

sanser mennesket har. Sanserne er synssans og høresans. Med VR, er man eksempelvis i et spil 

eller en verden i din computer, PlayStation osv. Ligesom man kigger på en Tv-skærm eller din 

telefon og computer, så integrerer du kun med en fjernbetjening eller controller, men aldrig 

selv. VR forbinder dig med den virtuelle verden og giver mulighed for at opleve mange 

forskellige ting. Samtidigt, jo længere tid man bruger, jo mere vil man blive opslugt af den 

falske verden. VR-teknologien fungerer også lidt som computersimulation. Det simulerer 

virkeligheden og derfor kan hjernen opfatte det, som var det virkeligt.12 

  

VR-teknologien har været i udvikling i mange år, men udbruddet var faktisk i 2012, da Palmer 

Luckey skabte Oculus og viste det frem til verdenen, hvilket nu efter nogle år, er ejet af Meta 

(Tidligere Facebook). 

Et tidligt eksempel på rigtig VR/simulation, er 1950 da NASA og det amerikanske militær 

arbejdede med VR i forbindelse til simulering og træning. Teknologien er selvfølgelig meget 

anderledes og på ingen måde samme kvalitet, som det er nu. Ønsker man en god oplevelse med 

VR nu, kan man købe det til et par tusinder kroner f.eks. til PlayStation eller Oculus fra Meta 

(tidligere Facebook) og så kan man spille forskellige spil og prøve forskellige simulationer. 

Man kan gå fra at være under havet og se på fisk, til at køre racerbiler og endda til en hel virtuel 

verden, hvor du kan møde mennesker fra forskellige lande i verdenen.13 

 

VR er også oplagt til at designe med. Det kan bruges til at designe, samt producere virtuelle og 

visuelle prototyper og produkter. Ford er eksempelvis begyndt at designe deres biler med VR-

teknologi. Det er både dens indre og ydre, som de designer. Det effektive ved VR, er nemlig at 

du derfor kan komme ind hvor du har lyst til med 3D baserede tegninger eller former, og 

 
12 VRDK vrdk.dk 
https://vrdk.dk/virtual-

reality/?gclid=Cj0KCQiAsqOMBhDFARIsAFBTN3eenX_eDk48ZE98BaDrZpOwgevPH4MedNycbEDzxWSjlkO1v

RY1NaEaAsoVEALw_wcB 

13 VR NEWS  (Revideret 10/4-2019) vrnews.dk Forfatter: Rasmus Wærling Riiser 
https://vrnews.dk/hvad-er-virtual-reality/  
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dermed udforske det sted og rum du er i. Det betyder derfor også at du kan kigge fra vinkler, 

som heller ikke var mulige at kigge fra, i den virkelige verden.  

Det der også gør VR så smart, er dens tracking-teknologi. Den tracker selvfølgelig fordi du 

bevæger dig i den verden du er i. Det er sådan du kan bevæge dig rundt i den verden og integrere 

med tingene i den verden du er i. Derfor er der også ekstra controller man kan bruge til 

hænderne. Der findes også nogle mere specifikke og bedre teknologier indenfor VR, hvor man 

kan sætte sensorer rundt i hjørnerne til et rum, som dermed markerer området der er plads til, 

for at man frit kan bevæge sig.14 

 

Teorien i drømmevision 2 for case 1  

Knowing in action 

I forbindelse til min drømmevision, så er det vigtigt at have viden. Casen jeg har fokuseret 

på, omhandler mest viden indenfor VR. Af samme grund, er der blevet lavet meget research, 

der blev der nævnt lidt historie og om hvad VR, er. 

 

For at kunne skabe et produkt og vision, som dette til casen, så har det været vigtigt at kunne 

vide hvad VR er og hvordan det fungere. Det er alt sammen viden og begrænsninger man 

kender til, så vi ikke begår os ud i noget, vi ikke kender til. Casen er skrevet på denne 

specifikke måde, fordi jeg ved hvad vi kan arbejde med. Der er også mulighed for at teste 

vores ideer og se andre forsøge på det også. Der er flere forskellige eksempler der kan bruges 

for at vise vores knowhow, indenfor VR i vores projekt. Vi behøver nødvendigvis ikke at 

vide præcis hvordan vi programmerer, men mere hvad det kræver og om andre har forsøgt 

det, samt haft succes med det. 

Hvis et bilmærke kan designe og producerer digitalt med VR, så ved vi også, at teknologien 

til vores projekt er her og at det er muligt. Det er nemlig derfor også sådan jeg har sat min 

case på.  

Jeg er også gymnasialt uddannet inden for økonomi. Det er derfor meget normalt at se 

muligheden for at tjene penge på det. Det er nemlig af samme grund at jeg til casen har valgt 

at der skal være leje muligheder og mere, når der forbindes til VR. Udover at der skal være 

råd til alt udstyr, som vi kan skaffe og låne ud, så kan det også være god mulighed for at 

skaffe indtægt. 

 
14 VR NEWS  (Revideret 18/2-2019) vrnews.dk Forfatter: Rasmus Wærling Riiser 
https://vrnews.dk/ford-bruger-nu-vr-til-at-designe-biler/  
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Reflection in Action  

Her er det mere processen da jeg skrev til casen. Flere tanker kom frem og tilbage. Det tog 

mig ikke 20 minutter at skrive, også selv om det var muligt, men længere. 

  

Når man jo allerede er vant til at bruge VR og har den forståelse man har, så ønsker man 

selvfølgelig, at alt gøres på den ønskede måde. Rækkefølgen i casen er nemlig sat på den 

specifikke måde, fordi det er sådan jeg tænkte virkede bedst. Det er muligt at ikke alle har råd 

til de udstyr der kan bruges, så jeg startede først på at tænke på muligheden for bare at se 

rundt i et lokale, men som den økonomiske tankegang jeg har, sætter projektet anderledes. 

Jeg har selvfølgelig tænkt, at mange ikke har råd til udstyret, derfor tænkte jeg på udlejning. 

Ja, vi kan tjene penge på det, men samtidigt giver det også, det mest realistiske look for 

designet man har lavet. Jeg reflekterer meget over processen på VR til forbrugerne og som 

løsning, mener jeg at der skal være muligheder for alle. Og bedst af alt for forbrugerne, så har 

det ikke kostet noget at leje udstyret, hvis alt til designet bliver bestilt. 

  

Reflection on Action  

Vi har alle lavet vores research og meget inspiration kom fra de forskellige hjemmesider og 

virksomheder, som vi har læst om og fundet. Vi har kigget meget på dem, og idéen er som 

reelt også den samme hele vejen. Interface er ikke nødvendigvis det samme, men den samme 

idé med at designe forskellige rum, minder markant om hinanden. Jeg tænker at der er 

mulighed for ændringer, når vi endelig får mulighed for at teste alt. Der vil vi finde ud af der 

er plads til forbedringer. Det kan ligge på VR eller andet. At kigge tilbage på det nu, så ved vi 

at meget af den proces vi er i og har været i, er der også andre virksomheder der har oplevet. 

Og samtidig har vores idé ændret sig, for hvert møde med vores vejleder. Der er ikke altid 

plads til alt. Hvis det var muligt, så ville der være tale om et samarbejde med 

møbelvirksomheder helt fra billigere forhandlere til de helt dyre, selv designer mærker. 

Vi har nu også fundet en virksomhed der arbejder med præcis det samme vores projekt 

omhandler og kan designe programmet præcis, som vi ønsker det. Det er information, vi 

kunne have brugt førhen, hvilket derfor betyder at vi har opdaget muligheden og ved derfor 

også at projektet med sikkerhed er muligt, men at det bare handler om at finde 

samarbejdspartnere. 
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Empiri 
I dette afsnit har vi valgt at forklare nærmere om forskellige samt selvvalgte cases, ud fra 

vores problemstilling og hvad problemerne i virkeligheden har været. Afsnittet har været 

grundlag for diskussionen, projektets process og produktet, hvor der kan diskuteres fordele og 

ulemper.  

 

Analyse af selvvalgte cases  
Dette kapitel vil være et baggrundskapitel der tager udgangspunkt i relevante cases, som 

beskæftiger sig med problemstillingen for projektet. Kapitlet understøtter forståelsen af 

problemstillingen, som er udfordringer ved indretning. Vi har valgt at analysere selvvalgte 

cases, da de har med et reelt indretningsproblem at gøre, som vi gerne vil udarbejde en løsning 

til.  

 

Case 1 
Et af vores cases vi har valgt at tage udgangspunkt i, er baseret på et indretningsproblem, som 

vores vejleder har stået med. Casen drejer sig om udfordringer ved valg af håndvask, da der 

var tvivl angående mål, pasform og hvilke muligheder der stod til rådighed. Der var også 

problemer med at kunne forestille sig hvordan vasken ville se ud, og hvor meget plads den ville 

tage op i toilettet. Udfordringen er derfor at finde ud af hvor meget vasken egentlig vil komme 

til at fylde i badeværelset, og hvor meget plads der vil være tilbage i forhold til indgangen til 

brusekabinen. Casen er derfor relevant for vores problemformulering idet den viser en tydelig 

udfordring med indretning. Casen udstråler derfor problemet i at der ikke er noget visuelt at 

kigge på, som bl.a. kunne have hjulpet på det. Det endte med at han skulle bruge en masse tid 

på at gætte sig frem og konstruere en kunstig løsning ud af pap, som kunne have endt med et 

utilfredsstillende resultat.  

En anden del af udfordringen ved det, var begrænsningen af valg af håndvaske, som havde de 

præcise mål som han ledte efter. Et budget indgik også i indretningen af toilettet. F.eks. var der 

mulighed for at han godt kunne renovere toilettet og fået byttet om på hvor toilettet eller badet 

skulle stå. Han valgte dog ikke at gå imod den retning netop fordi det ville koste en del penge 

at få ordnet.  
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figur 6 

 

På ovenstående billede kan man se hvordan toilettet er indrettet i forhold til rør og hvor ting 

som toilet og vask skal placeres. Man kan udfra billedet se at der kun er et sted hvor vasken 

kan stå, og derfor var der udfordringer med hvordan vasken skulle tænkes ind i billedet.  

 

Problemstillingen som casen har med at gøre, er derfor hvordan en håndvask skal tænkes ind i 

toilettets indretning og hvor meget den kommer til at fylde. Der skal tages stilling til hvor meget 

håndvasken fylder i forhold til brusekabinen, fordi der skal være nok plads til at kunne bevæge 

sig frit ind og ud. Man skal overveje sine muligheder indenfor håndvaske og der skal også tages 

stilling til hvor meget skufferne stikker ud, når de er åbne.  

I sådan et indretningstilfælde ville en optimal løsning og hjælp til problemet være en måde 

hvorpå man visuelt kan se, hvordan håndvasken skal placeres i toilettet. Det er ikke nok med 

en 2D tegning over målene og dimensionerne, fordi man er begrænset med hvor meget man 

kan se og få ud af sådan en tegning. Det en 2D tegning udelukkende kan illustrere er et overblik 

over målene og rummet man har med at gøre. Man kan starte med at udvikle en 3D skitse over 

designet. 3D skitsen viser allerede et markant bedre visuelt billede af toilettet og nu man kan 

også se dybden af håndvasken. Selvom det kan være bedre at tegne i 3D programmer kan man 

alligevel støde på visse problemer. Når man designer i 3D programmer bliver det stadig kun 

vist på en 2D skærm, dvs. at selvom man har et klart tydeligere overblik over implementeringen 

af håndvasken, kan det stadig være svært at beslutte sig for, om det overhovedet ville komme 

til at fungere, eller om man bliver tilfreds med resultatet.  
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Hvordan kan man egentlig finde en endnu bedre og mere præcis løsning på problemet med 

håndvasken? Det er nu virtual reality, bedre kendt som VR kommer ind i billedet. Ved hjælp 

af VR kan man nemlig få vækket 3D designet til live. Man kan ved hjælp af VR gøre det endnu 

mere overskueligt at se sit design for sig, fordi man decideret kan leve sig ind i 3D tegningen 

og se hele designet og implementering af håndvasken i 1:1 forhold.  

Men hvad er det der gør at VR føles som virkelighed og hvorfor kan det være en bedre løsning 

på problemet? Først skal vi forstå hvordan vi mennesker opfatter verdenen omkring os. Ved 

hjælp af vores sanser som bl.a. syn, høre og følesansen kan hjernen få verdenen til at give 

mening. Det samme gælder for VR bortset fra at der bliver lagt mere vægt på synet end der gør 

de andre sanser. Vores synssans er nok til at få os til at opleve VR som virkelighed, og med 

kombinationen af at vi ikke bare “står stille”, men også kan dreje, vende og dukke os gør at det 

hele virker mere livligt. Når vi så anvender VR til vores designløsning af håndvasken kan vi få 

et 1:1 billede og en bedre fornemmelse, af hvor meget plads den egentlig tager op. Vi kan også 

afprøve forskellige størrelser af håndvaske og finde frem til den der vil give bedst mening at 

montere.  

 

Drømmevision case 1  

En drømmevision af en indretning af badeværelset, hvor VR også indgår ville foregå således:  

Jeg starter ud med en klar skitse af det rum, hvor mit møbel skal indrettes. Skitsen kan være i 

form af en 2D tegning med målene for rummet, og målene for møblet.  

Dernæst vil jeg i et 3D program (her anvendes der Unity) oprette et nyt rum med de valgte 

dimensioner. Når jeg har fået opsat rummet, begynder jeg nu at implementere en håndvask med 

de ønskede dimensioner, jeg selv synes ville passe ind i badeværelset. Efter at jeg er tilfreds 

med min nuværende løsning på det, kan jeg nu ved hjælp af et simpelt plug-in, implementere 

VR ind i designet. Dernæst kan jeg omdanne badeværelset til VR. Når jeg har omdannet 

badeværelset til VR kan jeg nu anvende et par VR briller som skal tilsluttes computeren.  

Nu tager jeg mine VR-briller på og nu står jeg inde i badeværelset og ser i 1:1 forhold hvordan 

det hele faktisk ser ud. På baggrund af mine observationer af badeværelset kan jeg enten synes 

at resultatet ser fornuftigt ud, eller om der skal ændres på nogle mål som vil passe bedre.  
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Afprøvning af drømmevision 1 for case 1 

Efter at jeg har modelleret badeværelset i Unity og implementeret VR kan jeg nu afprøve om 

min drømmevision er opnået. Efter test af modellen af badeværelset kan jeg på baggrund af 

mine observationer bekræfte at min drømmevision levede op til de forventninger jeg havde.  

Modellen af badeværelset ser således ud, som vist på figur 7.  

figur 7 (Kameraet på billedet viser hvor man vil stå i VR)  

 

 

 

Drømmevision 2 for case 1 

Min vision for Badeværelset er noget man vil kalde, et lidt dyrt alternativ. Noget jeg ville håbe 

på mere realistisk visualisering. Jeg synes at der skal være mulighed for at integrere med alt, 

møbler og det hele. 

Med casen for badeværelset, var det håndvaskens størrelse og dybdeproblemet og skabet 

forbundet til. Muligheden jeg vil have er selvfølgelig at kunne designe badeværelset som man 

vil, inden man begynder visualisering af badeværelset.  

 

Modellering af ønskede inventarer  

Det er her vi starter. Der er selvfølgelig modellering. Vi skal have alt klar. Jeg finder det jeg 

vil finde. Jeg vil se på hvilke inventarer og muligheder der er og vælge det rigtige. Lad os sige 

at vi vælger det der er blevet valgt allerede. Så skal vi til det næste step. 

Placering af inventarer  

Der skal så placeres. Det handler selvfølgelig om at se hvad der ser bedst ud på skærmen. 

Visualisering/VR 
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Så vil der være VR. Jeg vil have muligheden for at gå rundt og integrere med alt i rummet der 

er designet. Det dyre alternativ er dog ikke nødvendigvis for alle, f.eks. til kun et badeværelse. 

Der burde det nok være hele boligen eller forskellige rum. Men den mulighed der skal være at 

enten har man selv VR udstyret, eller så kan man låne/leje udstyret. Hvis man ikke har udstyret, 

så skal der være mulighed for at låne det. 

Jeg har altså designet hele badeværelset og visualisere det. Der skal så være mulighed for 

redigering. Jeg har nu alt udstyret, og er inde i rummet jeg har designet (badeværelset). 

Jeg vil derefter gerne ændre på udseende (farve og materiale) jeg vil se mulighederne og se det. 

Jeg vil ændre lidt af positionen af inventaret. Lidt frem, tilbage eller højre og venstre. Og til 

sidst åbne, lukke og afprøve alt. 

Det skal være muligt at afprøve det hele. Se hvad der giver mening. Hvordan ser alt ud, og er 

der plads til det. 

Adgang til VR 

Som nævnt tidligere, så vil jeg have leje/lånemulighed. Det er den dyre, men også mest 

realistiske visualisering. Er der et større projekt, så skal muligheden være at kontakte os, og 

låne udstyret. Der skal være en pris, ligesom et depositum. Designer man bare og vil ikke købe 

det man har designet, så vil halvdelen af beløbet man har betalt gå tilbage, f.eks. 500,- for at 

låne udstyret og når man er færdig og giver det tilbage, så for man 250,- tilbage. Er der planer 

om at designe videre, så vil der være mulighed for en aftale. Har man valgt at købe, så får man 

det fulde beløb tilbage. 

 

Brugervejledning for VR 

Vejledningen vil blive vist i start af VR-oplevelsen. Du vil blive vist alle funktioner og til sidst 

kan du begynde med redigering. 

Det der er vigtigt med brugervejledning, er at det skal være let at bruge. Ikke alle er vant til at 

bruge VR og derfor skal brugervejledning vises, når man starter første gang. 

Når først man tager brillerne på, så får man en velkomst. Først bliver du spurgt om du har 

prøvet det før eller er ny.  

Vi starter altså som ny bruger her. Man bliver vist funktioner fra start til slut. Man bliver vist 

en funktion, som man skal prøve og så går man videre til det næste trin, når man er klar. På den 

måde vil det være muligt at teste og derefter kunne finde ud af at redigere uden problemer. 

Er man allerede vant til systemet, så kan man selvfølgelig springe alt over. Her er det bare om 

at komme i gang med at redigere designet. Hvis man glemmer nogle funktioner eller ikke helt 
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kan finde ud af at gøre det man ønsker, så vil der være mulighed for at se vejledningen igen. 

Der vælger man hvilken funktion man vil have, eller man kan starte helt om. Det er noget der 

bliver vist foran brugeren, så man ikke bliver forvirret. 

 

Afprøvning af drømmevision 

Af prøvelse af drømmevision. Min drømmevision er ret ambitiøst, men ikke umulig. Det 

krævede at få styr på systemet, men programmet (Unity), er relativt let at bruge og krævede 

ikke for meget tid at lære. Min oplevelse var dog ikke den bedste, muligvis på grund af valg af 

software, som computeren jeg brugte indeholdte. Jeg havde meget fint styr på selve 

programmet, men at bygge selve rummet var ikke besværligt. 

Det gode var at jeg ikke nødvendigvis behøvede specifikke mål, for basis af mine rum. Det 

betyder derfor at jeg kunne bygge hele min lejlighed hvis jeg ville. 

Jeg valgte dog at fokusere på min case, som omhandlede badeværelset. 

  

Efter at have bygget rummet, så begyndte jeg endelig at sætte inventarer ind. Her kom 

problemet. Computeren jeg brugte bruger nemlig software, som kun er i Beta tilstand og ikke 

udgivet som et færdigt produkt endnu. Det betyder derfor at jeg havde besværet med at 

downloade og indsætte inventar ind i programmet. Da der ikke er nogen programmer der er 

klar til softwaren, jeg har gjort brug af og omvendt. Jeg er dog ikke den eneste der har arbejdet 

med det, og der er det bevist at der ikke var nogen problemer i andre computere, kun min. 

Selv med problemer, så har det været muligt at arbejde med programmet. Det har handlet om 

at finde løsninger, og da det er min drømmevision, så kunne jeg designe det som jeg ville. Det 

har derfor været muligt at designe det næsten færdig. Få udfordringer jeg havde, var at ikke alt 

var i Unity programmet. Det er dog noget jeg ville inkludere i det færdige program i min 

drømmevision. Udfordringen var at jeg skulle finde alt enten med tredjepart hjemmesider eller 

fra Unity store, som specifikt er til programmet vi har brugt. Det var ikke besværligt heldigvis, 

men det handlede mere om at være sikker på at man har fundet den rigtige fil. 

  

Jeg blev desværre kun næsten færdig. Jeg nåede aldrig at teste min drømmevision. Ikke kun på 

grund af mine udfordringer med at designe, men fordi jeg desværre blev smittet med covid-19. 

Computeren jeg brugte, ligger i et delt rum med familie og jeg skulle isoleres i eget rum, på 

grund af smittespredning. Af den grund var der ikke tid til at teste VR udstyret, dels fordi jeg 

var den eneste smittet og udstyret og jeg var ikke i samme rum. 
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Case 2  
En anden case som vi også vil inddrage, er en situation som en af vores medstuderende har 

stået over for. Casen drejer sig om et eksisterende indretningsfirma, som har en dyr tjeneste at 

gøre brug af. Det kostede at få lavet et design, som hun ikke havde den fulde kontrol over.  

Der var heller ikke særlig meget dialog mellem virksomheden, som dermed kunne gøre det 

besværligt at forestille sig det endelige design. Hun får tilsendt billeder med designet i 3D helt 

til sidst, men er ikke tilfreds med det. Samtidigt var det heller ikke muligt at ændre på designet, 

på det specifikke tidspunkt.  

Desuden kostede det også penge at få en indretningsarkitekt ud, som kan få kigget på hvordan 

indretningen skal se ud. Budget spiller derfor også en rolle i hendes case, netop fordi at hun 

ikke vil betale for få lavet et nyt design, eller ringe efter en indretningsarkitekt igen. Der var 

ikke mange hjælpeværktøjer til rådighed, og hun skulle selv stå for at få realiseret sit design.  

Der bliver forklaret i det ovenstående om vores cases, og udover vores problem som er mangel 

på overblik inden for indretning samt design, er et andet problem budget, som vi mener også 

spiller en vigtig rolle.  

 

Vi mener det er vigtigt at det skal være let, men også til en rimelig pris at skulle designe sit 

rum, og derfor også at få det ønskede design, man længes efter. Der er mange der oplever at 

det er for dyrt, at få hjælp til et elegant design til sit hjem, og at man som bruger ikke selv er 

en del af det der bliver designet, men får uddelt et design eksempel. Design eksemplet er efter 

manges mening, set bort fra deres forventninger, og blevet et skuffende resultat, hvilket vil sige 

at mange ender med at tage en beslutning om at få nogle til at renovere deres hjem, og derfor 

betale et stort beløb i stedet. Derfor vil vi gerne være til hjælp for disse forbrugere, og gøre det 

sandsynligt at løse dette problem, bl.a. ved først og fremmest at gøre det muligt for vores 

forbrugere, selv at kunne være en del af det design de ønsker. Altså kan de selv vælge hvad der 

skal bruges af inventarer og hvor inventarene skal stilles i det valgte rum. Dette er nødvendigt 

i forhold til at beskrive hvad forbrugeren ønsker, hvorved resultatet ofte kan blive 

utilfredsstillende, og som kan ende med en overskridning af budgettet. 

Modellering af ønskede inventarer 

En anden mulig løsning er eksempelvis at forbrugeren kan vælge inventarer af egen interesse, 

hvilket medfører at møblerne vil være kategoriseret efter prisklasse, så brugeren derfor har 

mulighed for at tilpasse det til det bestemte budget. Dette er med til at gøre det lettere, og 
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samtidig også have et bedre overblik over de valgte inventarer, og budget. Formålet er derfor 

at gøre det både sjovt for brugeren at være en del af sit eget design, og på den billige måde. 

Forbrugerne kan efter eget ønske ud fra det indtastede budget, altså vælge hvilke inventarer der 

passer til forbrugeren og til det rum der skal indrettes. Meningen med denne løsning er, netop 

at forbrugeren selv er en del af indretningen til eksempelvis en stue, og på den måde at det skal 

være en mulig løsning for hvad man selv ønsker af forskellige inventarer, hvor dette samtidig 

også gælder størrelse, farve eller udseende af de forskellige inventarer.  

 

Placering af inventarer  

Når man skal til at udføre et indretningsprojekt, har man en masse idéer til udførelsen af 

indretningen. Men til at starte med har man typisk en plan over et eller flere rum, som man vil 

bearbejde. Planen kan ligesom i case 1 være en 2D-tegning der har et perspektiv ovenfra 

rummet. 2D-tegninger kan bruges til at få et overblik over målene på rummet og på de 

forskellige inventarer, man vil indrette rummet med. Men da 2D-tegninger blot er skitser, kan 

de ikke gengive andet en dimensioner, hvilket ikke er tilstrækkeligt, fordi man ikke kan se 

højderne gennem denne type af tegninger. To-dimensionelle tegninger er af denne grund 

begrænsede og ikke særlig velegnet til indretning og design.  

 

Til gengæld har 3D-tegningerne og planer i 3D flere muligheder, da det giver et nogenlunde 

reelt billede af rummet. Når man indretter sit rum på en tredimensionel plan, giver det et 

rimeligt overblik over, hvordan man kan indrette de forskellige inventarer i det bestemte rum. 

Det er en måde at overføre sine indretningsideer og forestillinger af rummet til en 

tredimensionelt plan med inventarerne som også er i 3D. Det vil gøre indretningsprojektet 

håndgribeligt, da man kan indrette de forskellige møbler som man ville gøre i virkeligheden. 

Det gør planlægningen af indretningen overskuelig, da man får et overblik over hvordan det 

realistiske rum med de indrettede inventarer kommer til at se ud.  

Selvom den tredimensionelle illustration er med til at visualisere et udsnit af det reelle rum, er 

det begrænset hvor meget man kan forestille sig gennem en skærm. Det er derfor ikke muligt 

at få et fuldstændig reelt billede af det endelige rum ved hjælp af 3D-tegninger. 
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Revidering  

For at komme så tæt som muligt på rummet og få en realistisk indsigt i det endelige resultat, 

skal forholdene være 1:1, hvilket VR-udstyret skaber mulighed for. Når man kan se sit rum 

gennem VR-brillerne, vil man kunne vurdere om der er plads til de forskellige inventarer, som 

man havde planlagt at indrette på en bestemt måde. I tilfældet for case 1, ville man kunne se 

hvor meget plads den valgte håndvask ville bruge, og om der bl.a. er nok afstand mellem 

bruseren samt toilettet. VR-udstyret vil i modsætning til 3D-planen give en fysisk oplevelse af 

rummet, så man kan tage stilling til de konkrete mål, pasform og størrelserne på de forskellige 

inventarer man beskæftiger sig med.   

 

Drømmevision case 2  

En drømmevision af hvordan man kan indrette ønskede inventarer og samtidig forholde sig til 

et passende budget, ville foregå således: 

Til at starte med har jeg skitseret mit rum og dens mål, så programmet er klar over hvor stort 

et rum jeg har at gøre med. Når jeg har tastet målene ind, vil jeg beslutte mig for et budget for 

hele min indretning, og taster det ind, så programmet kan begrænse forskellige inventarer, og 

så det passer med det indtastede budget, altså vil det sige at har man et budget på ca. 5.000 kr. 

ville det være logisk, at programmet eksempelvis ikke viser en sofa der koster 5.000, for så 

ville der ikke være budget nok for de resterende inventarer man vil indrette sit rum med. Efter 

programmet har begrænset inventarerne, vil jeg nu udforske genstandene og revidere efter egen 

interesse, eksempelvis ville jeg kigge på farve, mønster, design eller dimension. Efterfølgende 

ville jeg kigge på den færdiglavede revidering, da jeg måske ville mene at nogle inventarer 

ikke ville hænge sammen, muligvis pga. farve, og derfor vil jeg have den mulighed for at 

revidere så mange gange som muligt, indtil det er præcis som jeg gerne vil have mit rum skal 

se ud. 

 

Projektets proces  
Begrundelse for valg  

Vores designløsning er udarbejdet ud fra cases, som drejer sig om udfordringer ved indretning 

og design af rum. Grunden til vi har valgt at arbejde med dette projekt er bl.a. fordi der har 

været erfaring med dette problem i virkelige omstændigheder. Vi har udvalgt cases som vi 

finder relevante og som kaster lys over det egentlige problem som vi gerne vil arbejde med, 
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altså hvilke mulige løsninger der er for at indrette forskellige rum ved hjælp fra VR-

teknologien, da dette også er relevant for vores problemformulering.  

 

En anden begrundelse for vores valg af dette projekt er bl.a. at der er andre virksomheder som 

har arbejdet med det samme koncept, hvilket har motiveret os meget så vi derfor også kan 

videreføre vores problem, da det netop er realistisk nok til at fuldføre. Et af de virksomheder 

som har mange af de samme værktøjer som os, er Marxent.  

Marxent har videoer og billeder på deres hjemmeside, der viser samme ide, som vi har talt om 

og arbejdet med. Eftersom styresystemet og softwaren også er den samme, som vi vil bruge til 

projektet, så er konceptet også meget den samme. Ikke nok med idéen for design af rum og 

mere, men så vil designet af hjemmesiden og programmet til at designe rum, også være tæt på 

hinanden.15 16  

 

Et andet koncept, som vi også har kunne tage inspiration af, er for eksempel IKEA. Der har 

man muligheden med en app, bruge AR teknologi, til at designe et rum, ved bare at kigge på 

sin telefon. Med hjemmesiden, så er der også muligheder for at designe, det man har behov 

for. For eksempel, kan man frit designe sit garderobeskab, som man ønsker det.17 

Planlægning af forløb  

Vores metode der realiserede vores produkt og løsningsdesign, var en blanding af et storyboard, 

som vi lavede til vores vejledningsmøde. Til mødet gik det op for os, at fravalg på nogle af 

vores idéer var nødvendige, som f.eks. det økonomiske samarbejde med bl.a. virksomheder og 

brugen af AR.  

Vores storyboard er samtidig også en del af vores designproces. Den er forbundet til vores 

problem-kort. Problemkortet vi har lavet, satte os i fokus til specifikke løsninger, som 

omhandler indretning, budgettering og overblik samt visualisering.  

Grunden til disse fravalg er nemlig, at projektet nemlig ville blive overambitiøst. Meget der 

blev fravalgt kommer til at være detaljer til hjemmesiden der kan nævnes, fordi det skal være 

en del af det helt færdige produkt, men i forbindelse til projektet, så er det ikke andet end 

detaljer der kan nævnes, men som vi ikke behøver at fokusere på. Disse fravalg og detaljer var 

med til at sætte vores projekt sent i gang, da der var så mange muligheder samt forskellige 

 
15 Marxent 3D Commerce https://www.marxentlabs.com/ 
16 Marxent 3D Commerce https://www.marxentlabs.com/solutions/ 
17 ikea https://www.ikea.com/dk/da/cat/garderobeskabe-19053/ 
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perspektiver, som har stået i vejen for at starte med projektet. Der har været mange alternativer 

som vi har haft at gøre med, som har forsinket dele af projektet.  

Udførsel af forløb  

Vores metode for løsningsdesign, ligger i vores produkt. Vores hjemmeside har alle vores 

løsninger på vores problem, samlet et sted. Vi designede løsningen på denne måde, fordi vi 

tænkte at det ville gøre det mere simpelt og overskueligt for alle.  

 

Vores produkt (hjemmesiden) vil blive designet på samme måde, som vores storyboard ser ud 

(se bilag) med flere overvejelser for hvad vores produkt i realiteten skal være og indeholde. 

Det har betydet flere dage, samt uger, hvor vi har diskuteret, reduceret og indskærpet vores 

produkt. Vi startede med et meget større og overambitiøst projekt, med flere ideer end 

nødvendigt. Vi valgte derfor at fokusere på noget specifikt. Vi fokuserer nemlig på vores 

løsninger i stedet for hvad produktet kan blive til. Vi har dermed også et realistisk produkt, der 

nemlig løser alle problemer på en gang, og som er muligt at gøre brug af. Vi har også designet 

et badeværelse som er modelleret efter vores case 1 om besvær ved indretning. Her har vi 

samtidig også brugt VR som et værktøj til visualisering af badeværelset i 1:1 forhold. Det har 

vi af testet i Fablabs VR-rum.  

Resultat og tolkning  

Vores projekt har til formål at sætte fokus på, hvilken forandring og værdi det kan skabe. 

Projektet bidrager til at fastholde et viljefast fokus på teorien omkring, hvilke udfordringer 

indretning og design resulterer i.  

Vi har indsamlet relevant empiri og udvalgt de væsentlige metoder, som vi har ville bruge i 

projektet. De udvalgte cases som er blevet inddraget i teksten, er blevet analyseret og vil også 

blive diskuteret, i forhold til deres relevans for problemstillingen. Vi har arbejdet med et 

produkt (bilag 2), som vi har ville videreudvikle til vores prototype, som også skal vise hvordan 

vi vil have vores egentlige website til at se ud på.  

 

De resultater vi vil have ud af projektet, er vores produkt som er den interaktive hjemmeside, 

alle kan tilgå og bruge når man skal have indrettet og designet sig et rum. Til hjemmesiden har 

vi også valgt at implementere VR som alle kan bruge, hvis man har et par VR-briller.  

Derfor har vi valgt at have særlig fokus på VR-teknologien i vores produkt på baggrund af en 

afgrænsning og af projektets dimensioner. Vi har haft et møde med Bo Thorning fra Fablab om 
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adgang til VR-udstyr, hvor vi har afprøvet mulighederne for VR og om det faktisk løser 

problemer man kan have ved indretning af forskellige rum, for derfor også at se om det er 

muligt at gøre brug af det til vores produkt. Ved afprøvning af VR-udstyret har det været med 

til at hjælpe os frem til vores resultater for brugen af VR til vores hjemmeside. Afprøvningen 

har været en stor hjælp til at fremme vores produkt af vores hjemmeside, og har afgjort at det 

derfor kan lade sig gøre at bruge VR-teknologien ved indretning af et rum.  

 

 

Produkt  
På baggrund af vores problemformulering, som beskæftiger sig med udfordringer ved 

indretning af forskellige rum, er den udarbejdede løsning et produkt i form af en hjemmeside 

med et integreret VR-værktøj. Hjemmesiden skal være gratis og tilgængelig for alle. Det eneste 

som det kræver, for at gøre brug af den, er at man opretter en bruger. 

 

Storyboard  
Hjemmesiden er et indretningsværktøj, som gør det lettere og overskueligt for brugere som vil 

udføre et indretningsprojekt. Indretningsprojektet kan være alt fra et kontor på en arbejdsplads 

til et lille værelse i en lejlighed. 

På hjemmesiden skal man kunne tilføje et eller flere rum, hvor man indsætter de reelle mål og 

får en plan over rummet i 3D. Der vil være adgang til et stort udvalg af møbler fra flere 

forskellige virksomheder samlet i et sted, hvor man også kan få inspiration til indretningen. 

Der skal være en bred vifte af møbler med forskellige prisgrupper, så alle har mulighed for at 

købe ud fra deres eget budget. Hjemmesiden vil give de mest optimale indretningsmuligheder 

tilpasset efter den enkelte bruger, så man stadig kan få gennemført sit drømmeprojekt selvom 

man har et afgrænset budget.  
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figur 8 

Når man har valgt de tilhørende møbler, kan man frit rykke rundt på dem i rummet og tilføje 

nye alt efter hvordan man ønsker det skal se ud. I tilfælde af at man ikke selv har ideer til 

hvordan man vil indrette sit rum, skal man have mulighed for at indhente inspiration på 

hjemmesiden. Når man så har indrettet rummet med de foretrukne møbler, giver planen over 

rummet i 3D et indtryk af hvordan det realistiske rum kommer til at se ud med de indrettede 

inventarer.  

Selvom indretningsværktøjet både fremviser rummet og inventarerne i 3D, er det begrænset 

hvor meget man kan visualisere indretningen af rummet gennem en skærm. For at give en 

løsning på dette problem, har vi i websiden valgt at implementere et VR-værktøj, som man kan 

bruge igennem et par VR-briller. Når man så ser sit rum i VR får man et 1:1 billede af, hvordan 

rummet er indrettet og om møblerne stemmer overens med de mål, som man havde målt sig 

frem til i starten. Muligheden for VR, skal også være der under indretningsprocessen, så man 

løbende kan få et realistisk billede af indretnings-projektet, som man er i gang med at udføre.  

  

Hjemmesiden vil som udgangspunkt have fokus på brugervenlighed, så den er let at navigere 

rundt i. Dette vil øge antallet af brugere, da alle kan anvende tjenesten uden at det kræver noget 

særligt. I følgende afsnit vil der være en slags brugervejledning for hjemmesiden, for at give et 
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indtryk af hvordan hjemmesiden skal bruges og hvordan man kommer igennem de forskellige 

faser.  

Brugervejledning: 

1.     Gå ind på ”Roomcraft.dk” 

2.     Opret bruger 

3.     Opret rum, navngiv det og indtast målene for rummet 

4.     Indtast det pågældende budget 

5.     (Søg inspiration) 

6.     Vælg møbler/inventarer (de er sorteret efter pris) 

7.     Indsæt de valgte møbler og indret rummet 

8.     Se det indrettede rum i VR og foretag ændringer 

9.     Søg hjælp, hvis du er i tvivl om noget  

10.  Gå til kasse og gennemfør købet af de valgte møbler 

11.  Giv feedback, så hjemmesiden kan forbedres  

  

De ovenstående trin vil være udgangspunktet for hjemmesidens brug med få ændringer 

undervejs. Det er overskueligt og vejledende for brugerne, da man bl.a. også kan få hjælp til 

både det tekniske og selve indretningen. Storyboardet illustrerer også en use case af vores 

hjemmeside, som kan ses i bilag.  

  

Til forskel fra de eksisterende indretningsværktøjer, vil denne tjeneste være gratis, der vil være 

mange flere møbler til rådighed fra forskellige virksomheder og som det mest centrale, vil der 

være mulighed for visualisering via VR-teknologien. De tilsvarende websites som findes 

tilhører en bestemt virksomhed, der sælger deres egne møbler, hvilket begrænser brugernes 

valgfrihed, da de ikke har mulighed for at vælge imellem andre mærker eller kombinere de 

forskellige møbler fra forskellige virksomheder. Samtidig plejer tjenesten som reelt at være 

mod betaling, hvilket er med til at mange muligvis ikke vil benytte værktøjet, da de ikke ved 

hvad de betaler for og om de overhovedet kommer til at få gavn af den.  

 

Det helt særlige ved dette værktøj, der skiller sig ud fra de andre indretningsværktøjer er VR-

teknologien, som kan integreres med de indrettede rum, så man får en reel forestilling af 

hvordan det endelige rum skal se ud, med udvalgte møbler fra forskellige virksomheder. Det 

er et nyt omfang i forhold til de aktuelle indretningsværktøjer som allerede findes på markedet. 
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Diskussion  
I følgende afsnit vil formålet være at diskutere resultaterne af vores analysekapitel, og 

hvorvidt VR-teknologien kan være med til at løse udfordringer ved indretning og design af 

forskellige rum, samt fordele og ulemper ved brug af VR.  

 

Arbejdspraksisser  

Hvad kan vi egentlig sige om vores læringsprocesser med projektet? Der er en lang række 

spørgsmål vi kan stille os selv når det kommer til diskussionen af vores projekt. Hvad har vi 

opnået? Hvilke erfaringer kan vi tage med os? Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? Vi 

kan starte ud med at diskutere vores empiri og hvad vi har opnået med det. Vores empiri tager 

udgangspunkt i selvvalgte cases om design udfordringer, budget og indretning.  

Ud fra vores analyse af casene har vi opnået en dybere forståelse for de forskellige 

udfordringer man støder på, når man skal til at designe og indrette sig et rum. De har hjulpet 

os med at blive bedre i at finde frem til kerneproblemerne og udarbejde mulige løsninger på 

dem. F.eks. har case 1 givet os et indblik i hvilke elementer man skal tage hensyn til når man 

skal indrette og hvor meget, det at kunne visualisere et design, har en betydning for de valg 

man vil komme til at træffe. Vi kom frem til at nogle af ulemperne var at visualisere sin idé 

udelukkende på baggrund af en 2D skitse, da det ikke ville hjælpe indretningen på samme 

måde, og at det har været en del sværere at visualisere. Derfor var et af fordelene, en 3D 

tegning der ville være en større hjælp, for at gøre arbejdet mindre besværligt, især hvis man 

har muligheden for at anvende VR, netop fordi VR-teknologien har gjort det endnu mere 

realistisk at kunne se indretning af et rum på en naturlig måde.   

 

Da vi først begyndte at analysere casene, havde vi svært ved at forestille os hvordan det 

skulle gribes an. F.eks. havde vi problemer med at forestille os hvordan vi skulle designe 

rummet i et 3D program og samtidig også implementere VR.  

Vi startede ud med en meget simpel 2D tegning af badeværelset og havde ikke rigtig 

undersøgt en måde at få det bragt i live på i form af 3D, hvor VR også indgik. Vi synes det 

virkede som en besværlig opgave, netop fordi vi ingen erfaring havde med det.  

Efter vi fik undersøgt vores muligheder med VR og hvordan vi kan bruge det, fik vi et klart 

billede af hvordan det skulle gøres. Vi fik udviklet en række prototyper af badeværelset og 
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kom frem til et fornuftigt resultat, som levede op til vores forventninger. De erfaringer vi har 

opnået i at analysere cases, kan vi tage med os og bruge i fremtidige projekter.  

Den teori vi har valgt at bruge til vores projekt, giver en forståelse for vores arbejdsprocess 

og hvordan projekt er opbygget på. Vi har f.eks. gjort brug af Shöns teori om reflective 

practice og vist hvordan det udfolder sig i vores projekt. Vi har opnået en klar forståelse for 

teorien, og hvorfor det er vigtigt at man hele tiden kan reflektere over sin design process.  

Som nævnt tidligere har vi valgt at inddrage Shöns 3 teoretiske begreber, nemlig knowing in 

action, reflection in action og reflection on action. De 3 begreber fortæller om hvordan en 

iterativ design process som reelt foregår på, og hvorfor man kommer frem til et specifikt 

resultat. F.eks. vil man til tider have en masse baggrundsviden og erfaringer man kan bruge 

til ens design process. Her kommer knowing in action i spil, da den fortæller om den allerede 

tilstedeværende viden man har.  

Til vores projekt har vi erfaringer og viden om brugen af Unity og hvordan man griber det an 

på. Vi har også viden omkring VR og hvad det betyder for ens opfattelse af sit design når 

man bruger VR. Hvis vi går videre til reflection in action så handler det teoribegreb om at 

man skal kunne reflektere på sit design idet man er i gang med at udvikle på det. Her har vi 

f.eks. løbende kigget på hvad det er vi egentlig gerne vil undersøge og komme frem til. Vi 

undersøger løbende nye måder at gøre tingene på, imens vi udvikler på vores design. Det er 

derfor også vigtigt at vi stiller os selv spørgsmålet: Hvorfor gør vi det på den her måde, og 

hvad får vi ud af det?  

På den måde kom vi frem til en bedre og mere tilfredsstillende løsning på vores design, hvor 

vi samtidig også endte med et produkt der opnår vores drømmevision. Det er også vigtigt at 

kunne se tilbage på sit resultat og reflektere over hele sin designproces til sidst. Her kommer 

reflection on action i spil.  

Begrebet drejer sig om at man skal kunne reflektere over sit design og det man er kommet 

frem til. Det kan være en god ide at analysere resultatet og stille spørgsmålet, hvorfor man 

lige netop kom frem til det unikke resultat. Her mener Shön også at knowing in action kan 

være med til at forklare hvorfor man endte med det specifikke resultat.  

På baggrund af Shöns teori har vi lært at det er vigtigt at man er i stand til at forholde sig 

kritisk til det man undersøger, men også ens design proces. Design tænkning spiller også en 

rolle når man udvikler på sit design. Her indgår de 5 faser for den iterative proces også, men 

her kan Shöns teori også tænkes med ind i billedet. Idet man forholder sig kritisk til ens 

design. Prototyping går ud på at man skal kunne fremstille en “beta” version af det produkt 
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man gerne vil udvikle. Dvs. en tidlig testversion som kan man bygge videre på, så man til 

sidst ender med det ønskede resultat.    

Vi har f.eks. gjort meget brug af prototyper til udviklingen af vores badeværelses model i 

Unity. Vi har løbende afprøvet og testet VR udstyret så det stemmer overens med vores 

model af badeværelset og at implementation hele tiden virker.  

 

Vi har lært meget forskelligt med de metoder vi har arbejdet med. Den auto-etnografiske 

metode har lært os om vores egne erfaringer samt andre cases, og hvilke problemer der kunne 

fokuseres på. Fokuspunktet vi fandt frem til, var ved hjælp af det metodiske problem-kort, da 

vi har samlet alternative muligheder, som også bliver vist på vores problem-kort. Problem-

kortet var dog mest for at hjælpe vores problemformulering og samtidig gøre den klarer. De 

yderligere metoder har vi arbejdet med, i hele processen.  

Den iterative metode har været en løbende proces. Vi har ledt efter et ønsket design, og brugt 

tiden på at arbejde med forskellige idéer, hvor det derfor har været en proces vi har brugt 

meget tid på. Vi har i projektgruppen også indset, at vi hver især har vores egen idé om hvad 

drømme visionen er, for det endelige design. Alligevel er produktet det samme og den eneste 

forskel, som også kræver mere arbejde at lægge til projektet, er de økonomiske tanker for 

produktet.  

Vi har også at gøre med, den voksnes læringscyklus, som er en metode der minder om de 

forrige. Metoderne har det tilfælles at vi alle har arbejdet i processen, og om det så har været 

nødvendigt med så mange metoder, er ikke det vigtigste at forholde sig til, men mere i 

forhold til om metoderne har haft en sammenhæng for projektet. Det har muligvis ikke været 

nødvendigt med alle de brugte metoder, men vi har i projektgruppen arbejdet med dem, og 

fundet frem til de resultater vi har ville finde frem til siden start, og samtidig lært af både fejl, 

men også nye perspektiver.  

 

Resultater fra analysen 

Vi har som projektgruppe udarbejdet to cases, der beskriver behovene for hvad vi har valgt at 

identificere ud fra vores analyse. Disse behov, har afdækket vores problemer som vores 

projektgruppe har identificeret, i forhold til hvad udfordringerne for indretning af forskellige 

rum er, ved brug af VR og hvilke fordele og ulemper, det har bragt.  

 



39 

Fordelene der har været, er bl.a., på baggrund af erfaring. Fordelen startede ud med at der har 

været interesse for en realistisk idé og derfor at virkeliggøre idéen. Vores projektgruppe har 

haft den mulighed for at diskutere hvordan dette projekt kan skrives samt videreudvikles, som 

et reelt problem. Det har derfor været med til at diskutere, om det har været et alternativt 

problem ikke kun for os i projektgruppen, men også for andre. Vi fandt frem til at det altså 

var et reelt problem, og at der også har været erfaring i vores forskellige omgivelser.  

Endnu en fordel vi har haft er bl.a. at der i forvejen er forskellige virksomheder og 

programmer, der har haft samme idé, som vi har til projektet med problemer for indretning og 

design af rum. Disse virksomheder har derfor stået i samme situation som vi har i vores 

projektgruppe, og derfor har det motiveret os til hvordan vi netop kan videreudvikle dette 

problem. Med disse fordele har vi derfor fået en masse inspiration af andre virksomheder 

både ved at researche, men også hvad vi har set fra medier. Eftersom vi har researchet og søgt 

nærmere på de forskellige virksomheder, har det styrket vores idéer til projektet og vi har 

derfor fået flere ting at arbejde med. Eftersom disse idéer har boostet projektets formål, har 

det været en fordel for os at kunne gøre brug af de forskellige idéer, i RUC’s fablab, da et af 

vores idéer har haft at gøre med VR-teknologi. Eftersom vi har ville gøre brug af VR-

teknologi til vores website, har det for os været en stor fordel at kunne afprøve om det faktisk 

har kunnet lade sig gøre, hvis der bliver designet et rum og om der kunne bruges VR som en 

løsning.  

 

Vi fandt ud af at jo flere idéer vi troede ville styrke vores projekt, jo mere arbejde ville der 

ligge i det, samtidig med at der ikke ville være nok tid til at udføre arbejdet. De ulemper der 

har været er bl.a. på baggrund af alle de muligheder og detaljer vi har kunne gøre brug af til 

vores website. Eftersom projektet er blevet lavet på ca. 3 måneder, har vores ulempe for 

gruppen til projektet været tidspres. For at have en hjemmeside til dette projekt kræver det 

længere tid, at færdiggøre som et endeligt færdiglavet design. På den ene side har det været 

en ulempe for os at afgrænse os fra de mange idéer vi fik, men også en fordel så vi ikke har at 

gøre med så meget på en gang. En anden ulempe er at alle vores idéer har overlappet 

hinanden, hvilket har fået projektet til at starte ud sent, og det har derfor været svært at tolke 

hvordan de fleste ting har skulle se ud. Denne ulempe har haft betydning for 

arbejdsprocessen, og hvordan der skulle videreudvikles på bl.a. produktet og afprøvningen af 

VR-teknologi.  

Alt i alt har der været en masse fordele, men også et par ulemper, og eftersom vi har fået 

lavet en form for prototype, som vores produkt, for at vise hvordan vi mener vores 
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hjemmeside skal se ud, er der mange ting vi har fundet ud af, kan lade sig gøre og er muligt at 

videreudvikles, men at vi som projektgruppe og til vores 1. semesterprojekt, ikke har haft 

mulighed for at dykke dybere ned i. 

 

Konklusion 

Formålet med dette projekt var at dykke ned i de forskellige problemer for indretning og 

design, og om VR-teknologien kunne være et hjælpeværktøj til at give en tydeligere og et 

mere klart billede af ens indretning. Motivationen bag projektet omhandlede hvilke 

muligheder der var for at kunne indrette og designe et rum på en nemmere måde og med 

bedre alternativer. Vores motivation stammer bl.a. også fra vores egne erfaringer med 

indretning af vores egne værelser og stuer, da vi selv synes det kan være besværligt at 

visualisere hvordan det skal se ud, og hvor meget plads, møblerne vil fylde. I projektgruppen 

greb vi det an, ved at lave en prototype af hvordan vi forestiller os hjemmesiden for 

indretning og design og efterfølgende afprøve det med VR, for at realisere om det reelt set er 

en potentiel løsning til vores problemformulering.  

 

Vi har med projektet haft et hovedformål, og det var at finde frem til en løsning til vores 

problemformulering:  

Hvilke problemer kan VR-teknologien løse ved hjælp af et website, og samtidig gøres lettere 

og overskueligt for alle at indrette og designe rum? 

 

Efter at have afgrænset os fra mange idéer og mulige alternativer, kan der konkluderes at 

vores idé om implementering af VR i vores website endte med at leve op til vores 

forventninger. Vi fik designet, integreret og afprøvet VR i et rum vi har modelleret på 

baggrund af vores case 1, der drejede sig om et indretningsproblem, hvor det var svært at 

forstille sig hvor meget plads en håndvask vil fylde. VR-implementeringen gav os derfor et 

klarere og mere tydeligt billede af hvor meget plads den reelt vil fylde og vi havde nemmere 

ved at træffe valget omkring vasken, hvis vi selv stod i den situation.  

Derfor kan vi på baggrund af vores projekt og de resultater vi er kommet frem til, konkludere 

at VR-integrationen i vores website vil være i stand til at hjælpe med at løse den manglende 

visuelle præsentation af ens indretning. Det kræver dog at man har et par VR-briller til 

rådighed og man ved hvordan opsætningen fungerer.  
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