
Virtuell verklighet (VR) är en 100% datorsimulerad verklighet. VR är en stor del av hur vi
kan utny�ja teknik i sambandmed lärande av nya tjänster och på så sä� lära oss undvika
a� begå e� misstag mer än en gång. Med hjälp av VR kan du lära dig verkliga
kompetenser utan a� använda verkliga resurser. De�a bidrar �ll en effek�vare och mer
lärorik inlärning då du kan träna på farliga eller svåra situa�oner utan a� försä�a dig
själv eller andra i fara. I denna guide kommer vi a� ge er verkliga exempel på hur VR
redan nu bidrar �ll högre effek�vitet och produk�vitet, samt redogöra för hur du bäst
implementerar VR i din egna organisa�on.
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Fördelen med träning i VR
är att du kan träna upp
verkliga kompetenser
utan att använda verkliga
resurser.

Vikten av kontinuerlig utbildning

Det finns en god chans a� din arbetsplats
upphör a� existera eller genomgår
dras�ska förändringar om fem år. Enligt
Singularity Universitys undersökning
minskade “halverings�den” av en
jobbfärdighet Från 30 år 1984 �ll fem år
2014. Arbetsgivare som vill få fram rä�
kompetens i sina teams måste därför
investera i a� kon�nuerligt utbilda sina
anställda för a� upprä�hålla kvaliteten på
arbetsplatsen.

Enligt siffror från den sta�s�ska
centralbyrån byter också svenskar numera
jobb som aldrig förr, om trenden fortsä�er
på samma sä� som idag kommer
varannan svensk a� ha by� jobb inom en
femårsperiod. Anledningarna �ll varför
de�a sker tycks vara a� e� bra CV och
högre lön nu värdesä�s högre än den
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klassiska guldklockan får lång och trogen tjänst. Denna förändringen inom
arbetsmarknaden innebär också a� det nu är vik�gare än någonsin a� på e� effek�vt
sä� kunna utbilda och lära upp både nya och befintliga medarbetare. E� svar på det
ökande behovet av snabb och effek�v utbildning samt upplärning av medarbetare är VR.

Fördelen med träning i VR jämfört med tradi�onella träningsmetoder är a� det gör det
möjligt a� få verkliga kompetenser utan a� använda verkliga resurser. Den här typen av
träning minskar behovet av fysisk träning med upp �ll 50 procent. Oavse� om du
utbildar bussförare, poliser eller byggare, sparar du affärsutrustning och därmed pengar.
Företag som Walmart använder redan VR för a� förbä�ra kompetensen hos sin
arbetsledning. I slutet av 2018 distribuerade bu�kskedjan över 17 000 Oculus Go-
headset bland sina arbetare för a� förbä�ra upplärningen inom bland annat sin
kundtjänst.

Utbildning i VR gör det möjligt a� öva på farliga händelser som kan inträffa i arbetet utan
a� orsaka materiella skador, eller utsä�a de anställda för fara. Det går också a�
återskapa en specifik situa�on från det förflutna och på så sä� utreda vad som gick fel. I
motsats �ll tradi�onell träning, gör VR-träning det möjligt för alla anställda a� delta
sam�digt. Företag får även bä�re kontroll över utbildningsprocessen och kan dra bä�re
lärdomar av den.

Värdet för AR- och
VR-marknaderna
kommer att växa
linjärt från $ 18
miljarder 2018 till
215 miljarder dollar
2021
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I den här guiden vill vi uppmuntra dig a� tänka på hur VR kan hjälpa di� företag med det
ständigt ökande behovet av utbildning, och effek�vare personal. Istället för a� citera
argument skulle vi vilja dela processen andra företag har genomgå� för a� starta e� VR-
projekt. Vi hoppas a� de kommer a� fungera som en inspira�on som också uppmuntrar
di� företag a� gå in i världen av VR. I den här guiden vill vi uppmuntra dig a� tänka på
hur VR kan hjälpa di� företag med det ständigt ökande behovet av utbildning, och
effek�vare personal. Istället för a� citera argument skulle vi vilja dela processen andra
företag har genomgå� för a� starta e� VR-projekt. Vi hoppas a� de kommer a� fungera
som en inspira�on som också uppmuntrar di� företag a� gå in i världen av VR.

Vad är VR?

En virtuell verklighet (VR) är en 100% datorsimulerad verklighet som kan upplevas med
hjälp av e� VR-headset. VR gör det möjlighet a� besöka olika datorsimulerade platser,
du kan även ��a på filmer och spela spel med tekniken. Med hjälp av sensorer kan VR-
headsetet känna av hur di� huvud rör sig och dessa rörelser speglas sedan i den
datorsimulerade miljön du ser framför dig. Resultatet blir helt enkelt en känsla av a� du
befinner dig i en virtuell verklighet, och därav namnet VR. VR bör inte förväxlas med
augmented reality (AR). AR beskriver en miljö där det digitala lagret placerats ovanpå
verkligheten. E� på en AR-applika�on är spelet "Pokemon Go".

Träning i en virtuell
miljö gör det möjligt att
öva på även de
farligaste av händelser
som kan ske på
arbetsplatsen utan att
riskera att material
eller anställda kommer
till skada.
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Nyligen sågs VR och AR-baserade lösningar först och främst som en konsum�onsvara för
underhållning. På senare �d har dock VR visats sig vara användbart i affärsapplika�oner
och många industrier såg teknikens poten�al inom B2B rela�oner. Enligt
forskningsföretaget Al�meter kommer värdet av marknaden för VR och AR a� växa
linjärt. Från 18 miljarder dollar 2018, �ll 215 miljarder dollar 2021. Det är en
häpnadsväckande ökning!

Enligt Interna�onal Data Corpora�on (IDC), var den största källan �ll VR och AR-
teknikens intäkter under 2017 konsumentsegmentet. Men inom en snar fram�d
kommer andra segment såsom process�llverkning, myndigheter, detaljhandel,
byggande, transporta�on och professionella tjänster a� överträffa
konsumentsegmentet. IDC förväntar sig a� de industrier som kommer dra �ll sig de
största investeringarna blir detaljhandel, ($ 442 miljoner), montering och säkerhet (362
miljoner dollar) och process�llverkningsträning ($ 309 miljoner). Vid slutet av
prognosperioden, kommer de största industrianvändningsfallen vara industriellt
underhåll ($ 5,2 miljarder), underhåll av offentlig infrastruktur ($ 3,6 miljarder) och
detaljhandeln (3,2 miljarder dollar).

Tillväxten av VR
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Industrier där VR
redan skapar förändring

1 Livsmedelsmarknaden - handelskedjor.
Den amerikanska bu�kskedjan Walmart är e� exempel på e� tradi�onellt
företag inom en tradi�onell industri som genomgår en snabb digital omställ-
ning. Under de senaste åren har företaget utvecklat e� starkt e-handelsseg-
ment och nyligen har de framgångsrikt implementerat VR-teknologi. I slutet av
2018 distribuerade företaget över 17 000 Oculus Go VR-headset för a� effek-
�visera inlärningen av nya färdigheter bland sina anställda. De�a e�er a� år
2017 ha använt VR för a� bä�re förbereda sina anställda på Black Friday-
försäljningen, med lyckat resultat.

2 Flygindustrin.
De största �llverkarna av passagerarflygplan har använt VR-lösningar under en
lång �d. Airbus genomförde si� första VR-projekt år 2004 i Hamburgs cen-
trum. Idag använder företaget VR och AR på många sä�. Heads-up-skärmar
stöder piloter under vissa flygfaser. Företagets ingenjörer använder VR för a�
se, interagera och justera 3D-modeller, innan delarna fak�skt �llverkas.

3 Konsumenthandel.
Världens största företag använder VR-teknik för a� förbä�ra sina försäljn-
ingsnätverk, leveranssystem och servicekvalitet. Exempelvis lanserade Ikea år
2016 sin VR Kitchen Experience i Australien för a� hjälpa kunder u�orska nya
köksfunk�oner, och sam�digt ge dem en bä�re inblick i hur funk�onerna
skulle kännas i hemmet. Audi har i samarbete med sina tekniska partners
utvecklat en simulering där kunder kan testa olika versioner av Audis bilar, i
lägen där exempelvis en viss modellversion inte är �llgänglig i showroom. VR-
tekniken ger en mycket god simulering av körupplevelsen, samt låter kunden
se bilen ur fler perspek�v än bara förarens. Utöver det kan du “röntga” inter-
iören och se hur fordonets "ram" ser ut.
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4 Utbildning och exper�räning.
Många kommersiella utbildningsprojekt använder VR-lösningar e�ersom a�
det leder �ll bä�re utbildningskvalitet och effek�vitet (ingen�ng lär ut lika
effek�vt som prak�sk träning). VR-lösningarna gör utbildningen �ll mycket
mer än bara en föreläsning du ska lyssna på. University of Virginia presenter-
ade i december 2017 e� virtuellt klassrumsprojekt, och många start-up före-
tag driver VR-projekt i sy�e a� göra livet lä�are för utbildare och föreläsare.

5 Utveckling av interna processer och anställdas färdigheter.
En av VR-teknikens fördelar är a� den gör det möjligt a� testa extrema förhål-
landen utan risk för a� dra på sig stora kostnader. Det går också a� återskapa
specifika situa�oner från det förflutna för a� ta reda på vad som gick fel. I USA
tränar polisen på e� sådant sä�, i andra länder tränare även tågförare, spår-
vagnsförare och förare i kollek�vtrafik på samma sä�. Personalutbildning är
e� vanligt område och därmed en ingång för VR i prak�skt taget alla sektorer.
Arriva-koncernen är en av de största leverantörerna av persontransporter i Eu-
ropa. Låt oss ��a närmare på hur VR påverkade inlärningen av nya färdigheter
hos Arriva.

VR-lösningen har
accelererat
inlärningsprocessen,
den kan äga rum var
som helst och när som
helst. Kvaliteten på
träningen har ökat.
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Arriva:s praktiska utbildning

Arriva är en vik�g spelare inom kollek�vtrafik på den svenska marknaden. Fram �lls
nyligen har företagets prak�ska utbildning varit beroende av fysiska bussar och fysiska
instruktörer. Utbildningen var nödvändig men blev väldigt kostsam. Under utbildningen
fick flera förare dela på endast e� fordon. De tränade en och en, så när en förare tränade
fick de andra si�a i bussen och se på. En stor riskfaktor vid träning är a� fordon kan
komma �ll skada, och när fordonsskador inträffade under träningspassen innebar det
materiella förluster för Arriva. Förarutbildning och upplärningen av nya förare ägde rum
både i isolerade miljöer och i rik�g vägtrafik, all�d under uppsikt av en instruktör. Av
uppenbara skäl fick de som utbildades inte öva på hur de skulle hantera riskabla
situa�oner såsom kollisioner i trafiken.

Utmaning

Som �digare nämnt erbjöd inte utbildningen någon möjlighet a� öva på farliga
situa�oner. Det fanns heller ingen möjlighet a� rekonstruera händelser i e�erhand för
analys, och i med det minska risken för a� liknande incidenter skulle inträffa igen. Arriva
stod alltså inför utmaningen a� hi�a en alterna�v lösning som skulle förbä�ra förarnas
färdigheter på e� mer effek�vt sä�, spara �d och resurser samt minska
skadekostnaderna och de dyra påföljderna.
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Lösning

Euvic föreslog a� en applika�on för utbildning baserad på VR-teknologi. Samt a� e�
Learning Management System (LMS), för a� hålla uppsikt över alla kurser och deltagare
skulle tas fram och implementeras. Implementeringen av VR i träningen resulterade i a�
Arriva nu kan fortsä�a sin regelbundna kommersiella verksamhet, sam�digt som a�
risken för a� företagets bussar och chaufförer kommer �ll skada under upplärningen
reducerats.

Applika�onen möjliggör körning av tre typer: lärande, övning och undersökning. Det går
också a� u�från förarens nivå och behov ta fram en inlärningsplan, samt öva och
utvärdera förarens införskaffade färdigheter. VR gör det möjligt a� reproducera alla
handlingar som en förare måste u�öra, exempelvis kontrollera ra�en och pedalerna.

Resultat

Deltagarna behöver inte längre vänta på sin tur utan kan nu istället använda �den �ll a�
träna på egen hand. De kan också interagera med varandra och delta i simulerade
situa�oner där de gemensamt tränar exempelvis fordonsmanövrering av ledbussar.
Lösningen möjliggör utbildning på olika typer av bussar.

Förare lär sig a� hantera bilje�maskinen, buss-PC, hur man kör längs olika ru�er och i
olika väderförhållanden. De har också möjlighet a� öva på hur de ska reagera i extrema
situa�oner baserade på fak�ska händelser från det förflutna, utan risk för förluster för
företaget. Systemet utvärderar automa�skt om de kör säkert, ekonomiskt och bekvämt.
Dessutom hjälper LMS-systemet inte bara a� utbilda förare utan ly�er också upp yrket
busschaufför och ger förare e� riktmärke de kan använda för a� bedöma sina framsteg
på egen hand.

Varför var det vik�gt

Automa�seringen av hela Arrivas utbildningsprocess sparar mycket resurser, såsom
instruktörer, bussar och bränsle. Schemaläggning av träning baserat på förarprestanda
säkerställer a� Arrivas passagerare får en bekväma och säker resa. Virtuella träningspass
som de för Arrivas bussförare finns redan för brandmän och poliser. Föreställ dig dock
vad som skulle hända om det fanns �llgängligt för e� bre� spektrum av yrken.
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5 steg för att genomföra VR

1 Hi�a di� område
VR-tekniken erbjuder prak�skt taget obegränsade möjligheter, men av många
anledningar, såsom kostnader och effek�vitet vid implementering, är det nöd-
vändigt a� ta itu med utmaningen strategiskt: välj det område i din bransch
där VR kommer a� fungera bra, �ll exempel anställdas utbildning eller produk-
�örbä�ring. Den grundläggande frågan som du måste ställa dig själv gäller
sy�et med genomförandet och de förväntade fördelarna.

På lång sikt kan VR ge besparingar och op�mera de processer som omfa�as av
projektet, t.ex. genom a� �llåta utbildning av anställda utan a� använda dyra
produkter och verktyg. På kort sikt kan det dock betyda betydande in-
vesteringar. Därför måste beslutet om vilket område som ska investeras
föregås av noggranna beräkningar.

Tänk på hur tekniskt stöd kommer a� förändra di� företag. Välj sedan den
process som ska implementeras, komple�eras, ändras eller överföras �ll VR.
Tänk på betalningsmodellen för tjänsten. Till exempel möjliggör Euvic arvode
i form av månadsabonnemang. Tack vare denna lösning tar du inte hela kost-
naden för a� skapa en VR-pla�orm och du betalar bara för det fak�ska an-
talet användare.
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4 Förbä�ra kommunika�onen
Förändringar är svåra! Varje förändring stöter normalt på motstånd från
anställda. Ledarens roll är av central betydelse här, då det är ledaren som ska
inspirera ochmo�vera sina kollegor. Inte bara via en god dialogmellan ledaren
och teamet inom organisa�onen, men också genom rela�oner och kommu-
nika�on mellan organisa�onen och slutkunden. Det är särskilt vik�gt a�
mo�agaren inte lider av förändringarna, mo�agaren ska vara den som gynnas.
I e� �digt skede av genomförandet (t.ex. pilotprojekt), är det vik�gt a� ge ma-
teriellt stöd och informa�on �ll båda parterna som en del av förbä�ringen av
kommunika�onsstandarden. Med andra ord: informera och förklara varför e�
VR-projekt är vik�gt och vilka fördelar du förväntar dig, både från din och din
samtalspartners synvinkel.

5 Välj en partner
Se �ll a� du samarbetar med en extern expert. Hi�a en partner som gör a� du
kan förnya dig! Dessutom, du kommer a� hi�a företag som du effek�vt kom-
mer a� kunna lägga ut planering och genomförande av e� VR-projekt �ll. Se
�ll a� dessa företag har den kunskapen och erfarenheten som du upplever a�
di� företag saknar, så a� de kan ge dig en färdig lösning som kommer bli mer
kostnadseffek�vt än om du försökt genomföra projektet på egen hand. Det är
av y�ersta vik�gt a� anpassa VR-verktyget u�från företagets behov och ka-
pacitet (även externa faktorer - näringsliv)

3 Anta en välplanerad strategi
A� gå in i e� ny� skede av teknisk utveckling av e� företag kräver allvarlig
planering. Planera vad du vill uppnå och vid vilken �dsperiod. Tänk på hur
teamets sä� a� arbeta kommer a� förändras under genomförandet av pro-
cessen och som e� resultat av den. Tänk redan nu på hur arbetsuppgi�er och
kompetenser ska fördelas och se �ll a� du är redo för e� ny� arbetsflöde i
företaget.

2 Välj en ledare
Som alla förändringsprocesser kräver VR-implementering e� effek�vt team
och en entusias�sk chef. Ledaren förmedlar kunskap i organisa�onen, stöder
andra och samordnar hela projektet.
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Vi har hjälpt företag med digitala lösningar i 15 år. Vi erbjuder det senaste inom AI, IoT
och automa�on �ll AWS, Java och .net. Med seniora projektledare och affärsmän i
Sverige och 3000 ambi�ösa och välutbildade utvecklare i Polen möjliggör det bästa av
två världar – hög kvalitet och konkurrenskra�iga priser. Med knappt 5 %
personalomsä�ning och kunder som stannar i sni� 10 år är det inte tomma ord – våra
kunder gillar det vi gör!. Vi lever våra värderingar och vi si�er på alla digitala lösningar
du behöver för a� lyckas.

Om oss

Vill du prata mer om VR och hur du
kan nyttja det i din organisation?

Hör av dig till oss!
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