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Förord 
Termen ``Virtuell verklighet´´ användes först i mitten av 1980-talet av Jaron Lanier som var              
grundare för VPL Research, men idén är betydligt äldre. Dagens teknologi bygger på idéer              
från början av 1800-talet men infördes först vid 1956 av Morton Heilig vid namnet              
Sensorama. Det är de senaste tio åren som virtuell verklighet har etablerat sig i              
byggbranschen. [1][2] 

 
I denna rapport så undersöks om och i sådana fall till vilken grad virtuell verklighet               
underlättar tolkningen av hur en slutproduktion ser ut invändigt 
 
Detta arbete utgör sista delen av Byggingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Av dessa            
180 högskolepoäng motsvarar arbetet 15 av de vilket innebär 10 veckors heltidsstudier. 
 
Undersökningen har genomförts av studenterna Samuel Baryauno och Markus Koc i           
samarbete med Örebro Universitet. 
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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur kunden ser på VR som ett verktyg under försäljningsskedet av               
nyproducerade lägenheter. Rapporten behandlar VR som visuell teknik och framtida          
lösningar. 
 
Idag läser kunder ritningar både tvådimensionellt och tredimensionellt inför köp av lägenhet,            
det är vad de flesta mäklarbolagen har att erbjuda i nuläget. Presentation genom VR-miljöer              
har börjat komma in i bilden, då är frågan om det gynnar kunden och om det blir en självklar                   
lösning i framtida presentationer. 
 
Undersökning sker för att se om visualiseringsverktyget ger en bättre bild av nyproducerade             
lägenheter samt om det förhindrar missförstånd för kunden och därmed förkortar           
försäljningstiden. För att uppnå syftet har VR-test samt enkätundersökningar genomförts med           
kunder. Deltagarna har delats upp i tre olika grupper där varje grupp har fått olika uppgifter.                
Ena gruppen har fått läsa ritningar, den andra har fått gå in i en VR-miljö och den tredje har                   
fått göra båda två. Därefter har grupperna fått gå in i lägenheten för att kunna besvara                
enkäterna.  
 
Testen och enkätundersökningen visar att kunderna uppfattar VR som en bättre lösning under             
presentation av lägenheten i jämförelse med ritningar. Resultatet visar även att VR minskar             
missförstånden som gör att kunden lättare kan bestämma sig vilket leder till ett kortare              
försäljningsskede. 
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Abstract 
This examination is about how the customer looks at VR (Virtual Reality) as a field of use                 
during a sales stage of newly produced apartments. The report deals with VR as a visual                
technology and future solutions. 
 
Today, customers reads both two-dimensional and three-dimensional drawings before a          
purchase of an apartment, which is what most brokerage companies have to offer at the               
moment. Presentation through VR environments has begun to enter the picture, the question is              
whether it benefits the customer and whether it becomes an obvious solution in future              
presentations. 
 
Examination is done to see if the visualization tool gives a better picture of newly produced                
apartments and whether it prevents misunderstandings for the customer and if it shortens the              
sales time. To achieve the purpose, VR tests and question surveys were accomplished by              
customers. The participants have been divided into three different groups where each group             
has received different tasks. One group has read drawings, the other has entered a VR               
environment and the third has done both. Thereafter, the groups have been allowed to enter               
the apartment to be able to answer the question surveys. 
 
The tests and the surveys show that customers perceive VR as a better solution during               
presentation of the apartment in comparison with drawings. The result also shows that VR              
reduces the misunderstandings that make it easier for the customer to decide, which leads to a                
shorter sales time. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På senare tid har man öppnat nya dimensioner med VR-glasögon som bidrar med utvecklade              
upplevelser. Med spelindustrins inverkan på VR och dess utveckling har tekniken och även             
dess utrustning blivit billigare. Det gäller för alla sorters konsumenter, där byggbranschen            
sakta men säkert kommit in i bilden. Program som använts för att skapa spel har börjat                
användas av ingenjörer som kan presentera 3D modeller byggbranschen kan nyttja. Idag har             
det blivit vanligt med visualiseringsverktyg som BIM (Building Information Modelling), då           
man börjat se nyttan med visualisering av objekt som inte ens börjat byggas. Dock håller man                
sig fortfarande till 2D-ritningar på byggarbetsplatsen, visualiseringsverktygen kommer alltså         
inte till större användning för byggarna. [3] 

VR tar visualisering till en helt ny nivå. Både som kund eller aktör kan man simulera en                 
verklighet av olika miljöer där syn, hörsel, känsel och även lukt erfares. I byggsammanhang är               
detta till för att simulera en byggnad. Tekniken ger en klart tydligare bild på hur det färdiga                 
resultatet kommer att se ut, då är det främst privatpersoner/kunder som drar nytta av det här                
(kommunikationen och förståelsen mellan aktörer i byggprojektet blir också bättre). Det är här             
försäljningsskedet av byggnader kommer in där kunden får testa på, vara med och fatta beslut               
själva. [3]   

Vanligtvis vid köp av nyproducerade lägenheter får kunden innan köp möjlighet att läsa av              
ritningar och eventuellt få se bilder på hur huset ska se ut. Eftersom ritningar kan vara väldigt                 
svåra att läsa så kan det bidra till att kunden inte riktigt vet hur byggnaden blir utformad både                  
invändigt och utvändigt. Det kan bidra till missförstånd som i sin tur resulterar till ånger i                
efterhand. Då är frågan om virtuell verklighet kan ändra på det. 

1.2 Syfte 
Denna undersökning syftar till att studera om kunden drar nytta av att använda VR som               
visualiseringsverktyg till nyproduktion, om detta minskar missförstånd och om det höjer           
sannolikheten för kortare försäljningstider. 

1.3 Frågeställningar 
● Kan VR underlätta tolkningen av hur en nyproduktion ser ut  invändigt? 
● Till vilken grad ändrar det uppfattning? 
● Underlättar det för försäljning av bostad? Förkortar det försäljningstiden? 
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1.4 Avgränsning 
Då VR rör i princip alla aktörer i byggbranschen har vi valt att avgränsa ämnet till                
försäljningsskedet där privatpersoner/kunder sätts i fokus. Det är tänkt att ca. 20-30 personer             
ska bli utvalda i undersökningen med tanke på den korta examinationstiden. Studien kommer             
att använda sig av Revit som tekniskt verktyg när vi ritar och visar upp lägenheten. 
 
Eftersom det är svårt att få tag på nyproducerade lägenheter under så kort examinationsperiod              
så ska det ske på en redan befintlig lägenhet. Att utföra undersökningen på en nyproducerad               
eller en redan befintlig lägenhet ska inte påverka resultatet då principen är densamma. 

1.5 Metodik 
Metoden vi ska använda är att förse kunder med tre olika alternativ för att undersöka om VR                 
underlättar förståelsen för hur en slutproduktion ska se ut. Ena alternativet är att först låta               
kunden läsa ritningar och sedan få se lägenheten.. Andra alternativet är att först låta kunden gå                
in i en VR-miljö och sedan få se lägenheten i verkligheten. Tredje alternativet låter kunden               
läsa ritningar, gå in i VR-miljön och sedan få se lägenheten (se figur 1). I efterhand är det                  
meningen att undersöka vad kunden tycker och vilket av de tre alternativen som var bäst               
genom fördelning av enkäter specifika för vardera alternativ. 

 
Figur 1-Tagen bild från undersökningen. 
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2. Teori 

2.1 Traditionella säljprocessen 
När man köper nyproducerade lägenheter brukar det ta lång tid från att man gjort en               
intresseanmälan till att man kliver in i lägenheten. När ett byggföretag tagit sig an ett projekt                
med nyproducerade lägenheter och fått bygglov brukar de offentliggöra projektet för att            
kunder ska kunna göra en intresseanmälan. Efter intresseanmälan brukar byggföretaget hålla           
en informationsträff där kunder får ta del av information om projektet i form av modeller och                
ritningar. Man får även chansen att tala med kunniga representanter som har någon form av               
koppling till projektet. [10] 

 
Sedan har man chansen att reservera bostaden för att gå igenom informationen i lugn och ro,                
detta är kostnadsfritt. Har man reserverat bostaden och vill gå vidare med det måste man boka                
upp bostaden mot en avgift som sedan dras bort från summan vid avtalsskrivandet. Skulle              
man däremot boka upp bostaden och sedan ångrar sig och vill dra sig ut fås inte pengarna                 
tillbaka. Detta för att förhindra oseriösa köpare. [10] 

 
När bostaden är bokad återstår avtalsskrivandet, detta är bindande. En procentuell avgift från             
totalsumman betalas. Efter att byggnaden rest sig görs en slutbesiktning för att undersöka om              
byggnaden uppfyller de olika krav och normer som ställts. Sedan är det klart för inflyttning.               
[10] 

2.2 Virtual Reality 

2.2.1 Historia 

Termen ``Virtuell verklighet´´ användes först i mitten av 1980-talet av Jaron Lanier som var              
grundare för VPL Research, men idén är betydligt äldre. Dagens teknologi bygger på idéer              
från början av 1800-talet men infördes först vid 1956 av Morton Heilig vid namnet              
Sensorama (patenterades 1962). Sensorama (cinema of the future) var en maskin som kunde             
stimulera ett flertal av människans sinnen såsom lukt, synen och känseln (se figur 2). [1][2] 

 

 
Figur 2 - Sensorama.[7] 
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60-talet var ett bra årtal då både en vision presenterades av data specialisten Ivan Surtherland               
år 1965 och sedan vid 1968 skapades en VR HMD (Head-mounted display) vid namnet ``The               
Sword of Damocles´´ med hjälp av hans student Bob Sproull. Denna utrustning kopplades till              
en dator och var så pass tung att det hängde från taket. Dock utvecklades det inte bortom ett                  
labbprojekt. [8][7] 

 
Sedan har utvecklingen gått framåt men mitten av 1980-talet är en period för VR:s historia.               
VPL Research som är grundat av Jaron Lanier och Thomas Zimmerman var det första företag               
som sålde VR utrustning såsom glasögon och handskar (se figur 3). För att sedan år 1987                
fastställa termen ``Virtuell verklighet´´. [7] 

 

 
Figur 3-VR-utrustning.[7] 

 
Det är tack vare dessa framsteg inom VR som bidragit till att teknologin har en hög kvalitet                 
till en rimlig summa som även är lättillgängliga. VR används inom väldigt många områden              
men det är de senaste tio åren som virtuell verklighet har etablerat sig i byggbranschen. [1][2] 

2.2.2 VR och dess funktion 

VR (virtuell verklighet) används med hjälp av så kallade VR-glasögon bestående av en             
anordning man spänner fast mot ögonen. En skärm finns i glasögonen som visar upp en miljö                
man själv spelar upp. Sensorer reagerar på huvudrörelser och speglar sedan rörelserna i miljön              
som finns framför ögonen, på så sätt får man fram en virtuell verklighet. 
 
De enklaste och kanske vanligaste VR-glasögonen i dagsläget består av en omslutande            
plastbox med två linser på insidan (se figur 4). I boxen placerar man sin telefon vid ena linsen,                  
det gör att man kan se telefonens skärmbild genom båda linserna samtidigt. Linserna ser till               
att användaren får en 3D-effekt av skärmbilden. Utöver dessa finns VR-glasögon med            
inbyggda skärmar, de är klart dyrare samt ger bättre bild och upplevelse (se figur 5).               
Glasögonen kopplas ihop med datorer vilket gör att de inte är telefonberoende. [11] 
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Figur 4-VR-glasögon med telefon som skärm.[16]         Figur 5-HTC Vive. [17] 
 
Det gäller att appar, spel och videoklipp stödjer VR för en riktig VR upplevelse. Det som                
händer är att tex. videoklippet man tittar på delas upp i två delar (höger/vänster), men att                
delarna visar exakt samma bild fast med en liten förskjutning. Linserna i glasögonen             
“sammanfogar” delarna och får ögonen att tro att upplevelsen är verklig. Utöver det finns              
inbyggda sensorer som känner av riktning och hastighet beroende på hur man själv rör på               
huvudet. Huvudrörelser kopieras direkt till miljön som finns framför ögonen, det gör att             
hjärnan verkligen tror att man befinner sig i VR-miljön. [11] 

 
Tillbehör för VR-glasögon som använder telefonen som skärm finns i form av kontroller som              
kopplas genom Bluetooth. Kontrollerna används för att kunna gå runt i spel eller navigera i               
menyer och liknande. Glasögon med redan inbyggd skärm kopplas istället in direkt till datorer              
eller spelkonsoler, dessa är beroende av antingen tangentbord eller spelkontroller för styrning.            
[11] 

 
Idag får man ut bästa möjliga upplevelse av två specifika VR-utrustningar kallade “Oculus             
Rift” och “HTC Vive” (den sistnämnda används för denna undersökning) (se figur 6 & 7).               
Dessa består av kontroller som ska föreställa händerna på användaren i VR-miljön.            
Verklighetsupplevelsen kan man med säkerhet säga blir snäppet vassare. [11] 

 

 

Figur 6-Oculus Rift.[16]                                   Figur 7-HTC Vive. [16] 

 
Utöver funktioner som kan spåra huvudrörelser m.m. kan Oculus Rift och HTC Vive även              
tolka kroppsrörelser inom en viss area. Spårningsenheter på väggarna gör detta möjligt, med             
kontrollerna vet systemet exakt positionering av användaren. VR-glasögonen och         
spårningsenheterna hamnar i samarbete och ser till att användaren befinner sig på den             
bestämda ytan. På så sätt slipper man krocka in i väggarna under simuleringen. [11] 

 
Den mest avgörande skillnaden mellan modellerna är att Oculus Rift främst används sittandes             
eller stillaståendes medans HTC Vive stödjer fysisk rörlighet i alla riktningar inom dryga 20              
kvm. [12] 
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2.2.3 Olika typer av VR 

Det finns 3 typer av VR som visualiserar på olika sätt. De olika typerna kallas för “non                 
immersive”, “semi immersive” och “fully immersive” där den sistnämnda är relevant för vår             
undersökning. 
 
Non immersive går ut på 3D-bilder uppritade i datorer med hjälp av CAD-program som i sin                
tur visas upp på tex. projektorer där man analyserar och reflekterar kring modellen.             
VR-upplevelsen är begränsad sett till vad som ses på datorskärmen och till vad som kan               
höras. (se figur 8)[6][13] 

 

 
Figur 8-Non immersive.[13] 

 
Semi immersive ger möjlighet till klart bredare visualisering med flera skärmar ihopsatta (se             
figur 9). Systemet är relativt nytt i VR-teknologin, det används tex. i IMAX biografer där man                
får en helt annan upplevelse i jämförelse med vad som erbjuds i vanliga biografer. De               
vanligaste användningsområdena är dock flyg- och sjöfartssimuleringar. [6][9] 

 

 
Figur 9-Semi immersive.[14] 

 

 

11 



 

Fully immersive ger en helt annan känsla när det gäller tolkning av miljön. Här sätter man på                 
sig sina VR-glasögon i en VR-studio eller tar hjälp av ett så kallat “CAVE-system” för att                
kunna röra sig i den projekterade miljön (se figur 10). Simulering sker via omslutande              
skärmar eller projektorer som ska hjälpa till att framhäva tex. golv och väggar. [6] 

 

 
Figur 10-Fully immersive.[15] 

 

2.3 Människans sinnen 

När man pratar om människans olika sinnen pratar man främst om de sju viktigaste sinnena.               
Det finns fem sinnen som är riktade mot vår omgivning och två som är riktade mot                
lokaliseringen dvs vart vi befinner oss i förhållande till vår omgivning. De sinnen som är               
riktade mot vår omgivning är synen, lukten, smaken, hörseln och känseln. De sinnen som är               
riktade mot lokaliseringen är balans- och kroppssinnet. Dessa är betydande och avgörande för             
människans överlevnad. [4] 

Bland kroppens alla celler finns det några specifika celler som kallas sinnesceller. Dessa             
celler tar emot impulser och kan känna av omgivningen såsom ljud, ljus, lukt osv. När               
sinnescellerna tagit emot informationen av omgivningen skickas informationen vidare till          
hjärnan genom elektriska impulser, och det är först när hjärnan bearbetat informationen som             
vi får en förståelse om vad som händer i vår omgivande miljö. [5] 

Hjärnan bearbetar inte endast en elektrisk impuls åt gången, utan flera samtidigt. Det sker              
kontinuerligt sammankopplingar mellan de olika sinnesintrycken. ``Vissa sinnesintryck        
uppfattas som bakgrund medan andra framträder tydligare´´. [5, s.11] 

Verklighetstrogna miljöer i VR-världen påverkar användarens sinnen som övertygas genom          
aktivt interagerande. Talar man om VR inom byggbranschen används främst synen till            
VR-miljön. Ljudet från den befintliga omgivningen påverkar hörseln. [6] 
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3. Metod 
För att uppnå syftet med denna rapport uppdelas metoden i två huvudmoment som ska stå till                
grund för undersökningen. Dessa två huvudmoment är VR-testen med kunder och även            
enkätundersökningar. Dessa består i sin tur av tre olika scenarier. 
 
För att få kunskap innan de två huvudmomenten genomförs, har litteratursökningar kring VR             
gjorts. Detta för att effektivt kunna avgränsa arbetet samt få en bättre bild av VR i allmänhet. 

3.1 Undersökning 
För att få en så bra bild som möjligt om kundernas förståelse för nyproduktion genomförs en                
undersökning. Denna undersökning är i sin tur uppdelad i tre olika scenarier för att få till ett                 
betydligt bättre underlag för resultatet men även ett mer korrekt resultat. 
 

● Scenario 1: Kunden läser en ritning på lägenheten och därefter går in i lägenheten i               
verkligheten. 

● Scenario 2: Kunden går in i en VR-miljö av lägenheten och därefter går in i lägenheten                
i verkligheten. 

● Scenario 3: En kombination av ettan och tvåan då kunden först läser ritningen, sedan              
går in i VR-miljön och därefter går in i lägenheten i verkligheten. 

 
Denna undersökning är avsedd för 30 deltagare som ska fördelas över de tre olika scenarierna.               
Någon hänsyn till könsfördelning har inte tagits. 
Dock har hänsyn tagits till åldersfördelningen, detta eftersom lägenhetens storlek inte är            
aktuell för alla målgrupper. Åldrarna lägenheten anses vara aktuell för är mellan 18-30 år och               
därför valdes deltagarna ut efter det. 

3.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomförs för att lättare kunna se hur kunder uppfattar presentationer            
av nyproducerade lägenheter under försäljning. Deltagarna kan främst förvänta sig frågor om            
visualisering av lägenheten, dock anpassas frågorna efter vilka grupper deltagarna tillhör.           
Utöver frågor med simpla svarsalternativ finns frågor som lämnar utrymme för fria svar så att               
möjlighet finns för utveckling av svar. Undersökningen kommer att förtydliga huruvida           
deltagaren ser på om lägenheten speglar idén eller inte. Svaren på de tre enkäterna sätts ihop                
till ett resultat. 
 
Värt att nämna är att frågorna besvaras anonymt.  
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3.2.3 Enkäten för testgrupp 1 

 
Figur 11. 
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3.2.2 Enkäten för testgrupp 2 

 
Figur 12. 
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3.2.1 Enkäten för testgrupp 3 
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Figur 13. 
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3.3 Förutsättningar 
För att kunna utföra denna undersökning krävs det en dyr utrustning. Denna utrustning har              
Örebro Universitet införskaffat sig i samband med att ett VR-rum har etablerat sig i ett av                
skolans grupprum. 

3.3.1 Använd utrustning 

Dator 
Moduler som använts:  

● Processor: Intel Core i7-8700, 6 kärnor, 12 MB Cacheminne, 3,20 GHz, 4,6 GHz             
Turbo med UHD Grafik 630 

● Grafikkort: NVIDIA Quadro P5000, 16 GB, 4 DP, DVI-D 
● Hårddisk: M.2 PCle NVMe Class 40 SSD-enhet på 512 GB 
● Operativsystem: Windows 10 Pro 64 bitars 
● Minne: 16 GB (2 x 8 GB), DDR4 UDIMM-minne på 2.666 MHz, ej ECC 

 
Program som använts: 

● Revit 2019 
● Enscape 

 
VR-utrustning 
HTC Vive Pro kit: 

● VR headset med 2x1440x1600 OLED-panel 
● 3D-ljud, kamera med djupsensor 
● 2x basstationer + 2x kontroller 

 

3.3.2 Om lägenheten 

Lägenheten som undersökningen använder sig av är lokaliserad i Tybble, Örebro. Den            
används för tillfället som studentbostad där fastighetsägaren är HSB. Lägenheten befinner sig            
med ca 10 minuters gångavstånd från Örebro Universitet och med ca 25 minuters gångavstånd              
från Centrum. Bruttoarean inkl balkong på lägenheten är 65 kvm och bruksarean är 54,5 kvm. 
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4. Resultat och analys. 
 

 

Figur 14. Om du nu var ute efter en lägenhet som denna, hade du kunnat köpa den med                  

informationen du fått? 

 

Som det kan läsas ur figur 14 ser vi att deltagarna är mer positiva till att köpa lägenheten om                   

de har fått se lägenheten i en VR-miljö. De som endast läst ritningen är inte lika positiva till                  

det. 

 

 

Figur 15. Har du läst ritningar eller upplevt VR under ett tidigare skede? 
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Figur 16. Hur bra anser du att ritningen/VR beskrev lägenhetens utseende med en skala från               

1-10? 

 

Uppfattningen man får ur figur 16 är att de flesta tyckte båda metoderna beskrev lägenheten               

på ett bra sätt, men att VR-miljön har fått högre skala i snitt. VR-miljön fick i snitt 8.7, medan                   

ritningen fick i snitt 7.5. 

 

 

Figur 17. Kan ritningen/VR-miljön ha varit missvisande på något sätt? Om så var fallet, på               

vilket sätt? 

 
Som det kan avläsas ur figur 17 tycker de flesta som läste av ritningen under första scenariot                 

att den inte var speciellt missvisande. Det som dock påpekats är att storleken på lägenheten               
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inte framgår så tydligt, detsamma gäller detaljer som färger etc. Benämningar på ritningen             

tolkades inte rätt alla gånger, något mer som påpekades var mått som inte framgick vilket               

skapade osäkerhet kring storleken på lägenheten.  

När det gäller VR-miljön under andra scenariot tyckte de flesta att den varit tydlig och               

begriplig. Det som dock påpekats är att köksbänkarna verkade vara för höga och att vissa               

möbler var för låga. 

 
Gruppen som fick testa på båda under tredje scenariot fick delad uppfattning med tanke på               

svaren som tydligt kan läsas från diagrammet. Ett “nej” motiverades med att VR-miljön och              

ritningen kompletterade varandra för rätt uppfattning av lägenheten. Många påpekade att mått            

och storlek i VR-miljön var missvisande då tex. dörren till sovrummet upplevdes för trång,              

objekt som möbler ansågs vara för små. Önskemål om utomhusmiljö och rätt ytmaterial kom              

upp för bättre verklighetskänsla. Slutligen nämndes det att rumshöjd inte framkom på            

ritningen vilket kunde leda till missförstånd. 

 

 

Figur 18. Var någon av dessa alternativ svåra att förstå sig på? 

 

Ur figur 18 kan man dra slutsatsen att båda metoderna är tydliga, dock har vissa deltagare                

delvis haft svårt att förstå de. 
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Figur 19. Visste du redan hur lägenheten skulle se ut innan du gick in i den i verkligheten? 

 

Ur figur 19 ser vi ett intressant svar. Det är endast deltagare från scenario tre som vetat hur                  

lägenheten skulle se ut innan de gick in i den, dvs de som både fick läsa ritningen och uppleva                   

VR. Har man endast gjort ett av dessa alternativen har man varit mer tveksam till lägenhetens                

utformning innan visning. 

 

 

Figur 20. Om du innan visning kände att du var intresserad av lägenheten, hur kändes det nu                 

i efterhand? 

 

Ur figur 20 ser man tydligt hur de flesta deltagarna fått mer intresse för lägenheten efter en                 

VR-upplevelse, om man jämför med vad ritningen erbjuder. Dock kan det tilläggas att även              

ritningen höjt intresset för en del.. 
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Figur 21. Anser du att ritningen beskriver något bättre än VR-miljön? Motivera. 

 
Som det kan avläsas ur figur 21 tycker de flesta att ritningen inte beskriver lägenheten bättre                

än VR-miljön. Motiveringar ansåg att ritningen beskrev lägenhetens uppbyggnad bättre, dvs.           

avstånd mellan föremål och rum blev tydligare. Annat positivt var att ritningen kunde ge idéer               

för hur ev. möblemang kan se ut. 

 

 

Figur 22. Anser du att VR-miljön beskriver något bättre än ritningen? Motivera. 

 
 

Som det kan avläsas ur figur 22 tycker de flesta att VR-miljön beskrev lägenheten bättre än                

ritningen. Motiveringarna till denna fråga visar det på ett tydligt sätt. Där nämns det bl.a. att                

det ger en större verklighetsuppfattning som exempelvis ljusinsläpp, att man får ett            

mänskligare perspektiv och ett tydligare storleksförhållande. 
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Figur 23. Vilken av dessa två metoder skulle du föredra på ett informationsmöte vid              

försäljning? 

 

Ur figur 23 ser man en bra jämförelse mellan alternativen från kundperspektiv. Majoriteten             

föredrar att använda VR på ett informationsmöte men även några skulle kunna tänka sig läsa               

ritningar, men i så fall i samband med VR. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
För att få fram ett resultat på om VR underlättar för kunder under försäljning av nyproduktion                
behöver man ett underlag att förhålla sig till. Underlaget togs fram med hjälp av 30 kunder                
som ställt upp som deltagare under undersökningen. Kunderna i fråga delades upp i tre              
grupper för tre olika scenarier där de fått vara med om enkätundersökningar, upplevt             
lägenheten i VR-miljön och gått på visning i verkligheten. Med tanke på antalet deltagare              
ansågs enkätundersökningarna vara det smidigaste och mest tidseffektiva sättet att få fram ett             
svar på. Enkätfrågorna var anpassade efter de olika grupperna och dess aktiviteter, på så sätt               
kunde man få fram ett mer korrekt och trovärdigt resultat. 
 
Att få uppleva VR-miljön och få se modellen vi ritat upp måste varit spännande redan innan                
deltagandet. Därför anses denna metod vara ideal för denna undersökning då folk mer än              
gärna valt att ställa upp. 
 
En avgörande faktor till undersökningens utformning och resultat har varit tidsfaktorn som            
hamnat i kläm flera gånger och även i allmänhet varit väldigt kort. En undersökning som               
denna anser vi behöver mellan ett halvår och ett år då vi i själva verket egentligen velat                 
undersöka en nyproducerad lägenhet med betydligt större kundkrets. Att intervjua          
mäklarbolag var en idé som tyvärr fick gå i stöpet, med informationen vi kunde få ut från de                  
hade resultatet kunnat analyseras på annat sätt. Mäklare och kunder tänker från olika             
synvinklar och det hade varit användbart att reflektera kring det. 
 
Enkätfrågorna gjordes på kort tid och tyvärr lades inte några dagar till för att verkligen               
reflektera kring dessa. Det har gjort att vi i efterhand kommit på förbättringar på frågor som                
lättare kunnat tolkas och besvaras av deltagarna.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet som framställs är väldigt intressant. Jämför man svaren från de olika enkäterna ser              
man att kunder är betydligt mer tveksamma till att köpa lägenheten om de endast får läsa av                 
ritningar innan försäljning. Detta kan bero på att majoriteten som endast fick läsa av ritningar               
inte gjort det tidigare och därmed inte fått en helhetsbild av lägenheten vilket i sin tur kunnat                 
leda till osäkerhet. 
 
Frågan om kunden visste hur lägenheten skulle se ut innan de gick in i den i verkligheten var                  
väldigt missvisande då man under enkätundersökningen och även i efterhand fått många            
frågor om hur man ska tolka den. Läser man av enkäterna på rak arm ser man att majoriteten                  
av personerna inte fått en tillräckligt bra bild av att endast gå in i VR-miljön eller endast läsa                  
av ritningen. Personerna som fick göra båda och har därmed fått en bättre bild av lägenheten                
och visste vad de kunde förvänta sig. 
 
Eftersom vi aldrig använt oss av programmet Enscape förut har det påverkat resultatet då allt               
inte alltid var så lätt som man trodde. Studerar man enkäterna ser man att både ritningen och                 
VR-miljön var missvisande. Kunder har under ett par tillfällen påpekat att VR-miljön behövt             
vara mer utvecklad. Kunder vill gärna se någon form av ytmaterial och även ha utomhusmiljö               
för att få en mer verklighetskänsla. Kunder tycker i vissa fall att möbler upplevs vara för låga                 
och i andra att de varit för höga. Detta skulle kunna undvikas om vi besatt mer kunskap i                  
Enscape eftersom man sällan befann sig på golvet, man var antingen i golvet eller över det. 
 
Studerar man enkäterna ser man att kunder inte alltid förstod sig på ritningen. Kunder hade               
velat ha mått på ritningen samt någon form av kulörbeskrivning för väggar etc. och även               
förklaringar på olika benämningar. Vi tror att en mer utvecklad ritning hade ändrat kunders              
åsikter angående köp av lägenheten. 
 
Kunder vill, enligt undersökningen, ha VR på ett informationsmöte och i vissa fall både VR               
och ritningar. Det är däremot ingen som säger att de endast vill ha ritningar på ett sådant                 
möte. Detta kan bero på att man får olika information från VR jämfört med ritningen, såsom                
mått etc. 
 
Vi tycker att ritningen och VR-miljön kompletterar varandra, detta eftersom nästan alla            
deltagare ansåg att ritningen samt VR-miljön beskrev lägenheten bra enligt enkäterna. Fyra av             
tio deltagare kryssade även in att de vill ha båda alternativen på ett informationsmöte trots att                
det alternativet inte fanns med i enkäten. Vi tror att svaren på den frågan hade sett annorlunda                 
ut om alternativet ``Båda´´ fanns med. 
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6. Slutsats 
Sedan en lång tid tillbaka har VR kommit in i bilden av olika anledningar, man har utvecklat                 
och använt sig av det för bl.a. tydligare visualisering. Det är dock de senaste 10 åren som det                  
kommit till användning i byggbranschen. Syftet med denna undersökning har varit att ta reda              
på om kunden under ett försäljningsstadie för nyproduktion kan dra nytta av VR som              
visualiseringsverktyg och därmed förkorta försäljningstiden. 
 
För att få ett konkret svar på vår frågeställning har en undersökning stått till grund för                
resultatet. Denna undersökning har kompletterats med enkäter för att fastställa vad kunderna            
har för tankegångar kring visualiseringsverktygets påverkan. Resultaten visar att VR ger en            
bättre förståelse för lägenheten i jämförelse med ritningar. Resultaten visar även att kunder             
främst vill ha VR på ett informationsmöte och i vissa fall både VR och ritningar. Man får                 
även med sig att kunder är mer positiva till att köpa en lägenhet av att endast ha varit inne i                    
VR-miljön, jämfört med de som bara läst ritningen. 
 
Slutsatsen är att VR har visat sig ge positiv uppfattning om nyproduktion och att det verkligen                
kommer till användning under försäljningsskedet. Det har därmed potential att förkorta           
försäljningstiden med tanke på den utvecklade förståelsen kunden får av lägenheten i            
jämförelse med vad ritningen har att erbjuda. 
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