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Sammanfattning 

I denna rapport undersöks möjligheten att använda virtuell verklighet (virtual reality, VR) i 
försäljningen av inredningsprodukterna i företaget JM. VR är en 3D-miljö där man kan 
besöka och integrera olika virtuella och digital världar. 
 
För att se vilka möjligheter VR kan ha i samband med inredningsval krävs en förståelse för 
hur försäljningsprocessen går till. Intervjuer genomfördes med inredningsansvariga från JM 
och med de kunder som har köpt bostad från JM för att få en inblick i hur arbetet går till vid 
försäljning av inredningsprodukter och vilka svårigheter som kan uppstå i denna process. 
 
Det är också viktigt att förstå både VR-teknikens möjlighet och begränsningar. Därför gjordes 
även en litteraturstudie för att belysa teknikens historiska bakgrund, användningsområden, 
framtidsutsikter samt dess för- och nackdelar. 
  
Resultatet tyder på att användning av VR-teknik för inredningsval ger en stor potential för 
utveckling av försäljningsprocessen. Däremot visar undersökningen att användning av VR-
teknik inte är det lämpligaste alternativet för optimering av processen och därför inte är 
aktuellt i dagens läge. Anledningarna till detta är att VR-teknik är kostsamt för JM, 
fastighetsmarknaden säljer så pass bra ändå i dagens läge och denna teknik passar inte alla 
JM:s kunder, exempelvis äldre personer med sämre teknikvana. 
  
Ett annat förslag som visade sig vara ett tänkbart alternativ för både JM:s kunder och 
inredningsansvariga är framtagning av bytbara inredningsval i en meny på befintliga 360 
graders bilder av lägenheterna där kunden kan göra sina val hemma vid dataskärmen. Resultat 
från intervjuer visar att till och med de yngre kunderna också föredrar detta förslag framför 
användning av VR-glasögon. 
 
Slutsatsen i denna rapport gäller i dagens läge. Frågan är dock inte om, utan när VR kommer 
att kunna vara aktuellt för val av inredningsprodukter. Detta får framtiden utvisa. 
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Executive summary 

This report examines the possibility of using virtual reality, VR, in sales of interior design 
products in JM. VR is a 3D environment where you can visit and integrating various virtual 
and digital worlds. 
 
To comprehend the potential of VR within the selection of interior design requires an 
understanding of how the sales process is working. Interviews were conducted with interior 
design personal from JM and with the customers who bought an apartment from JM in order 
to get an insight into how the process works and the difficulties that may arise in this process. 
 
It is also important to understand both the VR technology’s opportunity and limitations. 
Therefore, this study also describes the literature of the historical background, area of use, 
prospects as well as its advantages and disadvantages. 
 
The results suggest that the use of VR technology for selection of interior design offers a huge 
potential for the development of the sales process. However, the survey shows that the use of 
VR technology is not the most suitable option for the optimization of the process and is not 
relevant in the current situation. The reason is that VR technology is costly for JM, the real 
estate market is so well anyway nowadays and also this technology does not fit all JM’s 
customers, such as older people with less experience of technics. 
 
Another proposal that proved to be a worthwhile option for both JM’s customers and interior 
design personal is the development of exchangeable interior design’s products in a menu on 
360-degree images of the apartments where the customer can make their choices at home on 
the computer screen. Results from the interviews show that even younger customers also 
prefer this proposal, rather than the use of VR glasses. 
 
The conclusion of this report applies today. The question is not if, but when the VR will be 
considered for the selection of interior products. Future will show. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den här studien fokuserar på försäljningsprocessen av inredningsval vid bostadsköp från JM. 
Det finns flera olika sätt för JM att presentera sina produkter för kunder vid inredningsval. 
Utöver en omfattande katalog med många byggproduktval så kan även kunderna komma till 
en studio på JM:s kontor och se produkterna i verkligheten. Att se produkter via en katalog 
har dock sina begränsningar då det kan vara svårt att föreställa sig hur produkterna kommer 
att se ut i verkligenheten till exempel i en lägenhet. Att besöka en studio har nackdelen att det 
kan vara mer tidskrävande samt att den har en begränsad tillgänglighet då den endast finns 
under vissa tider. 
 
Med utgångspunkt i ovan kan man ställa sig frågan hur JM kan förbättra sin 
försäljningsprocess. Om kundernas produktval tolkas felaktigt så kan det innebära 
merkostnader för JM samtidigt som kunderna kan göra sina val snabbare och bättre och 
därmed öka försäljningstakten av bostäder såväl som kundnöjdheten för JM. 

1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till användning av VR1 vid val av 
inredning under JM:s försäljningsprocess, för att uppnå en mer optimal process för både JM 
och JM:s kunder. Arbetet syftar även till att identifiera för- respektive nackdelar med VR-
teknologin. 
 
Rapporten kommer att presentera ett lämpligt sätt för användning av VR-teknik under 
försäljningsprocessen av inredningsprodukterna. Detta sätt kan bidra till en förenklad 
försäljning för JM:s säljare och ge underlag för enklare beslut för JM:s kunder. 
 
Inredningsval med hjälp av VR möjliggör för köpare att planera, inreda och dekorera sina 
bostäder innan lägenheten tillhandahålls. Genom denna visualisering kan kunderna få en 
bättre bild av hur lägenheterna med de utvalda inredningarna kommer att se ut i verkligheten 
och därmed på ett mer optimal sätt göra sina val av inredningsprodukter. VR-tekniken kan 
således göra valet av ett nytt hem enklare och tryggare samt hjälpa JM:s kunder att visualisera 
vilka möjligheter som finns i deras framtida hem. Denna rapport illustrerar denna möjlighet 
som VR-teknologin har för att effektivisera försäljning av inredningsprodukter hos JM. 

1.3 Nulägesbeskrivning 

I dagens läge har JM inte 3D-modellering av sina inredningsprodukter, däremot finns flera 
lägenheter i 3D. Kunderna gör sina inredningsval med hjälp av en omfattande katalog. I 
katalogen finns alla möjliga val med priser inkluderat. Kunderna kan också komma till en 
studio på JM:s kontor där flera av inredningsprodukterna finns på plats. Dessutom bjuds 
kunderna till ett öppet hus i en visningsbostad där vissa av produkterna redan är uppbyggda 
för den lägenheten. 

                                                 
1 VR är förkortning för det engelska ordet Virtual Reality, och översätts ofta till svenska som virtuell verklighet. 



  8 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie utgår från att JM redan har framtagit inredningsprodukterna i 3D-format och att 
de är anpassade till VR-miljö. Även bostadsmiljön där produkterna ska användas finns i 3D 
och är VR-anpassad. Studien kommer varken att fokusera på tekniken som ligger till grund 
för 3D-format eller mjukvaran som JM har utvecklat för att skapa 3D. 
 
Denna studie kommer inte att fokusera på tekniken bakom VR och hur man skapar VR-
anpassade miljöer utan redogör bara kort för beskrivning av processen. 
 
Resultat av denna rapport är baserad på intervjuarna med olika personer från olika kategorier 
och antal personer som intervjuades under undersökningen är begränsade med tiden som 
rapporten pågått under och möjligheterna som JM kunde erbjuda. 
 
Begrepp och definitioner kopplade till VR har definierats på en generell nivå för att ge en 
grundläggande förståelse för teknologin och dess förutsättningar för att uppfylla de tekniska 
kraven som är kopplade till användargynnsamheten. 
 
VR-teknologins funktioner har gåtts igenom och avgränsats till att studera det som kan vara 
gynnsamt för försäljningsprocessen. 
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2 Metod 

2.1 Källor 

För att kartlägga användningen av VR-teknik inom försäljningsprocessen av inredningsval 
kommer en kvalitativ studie genomföras, med hjälp av egna intervjuer samt sammanställning 
av andra studier på området. 

2.2 Litteraturstudie 

Det är viktigt att ge läsaren en insikt i vad VR är, vilka typer den har och i vilka områden den 
används idag. Denna rapport kommer att belysa en framtidsbild av tekniken och några 
tidigare studier som har gjorts kring VR. 

2.3 Intervjuer 

Kandidaterna för intervjuer kommer att bestå av fyra olika kategorier. För att kartlägga 
svårigheterna i JM:s försäljningsprocess av inredningsprodukter idag krävs att få veta 
synpunkter från de inblandade parterna i processen, det vill säga JM:s inredningsansvariga 
och JM:s kunder. 
 
Den första kategorin är JM:s kunder som har köpt lägenheter från JM och gjort inredningsval. 
Det är viktigt att ta reda på hur de upplevde processen och vilka problem den medförde. 
 
Den andra kategorin är JM:s inredningsansvariga som har kontakt med kunder i början av 
inredningsvalet, under beställningarna samt direkt efter kundernas tillträde. De får reaktioner 
och feedback från kunderna löpande. 
 
Den tredje kategorin är VR-experter och akademiker som arbetar med VR. För att undersöka 
hur användbar VR-tekniken kan vara i inredningsval krävs att få veta deras perspektiv. Därför 
har två stora visualiseringsföretag samt Björn Thuresson, professor som forskar kring VR och 
ansvarig för KTH:s visualiseringsstudio, intervjuats. 
 
Den fjärde kategorin är företag som har köpt VR-teknologi och använder den idag i sin 
försäljningsprocess. 
  
Utöver ovan kategorier har även JM:s marknadsprojektledare tillika digitalansvarige 
intervjuats för att bedöma hur aktuellt förslaget är för JM idag. Denna person har också stort 
inflytande i JM att fatta beslut kring investeringar på området. 
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3 Virtual Reality (VR) 

3.1 Vad är VR 

VR är en 3D-miljö där man kan besöka och integrera olika virtuella och digital världar. Denna 
upplevelse sker med hjälp av ett par glasögon som är antingen kopplade till en dator eller till 
en mobiltelefon. Datorn måste vara en VR-anpassad dator och mobiltelefonen en Smartphone 
som innehåller en installerad VR-app. I en ideal virtuell värld skulle användarna vara helt 
oförmögna att avgöra om de upplever en datorsimulering eller en verklighet. VR-glasögon 
liknar ett par överdimensionerade skidglasögon, där det på vissa modeller är möjligt att 
placera sin mobiltelefon i en lucka framför ögonen. 
 
Det finns olika tekniska lösningar på hur dessa virtuella världar visas, men den mest utbredda 
lösningen är att bilden visas upp på en högupplöst bildpanel som delas upp mellan dina två 
ögon, något som ger upphov till vad som kallas en stereoskopisk 3D-upplevelse (Malakhatka, 
2017). 
 
En annan definition av VR är en datorgenererad, interaktiv, 3D-miljö där människor blir 
inkorporerade (Wexelblat, 1993). Beroende av omfattningen av hur trovärdig VR-upplevelsen 
är delas VR in i två kategorier: uppslukande (eng. immersive) VR och icke-uppslukande VR. 
I det förstnämnda, bär användare en huvudmonterad display och är helt omgiven av slutna 
virtuella miljöer. Med det senare begränsas användarnas VR-upplevelse till vad de ser på sina 
bildskärmar och vad de hör från sina högtalare (Suh och Lee, 2005). 
 
I denna uppsats studeras den sistnämnda, så kallade icke-uppslukande, VR-miljön. 

3.2 VR-historien 

VR:s historia kan delas i tre olika perioder: 
 
Början 
 
Orden virtual reality dök upp första gången 1938 då fransmannen Antonin Artaud i en 
novellsamling beskrev teaterns möjligheter och verktyg som virtual reality. 
 
Återkomst 
 
Det är först 1962 som det första försöket med en riktig VR-maskin dyker upp. Maskinen, som 
kallades Sensorama, visade korta filmer i 3D med vidvinkel och kryddade upplevelserna med 
stereoljud, vindmaskin och dofter som skickades ut vid bestämda tider. 
 
År 1987 skapade Jaron Lanier, grundare av det visuella programmeringslaboratoriet (VPL), 
termen ”virtual reality”. Forskningsområdet hade nu ett namn. Genom sitt företag VPL-
forskning utvecklade Jaron en rad virtuella produkter såsom Dataglove (tillsammans med 
Tom Zimmerman) och EyePhones huvudmonterade display. De var det första företaget som 
sålde VR-glasögon. År 1993 annonserade SEGA nya VR-glasögon. Sega visade Sega VR 
headset för Sega Genesis-konsolen 1993 på Consumer Electronics Show. Dessa 
prototypglasögon hade huvudspårning, stereoljud och LCD-skärmar inbyggt (Mazuryk och 
Gervautz, 1996). 
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Bild 3.1: Segas VR-glasögon från 1993 
 
Nuvarande 
 
Det var 2010-talet som marknadens största spelleverantörer på allvar började satsa på VR-
tekniken. Den amerikanske tonåringen Palmer Luckey skapade den första prototypen av ett 
VR-headset som skulle utvecklas till Oculus Rift. År 2014 köpte Facebook företaget bakom 
Oculus Rift för svindlande två miljarder dollar. Vid den tidpunkten var Oculus Rift ledande 
inom utvecklingen av VR-glasögon (Arvanaghi och Skytt, 2016). Den första kommersiella 
versionen av Oculus Rift introducerades i början av 2016 och såldes inledningsvis från Oculus 
VR-hemsida men så småningom hittade den sin väg till återförsäljare runt om i världen (The 
Guardian, 2016). 

3.3 Olika typer av VR 

Det finns i huvudsak två varianter av VR-headset på marknaden. Det ena är en helt fristående 
enhet med sladd och inbyggd skärm som Facebook Oculus, Samsung Gear VR och 
Playstation VR. Det finns också trådlösa varianter där man använder sin egen 
smartmobiltelefon som skärm och stoppar in den i ett par glasögon, som Google Cardboard 
eller svenska Moggles (Leijonhufvud, 2016). 
 
De mest dominerande produkterna på marknaden följer nedan2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Detta avsnitt bygger på både Arvanaghi och Skytt (2016) och The Guardian (2016). 
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Bild 3.2: Oculus Rift 
 
Glasögonen har inbyggda högtalare och det bredaste synfältet av alla olika VR-glasögon. De 
ger den mest naturtrogna upplevelsen. Hittills behövs en kraftfull och dyr dator för att 
använda Oculus Rift. Men Oculus har just meddelat att tack vare en viss teknik kallad 
"asynkron spacewarp", kommer Rift nu att kunna arbeta med datorer som kostar så lite som 
500 dollar. Minimispecifikationer för en Oculus Ready PC finns på den officiella hemsidan, 
där Dell, HP, Alienware och Asus alla erbjuder VR-klara maskiner. 
 

  
Bild 3.3: HTC Vive 
 
Denna produkt levereras med rörelsedetektorer och en styrenhet till varje hand. Det ger 
möjlighet att interagera med mjukvaran genom handkontrollerna, exempelvis att skjuta eller 
att röra objekt. 
 
HTC Vive är ett samarbete mellan taiwanesiska företaget HTC och spelföretaget Valve. HTC 
Vive är en direkt konkurrent till Oculus Rift, även om flera spel och program finns 
tillgängliga för båda enheterna. Liksom Rift, krävs det en dator för att köra sitt program, och 
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Googles uppföljning av Cardboard, kallas Daydream, och annonserades i maj 2016. Dess 
mjukvara har byggts in i de nya Androidtelefonerna, som också blir kompatibla med dess 
hårdvara i form av headset och handhållna controllers. Googles headset, Daydream View, är 
gjord av tyg istället för papper och levereras med en rörelsekänslig handkontroll som används 
för att översätta användarens handrörelser till appar och spel. 
 
Googletjänster såsom YouTube, Street View och Photos stödjer alla Daydream headset, och 
lanseringspartners, Netflix, Wall Street Journal, New York Times, The Guardian och Major 
League Baseball skapar alla appar till Daydream. Daydream View erbjuder stark konkurrens 
till Gear VR. 

3.4 VR:s användningsområden 

År 2015 på Consumer Electronics Show (CES), annonserades VR, tillsammans med 
Augmented Reality (AR), som nästa stora produkt inom teknik, av den amerikanska 
webbplatsen CNET (Sjöström, 2015). 
 
Under de senaste åren har företag börjat experimentera med olika sätt att använda VR. Nedan 
kommer de nyckelområden där VR redan har används och kommer att användas i framöver. 

3.4.1 Spelbranschen 

Underhållning är en stor del av VR-samhället idag. Inom området underhållning spelar 
spelbranschen en stor roll. Redan nu har svenska spelbolag som Starbreeze och Resolution 
Games utmärkt sig inom området. Svenska spelbolaget Starbreeze låter till exempel 
användaren uppleva en zombieapokalyps i spelet Walking Dead. 

3.4.2 Fastighetsbranschen 

 
Bild 3.7: 360-gradersbild av lägenhet 
 
Inom fastighetsområdet har svenskgrundade Diakrit vuxit till ett bolag med 450 medarbetare i 
hela världen genom att hjälpa företag skapa 3D-visualiseringar av fastigheter. Även SEB har 
byggt en app som erbjuder enkla virtuella lägenhetsvisningar i samarbete med mäklarfirman 
HusmanHagberg i början och nu med svensk fastighetsförmedling. I grunden bygger tekniken 
på att lägenhetsfotografen tar en bild med en 360-graderskamera i varje rum. Hittills har man 
lockat cirka 20 000 besökare till sina sex virtuella visningar (Sjöström, 2015, och 
Leijonhufvud, 2016). 
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Svensk fastighetsförmedling gjorde en SIFO-undersökning på 2 500 personer för sin 
trendrapport 2016. En av frågorna berörde just VR. Ett av svaren man fick fram var att 15 
procent vill gå på bostadsvisning i VR och var tionde kan tänka sig att köpa bostad utan att ha 
sett den i verkligheten. 
 
Det finns dock de som är skeptiska till VR inom bostadsförsäljning. Tysan Woeste, grundare 
av företaget Transported VR, påstår att alla säger att användning av VR för att sälja 
fastigheter är nästa stora sak. Men vad du säljer är inte precision, utan försäljning handlar om 
så mycket mer. Det är inte alltid en supernoggrann och realistisk förståelse av byggnaden som 
är det viktigaste. (Tejme, 2016). 
 

3.4.3 Byggbranschen 

 
Bild 3.8: Byggnad i 3D 
 
Byggföretaget NCC har testat VR-glasögonen Oculus Rift i bygget av SCA-huset i Mölndal. 
Genom att glasögonen kopplas till den tredimensionella datormodellen av bygget kan 
personen som bär glasögonen virtuellt gå in i modellen. Bolaget hoppas att arkitekter och 
byggherrar med hjälp av den nya tekniken ska kunna få en bättre upplevelse av byggnaden 
redan i planeringsfasen. När glasögonen användes för SCA-huset kunde man till exempel 
kontrollera att solavskärmarna på det nya huset hade utformats på rätt sätt. Solavskärmarna 
ska även användas som plattform som fönsterputsare står på när utsidans fönster tvättas. Med 
glasögonen fick putsarna prova det arkitekten hade sagt, och de fick känna hur det känns att 
stå där och putsa fönster. 
 
Skanska har valt en annorlunda väg och i stället sneglat på biosalongernas teknik när ett 
visualiseringscenter har byggts i bolagets nya huvudkontor i centrala Stockholm. Men precis 
som med NCC och Oculus Rift-glasögonen är tanken att man ska kunna gå in i en storskalig 
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3D-modell och zooma in detaljer för att upptäcka projekteringsfel och uppleva den planerade 
byggnaden. En kollega valde att samla alla installatörer, elkillar, ventkillar och 
maskininstallatörer till den lilla biografen och gemensamt gå in i byggnaden och titta på 
komplexa områden, berättar Christine Gustavsson, chef för globalt kunskapsutbyte på 
Skanska (Nohrstedt, 2015). 
 
Tyska företaget Inreal Tech, har virtuella turer i 3D-miljöer där kunden kan gå runt i 
byggnaden innan den är byggd (Sjöström, 2015). 

3.4.4 Bilindustrin 

 
Bild 3.9: VR-simulator 
 
Bilindustrin börjar se fördelarna med att använda VR både i form av marknadsföring, men 
också under konstruktions- och tillverkningsstadiet. Lexus och Volvo har båda utvecklade 
VR-simulatorer där användaren kan uppleva sina nya bilar. 
 
Lexus använder sin simulator på mässor under 2015 där en riktig ratt och pedaler från deras 
Lexus RC F-modellen används tillsammans med en Oculus Rift HMD. De kallar simulatorn 
RC F Rift och låter användaren köra bilen i VR. 
 
Volvo väljer en annan metod med sin VR-erfarenhet. De utvecklade en 
mobiltelefonapplikation för användning av VR tillsammans med Google Carboard under 
lanseringen av deras nya modell XC90. Med Google Carboard sätter användaren sin egen 
mobiltelefon i en anpassad Carboard HMD, för att uppleva VR-världen. Med applikationen 
och en Google Carboard, kan användaren uppleva XC90 utan att gå till en Volvo-
återförsäljare. 
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Ett annat exempel på VR-användning för marknadsföringssyfte inom bilindustrin är en som 
Chryslers utställningsmonter på Los Angeles Auto Show visade 2014. Chrysler lanserade sin 
interaktiva upplevelse Beneath the Surface som är en fyra minuters upplevelse genom att 
använda Oculus Rift headset. Målet med Chryslers VR-erfarenhet var att belysa hur ett fordon 
görs från start till färdig bil. 
 
Två andra företag som använder VR, inte bara i reklamsyfte, är Audi och Ford. Audi har 
kombinerat försäljningsprocessen och köparnas modifieringskrav för att skapa ett 
visualiseringsverktyg i VR. De utvecklade en VR-applikation för Samsung Gear VR, där 
kunder kan designa sin egen personliga bil och få en visuell upplevelse av både utsidan och 
insidan före köpet. 
 
Ford använder VR med hjälp av Oculus Rift internt under sin design- och utvecklingsfas. 
Anledningen till detta är att kunna uppfatta produkten innan den är byggd. Detta är en fördel 
eftersom bilen inte är helt byggd när man upptäcker brister och avvikelser. (Sjöström, 2015). 

3.4.5 Sport 

VR har redan använts inom sport och underhållning och kommer att fortsätta med det i 
framtiden också. Det har redan används för att titta på US Opens tennisturnering och flera 
boxningsmatcher. 
 
Coca-Cola använde VR som reklamstöd under VM i Brasilien 2014. I sin strategi, kan 
människor uppleva fotbollsmatcher från spelplanen genom en VR HMD-enhet. 
 
VR börjar användas under utbildning för olika sporter också. Ett exempel på detta är det 
amerikanska företaget Eon Sport VR. De började använda VR 2013 med målet för idrottslag 
att få mer meningsfulla upprepningar, maximera träningstiden, och utveckla bättre spelare. 
Eon Sport VR använder böjda skärmar, uppslukande rum och applikationer till HMD:s för att 
uppnå sina mål. Genom VR kan tränare bättre förstå vad de tävlande utsätts för och vägleda 
de tävlande under hela utbildningstiden. Fördelen med att testa olika scenarier tillsammans 
och ge feedback i realtid kan vara en fördel i senare situationer (Sjöström, 2015, och The 
Guardian, 2016). 
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3.4.6 Turism 

 
Bild 3.10: VR för turism 
 
Ett av de viktigaste försäljningsargumenten för VR-teknik är dess förmåga att sätta dig på 
platser du osannolikt kommer att besöka i verkligheten, antingen på grund av kostnaden, för 
farligt, ouppnåeligt på grund av rörelsehinder eller till exempel bara för att du inte gillar att 
flyga. 
 
Idag kan man redan använda VR för att klättra upp för Mount Everest, utforska Grand 
Canyon, ta en tur på Buckingham Palace, ta en gondoltur i Venedig och titta på en rad 
uppseendeväckande 360-gradersvideor som publicerats av bärbara kameror från hela världen. 
Kanske kan du år 2030 vandra runt Mars yta med hjälp av VR. 
 
Google har tagit med över en halv miljon elever på klassresor i VR genom The Expeditions 
Android app, både till regnskogar, Machu Picchu och olika världsmetropoler. Resebyrån 
Thomas Cook använder sig också av VR, där kunderna kan uppleva valda destinationer innan 
de köper sin semester. Upplevelsen inkluderar en virtuell helikoptertur där kunden kan se ut 
över den valda destinationen. Nasa använder också VR, men för att förbereda astronauter att 
resa ut i rymden. 

3.4.7 Klädindustri 

I februari 2016 bjöd Tele 2 tillsammans med Stockholm Fashion Week in till Ida Klarnboms 
modevisning i VR, som en del av projektet Democratic Front Row. En rad kändisar gav upp 
sina platser på första raden på visningen till förmån för tre robotar som kommer att filma 
showen i 360 grader. 
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Merell, ett varumärke för utomhuskläder, använde VR på Sundance Film Festival i Utah 
2015. Motiveringen var att uppdatera sitt varumärke och återförenas med sina kärnkunder. 
Merell gjorde en walk-aroundupplevelse kallad TrailScape där användaren gick och upplevde 
en äventyrlig vandringsled. 
 
Det brittiska företaget Inition har utvecklat en VR-upplevelse för klädföretaget TopShop. 
Användaren fick sitta på första raden på London Fashion Show och hade möjlighet att se 
direktsända bilder från backstage under sammanträdet. 

3.4.8 Sjukvården 

 
Bild 3.11: VR för läkarstudenter vid övning av operationer 
 
VR-teknik undersöks också av sjukvården. Läkarstudenter kan öva sig på att få 
operationserfarenheter under utbildningen utan att utsätta riktiga patienter för fara. 
 
Medical Realities är ett företag som använder VR och AR för att utbilda läkarstudenter. 
Företaget ger möjlighet till läkarstudenter att uppleva kirurgiprocessen från kirurgens 
perspektiv med hjälp av ett program som kallas virtuellt kirurgprogram. Företaget Live har 
också direktsänt en operation för att testa sin teknik. Osso VR, som arbetar med Oculus Rift 
och HTC Vive, är ytterligare ett företag som har utvecklat kirurgisimuleringar för 
praktikanter. 
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3.4.9 Medicin 

 
Bild 3.12: VR inom medicin 
 
VR har också visat sig ha smärtlindrande effekt på patienter med kroniska smärtor, till 
exempel sårade eller brännskadade soldater. VR-spelet SnowWorld, där man ska kasta 
snöbollar på pingviner, har dokumenterad lindrande effekt på brännskadade. I vissa 
situationer verkar spelet mer lindrande än morfin. Det beror på att hjärnans uppfattning av 
smärtan ändras medan spelet pågår. I stället för att fokusera på smärtan från såret koncentrerar 
sig spelaren på miljön i spelet och glömmer smärtan i kroppen (Arvanaghi och Skytt, 2016, 
och The Guardian, 2016). 

3.4.10 Terapi 

VR har också använts inom terapi, till exempel för att hjälpa patienter att hantera sina fobier. 
Los Angeles Cedars-Sinaisjukhuset undersöker om VR kan ha terapeutiskt värde, hjälpa 
patienterna att koppla av genom att flyga över Island i en helikopter eller simma med valar, 
medan MindMaze gör VR-programvara som kan spela en roll i rehabiliteringen av stroke, 
ryggradsskada och amputerade patienter (Sjöström, 2015, Arvanaghi och Skytt, 2016, och 
The Guardian, 2016). 
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3.4.11 Militären 

 
Bild 3.13: VR för simulering av strid 
 
VR-tekniken är ett bra redskap vid träning av soldater. Med ett VR-headset, rörelsesensorer 
och handkontroller är de möjligt att simulera stridssituationer betydligt lättare och betydligt 
billigare än vid riktiga militärövningar. 

3.4.12 Musik 

VR har redan används för att producera en live Coldplay-spelning och förbereder sig för att 
producera en serie live-konserter. 

3.4.13 Vuxen underhållning 

Porrproducenter är kända för att vara tidiga användare av ny visuell teknik och den trenden 
har fortsatt in i VR. Från point-of-view video till animerade sexsimuleringar och även en 
dedikerad VR-kategori på populära sajten PornHub. Om det finns pengar att tjäna från VR är 
chansen att porrindustrin kommer att finna det först. Även om resultaten är kalla, fåniga och 
rent skrämmande för vissa tittare (Sjöström, 2015, och The Guardian, 2016). 

3.4.14 Komplexa produkter 

VR som ett säljverktyg för stora och komplexa produkter har potential att vara en stor hjälp 
för säljare under försäljningsprocessen. Företagen kommer inte bli tvungen att skicka stora 
och komplexa produkter till mässor eller möten som kommer att spara pengar för företaget 
och även bidrar till mindre påverkan på miljön (Sjöström, 2015). Ett exempel på detta är 
Västeråsföretaget Bybrick som har använt VR för försäljningen av stora gruvmaskiner, 
gruvlastaren Scooptram ST7 (Ryberg, 2015). 
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3.4.15 Framtida målgrupper 

Potentialen för VR är stor i framtiden. I Tabell 3.1 redogörs för vilka olika målgrupper som 
kan tänkas utgöra den framtida marknaden för VR. 
 
Tabell 3.1: Framtida målgrupper för VR-användare 

Område Målgrupp 

Spel 230 mn installerade spelkonsoler, 150 mn PC-
spelare på utvecklade marknader 

Liveevenemang 715 mn fotbolls-VM tittare, 160 mn Super Bowl 
tittare, 92 mn ESPN-abonnenter 

Underhållning 450 mn hushåll med online video 

Fastighet 1,4 mn fastighetsmäklare i USA, Japan, England 
och Tyskland 

Butiker 1 md onlineköpare 

Utbildning 200 mn låg- och mellanstadieelever på utvecklade 
marknader 

Hälsovård 8 mn läkare på utvecklade marknader 

Teknik 6 mn tekniker i USA, Europa och Japan 

Militär 6,9 mn militärpersonal i höginkomstländer 

Källa: Goldman Sachs (2016) 

3.5 VR i framtiden 

I takt med att tekniken utvecklas väntas VR ta klivet in i än fler användningsområden. VR tros 
kunna skapa nya marknader och utveckla redan befintliga. 
 
Spel, stadsplanering, bostadsindustrin, utbildning, teknologin, forskning, kirurgi, film och till 
och med militären är några av de användningsområden där VR kan komma att spela ännu 
större roll än idag. Marknaden för virtuell verklighet är fortfarande i sin linda, men när både 
Google och Facebook investerade i VR tror de flesta branschbedömare på en explosionsartad 
utveckling framöver. År 2025 beräknas VR på världens marknader vara värd 670 miljarder 
kronor (Goldman Sachs, 2016). 
 
VR kan möjligen i framtiden bli en teknik som företag är tvungna att ha för att kunna räknas 
som ett seriöst företag. Detta kan jämföras med datorn i dagens samhälle, om ett företag inte 
använder datorer på något sätt verkar de inte som ett seriöst företag att göra affärer med. VR 
har en möjlighet att vara den typen av teknik i framtiden. 
 
Även om VR har funnits i sex årtionden redan, tyder den snabba utvecklingen i området just 
nu på att detta är bara början. Det är ett intressant forskningsområde som är långt ifrån fullt 
utforskade och nya tillämpningsområden kommer att upptäckas varje dag (Sjöström, 2015). 
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Mark Zuckerberg, grundare av bland annat Facebook, tror att detta bara är början. Efter spel, 
kommer vi att göra Oculus, en plattform för många andra upplevelser. Föreställ dig att njuta 
av en central plats i ett spel, vara student i ett klassrum för studenter och lärare över hela 
världen eller vara samråd med en läkare ansikte mot ansikte bara genom att sätta på dig 
skyddsglasögon i ditt hem (The Guardian, 2016). 
 
360-graders kameror 
 
Nästa steg i utvecklingen av VR-tekniken blir enligt Peter Fisher, som är VR-producent hos 
Khora VR, världens första VR-butik som har öppnat i Köpenhamn, att utveckla prisvärda 
kameror som kan spela in 360-graders video i 3D. Det finns väldigt få sådana idag och det är 
otroligt dyra. Målet är att det ska bli lättare för användarna att skapa VR-innehåll. 
 
VR ljudteknik 
 
Ett annat område som man kommer att satsa mycket på de närmaste åren är utvecklingen av 
VR-ljud. Ljudtekniken som stöder det virtuella universumet är fortfarande bara på en 
outvecklad nivå. I framtiden ska ljudet följa bilden och skapa en bättre totalupplevelse 
(Arvanaghi och Skytt, 2016). 
 
Kommunikation och samarbete 
 
Man kan lätt föreställa sig möten i virtuella rymden, prata i telefon i virtuella rymden, skicka 
mail virtuellt. I praktiken kan varje medium ersättas med VR. Denna 
kommunikationsparadigm är inte bundna av avståndsbegränsningar och de är ett lovande 
alternativ till dagens befintliga media. 
 
Fjärrstyrning 
 
Idag, är ett fjärrstyrt TV-set inte något spektakulärt. VR-teknik gör det möjligt att förbättra 
den grundläggande idén om teleoperation. Det kan inkludera riktigt komplexa uppgifter som 
kräver fingerfärdighet för mänskliga händer. Teleprogrammerade robotar kan inom en snar 
framtid ersätta människor på arbetsplatser som kan vara farliga för deras livshälsa. Detta 
inkluderar till exempel upprätthållandet av kärnkraftverk, arbete på höjd, arbete med 
kemikalier eller virus med mera. 
 
Interaktiv design 
 
I framtiden kommer varje ingenjör att kunna konstruera och testa sina projekt med hjälp av 
VR, såsom för motorer, aerodynamik eller till och med hela mekaniska konstruktioner. Att 
testa en bil, dess beteende på vägen, acceleration och andra egenskaper är ett fascinerande och 
billigt alternativ till dagens designprocesser som ofta varar i flera år. Så småningom kommer 
den genomsnittliga människor ha möjlighet att utforma sina hus, frisyrer eller kläder 
interaktivt och se direkt hur resultatet kommer att se ut. Varje besök hos en frisör, skräddare, 
eller husdesigner kommer börja med en VR-session. Det är mycket troligt att användningen 
av VR i vardagen i framtiden kommer att bli lika vanligt som användningen av telefoner, TV-
apparater, bilar eller flygplan idag. 
 
Framtida marknader 
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Figur 3.1 visar en prognos för marknadens storlek år 2025 för olika VR-områden. Totalt 
omsätter marknaden nästan 300 mdkr enligt prognosen. Spelindustrin har den klart största 
potentialen inom VR de kommande 5-10 åren med en prognosticerad omsättning på närmare 
100 mdkr år 2025. Svenska företag såsom Tobii, Starbreeze och Resolution Games finns 
redan på denna spelmarknad idag. Tobii är även inne på marknaderna för teknik och 
hälsovård. Exempel på övriga svenska företag inom dessa marknader är Diakrit (fastigheter), 
13th Lab och Manomotion (teknik) och Mimerse (hälsovård). 
 
Figur 3.1: Prognos för VR-marknadens storlek i världen år 2025 

 
Källa: Goldman Sachs (2016) 

3.6 För- och nackdelar med VR 

Vi lever i en tid när valbarhet är en självklarhet. Många produkter och miljöer är idag så 
komplicerade, med många ingående komponenter och varianter, så att flexibiliteten i designen 
i det närmaste blir oändlig. Alla valmöjligheter gör det ofta svårt för kunden att greppa 
möjligheterna. Något som skulle vara en positiv kundupplevelse skapar istället lätt en 
frustration. Visualisering sätter ofta pricken över i:et när det gäller att vara tydlig i 
kommunikationen med kunderna. En bild säger alltid mer än tusen ord och dessutom skapar 
den lust hos köparen (Evry, 2017). 
 
Några fördelar med användning av VR inom försäljning är: 
 
• Det är lätt att visa fördelarna med produkterna. 
• Informationen kan enkelt användas i många olika sammanhang. Till exempel i 

säljprocessen, för intern utbildning för anställda och på mässor eller kurser. 
• Komplexa delar som inte syns från utsidan kan visas för kunden. 
• Kunden har möjlighet att vara mer delaktig under planeringen och utvecklingsfasen. 
• 3D och VR kan bidra till att locka fler människor till branschen. 
• Kunderna är imponerade av den nya tekniken och har en tendens att få dras mot det på 

montrar. 
• Det är möjligt att flytta en person till en annan plats eller visa miljöer som ännu inte 

existerar. 
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• Det kan ge en känsla av trygghet för kunden att kunna visualisera produkten innan den är 
helt byggd för att säkerställa en korrekt överenskommelse. 

 
 
 
Några nackdelar med användning av VR: 
 
• Komplexa digitala lösningar kan innebära att små förändringar är svåra och tidskrävande 

att ändra. 
• VR med en HMD är mycket omslutande och samarbete kan vara svårt att uppnå. 
• Vissa användare kan uppleva illamående och åksjuka, vilket leder till en negativ 

upplevelse. 
• Det kan vara dyrt att komma igång med VR. 
• VR lösningen blir huvudfokus och kunden glömmer den produkt som verkligen säljs. 
• Människor kommer på lång sikt förlora sin förmåga att göra en bra gammaldags 

presentation och kommer att förlita sig alltför mycket på enheter för att hjälpa dem 
(Sjöström, 2015). 

 
VR förgyller kvaliteten av informationen som vi har, men det kan också skapa upplevelser 
som är för starka för oss att hantera. De flesta VR-headset levereras med en varning till 
användaren om överdriven användning. Det beror på att VR är förknippad med en del 
biverkningar som exempelvis illamående, störningar i balansen och beroende av VR. 
 
Utöver det finns det en lång rad filosofiska och etiska frågor runt tekniken. Det finns 
fortfarande en oenighet om det är etiskt rätt att göra den digitala världen för verklighetstrogen. 
Rädslan är att den digitala programvaran kan ta över den verkliga världen. 
 
När Mark Zuckerberg meddelade att Facebook skulle köpa Oculus, sa han att VR kan bli 
nästa stora sociala plattform och ansluta mer än en miljard människor. Detta verkar dock 
motsägelsefullt när den nuvarande versionen av programvara som skapats för dessa headset är 
inriktad på individuella upplevelser som isolerar dig från människorna runt omkring dig (The 
Guardian, 2016). 
 
Är vår vardag så illa att så många människor vill fly från den? Kommer VR göra människor 
mer lyckliga? Vilket inflytande kommer det att ha på förmågan hos samexistens med andra 
människor? Denna sista fråga blir ännu viktigare när man överväger sociala virtuella världar 
för människor att kommunicera och samarbeta. De kan säkert vara en stor hjälp i arbetet och i 
vardagen, men kommer de att ersätta fysiska kontakter helt? Hur länge kan man fortsätta att 
leva utan känslor och hur destruktivt kan det vara? Hur lätt är det att komma tillbaka till 
verkligheten och skapa kontakter med riktiga människor? Hur lätt är det att växla mellan 
reella och virtuella bilder, och kan det så småningom leda till en virtuell schizofreni? 
 
VR kan potentiellt ha samma inverkan på vårt samhälle några år från nu. Personer som spelar 
brutala spel kan identifiera sig med de virtuella hjältarna och uppta deras våldsamma 
beteende. Med förbättringen av simulering och kvaliteten av virtuella världar kommer 
skillnaderna mellan verklighet och VR ständigt att minska och därmed kan människor bli 
förvirrade kring vad som är verkligt och vad som är virtuellt. 
 
Med introduktionen av VR för samhället finns det ett behov av att finna etiska normer för det. 
Människor bör också veta om de potentiella farorna med den nya tekniken, vilken negativ 
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eller destruktiv inverkan den kan innebära. Man bör dock inte överdriva eftersom människor 
har en stor förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. De kommer slutligen alltid att hitta 
sin plats i nya (även verkliga) realiteter (Mazuryk och Gervautz, 1996). 

3.7 Andra studier kring VR 

En studie har undersökt flera fysiska symptom, till exempel illamående, som användning av 
huvudmonterade display orsakar för att kunna bedöma VR. Undersökningen görs med hjälp 
av ett frågeformulär. Majoriteten av symptomen har försvunnit snabbt, inom sex minuter efter 
visning och ungefär hälften av symptomen i frågeformuläret var det mindre än 20 procent av 
urvalet som upplevde dessa (Ames, Wolffsohn och Mcbrien, 2005). 
 
VR och interaktiv teknik har visat sig vara en värdefull metod i strokerehabilitering genom att 
ge möjlighet att öva kognitiva och motoriska aktiviteter som inte är eller inte vanligtvis kan 
praktiseras inom den kliniska miljön, såsom träning av uppmärksamhetsförmågor i 
gatukorsningssituationer. Resultat av en undersökning har visat att en kognitiv rehabilitering 
har mer effekt än konventionella metoder. Genom Reh @ City, en VR-baserad kognitiv miljö 
som bestod av en tredimensionell simulering av en stad med gator, trottoarer, kommersiella 
byggnader, parker och rörliga bilar, kunde man uppvisa detta (Faria, Andrade, Soares och 
Bermudez i Badia, 2016). 
 

 
Bild 3.14: VR för rehabilitering 
 
Sambandet mellan närvaro, personlighet och beteende i en virtuell miljö har också studerats. 
Negativa effekter visade sig vara den enda faktor som påverkar beteendet där resultaten visar 
på att personligheten också har ett samband med beteendet (McCreery, Schrader, Krach och 
Boone, 2013). 
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En uppsats behandlar tillämpningen av VR som ett nytt pedagogiskt verktyg, som syftar till 
att få eleverna att gå in djupare i datorsimuleringar, och att lägga fram pedagogiska 
erfarenheter som inte är möjliga med andra metoder. VR-utbildning och bedömning används 
alltmer i fem nyckelområden; medicinsk, industriell och kommersiell utbildning, seriösa spel, 
rehabilitering och distansutbildning såsom Massive Open Online Courses (MOOCs) 
(Vaughan, Gabrys, och Dubey, 2016). 
 
VR används alltmer i psykologisk behandling runt om i världen. Men en komplett förståelse 
av varför VR är effektiv och vilken effekt det har på det mänskliga psyket saknas fortfarande. 
En undersökning visar att det har genomförts betydande forskning för att utveckla metoder för 
att mäta närvaro och forskning kring faktorer som bidrar till närvaro. Kunskap om dessa 
bidragande faktorer kan spela en viktig roll i utvecklingen av nya VR-program, men viktiga 
kunskapselement inom detta område saknas fortfarande (Schuemie, van der Straaten, Krijn, 
och van der Mast, 2001). 
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4 Företag på marknaden 

4.1 Intervjuer 

För att undersöka möjligheterna kring förändringar i försäljningsprocessen av inredningsval 
ur ett tekniskt perspektiv intervjuades experter inom företag på marknaden för VR. 

4.2 Diakrit 

4.2.1 Företaget 

Diakrit är världsledande inom 3D-visualiseringsprodukter, digitala försäljningsapplikationer 
och konsulttjänster för fastighetsbranschen. De skapar visualiseringsverktyg och digitalt 
innehåll som kortar ned försäljningstider, minskar osäkerhet och förhöjer upplevelsen av att 
köpa och hyra fastigheter. De hjälper människor att se den riktiga potentialen i bostäder och 
fastigheter med högkvalitativa 3D-lösningar och funktioner som gör det möjligt att planera 
och inreda sitt kommande drömboende (Diakrit, 2017). 
 
Diakrit har skapat 360 graders bilder för visningsbostäder i flera av JM:s olika byggprojekt, 
såsom i Stockholm, Malmö, Uppsala och nu även aktuellt i Göteborg. Ibland väljs en lägenhet 
eller flera lägenheter som har en basritning i ett byggprojekt för att göra VR av. 
 
Först ritas 2D ritningar och ritningen kontrolleras med företaget så att allt stämmer. Sedan tas 
3D-ritningar fram med all detaljerad information som de får från JM. Informationen om mått, 
material och färg läsas av med låg upplösning såsom markplan, elevationsplan, situationsplan, 
sektionsritningar, fasadritningar, köksbeställning och vitvaror. Den framtagna 3D-ritningen 
skickas till företaget för kontroll och om allt stämmer görs de i hög upplösning. För att få 
ännu mer verklig bild använder diakrit sig av fotograferingar. Under bygget är de också på 
plats och med hjälp av lyftkran går de till varje våningsbalkong och tar bilder från utsikten. På 
så sätt skapas en verklig bild av utsikten från varje lägenhet i 3D-bilden. 

4.2.2 Intervju med expertis 

Diakrit jobbar för JM inom visualiseringslösningar som ett konsultföretag. Alexander Romin, 
key account manager, och Anders Karlsson, teknisk projektledare, på Diakrit har intervjuats 
för att få insikt i visualiseringslösningarna. 
 
Mellan de två VR-typerna för bostadsvisning föredrar Diakrit den trådlösa mobila VR-
lösningen med Samsung Gear. Den är enklare, billigare, smidigare och lätthanterlig för 
kunder. Kunden kan välja själv bara med att vrida huvudet utan att behöva trycka på någon 
knapp och därmed också mindre risk för illamående. Mobilt VR tilltalar större målgrupper 
och dessutom kan den i framtiden utvecklas så att man kan gå runt med den också som man 
gör idag med stationär VR. 
 
Anders Karlssons förslag för utveckling av JM:s försäljningsprocess av inredningsval är 
användning av AR. Han bedömer att AR är bästa lösningen idag. Fördelen med AR är att den 
är lättillgängligt och mindre tröttsam än VR. Att ha en mobil i handen och peta och hålla i är 
lättare för kunderna än att bära glasögonen, vilket kan bli tröttsamt efter ett tag. För att ta fram 
AR-tekniken för inredningsprodukter måste först 3D-modeller skapas.  
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För att enkelt beskriva hur denna typ av AR, som Anders Karlsson tyckte var lämpligast för 
JM, fungerar kan man föreställa sig att man har en situationsplan, som illustrerar ett hus och 
en gångbana, utskriven på ett papper. Då illustrationen innehåller visuell information kan man 
binda en 3D-modell till den. När AR-enheten riktas med kameran mot pappret, identifieras 
alla gränser och egenskaper vilket möjliggör en visualisering av 3D-modellen för huset 
(Goncharov och Liang, 2017). 
 
Anders Karlsson siktar på att detta kan göras utan att ha appen i framtiden det vill säga 
webblöst. AR-tekniken kan vara aktuell inom ett år enligt honom. När detta blir aktuellt är det 
fortfarande bara lämpligt med färre och kategoriserade produktval. 

4.2.3 VR-lösningar 

Att ta fram en VR-lösning för inredningsvalen är däremot mer komplicerat och har en annan 
process. Den tekniska processen för framtagning av VR för inredningsprodukter kan göras 
genom två olika huvudtekniker. 
 
I den första tekniken använder man en spelmotor. En spelmotor genererar rörliga bilder och 
används ofta inom spelindustrin. Många bilder tas med hjälp av mjukvaran, bilderna renderas 
och spelmotorn visar de renderade bilderna med en viss förskjutning. Exempel på välkända 
spelmotorer är Unity och Unreal. 
 
Den andra tekniken är att mjukvaran tar VR-bilder som i sin tur renderas. De renderade 
bilderna ger användaren en verklighetseffekt. 
 
Skillnaden mellan de två är att med den förstnämnda metoden är det enklare att göra en 
förändring. Om till exempel ett nytt skåp ska tas fram då väljer mjukvaran flera andra nya 
bilder och ersätter dem. Det är mycket svårare att göra förändringar i den andra metoden, då 
man måste ladda ner en ny bild för varje förändring. 
 
Den förstnämnda tekniken kräver däremot mycket av hårdvaran och är generellt mer krävande 
att implementera jämfört med den andra tekniken. 
 
För att få fram VR med båda tekniker måste först lägenheten modelleras i 3D, allt material 
måste ritas i 3D och placeras i en programvara där alla produkter måste kategoriseras. 
Lägenheten måste bli interaktiv. En interaktiv lägenhet innebär att saker och ting i lägenheten 
är interaktiva och kunden kan välja olika produkter med olika egenskaper och placera dem på 
bestämda platser. 
 
Enligt Diakrit är ingen av de två teknikerna för inredningsval aktuellt idag eftersom det är dyrt 
och kan ta upp till två-tre år innan den kommer att vara en rimlig lösning. 

4.2.4 Förslag på lösningar för bostadsvisningar 

Diakrits eget förslag för förbättring av inredningsvalen inkluderar varken VR- eller AR-
lösningar. De förespråkar istället att utveckla 360 graders bilder från lägenheterna som redan 
har framtagits med att lägga till en bytbar meny av några inredningsval i den 360 graders 
bilden. Kunden kan gå in i en 360 graders bild av sin lägenhet på sin egen dator och byta 
produkterna på skärmen. 
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Det problem som finns idag i alla former av 3D-modellering av inredningsprodukter är det 
administrativa. Produkter kan ofta förändras, bytas eller gå ut. Att ta fram nya produkter i 3D 
efter att man redan har gjort en komplett lista är tidskrävande. Det är viktigt att veta vilka 
material och produkter som ska finnas i menyn och när detta skapas måste den kompletta 
listan låsas. Men hittills har alltid nya produkter dykt upp mitt i ett projekt. 
 
Antal inredningsprodukter som ska framtas i 3D har också stor betydels, ju färre produkter 
desto enklare att hantera. Att rita till exempel många duschsett tar lång tid. 
 
Diakrits förslag till ett utvecklingssteg inom visualisering för JM är framtagning av VR i ännu 
fler lägenheter men också framtagning av VR i närområdet kring bostäderna. På så sätt kan 
kunderna gå på visning hemma. Kunder kan se både lägenheten och miljön utanför. 

4.3 Wec360 AB 

Ett annat välkänt visualiseringsföretag är wec360 AB. Utvecklingschefen till företaget Per 
Hjaldahl kontaktades och intervjuades. Företaget har redan skapat en VR-lösning för 
inredningsval för Stena Fastigheter. Tekniken som har används är spelmotorn, som beskrevs i 
kapitel 4.2.3, och Hjaldahl tycker att det absolut kan vara aktuellt idag. Det viktigaste är den 
ekonomiska frågan för företaget och den avgörs bland annat genom antal produkter som ska 
tas fram. Vilka produkter som ska tas fram har också stor betydelse. Det är till exempel 
mycket enklare att rita olika golv i 3D än tvättmaskiner. 
 
Wec360 AB:s senaste uppdrag med ett tjugotal produkter kostade 150 000 kronor och tog 
cirka tolv veckor att genomföra. Hjaldahl påpekar också, precis som Diakrit, det 
administrativa problemet. En lösning på detta kan vara att koppla upp till JM:s databas och 
göra förändringarna löpande. Detta innebär en större och mer komplicerade process men kan i 
slutändan spara mycket av den administrativa bördan. 
 
I en jämförelse mellan VR och AR tror Hjaldahl mer på AR-lösningar. De har bättre spridning 
och kommer att segra över VR i framtiden. Känslan man får med VR får man inte med AR 
men nackdelen med VR är att användaren befinner sig i en sluten värld. 

4.4 SEB  

Adam Österman, Intraprenör i Residence på SEB Innovation Lab, jobbar på SEB-banken med 
VR-tekniken. SEB har i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling gett möjlighet till 
kunder att se lägenheterna med VR-glasögon. För att detta ska vara möjligt måste en app, 
SEB VR, nedladdas i mobiltelefonen och läggs i Googles Cardboard glasögon. Alla 
tillgängliga och slutsålda lägenheter som finns i Svensk Fastighetsförmedling kommer upp. 
Både SEB och Svensk Fastighetsförmedling erbjuder glasögonen till kunder. På SEB:s kontor 
på Stureplan finns möjlighet för kunderna att se lägenheter med stationär VR, som är kopplad 
till en dator som använder Samsung Gear. Visualiseringsföretaget Diakrit har anlitats för att ta 
fram 360-graders bilder. 
 
Österman säger att SEB är en digitalt framåtlutade bank. Vi gör detta för att vi erbjuder bolån 
och därför vill vi hjälpa kunderna att hitta sina önskelägenheter. Det är en slående effekt att 
kunna gå på visning på det sättet. 
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De började med detta projekt redan 2015 men först i november 2016 tog det fart ordentligt. 
Idag försöker de att samla upp alla mäklare i Sverige och om bara några veckor kommer de att 
täcka alla lägenheter över hela Sverige. 
 
SEB ser en bra utvecklingspotential med VR. Deras framtida planer inom VR består av två 
delar. Den ena är att kunna använda appen i andra länder. Idag finns den bara i Sverige. Det 
vore bra om människor i andra länder som vill köpa bostad i Sverige också kan använda 
denna teknik. Det andra målet är att täcka bostäder utomlands vilket möjliggör visning för 
någon från Sverige som också vill köpa bostaden men inte har möjlighet att fysiskt närvara. 
Detta är väldigt bekvämt och sparar både tid och pengar jämfört med att åka och titta på 
lägenheterna på plats. 

4.5 Stena Fastigheter 

Som nämndes i kapitel 4.3 har Stena Fastigheter beställt VR-teknik från wec360 AB. 
Bostadsrättschefen Jakob Morndal intervjuades för att få en feedback på hur de har upplevd 
resultatet av att använda VR. För endast ett projekt har de använt VR för både 
bostadsförsäljning och inredningsval, där VR togs fram med HTC VIVE. Detta var inte av 
försäljningsanledning utan snarare för att de bara ville testa vad man kan göra med tekniken, 
vilket också visades under en bokmässa. 
 
I ett flertal andra projekt, bland annat i Uppsala, har de dock använt VR bara för 
visningslägenheterna och inte för inredningsval. VR användes bara för interiöra bilder och 
inte exteriöra. Morndal säger att VR-lösningar generellt används för projekt som annars inte 
säljs. Då marknaden ändå är så bra så behöver de inte tekniken idag. 
 
Morndal säger vidare att HTC VIVE inte var värt att köpa in men mobilt VR har fått bra 
respons och kunderna uppskattar det. Kunder som aldrig har använt VR-glasögon blev dock 
lite yra av att använda dem. I stort sätt ger tekniken en djupare känsla om hur lägenheten 
kommer att se ut men stillbilder är fortfarande viktigast. 
 
När det kommer till inredningsval i lägenheterna tycker Morndal att tillval överhuvudtaget 
förvirrar köpare och de kommer att krävas ännu mer än det som erbjuds idag. Det är enklare 
både för kunderna och för företaget att alla val redan har gjorts, genomtänkt och hållbart. 
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5 JM 

5.1 Företaget 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med mer än 
70 års erfarenhet. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt 
på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. De flesta bostäder JM 
bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men också småhus och kontorsfastigheter i 
anslutning till bostäder. Enligt JM ska de hus de bygger idag stå i minst 100 år. Med hållbart 
samhällsbyggande avser JM såväl ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt 
ansvarstagande (JM, 2017). 

5.2 JM:s försäljningsprocess 

För att kunna ge förslag till en förbättring av försäljningsprocessen för både JM:s 
inredningsansvariga såväl som JM:s kunder måste en beskrivning av processen som den ser ut 
idag tas fram. Nedan följer denna beskrivning, från bostadsförsäljningen fram till köparens 
tillträde. 
 
Potentiella bostadsköpare till JM kan anmäla sitt intresse på JM:s hemsida eller via andra 
sidor för bostadsförsäljningar. Därefter följer oftast ett erbjudande om visning av bostaden. 
När det gäller nya obyggda projekt visas planritningen av bostäderna på papper och några 
bostäder presenteras i 3D eller i en VR-miljö. 
 
Kundens inredningsval inleds med att en katalog för inredningsval distribueras. Katalogen är 
omfattande och innehåller alla produkter och dess priser. Förutom katalogen erbjuds kunderna 
att komma till en studio på JM:s kontor där många av inredningsprodukterna finns fysiskt, 
förutom de med större volym till exempel kylskåp och tvättmaskin. Kunderna har möjlighet 
att besöka visningsstudion under arbetstid på vardagar. Där kan de se, titta och känna på 
produkterna. Två dagar i veckan från kl. 14-17 finns personal på plats som kan hjälpa 
kunderna med mer information. 
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Bild 5.1: Studio för val av inredningsprodukter 
 
En ytterligare möjlighet att se produkterna för kunderna i Stockholm är visning. Ett 
informationsmöte hålls i samband med ett öppet hus för en typ av visningsbostad, där alla 
kunder är välkomna. Visningsbostaden är en färdig bostad som är inredd med de 
inredningsvalen som finns. Informationsmötet kan också ibland ske på kontoret eller i annan 
lokal. 
 
Sedan kontaktas kunderna var och en för sig och bjuds in till ett personligt inredningsmöte. 
Under mötet träffar kunden en inredningsansvarig person som tillsammans med kunden går 
igenom alla inredningsprodukterna i katalogen. Kunden kan på så sätt få rådgivning till sina 
val. Resultatet av mötet är kundens beställning. Beställningen skickas till kunden för 
signering. 
 
Inredningsprodukterna delas in i två grupper; originalval och tillval. Originalvalet är det 
kostnadsfria valet som vanligtvis ger möjlighet att välja mellan två eller tre alternativ och 
tillval är de produkterna som kostar extra att beställa. 

5.3 JM:s inredningsansvariga 

Under rapportens gång kontaktades sex personer som jobbar som inredningsansvariga på JM, 
för att genomföra individuella genomgripande kvalitativa intervjuer. I intervjun frågades 
bland annat hur försäljningsprocessen av inredningsval går till, vilka val är de vanligaste 
tillvalen och hur kan de inredningsansvariga påverka kunderna i valprocessen. Svårigheterna 
kring försäljningsprocessen och förslag för att förbättra denna process för dem och kunderna 
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och andra synpunkter som de själva ville lägga till diskuterades också. Sedan följdes 
diskussion med en beskrivning av VR-teknik för de som inte visste mycket om tekniken och 
deras åsikter kring användning av denna teknik samt vilken typ av VR-lösning de föredrar. 
Även användning av AR-teknik men också 360 graders bilder på datorskärm med en meny av 
bytbara inredningsval under försäljningen berördes under intervjuerna. 
 
Försäljningsprocessen av inredningsval påbörjas då den inredningsansvarige, via en mäklare, 
erhåller en lista på de personerna som har köpt lägenhet från JM det vill säga en kundlista. 
Därefter skickas en epost ut till varje kund som innehåller inredningskatalogen, information 
om studio och öppet hus i visningsbostaden eller på kontoret samt information om det 
personliga mötet med kunden. Varje projekt har en visningslägenhet. 
 
Inredningsansvariga hjälper kunderna med valet så att allt hänger ihop, till exempel kakel och 
luckan i köket. Om kunden är mottaglig och vill ha hjälp i valet så har inredningsansvariga 
rekommendationer som kan vara efter deras personliga smak, till exempel vitt kök, bättre ugn, 
klinkers i hall för småbarnsfamiljer, massiva innerdörrar och så vidare. 
 
I frågan om svårigheterna för JM:s inredningsansvariga under försäljningsprocessen, tog de 
sex inredningsansvariga upp flera olika huvudproblem som diskuterades under intervjun. En 
av dessa problem handlar om informationsbrist. Eftersom kunderna får mycket information 
under hela processen om alla valmöjligheterna, deadlines och hur de ska gå till väga kan det 
upplevas förvirrande för dem och ibland kan de inte ta in all information. Då skapas lätt 
informationsbrist istället. Att leverera all information kring processen tydligt och beskriva allt 
noggrant så att kunderna förstår exakt är en utmaning. 
 
Dessutom måste Information om kundernas val kunna levereras så tydligt så att byggarna kan 
få en rätt uppfattning om hur det ska byggas och monteras. 
 
Ett annat problem är kring produkter som finns i inredningskatalogen men har utgått. 
Kunderna vill ha de produkterna och eftersom de produkterna inte är tillgängliga längre kan 
de bli besvikna. Ibland har kunderna inte rätt förväntningar. Exempelvis kräver vissa kunder 
att JM tillhandahåller vissa produkter som JM inte har, eller så kräver de att JM ska bygga på 
ett visst sätt som inte är möjligt för JM. De kan vara missnöjda med utbudet och det kan vara 
svårt att göra dem införstådda med JM:s begränsningar. Att kunna tillgodose kundernas behov 
är en stor utmaning. 
 
En annan utmaning är att ge kunderna en helhetsbild av deras val, att kunna förmedla en 
känsla och kunna föreställa sig hur det kommer att se ut i verkligheten. Det kan vara svårt för 
kunderna att förställa sig olika kombinationer av färg och mönster i verkligheten, till exempel 
kakel och klinkers eller att göra val som håller alla säsonger året om. 
 
Inredningsansvariga har också egna förslag på hur man kan förbättra försäljningsprocessen. 
De förslag som togs upp var införande av: 
 
• Ett verktyg som gör att kunden kan se produkterna, färgerna, kombinationerna och sin 

färdiga val som det ser ut i verkligheten. Att kunna visualisera slutprodukten på ett bättre 
sätt, till exempel med hjälp av VR, AR eller annan teknik. 

• Ett verktyg som gör att kunden kan uppfatta miljön i sin lägenhet och uppleva en känsla. 
• Ett verktyg som ger möjligheten att kunna ta bort produkter som utgått från katalogen 

digitalt. 
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De ansåg också att katalogen kan förbättras. Den är funktionell men kan göras mer proffsig. 
Ett annat förslag var att förbättra studion med att framställa fler produkter och deras 
sammansättning. Det kan också vara bra att ha en studio centralt i Stockholm då det redan 
idag finns en JM-butik på Stureplan, vilket skulle underlätta för kunderna att åka och se 
produkterna i verkligheten.  
 
En ytterligare synpunkt kan vara att det finns alldeles för många val idag och flera av valen är 
väldigt likartade. Det skulle därför kunna vara bättre att minska antalet valalternativ så att 
kunderna har lättare att välja. Det är inte antalet val som är avgörande utan hur brett 
sortimentet är. Många inredningsansvariga tycker också att det administrativa arbetet skulle 
kunna förbättras där kunderna till exempel skulle kunna boka möten själva på nätet. 
 
I frågan om VR, AR och 360 graders bilder på dataskärm sammanfattas svaren nedan: 
 
• Det ska vara enkelt och roligt för kunderna att använda tekniken, inte svårt och 

komplicerat. 
• Tekniken ska ha bra kvalitet och visa verkligheten som det ser ut annars kan det skapa 

besvikelse istället för hjälp. 
• Viktigast är snarare upplevelsen av miljön och rymden än att se produkterna exakt som de 

ser ut i verkligheten. 
• VR-glasögon kan vara hjälpsamt beroende på hur kunden är. Några kunder vill ändå ha 

hjälp av inredningsansvarig med sina val. Man borde använda VR-glasögon när det kan 
bli mer effektivt och så är det inte för alla kunder. 

• Mobilt VR är bättre än stationära VR- eller AR-lösningar så att kunderna kan göra sina val 
hemma, snabbare och enklare. 

• AR är bättre för att visualisera externt, till exempel att se hur ett hus i skogen kommer att 
se ut innan bygget. VR är bra internt till exempel för att kunna se hur en lägenhet ser ut 
inuti. 

• VR är bättre än AR eftersom den kan förmedla känslan av att vara i miljön. 
• 360 grader bilder på datoskärm är bäst idag. Kunderna kan göra sina val hemma och det är 

en enklare teknik för dem att använda. 
• VR kan vara svårt för kunder i högre ålder som är mindre teknikorienterade. 

5.4 JM:s kunder 

För att kartlägga kundernas perspektiv kring VR, AR och 360 graders bilder måste först deras 
upplevelse av hela inredningsprocessen kartläggas. 15 kunder som hade gjort inredningsval 
kontaktades och intervjuades. Under intervju fick de svara på en del faktafrågor för att kunna 
kategoriseras då alla svaren från intervjuerna sammanställs. Faktafrågorna handlade om ålder, 
kön, bostadens pris och tillvalens extra kostnad, olika tillval, olika hjälpmedel (katalog, studio 
och visningsbostad), samt tiden de spenderade för varje tillval. Sedan följdes intervjun med 
andra frågor som var mer av diskussionskaraktär. Om det fanns svårigheter under hela 
processen kring inredningsvalen, iså fall vilka och deras egna förslag på hur det kunde 
förbättras. Därefter fick de en beskrivning av VR, AR, 360 graders bilder och om de tycker att 
dessa tekniker kunde ha hjälpt dem i processen, i så fall vilken teknik vore bäst och varför. En 
del intervjuobjekt fick också prova ett par mobila VR-glasögon. 
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För att få ett bredare urval valdes kunderna från olika kön, ålder och olika projekt med olika 
prisnivåer. De flesta tillval som väljs av kunderna är bänkskiva, uppgraderade vitvaror, 
elkomfortvärme, dimmer, kakel och spegelskåp. 
 
Mer än hälften har använt katalogen flera gånger, de flesta har varit i studion bara en gång och 
tycker att de har varit hjälpsamt. De flesta har också varit på visningslägenhet och tyckt att 
även de har hjälpt. 
 
En sammanfattning av svårigheter som kunderna upplevde under processen följer nedan: 
 
 
Kundernas egna förslag för förbättring av processen var bland annat: 
 
• Bättre guidning genom funktion och design av inredningsprodukterna. 
• Mer bemanning i studion och flera prover i visningslägenheten. 
• Mer flexibilitet och att man kan ändra produkter. 
• Någon form av visualisering där man kan se produkter och material närmare verkligheten. 
• Det fanns alldeles för många val utan stora skillnader mellan dem. 
• Vi fick ingen förklaring om varför tillvalet var så mycket dyrare om originalvalet redan är 

bra. 
• Katalogen är dålig och man kan inte förställa sig hur produkterna ser ut från katalogen. 
• Studion är bra men man glömmer bort hur produkterna ser ut. 
• Studion är bra om man kunde åka dit många gånger men det är väldigt tidskrävande. 
• Det var svårt att se färgerna på väggen så jag vågade inte beställa färg eftersom jag var 

rädd för att det ska bli för mörk. 
• Utbudet är dåligt. 
• Vissa produkter var slut i studion, så man kunde inte se hur de såg ut där. 
• Det var svårt att förställa sig hur kombinationer av kakel och bänkskiva kommer att se ut. 
• Det blir snabbt försent att ändra valen. 
• Det var dyrt att göra tillval. 
 
Förslaget med att kunna ha möjligheter av användning av VR och AR i studion var inte 
intressant enligt flera personer eftersom man måste åka till studion ändå. 
 
Mobilt VR, då man kan använda glasögonen hemma, var omtyckt av alla men nästan alla 
personer ville ändå ha rådgivning och guidning genom allt med hjälp av en 
inredningsansvarig och tyckte inte att det var bra att göra sin beställning själv digitalt utan vill 
hellre att inredningsansvarig ska göra detta under ett privat möte. 
 
Alla kunder tyckte att det bästa förslaget var en 360 graders bild på dataskärm med en meny 
av bytbara inredningsval.  

5.5 JM:s digitalansvarige 

Enligt Jon Öhman, digitalansvarig och marknadsprojektledare på JM, så är inga stora 
kostsamma förändringar rimligt i dagens läge då JM inte har några svårigheter att sälja sina 
bostäder idag eftersom marknaden är så pass gynnsam. Däremot är en utökning av VR-
framtagna typlägenheter, som redan har gjorts, ett bra steg för att positionera sig för 
eventuella framtida utmaningar i branschen. 
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Angående förändringar i försäljning av inredningsprodukter tycker han att om kunderna på 
något sätt kunde göra sina val hemma digitalt och skicka dem direkt till inredningsansvariga 
hade det sparat mycket tid för inredningsansvariga. Både VR- och AR-lösningar kostar 
mycket att uppföra men att lägga in en bytbar meny av inredningsprodukter i den befintliga 
360 graders bilder av lägenheter, som ger möjlighet till kunderna att göra sina val hemma från 
JM:s hemsida, är ett tänkbart steg. Fokusen ska vara på att det blir mer fungerande och enkelt 
för kunderna. 
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6 Resultat 

VR är en teknik som har möjlighet att hjälpa säljare runt om i världen i sitt dagliga arbete att 
bygga bättre kundrelationer och att sälja produkter mer effektiv. Trenden går mot att sälja en 
kund värde eller erfarenhet snarare än en produkt. Detta kan jämföras med att köpa en stol. 
Dagens företag säljer inte stolar, de säljer en sittplats. Detta hjälper kunden att känna det 
värde de får från produkten snarare än att bara köpa en produkt (Sjöström, 2015). 
 
Den största svårigheten enligt samtliga av JM:s inredningsansvariga i försäljningsprocessen är 
att leverera information till kunden. Att ge all nödvändig information i processen, från olika 
viktiga tidpunkter till hur bostaden och de valda produkterna kommer att se ut i verkligheten 
på ett korrekt, exakt och tydlig sätt, är en utmaning. Inredningsansvariga försöker alltid att 
vara väldigt tydliga med all information men det kan ändå vara så att kunden glömmer bort, 
missförstår eller inte lägger någon vikt vid informationen. Detta kan skapa problem. 
 
Problemet kan delvis lösas med hjälp av VR och det är då kunden kan se inredningsvalen mer 
verklighetsnära. Enligt inredningsansvariga har det hänt flera gånger när kunden var missnöjd 
med valen att de hade en annan förväntansbild. Exempelvis produkter som endast väljs från 
katalogen visar inte den rättvisa färgen eller mönstret. Dessa produkter finns oftast i studion 
men även där kan det vara stor skillnad att se färg och mönster i ett kakel i bara 100 
kvadratcentimeters storlek och förställa sig detta i hela köket i kombination med en bänkskiva 
som också visas i lika liten skala. 
 
Samma information ska levereras till byggarbetarna noggrant vilket också är en utmaning. 
Den utmaningen kan också lösas med hjälp av VR där byggarna också får tillgång till VR-
glasögon och kan se kundens beställning mer verklighetsnära. 
 
Enligt förslag från JM:s inredningsansvariga för förbättring av processen skulle införandet av 
ett verktyg som gör att kunden bättre kan visualisera lösningen vara hjälpsamt, där de kan 
uppfatta miljön i sin lägenhet och uppleva en känsla av att vara där. Detta kan uppnås med 
hjälp av VR. Mobilt VR anses vara mest lämpligt för JM då kunderna kan göra sina val 
hemifrån och därmed spara tid för de inredningsansvariga. Samtidigt föredrog nästan alla 
kunder att ha ett fysiskt omfattande mötet där de går genom alla val tillsammans med den 
inredningsansvarige där de kan få rådgivning och guidning under valprocessen. Om 
kundernas behov ska tillgodoses så kommer därmed inte VR att underlätta särskilt mycket för 
de inredningsansvariga. 
 
Ett annat perspektiv som de inredningsansvariga tar upp är att tekniken ska vara enkel för alla 
kunder och när förslaget om 360 graders bild på dataskärm tas upp stämmer alla in i att detta 
alternativ är det bästa idag. 
 
Från kundernas perspektiv finns också svårigheter i processen. En av de största svårigheterna 
är att förställa sig hur kombinationer av olika material, till exempel kakel och bänkskiva, 
kommer att se ut i verkligheten. Flera kunder skulle egentligen välja mer färg på bland annat 
väggarna men eftersom det inte vara möjligt att se hur det kommer att bli i verkligheten vill de 
inte ta några risker och därför blir valet oftast mer neutralt, såsom vit färg. Då de ser den 
färdiga bostaden kanske de inser att ljuset är bra och de kunde absolut ha vågat sig på andra 
färger. Med hjälp av VR-tekniken kan man se ljuset i lägenheten från olika vinklar och under 
olika tider på dygnet. Så detta problem kan också lösas.  
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Flera kunder påpekade att de flesta produkterna finns i studion och originalvalet i 
visningslägenheten men det är tidskrävande för kunden att åka dit, samt att man lätt kan 
glömma bort dem om man är där bara en eller två gånger. Kunderna vill ju designa 
lägenheten, köpa möbler och planera inredningen och då kommer man inte ihåg hur det man 
valde såg ut med att bara ha varit i studion någon gång. 
 
Med tillgång till mobilt VR under hela processen kan kunderna så många gånger de vill gå in i 
sin lägenhet och se sina val. Just av denna anledning föredrar alla kunder mobilt VR över 
stationär VR i studio. Kunderna påpekar bland annat att det kan vara häftigt, och kanske bra 
att ha möjlighet till VR i studion men det löser inte problemet om man ändå måste åka dit. 
 
Ett annat problem var att visa produkter var slut och saknades i studion. Detta gäller inte för 
utbudet i VR. Även om alla kunder tyckte om idén med mobil VR föredrog de flesta 360 
graders bild på dataskärm med en meny av bytbara inredningsval. 
 
Även JM:s digitalansvarige förespråkar 360 graders bild på dataskärm som den mest rimliga 
lösningen idag för JM. Anledningen till detta är mest av ekonomiska skäl. Det är inte lönsamt 
för JM i dagens läge att göra någon kostsam förändring i försäljningsprocessen då marknaden 
ändå fungerar så pass bra idag. Företaget Diakrit var av samma uppfattning. Wec360 AB var 
dock av annan uppfattning och förespråkade VR som en relevant lösning idag i 
försäljningsprocessen. 
 
SEB och Stena Fastigheter har fått bra feedback från sina kunder vad gäller användingen av 
VR. Detta gäller dock främst visningen av lägenheter, och inte vid inredningsval. 
 
Resultaten i denna rapport tyder på att även om VR-teknik kan bidra till flera 
problemlösningar i inredningsvalprocessen för både JM:s kunder och JM:s 
inredningsansvariga så är denna teknik inte aktuell för JM idag. På grund av den redan goda 
fastighetsmarknaden och den kostsamma processen av framtagning av VR-tekniken är denna 
teknik inte lämplig för JM. Idag har JM över hundra produkter att välja emellan och att ta 
fram dem i VR innebär stora kostnader. Även om JM kommer att använda sig av VR i 
framtiden så kommer det att kräva ett begränsat urval av valmöjligheter för att hålla nere 
kostnaderna. 
 
VR får ändå anses ge möjlighet till förbättring av inredningsvalprocessen och det finns en klar 
utvecklingspotential. JM har redan tagit fram 360 graders bilder på dataskärm från lägenheter 
i flera projekt. Nästa steg skulle kunna vara att skapa en meny av vissa bytbara 
inredningsprodukter för dessa 360 graders bilder. Med detta kan kunderna både se sin 
framtida lägenhet i 3D, med alla detaljer inom färg, ljus och storlek, och dessutom välja olika 
inredningsprodukter och se hur de kommer att se ut i verkligheten. Denna lösning innebär 
inga stora kostnader för JM, kunden har tillgång till detta hemma och framförallt är det enkelt 
och bekvämt för alla kunder som vill se valen mer verklighetsnära. 
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7 Slutsats 

Problemformuleringen som har styrt denna studie är hur VR kan bidra till en optimering av 
försäljningsprocessen av inredningsprodukter för JM. 
 
Denna rapport har kartlagt de svårigheter som finns i processen idag från både JM:s 
inredningsansvariga och kundernas perspektiv genom intervjuer och undersökt om VR kan 
reda ut dessa svårigheter. 
 
Resultatet från litteraturstudie, tidigare undersökningar, intervjuer med experter, 
inredningsansvariga och kunder tyder på att användning av VR-teknik för inredningsval ger 
en stor potential för utveckling av försäljningsprocessen. Däremot visar undersökningen att 
användning av VR-teknik inte är det lämpligaste alternativet för optimering av processen och 
därför inte är aktuellt i dagens läge. Anledningen till detta resultat beror i stort sätt på tre 
faktorer. 
 
Den första är att framtagning av VR-teknik för de omfattande inredningsval som JM idag har 
innebär stora kostnader för företaget. Den andra anledningen är att fastighetsmarknaden är så 
pass bra idag så att inga kostsamma förändringar är rimligt för JM för tillfället. Den sista, och 
viktigaste anledningen är att användningen av VR-teknik inte passar alla JM:s kunder. Fokus i 
denna undersökning har varit en förbättrad process för alla JM:s kunder och VR kan inte 
uppfylla detta då framförallt de äldre kunderna kan ha svårare för att ta till sig tekniken. 
 
Under rapportens gång skapades ett annat förslag som visade sig vara mest tänkbart för både 
JM:s kunder och inredningsansvariga. Förslaget är framtagning av bytbara inredningsval i en 
meny på befintliga 360 graders bilder av lägenheterna där kunden kan göra sina val hemma 
vid dataskärmen. Resultat från intervjuer visar att till och med de yngre kunderna också 
föredrar detta förslag framför användning av VR-glasögon. 
 
Slutsatsen i denna rapport gäller i dagens läge. Frågan är dock inte om, utan när VR kommer 
att kunna vara aktuellt för val av inredningsprodukter. Detta får framtiden utvisa. 
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Appendix 

Frågor till JM:s kunder 
 
Frågeformulär – faktauppgifter 
 

Köpare 1 
 

Ev. köpare 2 

1. Kön  
□ Kvinna 
□ Man 

 

□ Kvinna 
□ Man 

2. Ålder  
□ < 30 år 
□ 30-40 år 
□ 40-50 år 
□ 50-60 år 
□ > 60 år 

 

□ < 30 år 
□ 30-40 år 
□ 40-50 år 
□ 50-60 år 
□ > 60 år 

  
3. Bostadens slutpris? 
4. Vilka val gjorde du? Original som är kostnadsfria eller gjorde du tillval? 
5. Vad kostade tillvalet? 
6. Vilka varor betalade du extra för? 
7. Vilka alternativ hade ni för att titta på inredningsprodukterna? 

- Katalog 
- Studio 
- Visningsbostad 

8. Hur lång tid tog att göra valen per alternativ ovan (fokus på inredningsval som kostade 
extra)? 
- Tiden att titta i katalogen? 
- Hur många gånger kom du till studion och hur lång tid spenderade du där? 
- Deltog du i något bostadsvisningsmöte? 

9. Är du nöjd med dina inredningsval idag? 
10. Vilka svårigheter hade du vid beslutsfattandet? 
11. Vad kunde ha underlättat för dig att göra bättre/snabbare val? 
12. Hade VR-glasögon hjälpt till att kunna fatta bättre beslut? Varför, varför inte? 
13. Vilken typ av VR föredrar du? Varför? 
14. Vad tycker du om en 360 graders bild av lägenheten på dataskärm med en meny av 

bytbara inredningsprodukter? 
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Frågor till JM:s inredningsansvariga: 
 

1- Beskriv inredningsvalprocessen från början till slut. 
2- Finns det fördelar med ett visst val (original/tillval) för JM? Vilket val iså fall och 

varför? 
3- Vad är den svåraste utmaningen i hela processen om målet är att göra kunden nöjd? 
4- Ditt eget förslag för förbättring av inredningsvalsprocessen. 
5- Har du någon erfarenhet av VR glassögon? Tycker du att det kan hjälpa och iså fall 

vilken typ av VR är lämpligast? 
6- Vad tycker du om att komplettera befintliga 360 graders bilder av lägenheten med en 

meny av bytbara inredningsval? 
7- Har du andra synpunkter kring processen? 

 
Frågor till Diakrit: 
 

1- Vilka visualiseringslösningar har ni gjort för JM hittills och är det något projekt ni gör 
för JM idag? 

2- Vad tycker du om användning av VR-teknik i inredningsvalen för JM? 
3- Vilken typ av VR-lösning är lämpligast för inredningsvalen och varför? 
4- Hur går den tekniska processen av framtagning av VR-teknik till? 
5- Vad är ditt eget förslag för utveckling av JM:s försäljningsprocess i inredningsval? 


