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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka det värde som uppfattas och vilka förväntningar som finns 

kring visualiseringsteknik vid marknadsföring av nybyggnationer och varför dessa 

förväntningar existerar. Ett samarbete mellan en mäklarfirma och en tjänsteleverantör där 

man använt sig av ett headset för att visualisera obyggda bostäder och ge användaren 

möjlighet att ta sig runt i bostaden har undersökts. Med hjälp av modern teknik har 

tjänsteleverantören skapat en virtuell värld, där användaren kan bilda en rumsuppfattning. 

Denna teknik har inte tidigare använts på detta sätt i Sverige och det var därför intressant att 

undersöka värdet av tekniken inom detta användningsområde. Detta gjordes genom att ta reda 

på varför man har valt att använda sig av tekniken, vilka förväntningar och förhoppningar 

som finns på tekniken och hur tekniken upplevs. Detta har undersökts genom intervjuer med 

bägge parter i samarbetet, samt direkta observationer, för att bilda en uppfattning om hur 

parterna tänker kring tekniken. Den data som genererats har varit kvalitativ och visar på att 

det finns skillnader i hur tekniken upplevs och uppfattas. Resultatet visar på att tekniken inte 

är redo för marknaden, men att det finns en upplevd användbarhet i framiden.  

 

Nyckelord: Visualiseringsteknik, Virtual Reality, Mäklarbranschen, Technology acceptance  
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1 Inledning 

 
Avsnittet inleds med en genomgång av bakgrunden som leder till uppsatsens 

problemformulering och syfte. Detta följs av en avgränsning, samt en genomgång av de 

kunskapsintressenter som berörs för att sedan avslutas med en disposition över arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Begreppet Virtual Reality, VR, innebär att man skapar en skenvärld, en overklig värld eller 

en illusion av en värld, en virtuell verklighet. Under de senaste decennierna har denna teknik 

förändrats och förbättrats och med hjälp av dagens teknik kan tredimensionella, 3D,  

skenvärldar genereras. I dessa världar kan människor utföra olika aktiviteter med hjälp av 

hårdvaruteknik. Med den datorteknik som finns idag är det möjligt att nyskapa, omskapa och 

agera i icke existerande miljöer; virtuella miljöer. (Ågren, 2010) Denna teknik används på 

olika sätt, men har under det senaste året introducerats på Sveriges bostadsmarknad som ett 

alternativ till en traditionell bostadsvisning (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015).  

 

Vanligtvis går intressenten innan införskaffande av färdigställd bostad på visning. Det 

innebär att intressenten får gå runt i ett bostadsobjekt för att få en uppfattning om hur det kan 

vara att bo där. Om bostadsobjektet är av intresse kan intressenten lägga ett bud på bostaden. 

När byggfirmor bygger nya projekt går det till på ett annat sätt och bostäderna säljs oftast 

innan de står färdiga. Köparen har i de flesta fall möjlighet att välja inredning i den nya 

bostaden i form av färg på väggar, köksluckor, vitvaror, golv etcetera, men har inte möjlighet 

att se resultatet av detta innan bostaden är färdigbyggd. För att ha möjlighet att se den nya 

bostaden innan eller efter köpet brukar det finnas ett visningsobjekt. Detta består oftast av en 

färdigbyggd bostad, eller en barrack, där intressenten kan gå runt. Detta är dock inte den 

specifika bostaden som intressenten köper eller ska bo i och inredningen är standardiserad, 

vilket gör att skillnaden mot verkligheten är stor. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Med VR ska man kunna bortse från detta problem och visa en byggnad som ännu inte står 

färdigbyggd. Detta innebär att köparen med hjälp av VR-teknik får bostaden visualiserad för 

sig. VR kan visas upp på datorskärmar, smartphones, papper etcetera, men tas ytterligare ett 

steg längre när den visas upp med hjälp av ett VR-headset (Boldarc, 2015). Ett VR-headset är 

ett par glasögon som bärs över huvudet och som visar användaren en datorgenererad miljö. 

Med hjälp av ett VR-headset tillåts interaktion med den virtuella miljön och med hjälp av 

sensorer placerade på VR-headsetet läses huvudets rörelser av. Användaren kan med hjälp av 

detta VR-headset orientera sig i och uppleva den virtuella verkligheten; sin framtida bostad. 

(Thierauf, 1995) I denna virtuella verklighet kommer intressenten kunna gå runt i bostaden 

innan den står färdig. I framtiden förväntas användaren kunna interagera med miljön och 

ändra färger på luckor, kakel, väggar och liknande. I Sverige har VR-teknik tidigare inte 
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använts inom mäklarbranschen, men under 2014 inleddes ett samarbete mellan mäklarfirman 

Widerlöv & Co
1
 och Boldarc

2
, företag som arbetar med visualisering av bland annat bostäder. 

Genom detta samarbete gavs Widerlöv & Co’s intressenter möjligheten att gå runt i 

planerade, virtuella, radhus med hjälp av ett VR-headset. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 

2015) Detta nya verktyg är vad som ligger till grund för denna uppsats. 

 

1.2 Problemformulering & kunskapsbehov 

 

VR-teknik har lanserats inom en etablerad bransch, där den inte tidigare använts i Sverige, 

mäklarbranschen. Hur VR-tekniken används, uppfattas och vilka värden som finns i och med 

användning av VR-teknik inom mäklarbranschen har tidigare inte utforskats. Denna uppsats 

syftar därför till att klargöra det värde som finns i tekniken inom mäklarbranschen, samt hur 

den kan komma att användas i framtiden. 

 

Då ny teknik introduceras skapas ett kunskapsbehov kring hur den kan bidra till värdet inom 

en viss bransch. För att teknikens framtid ska kunna förutspås och diskuteras krävs en 

förståelse för de problem som kan uppstå i samband med användning. 

 

Med utgång i teorier om motiverad handling och acceptans av teknik belyser uppsatsen hur 

tankar, förväntningar och åsikter kring VR-teknik och dess nya användningsområde har 

bildats. Genom att analysera dessa tankar, åsikter och förväntningar och jämföra dem med 

direkta observationer av hur tekniken upplevs besvarar denna uppsats följande 

forskningsfrågor: 

 

Vilket värde finns i användningen av visualiseringsteknik inom mäklarbranschen? 

 

Hur förväntas visualiseringsteknik användas inom mäklarbranschen i framtiden? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka VR-teknik inom en ny bransch för att få en större 

kunskap om hur den kan generera värde och hur den förväntas användas inom 

mäklarbranschen i framtiden. Detta genom att klargöra hur tekniken används idag, hur den 

har uppfattats och vilka förväntningar som finns. Genom att undersöka Widerlöv & Co’s och 

Boldarcs tidigare handlingar kan en uppfattning av deras perspektiv på tekniken bildas. 

Resultatet av denna undersökning jämförs sedan med de observationer som gjorts för att få en 

verklig bild av det värde och de förväntningar som finns.  

 

                                                
1
 http://www.widerlov.se/historia/ 

2
 http://boldarc.com/om-oss/ 
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Värde i denna uppsats syftar på det som intervjuobjekten anser att tekniken bidrar med inom 

mäklarbranschen. Detta kan innebära minskade utgifter, nya arbetssätt, kundnytta och 

marknadsfördelar.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

För att hålla sig inom den tidsram som föreligger arbetet har vissa avgränsningar gjorts. 

 

Uppsatsen undersöker endast hur VR-teknik har använts inom mäklarbranschen av Boldarc 

och Widerlöv & Co. Boldarc är det företag som utvecklar och tillhandahåller programvaran 

som ligger bakom VR-tekniken. Widerlöv & Co är den mäklarfirma som använt VR-tekniken 

för att genomföra en visning av planerade bostäder. Denna avgränsningen görs då det är 

första och hittills enda gången som detta genomförts i Sverige. Ovanstående företag är de 

enda som har bildat en uppfattning om VR-teknik inom mäklarbranschen och därför anses de 

vara experter på området. Deras arbete och uppfattning om detta nya användningsområde för 

VR-teknik är den kunskapsgrund vilken uppsatsanalysen bygger på. 

 

En avgränsning har gjorts till en nyckelperson på vardera företag. Detta för att utföra en 

kvalitativ studie och få en djupare och bredare förståelse kring deras åsikter och tankar kring 

värdet av VR-tekniken, samt hur den kan tänkas användas i framtiden. De nyckelpersoner 

som valts ut är ledande inom detta samarbete och de personer som anses ha mest kunskap 

inom området. Personer som utöver detta kan beröras av tekniken, exempelvis projektledare 

för de byggen som visas upp med tekniken, har inte intervjuats.  

 

Denna uppsats fördjupar sig inte i tekniken bakom VR, eller vilka användningsområden som 

finns för tekniken. Uppsatsen undersöker och analyserar endast användandet, samt värdet av 

VR som visningsverktyg för bostäder som inte står färdiga. 

 

Uppsatsen behandlar inte tekniska skillnader mellan olika producenter av VR-teknik. 

Uppsatsen kommer inte gå in på några för- eller nackdelar med de olika produkterna, utan 

avgränsar sig till den hårdvaruprodukt som Boldarc använt vid sina visningar; Occulus rift
3
.  

 

Den virtuella miljön, det som syns och beträds i VR, som Boldarc skapar byggs upp på ett 

underliggande ramverk, en så kallad spelmotor. Det finns olika spelmotorer med olika 

förutsättningar, men uppsatsen är ingen fördjupning i skillnaderna mellan dessa, utan 

kommer endast gå in kort på några grundläggande skillnader och specificera den spelmotor 

som Boldarc använder sig av. 

 

                                                
3
 https://www.oculus.com/ 
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1.5 Kunskapsintressenter 

 

Denna uppsats och dess resultat kommer att bidra till en större förståelse kring hur VR-teknik 

kan användas vid visning av nybyggnationer, bostäder som ännu inte står färdiga, och vilket 

värde som finns i denna användning. De intressenter som berörs av denna forskning är: 

 

● Arkitekter: som idag använder denna typ av teknik, eller kan tänkas använda den i 

framtiden. Det kan finna ett intresse i att veta hur användningen av tekniken uppfattas 

från andra perspektiv än just inom arkitektur. Då denna teknik kan möjliggöra ett 

enklare arbetssätt för arkitekter kan uppsatsen vara av intresse även för denna 

yrkesgrupp; för att få en bredare förståelse för funktioner och värde.  

● Mäklare: får en inblick i hur användningen av denna teknik fungerar under 

säljprocessen och vid visning av nybyggnationer, samt vad den ger för värde. Detta 

kan ge en grundkunskap i ett nytt säljverktyg som kan komma att bli intressant inom 

fastighetsförsäljning.  

● Andra studenter/forskare: kan genomföra vidare forskning inom detta ämnesområde. 

Dels för att få en bredare kunskapsbas inom området men också för att hitta 

outforskade områden och intresseväckande kunskapsluckor. 

● Visualiserare: kan genom att få en bredare förståelse i hur tekniken uppfattas och 

förväntas användas förstå sitt arbete ur ett annat perspektiv, vilket kan vara av 

intresse. 

 

1.6 Disposition 

 

Dispositionen som används i denna uppsats består av sex huvuddelar: inledning, 

forskningsansats och metod, teori, empiri, analys samt slutsats och diskussion. 

 

Forskningsansats och metod beskriver vilken forskningstyp som genomförts och vilka 

metoder som används för att samla in data, samt varför. Därefter i nästa avsnitt beskrivs de 

begrepp som rör de branscher som undersökts. I teoridelen beskrivs vilka teorier som använts 

vid analys av data. I Empiridelen presenteras den data som samlats in och därefter en analys 

av denna. Uppsatsen avslutas med en slutsats och diskussion för att knyta an till uppsatsens 

syfte och svara på frågeställningen.  
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2 Forskningsansats och metod 

 
Detta avsnitt beskriver de metodval som gjorts och hur arbetet genomförts med dessa 

metoder.  

 

2.1 Forskningsstrategi och metodval 

 

I denna uppsats kommer enbart kvalitativa metoder i form av intervju och observation att 

användas. En kvalitativ studie är att föredra då syftet är att få en djupare bild av hur tekniken 

uppfattas i detta sammanhang, dess värde och vilka förväntningar som finns. Med en 

kvalitativ studie uppnås djupare och bredare förståelse av ett mer nyanserat slag än vid 

kvantitativa studier som är av numeriskt slag. (Saunders et al., 2009)  

 

Intervjuer har gjorts för att få en djupare förståelse av de tankar, åsikter och förväntningar 

som finns kring tekniken ur Boldarc och Widerlöv & Co’s perspektiv. Observationer har 

gjorts för att testa hur tekniken fungerar och upplevs från intressentens perspektiv. Detta har 

sedan dokumenterats och analyserats för att besvara forskningsfrågan. På grund av den 

föreliggande tidsramen för arbetet har en begränsning gjorts till två intervjuer och två 

observationer. 

 

2.1.1 Undersökande forskningsstudie 

 

Uppsatsen är en undersökande forskningsstudie, vilket innebär att studien har sin grund i att 

utforska och undersöka ett område. Forskningsstudien besvarar och behandlar frågor som 

“Vad händer; för att hitta nya insikter; ställa frågor och ställa ett fenomen i ett nytt ljus”. 

(Robson, 2002, s59) De huvudsakliga insamlingsmetoderna vid en undersökande 

forskningsstudie är dokumentanalys, intervju med experter inom ett område samt intervju 

med fokusgrupper. Det är viktigt att vara anpassningsbar och öppen för förändring vid en 

undersökande forskningsstudie, då ny data kan dyka upp under datainsamlingen. Det är också 

vanligt att göra fallstudier i en undersökande forskningstudie. (Saunders et al., 2009) Den 

teknik som undersöks i denna studie har tidigare inte använts, på liknande sätt, i Sverige (T. 

Widerlöv, intervju, 15 april, 2015), vilket gör att grunden i denna uppsats är att utforska och 

undersöka ett område som ställts i nytt ljus. För att få en god inblick i detta nya område har 

en fallstudie genomförts där de personer som antas vara experter inom området har 

intervjuats.  

 

2.1.2 Fallstudie 

 

En fallstudie kan definieras som “en strategi för att genomföra forskning, vilken involverar 

en empirisk undersökning, av ett specifikt samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang 
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användandes av ett flertal källor för bevisning” (Robson, 2002, s 178). Denna strategi lämpar 

sig väl när en bredare förståelse av ett sammanhang eftersträvas. Vid en fallstudie lämpar sig 

ett antal olika insamlingsmetoder, exempelvis intervjuer, observationer och 

dokumentanalyser. Då en fallstudie kan användas för att få svar på frågor som; varför? vad? 

och hur?, lämpar sig denna strategi vid en undersökande forskningsstudie. (M. Saunder et. al, 

kap 5) För att få en bredare förståelse av hur denna teknik används och vilka förväntningar 

och tankar som finns kring detta nya användningssätt har ett specifikt fall studerats. 

Samarbetet mellan en mäklarfirma och det företag som tagit fram tekniken som använts har 

intervjuats och tekniken har i detta sammanhang även observerats. 

 

2.2 Val av litteratur 

 

Det finns ett huvudsakligt syfte med att genomföra en litteratursökning, att generera och 

förfina forskningsidéer(Saunders et al., 2009, s 58). Som Saunders (2009) förespråkar har en 

litteratursökning genomförts för att bilda en uppfattning av ämnet och forskningsfrågan, samt 

för att hjälpa till att genomföra en trovärdig studie. Att undersöka vilken forskning som finns 

inom ämnet idag är relevant för att bygga upp en kunskapsbas inom ämnet, men också för att 

kunna definiera begrepp och analysera den empiri som samlats in. Under litteratursökningen 

har bakgrunden till ämnet författats, tillsammans med de teorier och begrepp som använts vid 

analys av den data som samlats in. 

 

Viktiga sökbegrepp: Virtuell verklighet, visualiseringsteknik, teknologisk acceptans, 

motiverad handling 

Andra möjliga sökbegrepp: 3D-teknik, ny teknik, mäklarbransch 

 

2.2.1 Urvalskriterier 

 

För val av den litteratur som behandlats under denna studie togs ett antal urvalskriterier fram. 

Dessa kriterier användes för att finna den litteratur som är mest relevant för studien inom de 

ramar som existerar. De urvalskriterier som togs fram är: 

 

● De databaser som använts vid litteratursökningen är följande: 

Google, Google scholar, Uppsala universitets biblioteksdatabas samt DiVa. 

● Artiklar och forskning kring VR som publicerats innan 2005 används endast i 

bakgrund samt i ett jämförande syfte och ej som grund för antaganden och 

resonemang vid analys och slutsats. Detta då sammanhanget är nytt och kommer 

förändras med tiden.  

● Artiklar och forskning om motiverad handling och acceptans av ny teknik kommer 

endast användas om det är av välkänt och accepterat slag. Detta baseras på antalet 

gånger som studien citerats och använts i tidigare forskning.   
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● Litteratur, artiklar, uppsatser och forskning som används till grund för denna uppsats 

måste vara publicerade av en pålitlig källa. För att styrka autenticitet och kvalité på 

den litteratur som används har kontroller genomförts. Författarnas tidigare verk och 

antalet citationer har undersökts för att se till att studien baseras på riktiga grunder.  

 

2.3 Intervjuer 

 

Den metod som använts för att undersöka hur företagen ser på ämnet är intervjuer. Intervju är 

en generell term för ett flertal typer av intervjuer. Detta faktum är signifikant då valet av 

intervjutyp ska vara konsekvent med forskningsfrågan som undersöks. (Saunders et al., 2009, 

s 318) Utgångspunkten är att Boldarc och Widerlöv & Co är medvetna om den egna 

verksamheten och är experter i frågan. I denna studien har semi-strukturerade intervjuer 

genomförts, då det ger en bredare insyn i intervjuobjektens åsikter (Oates 2006, ss 186-188). 

 

2.3.1 Semi-strukturerad intervju 

 

Intervjuerna som genomförts har varit semi-strukturerade då förkunskap kring ämnet och de 

intervjuade företagens arbete varit begränsad, samt för att få en bredare insikt i 

intervjuobjektens åsikter. Semi-struktur innebär att intervjuerna kommer att täcka vissa 

områden och frågor, men att dessa kan variera från intervju till intervju (M. Saunders et al. 

s320). Detta för att varje intervju skall ges samma förutsättningar att bidra till data som 

kommer jämföras och användas vid analys, men också för att täcka existerande 

kunskapsluckor och få en bredare insyn i de undersökta företagen och deras åsikter (Oates 

2006, ss 186-188). Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att underlätta 

användningen av den information som genererats. De frågor som använts i intervjun har varit 

öppna frågor. Öppna frågor innebär att den som blir intervjuad har möjlighet att forma svaret 

mer efter eget tycke. I jämförelse med slutna frågor, ja eller nej, blir den intervjuade mer 

involverad i utförandet av intervjun, vilket i sin tur leder till mer kvalitativa svar (Wärneryd 

et al., 1993, s102). Detta är att föredra då intervjuobjektens tankar, åsikter och förväntningar 

är den datan som primärt används vid analys. Frågorna har kategoriserats enligt följande (se 

figur 2.1). 
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 Boldarc Widerlöv & Co 

Attityd & 

förväntningar: 

 

 

Bra för mäklarbranschen? 

 

Du nämnde att det är mycket 

mantimmar, varför tror du att 

Widerlöv ändå väljer att satsa på 

det här? 

Vad ser ni för värde i att använda den 

här tekniken? 

 

 Tror du att det kommer kunna 

användas till vanliga lägenheter 

också som inte är nybyggen? 

Användbarhet & 

värdeuppfattning: 

 

Vad har ni sett för resultat vid 

användning av VR på 

bostadsmarknaden? 

 

 Har ni fått någon feedback från 

kunder? 

 

 Har ni genomfört någon enkät för 

att undersöka detta? 

 

 

Har ni känt att denna satsning 

bidragit till något värde? 

 

 Hur gick premiärvisningen nu den 

9e maj när ni använde tekniken på 

riktiga bostäder och vad fick ni för 

reaktioner av kunderna som var där? 

 

 Har du provat tekniken själv och hur 

upplevde du den i så fall? 

Framtid: 

 

 

Hur vill ni använda er av er VR-

teknik i framtiden? 

 

Kommer ni att fortsätta satsa på 

Oculus rift och visning av 

obyggda byggnader? 

Tror du att det kommer kunna ersätta 

ett visningsobjekt? 

 

Är det något ni kommer satsa på om 

ni går vidare med det här arbetet? 

Problem: 

 

Vad ser du för svårigheter och 

problemområden för Boldarc vid 

utvecklandet av den här tjänsten? 

 

Varför tror du att andra mäklarfirmor 

inte gör den här satsningen?  

Figur 2.1 
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2.4 Direkt observation 

 
För att bilda en uppfattning om hur tekniken används, fungerar och upplevs har direkta 

observationer genomförts. Detta innebär att observationer av tekniken har gjorts direkt på 

plats för att undersöka och utvärdera VR-tekniken genom att testa den. Observationerna 

genomfördes med en närvarande expert från Boldarc för att svara på uppkommande frågor, 

samt introducera produkten. Vid samma tillfälle genomfördes två observationer utav vardera 

författare till denna uppsats. Detta för att fånga upp två olika perspektiv på tekniken, samt för 

att få en bredare förståelse av hur VR-tekniken kan uppfattas av den som använder den. 

Direkt observation är en användbar metod när direkt information behövs för att kunna bilda 

en riktig uppfattning om en produkt. (Taylor-Powell, 1996)  

 

Flera observationer för att se hur andra användare uppfattar tekniken har ej genomförts. Detta 

då de observationer som genomfördes tydligt visade på att tekniken upplevs på olika sätt, 

men att de problem som finns med tekniken fortfarande uppfattas. Det kan uppstå 

problematik med att genomföra endast två observationer, men informationen som utförda 

observationer bidrog till anses vara tillräcklig för att undersöka och besvara uppsatsens 

frågeställning. Denna problematik kommer att diskuteras efter att resultat har presenterats. 

 

2.5  Dataanalys & dokumentanalys 

 

Data har analyserats genom att jämföra vetenskapliga teorier med resultaten av insamlad 

data. Insamlad data har använts för att beskriva återkommande begrepp, samt för att besvara 

uppsatsens frågeställning.  

 

Data från intervjuerna har i efterhand kategoriserats för att underlätta den kvalitativa 

analysprocessen. Första steget är att utveckla dessa kategorier, för att sedan koppla stora delar 

av datan till sin respektive kategori. Kategorierna utvecklades utifrån den teori och empiri 

som samlats in under processens gång. Detta delar upp datan och gör den mer överskådlig. 

Rubrikerna för varje kategori är definierade för att enklast kunna identifiera de svar som är 

kopplade till uppsatsens frågeställning. Kategorierna kommer att utvecklas och påståendena 

testas, vilket gör att slutsatser kan dras (Saunders et al. ss 490-493). Frågorna i intervjun har 

kategoriserats på följande sätt: 

 

● Attityd och förväntningar 

● Användbarhet och värdeuppfattning 

● Framtid 

● Problem 

 

Dessa kategorier har använts för att identifiera hur intervjuobjekten ser på tekniken, vilka 

förväntningar, värden och problem som finns, samt vilka upplevelser de har av denna teknik i 

detta sammanhang. En variation av frågor ställdes i varje kategori och svaren på samtliga 
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frågor har kategoriserats till den kategori som passar bäst, oavsett vilken kategori frågan 

tillhörde. Detta då frågorna som ställts varit öppna frågor och svaren oftast passat i flera 

kategorier.  

 

De observationer som genomförts har utförts vid samma tillfälle, men av olika observatörer. 

Detta för att observatörer upplever saker olika och tänker inte alltid på samma sätt. Detta 

leder till att observatörerna fångar upp olika delar av upplevelsen och genom att sammanfoga 

dessa upplevelser kan en större uppfattning om tekniken bildas. Dessa observationer har 

använts för att kunna identifiera problem som intervjuobjekten inte identifierat och för att 

bilda en egen uppfattning om hur tekniken upplevs, fungerar, används och kan tänkas 

användas. Detta anses i denna uppsats intressant och relevant vid analys av intervjuobjektens 

uppfattningar, då dessa kan skiljas från observatörens uppfattning. Till grund för detta ligger 

ett flertal aspekter som perspektiv, inblandning i utveckling av tekniken, inställning, 

förväntningar etcetera. Observationerna kommer att framställas ur observatörens perspektiv 

och analyseras med hjälp av de modeller som presenteras i teorin. 

 

3 Begrepp 
 

Utvalda grundläggande begrepp förklaras och definieras i relation till uppsatsen i detta 

avsnitt. De begrepp som kommer användas är återkommande under utförda intervjuer, samt i 

tidigare vetenskapliga studier. Val av tidigare forskning kommer i första hand ske utifrån 

relevans och i andra hand utifrån antalet citationer inom forskningsområdet virtuell 

verklighet. En analys av tidigare studier kring dessa begrepp, samt definition av begreppen, 

kommer att genomföras för att bilda en uppfattning om vilka relevanta begrepp som finns, 

samt hur dessa skall tolkas för att bäst stödja uppsatsens syfte. Begreppen kommer användas 

som teoretisk ram vid författande av uppsats. 

 

3.1 Visualiseringsteknik 

 

Visualisering: se, att åskådliggöra med. Ordet har sitt ursprung i begreppet visuell; syn 

(Nationalencyklopedin, 2015). Visualisering är ett nyckelbegrepp i uppsatsen, då det är 

visualiseringsteknik som ligger till grund för det samarbete som analyseras. Med denna 

teknik kan man skapa virtuella objekt och 3D-världar, där man kan låta användaren interagera 

med tekniken. (Sala, 2012) Nedan beskrivs de begrepp inom visualiseringsteknik som 

används i mäklarbranschen. 

 

VR/Virtuell miljö: Förkortning av Virtual Reality (Virtuell Verklighet) även virtuell värld 

och virtuell miljö. VR innebär en datorgenererad skenvärld där användarna kan uppleva och 

agera. Användaren upplever sig helt nedsänkt i den virtuella världen. (Nationalencyklopedin, 

2015) I denna uppsats kommer begreppen VR och virtuell miljö att användas beroende på 

meningsuppbyggnad och syftning. VR-teknik kommer att användas som ett samlingsord för 
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Virtual Reality-teknik, medan virtuell miljö kommer att syfta på den datorgenererade 

skenvärld användaren befinner sig i. Exempel: med denna VR-teknik upplever användaren att 

denne befinner sig i en virtuell miljö.  

 

3D-teknik: För att ge betraktaren en illusion av att grafiken är tredimensionell och för att 

efterlikna människans normala synförmåga, ges grafiken en illusion av djup och avstånd. 

Detta uppnås genom att sammanfoga flera bilder från olika vinklar på samma motiv. 

(Nationalencyklopedin, 2015) 

 

Platt 3D-bild: Detta begrepp avser de bilder som är framställda med 3D-teknik och används i 

bland annat broschyrer vid visning av ett planerat objekt. 

 

VR-headset: Ett headset, stängda glasögon med sensorer, som visar användaren en virtuell 

miljö. En sensor i headsetet läser av huvudets rörelser och anpassar sig för att upprätthålla 

den visuella illusionen av att användaren befinner sig i den virtuella miljön. (Thierauf, 1995) 

 

Oculus Rift: Är ett av de VR-headset som finns på dagens marknad. Detta VR-headset låter 

användarna stiga in i spel och virtuella miljöer. Oculus Rift möjliggör för användaren att se 

360° runtomkring sig genom att vrida på huvudet. Varje huvudrörelse avläses i realtid och 

tillåter en naturlig upplevelse av den virtuella miljön som användaren befinner sig i. Denna 

miljö presenteras med 3D-teknik genom att unika bilder visas parallellt framför varje öga. 

(http://www.oculus.se)  

 

Script: Vid programmering av virtuella miljöer används script för att fördefiniera olika 

tänkbara scenarion. När användaren rör sig i den virtuella miljön skickas data till mjukvaran, 

för att exempelvis tala om var användaren befinner sig med hjälp av koordinater. Med denna 

teknik kan exempelvis en dörr som öppnas få ett knarrande ljud eller en grafisk effekt. Detta 

ger användaren en förhöjd upplevelse genom att ge miljön mera liv och möjliggör för 

användaren att interagera med den virtuella omgivningen. (Unity Manual, 2015)  

 

Spelmotor: Spelmotor i denna uppsats avser det ramverk vilken Boldarc bygger upp en 

Virtuell miljö inom. För att förtydliga; spelmotorn är den grundläggande datorkod som bland 

annat genererar den visuella grafiken. Det finns andra metoder för att genomföra detta, men 

enligt Gustafsson (2015) ligger industrin för spelmotorer före andra konkurrerande lösningar. 

(M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

3.2 Mäklarbranschen 
 

Mäklarbranschen syftar i denna uppsats på den bransch där mäklare säljer bostäder, både 

nybyggda och gamla, till kunder. I detta avsnitt beskrivs uppsatsens begrepp som är tagna 

från mäklarbranschen. Begreppen är delvis tagna och definierade utifrån den intervju som 

genomförts med mäklare tillika VD Tomas Widerlöv från Widerlöv & Co.   
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Nybyggnad/nybyggnationer: Uppförandet av en ny byggnad eller förflyttning av en tidigare 

uppförd byggnad till en ny plats (SFS 2010:900). Dessa byggnader brukar bestå av flera 

lägenheter av liknande slag.  

 

Visningsobjekt/Visningsbod: En barrack eller färdig lägenhet som är fixad för att se ut 

ungefär som den lägenhet som ska byggas. I detta visningsobjekt får kunder träffa mäklare 

och titta på sin eventuella framtida bostad. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Mäklare: Den person som ansvarar för försäljning av ett bostadsobjekt och medlar mellan 

säljare och köpare av bostaden.  

 

Byggherre: ”Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten” (SFS 2010:900). Detta är den person som har ansvar för 

nybyggnationsprojekt.    

 

4. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som använts vid analys av empirisk data. Detta syftar till 

att tydliggöra vilken teoretisk grund som finns, samt vilka antaganden som gjorts. 

 

4.1 Theory of Reasoned Action 

 

Theory of Reasoned Action (TRA), teori om motiverad handling, är en konceptuell teori om 

hur en individs avsikter kan användas för att förutspå handlingar. Teorin introducerades år 

1989 av Fred Davis. Dessa avsikter driver individen till handling genom egen attityd och 

föreställning. TRA har tre grundläggande komponenter: beteendeavsikt (handling med 

intention), attityd och subjektiv norm. Kombinationen av attityd och subjektiv norm leder till 

individens beteendeavsikt, i detta fall användandet av ny teknik. Attityden styrs av individens 

föreställning och uppfattade värde av att använda denna nya teknik. Subjektiv norm innebär 

styrande (allmänt vedertagna) föreställningar kring ny teknik och huruvida man ska använda 

den eller inte. (Kessler. H, ss 865-867)  
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Figur 3.1 Modell för TRA 

 

Genom att applicera denna modell (figur 3.1) på en handling (F), i detta fall användandet av 

VR-teknik i mäklarbranschen, kan ett beteende och dess intentioner (E) analyseras med 

bakomliggande faktorer (A-D). Det underlättar för en analys av de åsikter, förväntningar och 

upplevelser som intervjuobjekten har av VR-tekniken. (Kessler. H) 

 

4.2 Technology Acceptance Model 
 

Technology Acceptance Model (TAM), teknisk acceptansmodell, är baserad på Fred D. 

Davis (1989) teori om hur användare accepterar och använder teknik. TAM är en utbyggnad 

av TRA och har applicerats på en bred variation av organisatoriska och nationella 

sammanhang, vilket tyder på att det är en accepterad och fungerande modell. TAM menar att 

användaren har två nyckeluppfattningar när de planerar att använda ny teknik: percieved 

usefulness (uppfattad användbarhet) och percieved ease-of-use (uppfattad enkelhet av 

användning). Dessa uppfattningar formas av externa och interna influenser, på både 

individuell och social nivå, som kultur, organisatorisk policy, normer etcetera. (Kessler. H, 

s829)   

 

Percieved usefullness: Den grad som användaren uppfattar att användningen av ett system 

höjer dennes prestation. (Kessler. H, s829) (Davis 1989, referens i Kessler) 

 

Perceived ease-of-use: Den grad som användaren uppfattar att användning av systemet sker 

fritt från fysisk och mental ansträngning. (Kessler. H, s829) (Davis 1989, referens i Kessler) 
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Fig 3.2 Modell för TAM 

 

Utifrån dessa uppfattningar bildar användaren en attityd mot användning (I). Användarnas 

intention att använda systemet påverkas av deras antaganden kring ökad prestation (G), utan 

fysisk eller mental ansträngning (H). Detta leder i sin tur till den faktiska användningen av 

systemet (J). (Kessler. H, s829) 

 

Somliga anser att det finns flera perspektiv som borde räknas in i teorin, exempelvis sociala 

influenser. Viswanath Venkatesh utvecklade TAM2 och tillsammans med Hillol Bala TAM3 

som är anpassade versioner av ursprungsmodellen. TAM har tillsammans med andra aspekter 

som kognitiv process legat till grund för utvecklandet av TAM2 och TAM3. Trots 

diskussionerna om vilka aspekter som borde tas med eller inte och vilka som har störst 

betydelse, har TAM visat sig vara en väl fungerande teori för att beskriva synen på tekniskt 

anpassande på individnivå. Den har inte varit lyckad inom andra områden, men då det är 

individer och dess tankar, åsikter och förhoppningar som ligger till grund för denna uppsats 

passar modellen och anses vara väl fungerande. (Kessler, 2013)  

 

TAM blir intressant i uppsatsen då användarnas förväntningar påverkar hur systemet 

används. Då uppsatsen syftar till att ta reda på vilka förväntningar, värden och uppfattningar 

de olika parterna har av systemet, kan en parallell dras till denna modell. Detta för att jämföra 

hur problem och värde påverkar framtida användning av VR-teknik inom mäklarbranschen. 
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5 Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras den data som tagits fram under denna studie. Den data som 

genererats från de intervjuer som genomförts kommer att presenteras selektivt, för att 

underlätta förståelsen av resultaten och för att endast diskutera den information som är 

relevant i denna uppsats. Transkribering av intervjuerna finns som bilaga. 

 

5.1 Boldarc 

 

Företaget Boldarc startade under hösten 2014. Boldarc, som står för bold architecture (vågad 

arkitektur), arbetar med att leverera visualiseringar inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Detta görs i form av scener som upplevs i realtid, vilket gör det möjligt att besöka bostäder, 

kontorslokaler och byggnader i en virtuell miljö samtidigt som egenskaper hos dessa objekt 

kan förändras. Boldarc visualiserar också parker, stadsbilder och landskap. De kan simulera 

allt från solljusets förändringar under dagen, till kundflöden i en galleria. (M. Gustafsson, 

intervju, 15 april, 2015) 

 

Boldarc har valts ut för en intervju, då de utvecklar och erbjuder den visualiseringstjänst som 

undersöks i denna uppsats. Intervjuobjektet från Boldarc är projektledare Mathias Gustafsson, 

MG. Den data som dokumenterats från intervjun är en summering av de svar som MG givit 

under intervjun och har kategoriserats utifrån följande kategorier; attityd & förväntningar, 

användbarhet & värdeuppfattning, framtid och problem.  

 

5.1.1 Attityd & förväntningar 

 

Visualisering är positivt för alla branscher där det finns objekt som kan visualiseras i syfte att 

underlätta sälj- eller designprocessen. Förmågan att kunna interagera med ett objekt som inte 

finns fysiskt öppnar dörrarna för helt nya arbetssätt. Möjligheten att kunna se interiören på ett 

objekt, exempelvis en lägenhet eller en bil, gör att fler beslut kan tas tidigare i 

utvecklingsprocessen. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

Genom att satsa på nya idéer visar Widerlöv & Co att de är öppna för nya arbetssätt. Att visa 

sig i framkant, vara först ut på marknaden, med tekniken är positivt. (M. Gustafsson, intervju, 

15 april, 2015) 

 

5.1.2 Användbarhet & värdeuppfattning 

 

Som intressent för ett bostadsobjekt erbjuder den här tjänsten möjligheten att se exakt hur 

bostaden ser ut. En verklig rumsuppfattning erbjuds, vilket inte går att uppnå med platta 3D-

bilder. Utöver den verkliga rumsuppfattningen erbjuds intressenten möjligheten att interagera 
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med den virtuella bostaden. Intressenten kan göra uppskattningar om storleken på olika rum, 

flytta på elektronik och modifiera icke bärande väggars position och tjocklek. Detta bidrar till 

att intressenten redan i ett tidigt skede kan planera designbeslut, som möblering och färgval, 

vilket för intressenten närmare ett köpbeslut. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

Ibland behöver mäklaren en eller flera 3D-bilder för att sälja en bostad. De måste då vända 

sig till en arkitekt eller en visualiserare som kan skapa dessa bilder. Den processen tar flera 

veckor att göra på en dator om den inte är speciellt byggd för att göra 3D-bilder. Ett alternativ 

finns och det är att betala för att använda en extern tjänst som kan rendera bilderna; rita upp i 

datormiljö. En sådan 3D-bild kommer då kosta upp emot 40 - 70.000 kronor. “...du lägger 

ner en 40-70 tusen på den där i alla fall hur du än vrider och vänder på det” (M. Gustafsson, 

intervju, 15 april, 2015). Med VR-tekniken kan mäklaren själv gå in i den virtuella bostaden 

och ta de bilder de vill ha. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

5.1.3 Framtid 

 

Marknaden för VR-teknik har expanderat hastigt sedan Occulus rifts ankomst. Den 

bakomliggande mjukvaran med tillhörande 3D-grafik tar nu stora kliv för att hinna med i 

utvecklingen. När VR sedan appliceras på denna teknik gör det att användarens upplevelse av 

den virtuella miljön blir verklighetstrogen, “...det gör då att med VR så känns det ju som att 

man står där”. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

Boldarc använder sig av spelmotorer utvecklade av Unreal, där sådan 3D-grafik är möjlig i 

deras senaste spelmotor, Unreal Engine 4
4
. Boldarc arbetar just nu med att implementera 

denna spelmotor, men i dagsläget använder sig Boldarc av en äldre spelmotor i Unity 4
5
 vid 

sina visningar för att skapa den virtuella miljön. Det är den äldre/nuvarande versionen med 

Unity 4 som observerats under den direkta observationen. Den stora skillnaden mellan dessa 

spelmotorer är hur ljus hanteras i grafiken. Med Unreal 4 hanteras grafiken precis som i 

verkligheten, med ljuspartiklar som studsar flera gånger innan de dör, vilket gör att grafiken 

blir nästan fotorealistisk “...det gör att hela scenen kan se så pass verklig ut att man kan tro 

att det är nästan fotorealistiskt”. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

5.1.4 Problem 

 

Utvecklingstiden för tjänsten är lång och kostsam. Det ligger många arbetstimmar bakom alla 

moment i utvecklingsprocessen. Arkitekten ska först rita huset i 3D för att sedan skicka 

bilden till Boldarcs utvecklare, där huset delas upp i flera delar. Delarna skall sedan arbetas in 

i spelmotorn, script ska kodas, texturer ska läggas till etcetera. Visualisering för en lägenhet 

                                                
4
 https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4 

5
 https://unity3d.com/unity/whats-new/unity-4.0 
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kostar omkring 140 - 200.000 kronor. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) 

 

Illamående vid användning av tjänsten är ett problem som oftast beror på brister i 

hårdvarutekniken. När den virtuella världen laggar (användaren upplever att bilden blinkar) 

kan ett illamående uppstå vilket kan förstöra upplevelsen. Vid ett tillfälle ledde detta till att 

Boldarcs praktikant avbröt efter en halv arbetsdag på grund av att ha använt tekniken en 

längre tid, “sen mådde han så illa efter halva dan att han fick åka hem”. (M. Gustafsson, 

intervju, 15 april, 2015) 

 

5.2 Widerlöv & Co 

 

Widerlöv & Co arbetar inom mäklarbranschen och förmedlar bostäder både inom 

andrahandsmarknaden, bostäder som tidigare bebotts, och nybyggnationer. Företaget 

startades 1995 av bröderna Widerlöv och har under sin historia varit först ut på marknaden 

med olika marknadsföringstekniker. Bland annat var den första mäklarfirman som hade 

hemsida och budgivning på internet. Under 2014 har de också blivit den första mäklarfirman 

att erbjuda virtuella bostadsvisningar med VR-glasögonen Oculus rift. (T. Widerlöv, intervju, 

15 april, 2015) 

 

Widerlöv & Co är det andra företaget som valts ut för intervju, då de använder sig av 

Boldarcs tjänster för att förmedla bostäder. Intervjuobjektet från Widerlöv & Co är företagets 

VD, Tomas Widerlöv, TW. Den data som dokumenterats från intervjun är en summering av 

de svar som TW givit under intervjun och har kategoriserats utifrån följande kategorier; 

attityd & förväntningar, användbarhet & värdeuppfattning, framtid och problem.  

 

5.2.1 Attityd & förväntningar 

 

Ur marknadssynpunkt finns det inga nackdelar med att ligga i framkant menar TW. Att vara 

först med den här tjänsten på bostadsmarknaden är av stor vikt för honom och han anser att 

det är viktigt att vara den som är först med ny teknik, då ingen minns den som kommer efter. 

“Ingen annan skulle hinna före, för tvåan kommer aldrig någon ihåg”. (T. Widerlöv, 

intervju, 15 april, 2015) 

 

TW’s teori är att om VR-tekniken inom mäklarbranschen växer och blir stor, kommer detta 

stärka Widerlöv & Co’s varumärke. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Att ligga i framkant med tekniken och att vara öppen för nya tillvägagångssätt har fördelar i 

de fall denna öppenhet för innovation eftersöks av byggherren. “Ja visa våra uppdragsgivare, 

alltså byggarna, att vi ligger i framkant...” (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015). Detta 

bidrar till att när en byggherre är ute efter att prova ny teknik, som i det här fallet är VR-

teknik, kommer de att förknippa Widerlöv & Co med detta. Det var Boldarc som vände sig 
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till Widerlöv & Co med idéen, vilket är ett tecken på att anseendet som innovativt företag ger 

effekt “...dom hörde av sig till oss för dom ville hitta en mäklare som gillar att ligga i 

framkant och testa ny teknik”. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

5.2.2 Användbarhet & värdeuppfattning 

 

Det direkta värdet för Widerlöv & Co med VR-tekniken är att intressenter erbjuds ett bättre 

beslutsunderlag och byggherrar vet vart de ska vända sig om de vill anställa en mäklarfirma 

som är för utveckling och nya tillvägagångssätt. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

En rumsuppfattning som inte går att skapa på något annat sätt erbjuds. Många intressenter 

som ska köpa bostad har svårt att själva visualisera hur bostaden kommer se ut när den är 

färdigbyggd. Med VR är det möjligt att kombinera ett synintryck av den färdigställda 

bostaden med det intressenten väljer att lägga till via den interaktiva miljön. Intressenten kan 

exempelvis flytta på väggar och möbler, måla om och byta stil på köksluckorna. Att kunna 

ställa in sin egen längd i den virtuella miljön är positivt för att exempelvis se hur högt 

handfatet sitter i relation till den egna längden. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Vid försäljning av bostäder används normalt 3D-bilder. Det är renderade bilder som syftar ge 

intressenter en bild av hur bostaden kommer se ut. I dagsläget är det arkitekterna som gör 

dessa bilder och en sådan bild kostar ungefär 10.000kr. Med VR är det möjligt att ta så 

många bilder man vill genom att ta fotografier i den virtuella miljön. Sedan skrivs 

fotografierna ut på fotopapper eller sparas på dator, vilket gör att prisbilden kan sänkas. (T. 

Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Intressenter som använt tekniken har tyckt att det är en häftig upplevelse och i media har 

Widerlöv & Co fått mycket utrymme hos bland andra Sveriges Radio
6
,
7
,
8
. (T. Widerlöv, 

intervju, 15 april, 2015) 

 

5.2.3 Framtid 

 

Om Widerlöv & Co fortsätter satsa på VR-tekniken ges möjligheten att i framtiden undvika 

resande för både mäklare och intressenter. Visningar kan hållas på distans på det lokala 

kontoret. Intressenter som planerar gå på fler än en visning på samma dag kan med enkelhet 

få en privat visning i samtliga objekt utan att resa längre än till Widerlöv & Co’s kontor. “I 

framtiden kanske man bjuder in dom och de får sitta i vår massagefåtölj och liksom ‘vad är 

det du vill titta på? vad är du intresserad av?’”. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

                                                
6
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=114&grupp=20331&artikel=6137786 

7
 http://omni.se/start/a16b7b9a-01b0-4961-b549-8d37ed0e31f4 

8
 http://www.idg.se/2.1085/1.620398/kolla-in-din-nya-lya-i-ett-par-oculus-rift--nu-ordnar-maklare-vr-

visning 
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Ifall en kund planerar att köpa bostad utomlands kan även denna visning göras på plats i 

Sverige innan intressenten reser dit. Samma gäller vid köp av en nybyggnation som inte står 

färdig. Tidigare har detta uppnåtts genom att sätta upp en så kallad visningsbod 

(visningsobjekt som kan bestå av en färdigbyggd bostad eller en barrack som inretts för att 

efterlikna intressentens planerade bostad), vilket är osmidigt, kostsamt och för långt ifrån 

verkligheten. VR kan ersätta visningsboden och lösa dessa problem. (T. Widerlöv, intervju, 

15 april, 2015) 

 

Vid framtida bostadsvisningar med VR-tekniken är det planerat att implementera en 

interaktiv funktion. Denna funktion skall göra det möjligt för intressenten att göra ändringar 

på färg, kakel etcetera direkt i den virtuella miljön. Detta kommer, enligt TW, lösa problemet 

med att vissa intressenter har svårt att visualisera den eventuella slutprodukten (bostaden vid 

inflyttning). (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

I framtiden kommer ljud kunna läggas till för att höja upplevelsen, vilket bland annat kan 

användas för att illustrera ljudet från närliggande vatten. Vid en tidigare testomgång har en 

luktmaskin använts för att simulera lukten av gräs, även denna funktion kan komma att 

användas i framtiden. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

5.2.4 Problem 

 

Att få med byggbolagen i utvecklingen kan vara problematiskt, då de är mycket försiktiga 

och vanligtvis inte villiga att testa senaste tekniken utan att andra gjort det först. “Jag 

försöker ju när jag träffar olika byggbolag att pitcha in det här, sen är ju många lite 

traditionella och kanske inte villiga att testa det senaste, utan några andra måste prova 

först…”.  (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

De som använder tekniken tycker ibland att upplevelsen är obehaglig och i vissa fall blir 

användaren även illamående. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Visningen med VR-teknik, som Widerlöv & Co genomförde den 9e April, resulterade inte i 

någon väsentlig ökning i bokningar. Det såg ut som de brukar göra med två bokningar efter 

genomförd visning. “Visningen vi hade med VR resulterade i två bokningar, vilket kunde 

uppnåtts även utan tekniken”. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

Tjänsten kostar för mycket för att användas på enstaka säljobjekt som på 

andrahandsmarknaden. För att sälja sin bostad med den här tekniken måste mäklararvodet 

nästan gångras med tre, vilket inte är hållbart. Därför är nybyggnationer det enda 

användningsområdet för tekniken idag. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

En risk med tekniken, ur mäklarnas perspektiv, kan vara att man rationaliserar bort mäklaren 

ur hela processen. Om VR-tekniken i framtiden utvecklas och börjar användas i större 
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utsträckning ser TW en risk i att mäklarnas arbete kan komma att ersättas helt av tekniken. 

(T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015) 

 

5.3 Direkt observation 

 

De två direkta observationerna som genomfördes vid samma tillfälle gav två skilda resultat. 

Den teknik som användes var VR-headsetet Oculus rift för att orientera sig i den genererade 

virtuella miljön. Miljön föreställde den bostad som marknadsfördes vid tillfället; ett radhus
9
. 

För att orientera sig i bostaden användes en handkontroll som ursprungligen används för tv-

spel, där man med hjälp av spakar gick runt i bostaden. Tekniken i Oculus rift möjliggör för 

miljön att anpassas efter huvudets rörelser. Hur tak, golv och väggar uppfattas påverkas av 

hur användaren rör sitt huvud. Observationerna är presenterade utifrån de egna perspektiven 

hos observatörerna. 

 

5.3.1 Observation 1 - Jesper Grossman 

 

Storleken på headsetet ställdes enkelt in med spännband på huvudet. Det satt bekvämt, men 

upplevdes otympligt. Observationen inleddes på framsidan av lägenheten. Härifrån kunde de 

andra intillliggande grannbostäderna längs hela gatan iakttas. För orientering i den virtuella 

miljön användes en handkontroll. En spak som manövrerades med vänster tumme användes 

för positionering framåt, bakåt och i sidled. För att rotera positionen gradvis användes en 

spak som manövrerades med höger tumme. Perspektivet i den virtuella miljön justerades efter 

huvudrörelser i den verkliga världen, vilket gjorde att miljön upplevdes mer verklig. Här 

upplevdes till en början ett illamående, vilket försvann väl inne i den virtuella bostaden. 

Grafiken och färgerna i bostaden upplevdes enkla, undermåliga, vilket gjorde att bostaden 

inte kändes lika verklig som miljön utanför. Färgerna var lite för serietecknade, för få 

nyanser, och liknade inte verkligheten tillräckligt mycket för att bostaden skulle upplevas 

realistisk. Att röra sig med handkontroll gjorde att upplevelsen kändes oäkta. Dessutom 

uppstod en obehagskänsla på grund av den visualiserade förflyttningen, trots stillastående i 

den verkliga världen. Bostaden upplevdes onormalt stor med högt i tak, då perspektivet 

skiljde sig från verkligheten. Perspektivet ur ögonhöjd i den virtuella världen skiljde sig från 

verkligheten. Detta hade kunnat undvikas genom att justera perspektivet, men observationen 

avbröts inte utan fortskred utan åtgärder. Direkt till höger fanns ett badrum med fönster ut 

mot framsidan. Utanför fönstret syntes utsidan med bostadens framsida av tomten, vilken var 

identiskt med vad som syntes tidigare från utsidan av bostaden. Detta stärkte känslan av att 

befinna sig i bostaden på riktigt. Det var möjligt att få en uppfattning om hur stor bostaden 

var och hur det är att röra sig i den. Det var möjligt att urskilja hur stora eller små de olika 

rummen var i jämförelse med varandra. Det var också möjligt att röra sig upp och ned för 

trapporna mellan våningarna, där bredden och lutningen på trappan kunde iakttas. Placering 

                                                
9
 http://www.hagarkitekter.se/projekt/kedjehus/ 
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av uttag för vatten och el i bostaden kunde också iakttas. På tredje våningen fanns en terrass 

med utsikt över baksidan av tomten. Detta upplevdes värdefullt då utsikten från bostaden har 

inverkan på ett eventuellt köpbeslut. Observationen avslutades på bostadens övre våning. 

Efter att ha kommit över den inledande “wow-känslan” av att befinna sig i en virtuell miljö 

för första gången, upplevdes den virtuella miljön och hur den presenterades ofärdig. Grafiken 

var långt ifrån att upplevas som verklig och metoden för att röra sig i miljön, med tv-

spelskontroll, kändes klumpig. Dock som bostadssökande med lång erfarenhet av tv-

spelskontroller, upplevdes visningen fortfarande värdefull. Detta framförallt för att kunna 

planera inför en eventuell inflytt, vilket stärkte beslutsunderlaget. 

 

5.3.2 Observation 2 - Belinda Kusoffsky 

 

Observation två genomfördes under en kortare period än observation ett. Den inleddes i 

samma rum som den första observationen avslutades i; vardagsrummet på tredje våningen. 

Headsetet ställdes in med hjälp av spännen för att anpassa passformen, men upplevdes trots 

detta otympligt och stort. När större eller hastigare rörelser genomfördes kunde headsetet 

hamna i felaktig position och var tvunget att rättas till.  

 

Miljön upplevdes anpassa sig efter huvudets rörelser, vilket skedde i realtid, samma sekund 

som huvudet flyttades. Detta bidrog till en verklig känsla av att befinna sig i bostaden. Till 

vänster om utgångspositionen låg en trappa ned till andra våningen och rakt fram ett fönster 

mot ett naturområde. På höger sida visualiseras ett möblerat vardagsrum med soffa, soffbord 

och TV. Brist på erfarenhet av att använda en tv-spelskontroll gjorde det svårt att gå runt i 

bostaden på ett följsamt och naturligt sätt. Orienteringen skedde med hjälp av två styrspakar. 

Med dessa valdes åt vilket håll förflyttningen skedde; framåt, bakåt och sidledes förflyttning 

sköttes med vänster tumme, medan höger tumme styrde rotationen. Rörelserna upplevdes 

som onaturliga. Upplevelsen försämrades på grund av detta, då rörelserna i den virtuella 

världen blev hackiga och osmidiga. Det blev svårt att orientera sig i bostaden på det sätt som 

önskades; smidigt och naturligt. Grafiken i bostaden var inte bra, vilket ledde till att de objekt 

som visualiseras, som soffa och träd, var oskarpa och pixlar (de färgblock som 

visualiseringen är uppbyggd av) kunde urskiljas. På grund av detta såg möblerna inte verkliga 

ut, utan upplevdes som datorgenererade. En onaturlig känsla upplevdes av att stå fysiskt stilla 

på en och samma plats och samtidigt mentalt uppleva rörelser och orientering i en virtuell 

miljö. Detta ledde till något som liknade åksjuka. Benen ville gå i den takt och den riktning 

som visades upp framför ögonen vilket ledde till en instabil känsla. Denna känsla ledde till ett 

obehag och ett illamående som bidrog till att observationen avslutades. Trots denna känsla 

och den sämre grafiken var det en rolig upplevelse att orientera sig i en virtuell värld och en 

rumsuppfattning som inte framgick på det platta 3D-bilderna kunde bildas.   

 



22 
 

6 Analys 

 
I detta avsnitt görs en analys av den empiri som samlats in. Analysen utförs genom att 

analysera varje kategori som använts (intervju, attityd & förväntningar, användbarhet & 

värdeuppfattning, framtid och problem), var för sig och sedan sammanfattas detta.  

 

6.1 Attityd & förväntningar 

 

Den attityd som företagen, Boldarc samt Widerlöv & Co, har gentemot VR är överlag positiv, 

men utspelas på olika sätt. Boldarc menar att tekniken är bra för alla branscher som har 

objekt som kan visualiseras. De tror starkt på att tekniken kan underlätta både sälj- och 

designprocessen hos olika företag, samt ändra arbetsprocesser och underlätta för tidiga beslut 

i utvecklingsprocesser. Widerlöv & Co menar att det viktigaste med deras användning av 

denna teknik är att ligga i framkant. De vill säga att vara först ut på marknaden med nya 

tekniker detta med förhoppningen om att VR-teknik blir stort och kan stärka deras 

varumärke. Gemensamt med båda dessa företag och deras attityd och förväntningar kring 

tekniken är att de vill uppfattas innovativa och öppna för ny teknik. Boldarc gör detta genom 

att utveckla, förmedla och satsa på VR-teknik i nya sammanhang och Widerlöv & Co genom 

att vara först ut på marknaden med att erbjuda sina kunder en virtuell bostadsvisning. 

 

Enligt modellen TRA påverkar både föreställningar & värderingar, samt attityd, den 

beteendeavsikt som sedan leder till en handling. Genom att applicera denna modell på 

Widerlöv & Co’s tidigare strategier, kan en större förståelse av Widerlöv & Co’s attityd och 

förväntningar antas. Eftersom intervjuobjektet TW är VD på Widerlöv & Co, antas företagets 

handlingar och värderingar representeras av TW. Det är därför som företagets historik, samt 

intervjun med TW analyserats. De handlingar som Widerlöv & Co visat upp under sina 

verksamma år visar att de vill vara först ut på marknaden med ny teknik. De var bland annat 

den första mäklarfirman som hade en hemsida i Sverige och den första mäklarfirman som 

använde sig av budgivning på internet (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015). Denna historia 

visar på att företagets föreställningar & värderingar och attityd till ny teknik är positiv. De 

förväntar sig att företaget stärker sitt varumärke genom att ligga i framkant när det gäller ny 

teknik, i detta fall VR-tekniken, och värderar därför detta. TW har tidigare upplevt att det har 

varit positivt att vara först ut på marknaden. Vid införskaffandet av en hemsida och nya 

funktioner på denna, som idag är väletablerade inom mäklarbranschen, har de en positiv 

attityd till ny teknik. Företagets beteendeavsikt ligger i att fortsätta vara först ut på 

marknaden med ny teknik och visa både bostadsköpare, byggherrar och konkurrenter att de  

är öppna för ny teknik. Handlingen (i detta fall att använda VR-teknik till bostadsvisningar) 

påverkas av deras tidigare erfarenheter och strategier. Den ligger i linje med deras beslut att 

vara först ut på marknaden i Sverige med att använda VR-tekniken på detta sätt. 
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Eftersom Boldarc är ett nytt företag som varit verksamma under en kort tid (2014), är det 

svårt att analysera företagets handlingar utifrån dess historia. Då MG arbetar som 

projektledare för Boldarc kommer analysen av Boldarcs handlingar utgå från MG’s 

individuella handlingar och attityd, tillsammans med information från Boldarcs hemsida. Att 

MG’s attityd gentemot VR-teknik är övervägande positiv blir tydlig med följande citat:  

 

Ja det är bra för alla branscher som kan ha nytta av det. ...det här kommer bli en helt annan 

nisch på företagsverksamhet i världen tror jag i slutändan. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 

2015) 

 

MG’s tidigare handlingar kan noteras utifrån den data som finns tillgänglig från intervjun och 

visar på att MG tidigt provar nya, beprövade som oprövade, tekniker.  

 

Sedan Internet kom då var det ju in å söka varje dag efter vad som är nytt. Hela tiden vad är 

det för nya program, vad är det för nya grejer och vad kommer sedan. Vad händer i 

branschen, vad händer nu. Det kan jag sitta med på kvällarna det är liksom mitt 

fritidsintresse. Eller så hoppar jag in i nya program och lär mig de... (M. Gustafsson, 

intervju, 15 april, 2015)  

 

Det personliga intresset ligger i att branschen ska utvecklas.  

 

Helt plötsligt handlar det inte om girighet på samma sätt utan det handlar mer om att hjälpa 

branschen, hänger du med? Så att det är lite så jag ser det där. Jag tycker det är jättebra. 

(M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015)  

 

Boldarcs handlingar visar på att deras föreställningar & värderingar och attityd till ny teknik 

är positiv. Boldarcs framgång och utveckling är beroende och positivt påverkad av ny teknik 

och branschens framgång, vilket betyder att det finns positiva föreställningar och 

värdeuppfattningar angående detta. Att MG är öppen för och aktivt söker nya tekniker visar 

också på att det finns en stark positiv attityd till ny teknik. Boldarcs beteendeavsikt är att vara 

först ut på marknaden och att ta en pionjärsroll med nya användningsområden för VR-

tekniken. Att bygga hela sin verksamhet kring nya användningsområden för VR-tekniken 

visar ytterligare på Boldarcs positiva attityd och förväntningar. 

 

6.2 Användbarhet & värdeuppfattning 

 

MG menar att användbarheten och värdet delvis ligger i att de kan erbjuda en tjänst som 

visualiserar exakt hur en bostad ser ut. Han menar att man får en verklig uppfattning av hur 

rummen ser ut, till skillnad från när man använder sig av platta 3D-bilder. Detta är ungefär 

samma uppfattning som TW har. Han menar på att kunder erbjuds en rumsuppfattning som 

inte går att skapa på något annat sätt. MG nämner också värdet och användbarheten i att en 

mäklare kan ta platta 3D-bilder direkt i den virtuella miljön. Det sparar mäklaren både tid och 
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pengar då en platt 3D-bild kan kosta upp emot 70.000 kronor. TW finner utöver detta ett stort 

värde i att vara i framkant med ny teknik och att deras kunder får ett bättre beslutsunderlag 

när de vill anställa en mäklarfirma. Widerlöv & Co har fått mycket uppmärksamhet i media 

genom detta samarbete, vilket bidrar till ytterligare värde för TW.  

 

Om man ser till figur 3.2, TAM, så ser båda parterna, MG och TW, användbarhet med VR-

teknik. Deras syn på tekniken är att den har stor användbarhet inom mäklarbranschen, främst 

då kunder kan bilda en rumsuppfattning som inte går att göra på något annat sätt, men också 

då tid och pengar kan sparas när man vill framställa platta 3D-bilder på en bostad. Utöver 

dessa värden finner TW också att i just det här samarbetet har Widerlöv & Co haft möjlighet 

att vara först ut på marknaden, vilket är i linje med deras föreställningar och värderingar. Det 

bidrar ytterligare till marknadsföring av företaget, då de fått mycket uppmärksamhet i media, 

vilket är värdefullt för TW. En direkt parallell kan dras till TAM, då både TW och MG 

uppfattar att VR-teknik är användbart. De har en positiv inställning till användning av 

systemet och använder systemet. Uppfattad enkelhet av användning är något som varken TW 

eller MG tar upp. Enligt TAM modellen hade de dock inte använt systemet om de uppfattade 

det som krångligt och svårt att använda.  

 

Den uppfattning om användbarhet och värde som TW och MG har delas inte helt med 

användarna, utifrån de två observationer som genomförts. Den främsta uppfattade 

användbarheten, som märktes under observationerna, var den rumsuppfattning som kunde 

bildas. Jesper Grossman, JG, menar att möjligheten att se hur de olika rummen förhåller sig 

till varandra är värdefullt och användbart vid planering av inflyttning. Utöver detta upplevdes 

orienteringen i bostaden på varierande sätt. Belinda Kusoffsky, BK, menar att sensorerna på 

VR-headsetet gjorde att visualiseringen som presenterades följde huvudets rörelser naturligt, 

medan den kontroll som användes vid orientering bidrog till onaturliga och hackiga rörelser i 

den virtuella miljön. JG menar att detta inte är ett stort problem troligtvis tack vare större 

vana av att använda en tv-spelskontroll, men ansåg att metoden ändå kändes klumpig. BK 

upplevde också ett illamående och en känsla av åksjuka under observationen, vilket ledde till 

att observationen avslutades. Denna känsla märkte också JG av, men tyckte att den försvann 

efter ett tag. Dessa känslor leder till en försämrad användbarhet och enkelhet att använda VR-

tekniken, då man inte kan använda den under en längre period om påföljden blir ett upplevt 

illamående. MG nämner detta i sin intervju när han går igenom de problem som finns med 

användningen idag. Den uppfattade användbarheten av VR-tekniken är just den 

rumsuppfattning som bildas av att befinna sig i den virtuella miljön. Den sämre grafiken och 

orienteringsverktyg, tv-spelskontroll, som finns idag bidrar till att den uppfattade 

användbarheten inte enbart är positiv. Den tv-spelskontroll som användes vid observationen 

kan ses som ett hinder då ovana spelar in. Detta bidrar till att den uppfattade enkelheten av 

användning inte blir positiv utan snarare uppfattas som svår för vissa.           

 

Sammanfattningsvis tyder den data som tagits fram på att uppfattningen om användbarhet, 

särskilt uppfattningen om enkelheten att använda VR-tekniken, skiljer sig från person till 
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person. Skillnaderna i attityd, föreställningar och värderingar mellan observatörerna och 

företagen antas vara anledningen till att olika uppfattningar bildas. De problem och hinder 

som uppfattades vid observationerna; brist i grafik, illamående och svårighet att använda 

orienteringsverktyget, delas inte lika kritiskt av de intervjuade. Att uppfattningarna är olika 

beror troligtvis på att de har en grundläggande positiv attityd gentemot användandet av VR-

teknik inom mäklarbranschen. Den kundnytta och det värde som finns i tekniken minskar på 

grund av illamående och svårighet att använda tekniken. De observationer som genomförts 

visar på att det tydligaste värdet med tekniken är den rumsuppfattning som kan bildas, men 

om detta är tillräckligt för att tekniken skall vara utav värde för mäklarbranschen kan 

diskuteras.    

 

6.3 Framtid 
 

Boldarc arbetar i dagsläget med att förnya sin VR-teknik genom att implementera en nyare 

spelmotor/grafikmotor. Den nya spelmotorn blev nyligen lanserad av företaget Epic och är 

den senaste utgåvan av spelmotorer i Unrealserien; Unreal 4. Enligt MG kommer detta leda 

till att den virtuella miljön blir mer verklighetstrogen. (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 

2015)  

 

Under båda observationerna uppfattades den nuvarande grafiken som långt från 

verklighetstrogen. Det blir en fråga om huruvida grafiken påverkar en intressents 

beslutsunderlag eller inte. Då det, trots grafiken, var enkelt att få en klar rumsuppfattning 

under de direkta observationerna, kommer kanske inte denna aspekten påverkas märkbart av 

den kommande förnyelsen i Unreal 4. Grafikens uppgift blir istället att förhöja upplevelsen, 

vilket bidrar till att intressenten har lättare för att visualisera den virtuella miljön som en 

tänkbar bostad och mindre som en “häftig grej” vid sidan av. “Det kommer ju leda till att de 

kommer närmre verkligheten.”(M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015) Upplevelsen kommer 

med största sannolikhet, sett till de skillnader som föreligger mellan den gamla och den nya 

spelmotorn
10

, påverkas positivt av denna förnyelse vilket gör att den uppfattade 

användbarheten kan öka. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015)  

 

Tomas Widerlövs visioner om framtiden för motivation till användning av VR-teknik handlar 

om enkelheten och den service VR kan bidra med. Då VR-tekniken erbjuder möjligheten att 

genomföra flera visningar av olika bostadsobjekt i egna lokaler, kan resor för både mäklare 

och intressenter undvikas. Detta gör att den uppfattade enkelheten av användning kommer att 

öka. Tillsammans med implementationen av interaktivitet kommer detta bidra till en ökad 

uppfattning av användbarhet för VR-teknik i mäklarbranschen. (T. Widerlöv, intervju, 15 

april, 2015)  

 

Om dessa visioner blir verklighet i framtiden kommer motivationen till användningen stärkas 

                                                
10
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genom att stärka intressenters, byggherrars och andra mäklares attityd mot VR-tekniken som 

verktyg för bostadsvisningar (Kessler, 2013).  

 

6.4 Problem 
 

De problem med användandet av VR-tekniken som företagen identifierat är först och främst 

att kostnaderna är höga och utvecklingsprocessen lång. MG belyser detta problemområde mer 

än vad TW gör i sin intervju, trots att TW är beställare av tjänsten. Detta kan främst bero på 

att det är första gången de använder tjänsten och fått ett justerat pris, “Vi har ju i och för sig 

specialpris på det här första projektet så jag vet ju egentligen inte deras egentliga prislista” 

(T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015).  

 

Det är svårt att analysera hur stort detta problem är och huruvida det är överkomligt, sett till 

värdeuppfattningen, då data från genomförda projekt med denna teknik saknas. Att 

utvecklingstiden med kostnaden som konsekvens är ett stort problem för användandet av 

tekniken är dock ett faktum. Detta blir klart när teknikens producent och tillika försäljare, 

MG, uttrycker att “Just nu så är det väldigt lång utvecklingstid på alla de här grejerna. Det 

är jätte mycket pengar som går åt till den här biten” (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 

2015).  

 

I dagsläget står det klart att tekniken inte kommer användas för försäljning av bostäder på 

andrahandsmarknaden inom den närmsta framtiden. Om VR-teknik skall användas för att 

sälja en enstaka bostad blir mäklararvodet ohållbart högt menar TW. “...mäklararvodet måste 

gångras med tre”. (T. Widerlöv, intervju, 15 april, 2015)  

 

Ett andra problem som både MG och TW identifierat med tekniken är att användarna ibland 

blivit illamående. I vissa fall till sådan grad att de blivit tvungna att avbryta användningen. 

Detta skedde på en av de två observationer som genomfördes, vilket tyder på att det kan vara 

ett vanligt förekommande problem. MG menar att illamåendet till största del beror på 

begränsningar i hårdvarutekniken “Så nu idag är det bara hårdvaran som sätter dom 

egentliga gränserna.”  (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 2015). I motsats till detta upplevde 

BK vid den andra observationen, som avbröts till följd av illamående, att illamåendet i 

huvudsak berodde på sättet att förflytta sig i den virtuella miljön. När användaren förflyttar 

sig med tv-spelskontroll, men samtidigt står still i den verkliga världen, leder detta till att det 

som upplevs mentalt skiljer sig från den kroppsliga upplevelsen. Under andra observationen 

ledde detta obehag till ett illamående. Om illamåendet uppstod på grund av denna faktor, eller 

om det var på grund av begränsningarna i hårdvaran, är svårt att analysera med nuvarande 

data. MG menar i alla fall att problemet med hårdvaran kommer att försvinna. “Men de 

kommer ju försvinna så småningom, den flaskhalsen“  (M. Gustafsson, intervju, 15 april, 

2015).  

 

Ett problem med VR-tekniken, enligt TW, är att de normativa föreställningar som föreligger 
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bland byggbolagen är mer negativa, samt att motivationen till användning av VR-teknik är 

låg. 

 

Att få med byggbolagen i utvecklingen är ett problem. Byggbolagen är traditionella och 

vanligtvis inte villiga att testa senaste tekniken, utan vill att andra ska prova först. (T. 

Widerlöv, intervju, 15 april, 2015).  

 

Detta tillsammans med att inga andra mäklarfirmor hakat på denna satsning ännu, visar på att 

den subjektiva normen inte ligger i linje med Widerlöv & Co’s attityd gentemot användandet 

av VR- teknik. Detta visar på att steget mellan attityd mot användning och faktisk 

användning av tekniken inte är självklar i dagsläget. Om inte byggbolagens uppfattade 

användbarhet kan förändras finns inget underlag för användning av tekniken (Kessler, 2013).  

 

7 Slutsats och diskussion 
 

I avsnittet kommer en slutsats att redogöras utifrån de teoretiska modellernas beståndsdelar, 

samt en diskussion kring vilka kunskapsluckor som fortfarande existerar. 

 

7.1 Theory of Reasoned Action, slutsats 
 

Med utgångspunkt i modellen TRA, figur 3.1, kan man tydligt se varför Tomas Widerlöv, 

TW, valde att använda sig av VR-teknik vid visning av nybyggnationer. Tidigare handlingar 

visar på att TW har en föreställning om att ny teknik är positivt för Widerlöv & Co och att 

han värderar att vara först på marknaden. Detta leder till att TW’s attityd gentemot ny teknik 

är positiv. Valet att använda VR-teknik går i linje med TW’s tidigare uppfattning om ny 

teknik, att det gynnar företaget. Mathias Gustafssons, MG, tidigare intresse för ny teknik, 

särskilt inom VR, visar på att även han har en positiv bild av VR och en stor tro på att VR 

kommer bli stort i framtiden. MG’s attityd till tekniken är positiv och han tror att VR-teknik 

kommer användas i ett stort antal branscher i framtiden, mäklarbranschen inkluderad. Detta 

ligger också i linje med MG’s val att använda och utveckla VR-teknik. Den slutsats som dras 

från detta är att båda parter, baserat på tidigare handlingar, gått in i ett samarbete med positiv 

attityd, där föreställningar och värderingar kring VR-teknik spelat stor roll. Det problem som 

föreligger är den norm som finns hos byggherrar och andra intressenter som inte är lika 

öppna för användandet av VR-teknik, vilket leder till att de inte har för avsikt att använda 

tekniken.   

 

7.2 Technology Acceptance Model, slutsats  

 

Med utgångspunkt från teorin om teknisk acceptans föreligger olika uppfattningar inom alla 

modellens beståndsdelar. Den generella uppfattningen som delas av TW och MG är att VR-

tekniken är användbar på många olika sätt och att den är enkel att använda. Detta ligger inte i 
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linje med det resultat som tagits fram under observationerna av VR-tekniken, då enkelheten 

att använda VR-tekniken föll på ett antal punkter. Illamående och svårighet att använda TV-

spelskontrollen som orienteringsverktyg bidrog till en försämrad enkelhet i användningen. 

Beroende på hur lätt man upplever åksjuka, samt vilken vana man har av att använda en TV-

spelskontroll, varierar den uppfattade enkelheten av användning. Detta leder till att 

intentionen att använda systemet inte är helt vedertagen och systemet kommer därför inte att 

användas på bästa sätt, eller över huvudtaget. De problem som föreligger och det faktum att 

visningen inte genererade fler kunder än en vanlig visning visar tydligt på att tekniken inte är 

ett bättre marknadsföringsverktyg än de som existerar i dagsläget.    

 

För att VR-teknik ska börja användas på flera håll inom mäklarbranschen och generera större 

värde, behöver den utvecklas. När tekniken utvecklats så att grafiken är bättre, möjligheterna 

att interagera med systemet finns tillgängligt och kostnaden inte är lika hög kommer fler 

uppfatta att tekniken är användbar. Användandet förenklas om känslan av illamående inte 

påverkar upplevelsen och metoden för förflyttning blir enklare. Detta kan leda till att den 

uppfattade enkelheten av användning höjs, vilket leder till att det finns en intention att 

använda systemet och att det kommer användas.  

 

7.3 Slutsats & Diskussion 

 

Frågeställningen som ligger till grund för den här uppsatsen är:  

 

Vilket värde finns i användningen av visualiseringsteknik inom mäklarbranschen? 

 

Hur förväntas visualiseringsteknik användas inom mäklarbranschen i framtiden? 

 

Dessa frågor kan nu besvaras enligt följande: 

 

Det värde som finns i användning av VR-teknik inom mäklarbranschen är: 

 

● Kundnyttan som genereras genom att möjliggöra för kunden att bilda en riktig 

rumsuppfattning av sin bostad innan den står färdigbyggd. Detta kan stärka intresset 

hos kund att köpa en bostad.  

● Förenklandet av att visa nybyggnationer innan de står färdiga. 

● Möjligheten att framställa ett flertal platta 3D-bilder med hjälv av VR-tekniken 

istället för att behöva rendera bilderna var för sig. Hurvida detta är kostnadseffektivt 

är svårt att avgöra då det inte finns fasta priser på varken en platt 3D-bild eller en 

visualisering av en bostad.  

● Publiciteten Widerlöv & Co fick i samband med detta samarbete då de var först ut på 

marknaden med tekniken. De tycker också att detta genererar ett stort värde ur 

marknadssynpunkt. 
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Det föreligger fortfarande problem med tekniken som bidrar till att användningen av tekniken 

inte är optimal. Detta leder till slutsatsen att tekniken inte är redo för marknaden, snarare än 

att marknaden inte är redo för tekniken. För att detta ska ske behöver det uppfattade värdet 

med tekniken höjas och tekniken i sig utvecklas. Kundnyttan som genereras i samband med 

att kunden kan bilda en rumsuppfattning har i detta fall inte lett till ökad försäljning vilket 

visar att intresset för att köpa bostaden inte har stärkts. Det kan dock inte säkerställas om det 

är på grund av VR-tekniken eller bostaden i sig då uppsatsen inte inkluderar kundernas 

uppfattning. Om tekniken förbättras kommer dock denna kundnytta att öka, vilket i framtiden 

kan leda till att intresset för att köpa bostäder utan att gå på visning kan öka.   

  

I framtiden förväntas VR-tekniken användas och fungera enligt följande: 

 

● Möjliggör för kund att, utöver en rumsuppfattning, göra grundläggande inrednings- 

och designval genom att, i den virtuella miljön, kunna flytta väggar, byta färg och typ 

på golv, väggar, köksluckor, vitvaror etcetera.  

● Underlättar för mäklare att inte behöva en visningslokal, då det kan ersätta denna.  

● Mäklare kan erbjuda kunder bättre service genom att kunna visa olika bostäder utan 

att kunden behöver åka till flera olika platser. 

 

När de identifierade utvecklingsområdena hos VR-tekniken har åtgärdats kommer 

användningen vara av värde för mäklarbranschen. Kundnytta, tid och pengar kommer vara tre 

huvudaspekter som anses bidra till att VR-teknik, i framtiden, kommer användas i en bredare 

utsträckning inom mäklarbranschen.  

 

Det värde som finns i VR-teknik inom mäklarindustrin har inom detta samarbete främst varit 

att Widerlöv & Co kan säga att de var först ut på marknaden i Sverige med VR-teknik som 

visningsverktyg för nybyggnationer. De fick också utrymme i media, vilket är viktigt för 

företaget. Utöver detta finns också ett stort värde i att kunder kan bilda en rumsuppfattning av 

den bostad de eventuellt ska köpa. Det finns även ett värde i att kunna spara tid och pengar 

vid framställning av en platt 3D-bild, men VR-tekniken måste bli billigare och enklare att 

utveckla och använda för att detta ska vara möjligt. 

 

Hur tekniken kommer att användas i framtiden kan inte säkerställas. Det finns många 

aspekter hos tekniken som behöver utvecklas, vilket har identifierats i denna uppsats. 

Tekniken är under ständig utveckling och om användningen förenklas tros den bli användbar 

i framtiden. Teknik som höjer verklighetskänslan tros kunna motverka ilamåendekänslan då 

kroppen inte bara upplever en väld framför ögonen utan med hela kroppen. Ett exempel på 

sådan teknik är Virtual Omni
11

, som är kompatibel med VR-headset, som fungerar liknande 

ett löpband. Användaren kan då gå, på en och samma plats, och samtidigt röra sig i den 

virtuella miljön. Detta bidrar till att användaern upplever att denne går runt i miljön utan att 

behöva orientera sig med hjälp av spakar och knappar, vilket skulle göra tekniken mer 

                                                
11

 http://www.virtuix.com/  

http://www.virtuix.com/


30 
 

lättanvänd. Två stora problem med tekniken i dagsläget, ovana med spelkontroll samt 

illamående, skulle kunna försvinna om denna teknik blir mer utvecklad och etablerad inom 

branschen för VR.  

 

7.4 Reflektion 

 

För att få en större förståelse om uppfattningen och värdet som finns i att använda VR-teknik 

inom mäklarbranschen, hade flera olika parter kunnat ge ett större perspektiv. Byggherrar, 

andra mäklare och kunder som testat tekniken hade alla kunnat bidra med ett intressant 

perspektiv att ta med i denna uppsats, men har tyvärr inte kunnat inkluderas på grund av 

föreliggande tidsram och resurser. Dessa perspektiv är dock inte absolut nödvändiga för att 

besvara den frågeställning som uppsatsen behandlat, utan enbart ett annat perspektiv på den 

VR-teknik som undersökts. För att styrka de observationer som genomfördes hade det varit 

intressant att utöka dessa till antal för vidare kunna undersöka hur vanligt det är att få en 

illamående känsla vid användning av VR-headset och för att få en bredare insikt i hur 

människor uppfattar VR-teknik. Detta är något som hade kunnat styrka den slutsats som 

dragits, men anses inte absolut nödvändigt. Detta då de observationer som genomförts tydligt 

visade på att uppfattningen om tekniken skiljer sig hos olika personer, men grundläggande 

faktorer som illamående, svårighet att orientera sig naturligt etcetera uppfattades.   

 

7.5 Framtida forskning 

 

Det resultat som tagits fram i denna uppsats rör hur de personer som använt VR-teknik i 

mäklarbranschen uppfattat tekniken och värdet i densamma, samt hur den kan tänkas 

användas i framtiden. Det finns flera outforskade frågeställningar kvar inom detta nya 

område. Till exempel: Vilka effekter har VR-teknik i mäklarbranschen på hållbar utveckling? 

Vilket värde har VR-teknik ur miljösynpunkt? Vilket värde finns kring VR-teknik för 

byggherrar?. Som nämnt i tidigare stycke kan det också vara intressant att få med ett bredare 

perspektiv över hur byggherrar och kunder, som använt VR-tekniken för att köpa en bostad, 

ser på tekniken. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Intervjuer 

9.1.1 Boldarc 

 

Transkribering av intervju med Mathias Gustafsson, 15/4 2015, Uppsala. Projektledare, 

BoldArc 

 

MG = Mathias Gustafsson 

JG = Jesper Grossman (Intervjuare) 

BK = Belinda Kusoffsky (Intervjuare) 

  

JG: Hur många anställda är ni?  

 

MG: Just nu är vi 4 stycken med VD, men det kommer fler vi håller anställningsintervjuer 

och grejjer snart. 

 

BK: Spännande, vad är det för roller ni anställer då?  

 

MG: Det är programmerare och 3D visualiserare och 3D grafiker, artister, illustrerare så det 

är de som kommer in.  

 

JG: Hur vill ni använda er av er VR teknik i framtiden?  

 

MG: Det är inte VR tekniken utan snarare 3D grafiken i sig som har kommit så pass långt just 

nu så att vi kan visualisera med riktiga, vad ska man säga, att det ser ut som att det är en 

rendering fast det är realtime. Det innebär att du har fått ljuset att studsa ett visst antal gånger 

i en scen i realtime, jag vet inte om du vet hur ljus studsar? Om du tittar på gamla 

spelmotorer, du har spelat spel förut hoppas jag? Gamla spelmotorer, då får du en grå 

genomskinlig skugga och det får du på allt därför att den räknar en ljusstuds. Då gör det 

skuggan genomskinlig så har du fått en shadow men så fungerar det inte riktigt utan ljuset 

studsar på sidan och studsar tillbaka på människan och tillbaks igen till marken och därför 

blir skuggan genomskinlig tillslut. Så den studsar flera gånger tills den dör, alltså 

ljuspartikeln. Så nu har de lyckats göra så att den studsar ungefär sex sju gånger i realtid 

redan och det gör att hela scenen kan se så pass verklig ut att man kan tro att det är nästan 

fotorealistisk grafik i princip. Och det gör då att med VR så känns det ju som att man står där. 

Och i och med att Carmack har utvecklat Oculus Rift då har hela branschen bara exploderat 

så nu håller htc, sony, xbox håller på med sin egen, microsoft håller på med något som heter 

Hololence det har varit ett “BAM!” på ett år. Till och med Nivida har hoppat över två 

generationer på sitt grafikkort bara för att få det här att fungera. Så istället för att de kommer 
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med ett fyra Gigabyte nästa år så kommer de nu direkt med ett 12-13Gigabytes grafikkort. Så 

det är enorm skillnad.  

 

JG: Du nämnde ju lite om Unreal engine 4 som ni ska ändra till, kikade på en video den e 

riktigt snygg. 

 

MG: Jo den är riktigt snygg, vet inte hur lång tid de tog för de där killarna att göra den men 

jag tror inte den är så jättesvår scenen i sig. Det är väl mer att han fått undersöka och fibbla 

själv för motorn är så pass ny. Och de säger ju själva de på Epic som äger Unreal-motorn att 

de var förvånade när de såg första bilderna på arkitektur. För det hade de inte räknat med, så 

fort de släppte motorn fri så började det bloppa upp sådana där grejer som ingen hade tänkt 

på innan. Så de fick en helt ny marknad helt plötsligt och det positiva är att de bara tar pengar 

för att göra spel, de tar, om ditt spel har vinst på mer än 3000 dollar då får du betala fem 

procent av vinsten till Epic game, de som har gjort Unreal. Men det är helt gratis att göra 

film, media och andra grejer med Unreal-motorn. Visualisering är helt gratis. Ingenting 

behöver du betala. [JG: Det är väl deras sätt att sprida sitt namn och sprida motorn] Dels det 

sen är det så att motorn är gratis för alla att ladda ner och de gör ju så att du får fler 

användare. Folk lär sig, det är lättare att få tag i folk inom branschen det är jätte positivt. Nu 

har till och med Unit följt efter. Nu släpper de sin femma och den blir också gratis. Tyvärr så 

är den ju inte lika bra som Unreal men det är fortfarande gratis och det gör så att de får fler 

användare, så det här kommer bli en helt annan nisch på företagsverksamhet i världen tror jag 

i slutändan. För helt plötsligt handlar det inte om girighet på samma sätt utan det handlar mer 

om att hjälpa branschen, hänger du med? Så att det är lite så jag ser det där. Jag tycker det är 

jätte bra.  

 

JG: Bra för mäklarbranschen? 

 

MG: Ja det är bra för alla branscher som kan ha nytta av det. Det är inte bara 

mäklarbranschen det är bilbranschen du kan visualisera bilar, interiören i bilarna. Du har 

visualisering av produkter du har alltså vad som helst du kan stoppa in, mjölkpaket eller 

whatever. och bara snurra på de, titta och klicka, du kan göra funktioner på de svepa vad du 

vill. Helt plötsligt har du fler användningsområden för sådana här grejer som bara var till för 

spel. Men du kan fortfarande scripta och göra massa andra grejer som normalt inte var tänkt. 

Sen är det så också att de på Epic sitter ju och lägger till funktioner hela tiden. I den här 

motorn. Så om du begär en funktion som de tycker “amen det där låter intressant det lägger vi 

till” så lägger dom till de.  

 

JG: Så du känner att ni kan kommunicera vad det är ni kan tänkas behöva?  

 

MG: Ja vi kommer säkert i slutändan komma in med lite grejer det tror jag absolut. Vi har ju 

kontakt med vissa människor som har lite att säga till om också. Jag tror i slutändan att vi har, 

vi kommer ha någonting, kanske inte att säga till om men att vi kan åtminstone få de 

funktioner som vi kanske behöver på ett enklare sätt att göra saker på. Just för att det behövs 
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inom visualisering så då kan de göra de här bitarna lite färdiga åt oss så att det är lätt att lägga 

in och lätt för folk att lägga in grejer.     

 

BK: Men ni kommer fortsätta satsa på Oculus rift och visning av obyggda byggnader?  

 

MG: Jo det tycker jag. Det är ju en av våra grejer just nu. Det är det ju, men det är inte säkert 

att det kommer vara fokusen i framtiden. Det är inte där vi ska ligga egentligen. Det är det vi 

pysslar med i bakgrunden.  

 

JG: Vad ser du för svårigheter och problemområden för Boldarc vid utvecklandet av den här 

tjänsten?  

 

MG: Det har att göra med att hjälpa arkitekten att visualisera helt enkelt och göra det 

smidigare för dom. Så att de får ut den kvalitén. Just nu så är det väldigt lång utvecklingstid 

på alla de här grejerna. Det är jätte mycket pengar som går åt till den här biten. Jag menar en 

lägenhet den får du betala mellan 140-200 tusen för visualisering och det är ganska mycket 

pengar som ska ut liksom det är det. Det är ju så det är eftersom det krävs så mycket 

mantimmar bakom liksom alla ska ju göra alla stegen. Arkitekten och där har du ju också 

pengar som jag inte ens räknat med här. Arkitekten ska rita huset, så här ska husen se ut i 3D 

och sen exportera över till my reality studio max och sen ska den fixas till där och sen ska 

den splittas upp i x antal delar och sen ska den in i motorn och sen ska du lägga på scriptning 

och sen ska du lägga på nya texturer igen. Ytterligare en gång ska det läggas på nya texturer 

för det hängde inte med från archicta i början så du måste, ja.. (paus) Det blir en jättelång 

radda med människor som ska hoppa in och göra alla dom här momenten.  

 

BK: Gör ni allting inhouse eller outscource?  

 

MG: Vi har outscource också det är därför jag åker till Kina nu på fredag. Då ska vi träffa en 

samarbetspartner och diskutera en del där sen åker vi till Manilla och ska börja anställa folk 

där. Så vi ska sitta på intervjuer då.  

 

BK: Så ni ska öppna kontor där?  

 

MG: Vi har kontor där redan. Så vi ska bara anställa folk 

 

BK: När startade ni?  

 

MG: 8månader sedan. Det är ruskigt nytt. Jag har varit här i 14 dagar (skratt). Jag personligen 

har alltid haft ett personligt intresse för spelmarknaden och jag har hållit på själv med 3D 

sedan DOS tiden i princip. Asså Tamiga tiden har jag hållit på med 3D det har alltid varit ett 

personligt intresse för min del. Sedan Internet kom då var det ju in å söka varje dag efter vad 

som är nytt. Hela tiden vad är det för nya program, vad är det för nya grejer och vad kommer 

sedan. Vad händer i branschen, vad händer nu. Det kan jag sitta med på kvällarna det är 
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liksom mitt fritidsintresse. Eller så hoppar jag in i nya program och lär mig de, frugan håller 

på att bli vansinnig men så är det ju.  

 

JG: Du nämnde att det är mycket mantimmar och sådant där, varför tror du att Widerlöv ändå 

väljer att satsa på det här?  

 

MG: Därför att Widerlöv vill visa att de är i framkant för tekniken, att de är öppna för nya 

ideer. Det behöver nödvändigtvis inte vara en jättebra visning första gången för deras del utan 

det här är en grej för att visa för dom. Jag pratade med en av de där då och då sa de att vi vill 

visa att vi är i framkanten och är öppna för nya idéer och inte bara springer runt och gör 

samma sak hela tiden så att folk är medvetna om att vi är ett öppet bolag. Som vågar satsa. 

Det kanske inte blir rätt första gången men de hänger ändå med i nischen och det tycker jag är 

bra, det är vågat.  

 

JG: Hur länge kommer ert samarbete hålla på?  

 

MG: Det vet vi inte, jag hoppas det blir fler gånger. Men det här var första visningen då i 

Sverige tror jag till och med. De har gjort visningar förut i VR men inte med en spelmotor. 

Utan då har det kommit från, det finns alltså andra motorer som gör samma sak men saken är 

den att folk som kommer från arkitektbranschen, visualiserare de tänker på ett visst sätt och 

då är det många som gjort sina egna motorer och de är inte särskilt bra. Det blir inte riktigt 

snyggt. Många gånger ska det renderas och en renderad bild en A0 den tar typ såhär, gör du 

det på en liten burk får du vänta veckor så du måste hyra in det på googles renderingsbank 

och då tar det fortfarande 6 timmar att rendera bilden, förstå! Det kostar ju pengar liksom, du 

lägger ner en 40-70 tusen på den där i alla fall hur du än vrider och vänder på det. Kan du då 

få ut samma sak i realtid, bilder, film och du kan göra det dessutom själv om du vill. Ah fine 

du har ju fått hela den här allting i realtid, jag kan själv gå in och ta de bilderna jag vill ha. 

Problem solved.  

 

[JG: Känns som att gaming ligger lite före då de haft tid och testa saker än arkitekter som 

börjar från början] Ja jag jobbade med Else (Else Nygren, professor i MDI) en hel del med 

sedan 2001 och vi diskuterade det här med spelbranschen till och från och hon sa ju redan då 

att spelbranschen hänger långt före i utveckling vad det gäller UI, nytänkande för du måste ju 

använda nytänk när du gör spel så det är fräscht varenda gång du sätter igång något om du 

inte repeterar samma sak det vill säga många EA repeterar. Exempelvis de kör ju spel de vet 

fungerar liksom men sedan fungerar det ju inte i alla fall för folk vill ha nytt, hänger du med? 

De har lite sådant feltänk där. Jag tror det är det som behövs i alla branscher, inte bara liksom 

visualiseringen utan alla, vi måste börja tänka nytt vad är det som vi kanske kan ta del av 

andra branscher, inte bara spelbranschen. Vi kanske kan modifiera och klappa ihop de på 

olika sätt så får du en mer effektivare produktion eller något annat.  

 

JG: Hur kom ni i kontakt med Widerlöv?  
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MG: Det vet jag inte utan det var min chef Tobias som tog kontakt med de, så tyvärr kan jag 

inte uttala mig om den biten. 

 

JG: Har ni påbörjat någon kontakt med andra mäklarfirmor?  

 

MG: Nej, asså det är jäkligt många som har hört av sig från andra länder, bland annat Dubai 

för där är det mycket nybyggen och så. Sen är den någon som hört av sig från Brasilien av 

alla ställen. Sen är det folk från flera branscher som har hört av sig, problemet vi har är ju 

produktion just nu så att vi kan klara av allt det här samtidigt. Därför vi åker till Manila och 

anställer folk, därför vi tittar på outsourcing partner som kan göra de här åt oss så vi kan få ut 

dom här grejerna tills vi har vår del som vi kan släppa.  

 

JG: Vad har ni sett för resultat vid användning av VR på bostadsmarknaden? Har ni fått 

någon feedback från kunder? Har ni genomfört någon enkät för att undersöka detta?  

 

MG: Nej, det vet jag inte om vi gjort faktiskt men vi var på Dustin-mässan där och folk som 

gick in i lägenheten dom fick den här “wow, jag är i lägenheten! Helt plötsligt kan jag se hur 

långt det är mellan bordet och teven”. Det kan du inte göra på en plattskärm. Du får ingen 

uppfattning av rymden där i men så fort du tar på dig glasögonen då får du en uppfattning om 

hur långt det är mellan grejerna. Då helt plötsligt så “Ah men min fåtölj passar ju in, fan va 

nice!”  

 

[JG: Det är ju nått man känner igen att man kan kolla på en bild av ett badrum och tycka att 

det ser stort ut men sen om man kan gå in i de så får man ju en mer riktig bild av hur stort det 

är] Exakt! Du har ju till och med möjlighet att stoppa in funktioner, vi har dom här väggarna 

och vi vill kunna flytta dom lite som vi vill. Men vi har den här bärande väggen och den får 

ni absolut inte flytta. Så den stoppas genom att de säger “no move” för de finns bärande 

reglar i dom. Det finns sådan här lead motion heter de och den registrerar handrörelser och 

det innebär att du kan gå mot väggen och trycka den som satt du säger “jag vill ha lite mer 

utrymme här!” exempelvis. Kanske “tjockare vägg här eller flytta teven hit”, så du har ju 

såna grejjer också. Så du kan ju snart gå in i den här världen på det sättet. Microsoft 

Hololense eller vad dom heter har ju så att man kan titta mer på de på Youtube, att dom redan 

har den här funktionen. Fast Hololense betyder att du ser igenom så att den skapar på väggar 

och skapar föremål i luften. Så att de blir som ett hologram när du tittar i glasögonen. Du kan 

alltså gå omkring och prata med din polare framför en skärm såhär och samtidigt arbeta med 

handen såhär (visar med handen hur man enkelt kan interagera med ett hologram som delas 

med en annan person) eller flytta den vart du vill för den registrerar dina handrörelser. VR är 

ju inte bara VR utan till exempel Hololense kan ju även användas i byggnadsindustrin. 

Byggnadskillen kan komma in och bestämma vart pelarna ska upp och då har man helt 

plötsligt tracking-points. Man sätter in koordinater i x, y och z led och den kordinaten är alltid 

densamma så du kan läsa in vart du går. Så de innebär att när du kommer in i det här rummet 

så kan du se ritningen på väggen istället. Hela väggen blir till en ritning. Då kan du klicka på 
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den och bestämma att där ska vi ha en balk så det blir som en helt annan förståelse för dom 

här grejjerna. De här gör dom alltså redan, dom vet hur man gör de här, det är inga problem. 

Det är som du sett i den här filmen med Tom Cruise, Minority Report. Saken är den att 

tekniken är bättre än den just nu. Du har inte ens nån glasskiva längre utan det hänger helt 

fritt i luften det är bara ta på dig brillor och du behöver inte ens ta på dig några handskar. 

 

BK: Hur arbetar ni med era projekt? Hur samarbetar ni med era kunder?  

 

MG: Mot kund menar ni? 

 

BK: Ja precis, hur mycket dialog har ni med kunden? 

 

MG: Alltså dom skickar ju det material dom har sen sker de ju ändringar under tiden i 

projektet då får vi ju lägga till tid. Sen om de finns tid eller inte de får vi ju se hur de blir. Det 

som är viktigt då är att arkitekten får välja sina material denne vill ha så att de blir rätt liksom 

så att man inte sitter där i slutändan och kommer på att “de där blev lite b” då blir de ju kaos 

för arkitekter är ju rätt petiga. Jag vet ju de, min fru är ju arkitekt (skratt). 

 

JG: Vad kan du säga om värdet av den här tekniken som marknadsföring inom 

bostadsbranschen utöver att vara i framkant?  

 

MG: Nej det är väl som jag sa tidigare att du får en helt annan rymduppfattning oavsett vad 

du gör, titta bilar, titta hus eller whatever. Du får en helt annan upplevelse. Fortfarande är de 

ju såhär att tekniken är så extremt ung. I och för sig de har ju funnits sen 90-talet, VR, de 

kanske ni visste? Men det var ju så dåliga maskiner så det blev extremt laggigt och det gjorde 

ju att folk mådde tokilla. Det var spynivå i princip och det går ju inte bort för de blir ju en 

åksjuka och det sitter ju kvar ett bra tag. Men just Carmack han kom ju på de, han kom på 

lösningen han och hans team för att få bort det här lagget i glasögonen. Så nu idag är det bara 

hårdvaran som sätter dom egentliga gränserna. Men de kommer ju försvinna så småningom, 

den flaskhalsen. Det är ju inte så länge kvar heller det är det som är så sjukt. 

 

BK: Arbetar ni något med att få bort det här illamåendet?  

 

MG: Vi försöker ju få bort så mycket det bara går. Så när vi sitter och testar då är det ju ofta 

lagg, då får vi be vår kära praktikant sätta sig och testa (skämtsam ton) Stackarn! Vi hade ju 

visning där på Dustin då fick han köra visningen sen mådde han så illa efter halva dan att han 

fick åka hem (skratt). Han vart helt vit i ansiktet.  

 

9.1.2 Widerlöv & Co 

 

Transkribering av intervju med Tomas Widerlöv, 15/4 2015, Uppsala. VD, Widerlöv & Co. 
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TW = Tomas Widerlöv 

JG = Jesper Grossman (Intervjuare) 

BK = Belinda Kusoffsky (Intervjuare) 

 

BK: Hur kom ni i kontakt med Boldarc?  

 

TW: Det är också ett uppsalaföretag precis som vi och dom hörde av sig till oss för dom ville 

hitta en mäklare som gillar att ligga i framkant och testa ny teknik. och vi har en historia 

inom mäklarbranschen av att redo och prova nya saker. Nu kan man ju inte leva på gamla 

meriter men vi var först i Sverige med hemsida -95. Det var vi som var först med budgivning 

på nätet och sådana saker. Det här har väl förhoppningsvis och uppenbarligen spritt sig. 

 

JG: Har ni känt det att denna satsning bidragit till något värde?  

 

TW: Absolut, vi har många som förknippar oss som innovativa, det är ett sådant där ord som 

vi gillar att folk tycker om oss. Så att dom hittade oss från början och presenterade idén då. 

Vi säljer mycket nyproduktion och det är väl kanske främst inom nyproduktion som det är 

intressant. Annars på andrahandsmarknaden så är det ju ett enda hus eller lägenhet och 

tekniken är ju fortfarande ganska dyr och då skulle de kosta så mycket om du ska sälja din 

lägenhet. Mäklararvodet måste du kanske multiplicera med tre då för att kunna använda 

tekniken så då. Så nyproduktion är ju användningsområdet idag. 

 

JG: Har ni genomfört några kundundersökningar för att ta reda på vad kunder tycker eller har 

ni några kunder vi kan vända oss till med våra frågor?  

 

TW: Jag har två saker som kan hjälpa er på traven där. Ena är liksom vår kunddatabas, 

antingen väljer man ut köpare eller säljare ja gamla kunder eller så har vi något som vi kallar 

för intressebanken. Ett register där vem som helst som är ute och letar kan använda. Så där 

har vi nog 25000 personer ungefär. Så där kan man ju bomba ut frågor och det brukar vi göra 

i lite andra sammanhang för att ställa frågor om marknaden “Vad tror ni om 

prisutvecklingen?” som exempel.  

 

JG: Kommer ni ha nå fler event där folk kan testa tekniken snart igen?  

 

TW: Nej, inte direkt något event där vem som helst kan komma och testa utan då blir det nog 

i form av en visning med intressenter. 

 

JG: Använder ni det här främst för att ligga i framkant eller är det mer för att erbjuda kunder 

mer värde när de tittar på bostäder?  

 

TW: Både och, kan man säga. När vi väl bestämde oss för att inleda samarbetet med Boldarc 

så ville vi verkligen säkerställa att vi var först ut. Ingen annan skulle hinna före för tvåan 

kommer aldrig någon ihåg. Vem var andre mannen på månen? (skämtsam ton) Till exempel. 
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Så det var viktigt, jag tycker ju att det finns ett värde. Just att, många spekulanter har svårt att 

visualisera “hur kommer det här se ut när det blir klart?”. Just det här med att man kan 

kombinera verkligheten som den ser ut idag med det som ska tillföras. Du kan ju ha filmer 

som visar “Här e skogen” eller illustrera havet och lägga in dom riktiga ljuden. Det är det du 

ser och hör när du står på altanen som inte finns. Då får man ju en helt annan känsla än att 

sitta och titta på ett papper eller dataskärm. Man får en rumsuppfattning som inte går att 

skapa något annat sätt.  

 

BK: Kommer ni ha ljud vid visningar?  

 

TW: Vi hade en visning bara för att säkerställa att vi var allra först ut i November på UKK. 

Då hade vi hyrt in en luktmaskin också. Så när man gick ut då skulle den där sätta igång så 

skulle det lukta lite gräs för att få en ytterligare dimension på de. Det var mest en testgång det 

här. Mer en kul grej att attrahera mera sinnen samtidigt. 

 

BK: Hur ser samarbetet ut med Boldarc rent praktiskt?  

 

TW: Vi är ju då mäklare och har i uppdrag av byggföretag så vi blir ju en säljkanal egentligen 

för Boldarc att sälja in det här sättet att sälja bostäder på till byggbolagen. Sen blir de ju dom 

som är kunden till Boldarc och vi får ytterligare ett verktyg för att marknadsföra och sälja. Så 

vi gör de ju mycket för vår egen skull också för konkurrensen ökar. Fler och fler byggprojekt 

startas och nånstans kommer de ju inte alltid vara som det är nu, att man bara kan sätta upp en 

skylt “nu ska vi sälja det här huset”. Då har ju vi ensamrätt med Boldarc till att börja med så 

att ingen kan göra på samma sätt och det gynnar ju oss när vi träffar nya samarbetspartners på 

byggbolagssidan - “Vill ni ha det här? Då får ni komma hit!”. Det är vi som ska hjälpa till att 

sälja sen annars får dom vända sig nån annanstans men då har dom inte möjlighet till det här. 

Även om dom inte vill hoppa på och köra den här tekniken så visar ju vi ändå att vi ligger i 

framkant och då kanske de vill jobba med oss iallafall.  

 

JG: Du tog redan upp lite om nästa fråga, men vad ser ni för värde i att använda den här 

tekniken?  

 

TW: Ja visa våra uppdragsgivare alltså byggarna att vi ligger i framkant och på andra sidan 

visa potentiella köpare bättre visning och ett bättre beslutsunderlag för vad det är som är till 

salu. Så att du lättare kan ta beslut.  

 

JG: Har du hört något från konkurrenter vad är deras reaktioner på den här satsningen?  

 

TW: Vi har väl fått ett lycka till ifrån några konkurrenter via facebook när vi marknadsförde 

att nu kör vi igång med det här på riktigt. “Först i Norden” eller vad vi nu sa. Sen vet man ju 

inte om det är med en armbåge eller om det verkligen är från hjärtat. Alla vill väl vara först, 

egentligen.  
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BK: Hur gick premiärvisningen nu den 9e maj när ni använde tekniken på riktiga bostäder?  

 

TW: Vi hade två bokningar och det hade vi nog kunnat uppnått även utan tekniken 

egentligen. Men medialt så fick vi mycket utrymme. 

 

JG: Vad fick ni för reaktioner av kunderna som var där?  

 

TW: Dom tyckte det var häftigt så det var liksom ingen nackdel. Sen ja någon kan ju tycka att 

det är en obehaglig upplevelse att man nästan blir lite åksjuk sådär. Har ni provat något annat 

än att att gå in i lägenhet. Det finns ju allt möjligt man kan ju till exempel åka berg och 

dalbana. Då känner man ju verkligen suget i magen, jag tyckte det var lite läskigt men sen 

kom jag ju på tricket “man kan ju bara blunda”. 

 

JG: Nu gled vi in lite på det men nästa fråga: har du provat det själv och hur upplevde du de? 

 

TW: En sak jag tänkte på var att jag kände mig lite för kort. Man kan ju ställa in vilken längd 

man har. För det är ju en verklighetsgrej se vilken höjd handfatet är i badrummet. Men annars 

jag tycker ju de är jätteläckert. Dom kommer ju nu börja göra dom här glasögonen, först var 

det ju bara oculus som köptes av facebook. Sen är de väl samsung och några till också och 

samsung har ju dom här där man kan lägga in telefonen. Man behöver liksom inte koppla 

dom till en dator och där har du nog årets julklapp. Om inte i år så nästa år.  

 

JG: Boldarc kommer ju uppgradera sin programvara till nyare generation vad tror du de 

kommer ge för effekt?  

 

TW: Det kommer ju leda till att de kommer närmre verkligheten. 

 

JG: Tror du att det kommer kunna ersätta ett visningsobjekt så småningom?  

 

TW: Ja det är inte alls omöjligt, jag tycker det skulle vara jäkligt häftigt. Ja Tobias(VD 

Boldarc) har ju stora visioner, vet inte om han skojade eller om de var på riktigt, på Samoa 

öarna och ska man köpa hus där på Samoa ja jag vet inte ens vart det ligger men långt bort på 

någon ö iallafall. Så åker man ju kanske inte dit liksom “undrar om det finns nåt till salu 

här?” utan innan du bokar din resa vore det ganska nice att redan ha varit där. Du kan ju alltså 

ha visningar på distans. Bara man inte rationaliserar bort mäklarna här nu känner jag, kan ju 

vara en risk. Många gånger idag har man ju en sådan här visningsbod där projektet ska 

byggas, en sådan här ful arbetarbod. Så har man försökt göra den lite snygg inne så den ska se 

ut ungefär som en lägenhet och så får man plaska runt i leran så träffar man mäklaren som 

står och delar ut papper. I framtiden kanske man bjuder in dom och de får sitta i vår 

massagefåtölj och liksom “vad är det du vill titta på? vad är du intresserad av?”. “Då har vi 

dom här och dom här, ta gärna en liten vindruva till”. Man kan ju göra en inramning på de på 

ett annat sätt i dom. Sen kan man åka ut själv och liksom ja det är här det ska vara. Annars 

måste du ju liksom köpa eller hyra en bod och inreda och restider fram och tillbaka. Sen har 



41 
 

vi ju inte pratat så mycket om de interaktiva att man kan flytta på väggar, möbler och måla 

om och byta köksluckor. Det blir ascoolt!  

 

JG: Är det något ni kommer satsa på om ni går vidare med det här arbetet?  

 

TW: Ja det tror ja, det är ju något som verkligen inte finns idag. Möjligheten på det sättet. Då 

måste du antingen kunna gå in i något program och göra om allt, arkitekten får göra de då. Så 

de tror jag skulle ge ett stort värde. Sen ur säljperspektivet att du som kund inte ska behöva 

först åka till rosendal och sen måste du åka till luthagen utan då kan du ju bara åka hit byta 

skiva liksom “ok, nu får du kolla på det här”.  

 

BK: Tror du att det kommer kunna användas till vanliga lägenheter också som inte är 

nybyggen?  

 

TW: Jag tror att det är lite för dyrt än sålänge. Frågan är ju hur långt ner i pris du kan komma. 

Dom har ju bra idéer även där. Ofta är det ju arkitekter som börjar med att rita och i dagsläget 

finns det ingen koppling mellan arkitekternas programvara och deras(Boldarc) programvara. 

Utan de får ju liksom “ Ja såhär har arkitekten tänkt sig då ska vi göra de” men om man 

kunde plugga ihop dom där så att arkitekten sitter och ritar och själv liksom får upp “såhär 

blir de i VR-miljön”. De hade ju underlättat deras jobb också och då borde man ju också 

komma ner i pris för Boldarcs jobb. Då har ju dom liksom bytt plattformarna och inte 

behöver liksom sitta och knacka “ah juste här ska de ju vara den här färgen och så” för de är 

ju arbetstimmarna som kostar.  

 

JG: Hur ser framtidsplanerna ut?  

 

TW: Det är ju spännande och vi vill vara med och se vart det här tar vägen. Sen kanske det är 

alldeles för tidigt eller timingen inte är rätt. Liksom marknaden inte är mogen eller behöver 

inte det här för det går så lätt iallafall. Men vi var först iallafall och det är ju alltid roligt och 

sen får vi se vad som händer. Jag försöker ju när jag träffar olika byggbolag att pitcha in det 

här sen är ju många lite traditionella och kanske inte villiga att testa det senaste utan några 

andra måste prova först, det är ju ganska vanligt.  

 

JG: Varför tror du att andra mäklarfirmor inte gör den här satsningen? Är dom kanske inte 

villig att riskera och gå in med pengar?  

 

TW: Nej, det där med pengar är ganska intressant också. Att numera är de ju ganska vanligt 

med sådana här renderade bilder, ser ut som foton ungefär, och det är arkitekterna som sitter 

och jobbar fram dom. En sån bild om de ska vara bra kostar ungefär 10.000kr. Så det är rätt 

mycket. Med den här tekniken (VR) då kan du ju egentligen ta hur många bilder du vill. Det 

är bara, “det här vill jag ha bild på!” så print på fotopapper eller spara på dator eller nånting. 

Så där kan du ju faktiskt spara in en massa pengar som du annars lägger och då blir ju inte 

kostnaden så himla stor egentligen. Vi har ju i och för sig specialpris på det här första 
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projektet så jag vet ju egentligen inte deras egentliga prislista. Men det finns ju mycket 

pengar att spara också så det är ju inte enbart tillkommande kostnader och det är ju bra.  

 

9.2 Planlösning 
 

Planlösning, ritning, av den planerade bostaden, Englandshusen, som observerats. 
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9.2.1 Entréplan 

 

 

9.2.2 Övervåning 
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9.2.3 Vindsvåning 
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