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Abstract 
 

Augmented reality is an interesting technology which has increased in popularity the last couple of 

years. Even though we see more and more of this technology the use of it doesn’t match up to its true 

potential. This paper aims to investigate the possibilities of this technology and illustrate how 

companies can use it in their business to reach out to customers in a new and exciting way. The study 

consists of three parts. The first part explores what companies have done today with augmented 

reality, which companies are of interest for this technology and how they can use it. The second part 

investigates who the user of augmented reality is today and who tomorrow’s user will be. The third 

part goes through the technology behind augmented reality. This part investigates what is possible to 

do today and which techniques are the most common. These three steps are then combined and make 

the foundation of a prototype which will illustrate how a business can adopt augmented reality. 

Interviews of potential users reveal that these kinds of artifacts are needed by the public, for example, 

to visualizing products from the internet in the customers own home environment. Conclusions from 

the literature study and from the development of the prototype disclose that augmented reality have a 

lot of problems that needs to be solved before it will be accepted by a wider public audience. These 

problem areas range from camera quality to standardization of markers, but like all new technology 

these problems have solutions and eventually augmented reality will be a natural part of our lives.  
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1. Inledning  

Augmented reality (A.R.) eller förstärkt verklighet, som det heter på svenska, handlar om hur 

världen omkring oss integreras med datorgenererad information så att vi i realtid kan få 

ytterligare information om den till våra sinnen. Anders Henrysson förklarar augmented 

reality som att datorn blir genomskinlig och att vi ser verkligheten genom den. Genom detta 

kan datorn lägga till information och på så vis förstärka vår verklighet (Henrysson, 2007). 

  Det finns begrepp som liknar augmented reality, exempelvis är virtuell verklighet ett av 

dem. Jämförs augmented reality med virtuell verklighet så är skillnaden att virtuell verklighet 

inte tar in några data utifrån som sedan förändras, vilket sker i augmented reality. I virtuell 

verklighet utesluts verkligheten, det som användaren tar del av är alltså enbart 

datorgenererad information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Illustration av vad augmented reality innebär och hur det skiljer sig gentemot 

andra begrepp inom området mixed reality (Henrysson, 2007). 

 

Augmented reality är inget nytt begrepp utan grunderna för tekniken skapades redan på 60-

talet då Sutherland och hans kollegor skapade en huvudmonterad display där verklighet och 

datorgenererad information blandades (Sutherland, 1968). Den tidiga utvecklingen av 

augmented reality innebar i många fall att man använde sig av en huvudmonterad display, en 

så kallad HMD. Denna teknik användes också inom andra områden som virtuell verklighet. 

Det var däremot svårt att få en HMD att användas av allmänheten då det innebär att 

användaren hela tiden måste ha anordningen med sig. Däremot har tekniken tillämpats inom 

andra områden som exempelvis flygvapnet där piloter kan få information om höjd och hjälp 

med navigation genom displayer i flygplanets cockpit (Azuma, 1997). 

Utvecklingen av datorer och webbkameror gjorde det däremot möjligt för allmänheten att 

komma i kontakt med augmented reality. Genom så kallade ”markers” som består av ett 

papper med en kvadratisk figur utritad på, kan en webbkamera tillsammans med rätt 

programvara känna igen dessa figurer och projicera ett 3D-objekt där markeringen är 
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placerad. Utvecklingen av denna teknik är väldigt populär då det är en relativt enkel teknik 

att använda. Källkoden för mjukvaran som känner igen markeringen är så kallad öppen 

källkod vilket gör det möjligt för vem som helst att ta del och förändra tekniken. Detta har 

bidragit mycket till utvecklingen av augmented reality. Exempelvis är ARToolkit ett 

mjukvarubibliotek som bygger på denna teknik, vem som helst kan ta del av källkoden och 

skapa augmented reality applikationer utifrån biblioteken (ARToolkit, 2010).  

Ytterligare ett steg i utvecklingen av augmented reality kom genom utvecklingen av 

mobiltelefoner. Mobiltelefoner används dagligen av många och är något som personer ofta 

bär med sig, tekniken utvecklas och de blir hela tiden snabbare och mer avancerade. År 2005 

såldes det runt 500 miljoner mobiltelefoner och 50 % av dessa var utrustade med en kamera 

(Andel & Petrovski, 2006). Analysföretaget Gartner räknar med att 81 % av mobiltelefonerna 

som säljs år 2010 är utrustade med kamera (Gartner, 2010). En kamera är det vanligaste 

sättet för att föra in data som sedan används av augmented reality applikationer, 

utvecklingen av mobiltelefonkameror är därför positivt för utvecklingen av augmented 

reality. Utöver kameran så är många av dagens mobiltelefoner utrustade med annan 

utrustning och sensorer som kan underlätta för augmented reality. Exempelvis är Apples 

iPhone utrustad med GPS, har tillgång till internet, accelerometer1, ljus- och avståndssensor 

(Apple, 2010) vilket innebär att möjligheterna för augmented reality ökar ytterligare. 

Genom snabbare datorer och mobiltelefoner som är utrustade med mer högupplösta 

kameror, GPS och andra tekniska hjälpmedel så finns nu möjligheten att utveckla augmented 

reality i en större utsträckning än tidigare. Augmented reality är inte längre science fiction, 

det är en teknik som finns tillgänglig för oss att utveckla idag. Självklart finns det 

begränsningar för vad det går att göra med tekniken idag men utvecklingen har gått så pass 

långt för att vi nu i större utsträckning kan börja använda oss av tekniken i större 

utsträckning.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att illustrera hur olika handelsbranscher kan använda augmented 

reality. Syftet är också att utveckla en applikation som en av branscherna kan använda sig av, 

detta för att visa vad som går att åstadkomma med tekniken idag samt vilka problem den står 

inför.  

1.2 Frågeställning 
- Vilka branscher använder sig av augmented reality och vem är användaren av denna 

teknologi? 

- Vilka andra branscher, utöver de som använder augmented reality idag, kan använda 

sig av tekniken i sina verksamheter? 

- Hur går utvecklingen av augmented reality applikationer till och hur uppfattad de av 

en potentiell användare?  

 

 
                                                             
1 Accelerometer – En typ av mätare som registrerar acceleration på det den är kopplad till.  
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1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer främst att inrikta sig på vad som är möjligt att göra med augmented 

reality idag, ett visst förhållningsätt till framtida möjligheter kommer att tas med men fokus 

ligger på det som går att åstadkomma i skrivande stund. 

 Augmented reality berör egentligen alla sinnen men uppsatsen kommer enbart behandla 

den visuella aspekten av augmented reality. 

 Uppsatsen kommer till största del att handla om hur olika branscher kan tillämpa 

augmented reality teknologi. Vissa områden som exempelvis tekniska detaljer kommer 

beröras men någon djupdykning på det området kommer inte att ske.  

 Den prototyp som kommer att utvecklas kommer inte vara en skarp produkt utan dess 

mening är att illustrera hur utvecklingen av en augmented reality applikation går till, vad 

utvecklare behöver tänka på när de utvecklar augmented reality applikationer samt hur dessa 

bemöts av den potentiella användaren.  

1.4 Definition av begrepp 
Augmented reality (A.R.) eller förstärkt verklighet, som det heter på svenska, handlar om hur 

världen omkring oss integreras med datorgenererad information så att vi i realtid kan få 

ytterligare information om den till våra olika sinnen. 

 

Smartphone. En mobiltelefon som har många av de influenser som en handdator har, 

exempelvis ett tangentbord med qwerty-layout. Exempel på smartphones är Apple iPhone 

och HTC Desire. 

 

Virtuell verklighet. En datorgenererad miljö som kan simulera verkliga eller fiktiva platser. 

Ofta används denna teknologi i samband med en huvudmonterad display.  

 

Huvudmonterad display, HMD. En display som en person bär på huvudet, ofta liknande en 

hjälm. En eller flera displayer är placerade framför ögonen på personen som bär 

anordningen. 
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2. Metod  

För att syftet med uppsatsen ska uppnås behövs ett tillvägagångssätt, en metod. Metoden 

illustrerar hur genomförandet av arbetet gått till, vilka steg som varit nödvändiga för att 

ämnet skulle kunna undersökas.   

2.1 Val av ämne 
Min första kontakt med begreppet augmented reality var genom ett filmklipp på Youtube 

som illustrerade hur augmented reality användes i mobiltelefoner. Jag undersökte området 

mer i detalj och bestämde mig för att detta var ämnet min uppsats skulle handla om. När jag 

sökte på ämnet upptäckte jag att företaget Designingenjörerna bedrev webbplatsen 

augmentedreality.se så jag kontaktade dem för att se om de hade något intressant att arbeta 

med. Jag fick svar och genom e-post och telefonkontakt så kom vi fram till att det hade varit 

intressant att se vilka branscher som skulle kunna använda sig av augmented reality. Detta 

blev vad arbetet skulle handla om.  

2.2 Val av metod 
Den kvantitativa metoden karakteriseras av att den numeriska relationen mellan två eller 

flera mätbara egenskaper undersöks (Hartman, 2004). I den kvantitativa metoden undersöks 

”hur mycket” eller ”hur många” det finns av någonting. Men för att bestämma detta måste 

även en klassificering göras. Ett exempel på denna indelning är om man ställer sig frågan 

”Hur många flaskor vin dricker en fransman i genomsnitt per år?”. I denna fråga återfinns 

egenskapen ”hur många flaskor vin” men också klassificeringen ”medborgarna i frankrike” 

och svaret blir numeriskt (Hartman, 2004). 

 Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att en förståelse för livsvärden hos en 

individ eller för en grupp individer skapas (Hartman, 2004). Till skillnad från den 

kvantitativa metoden där frågor som ”hur mycket” eller ”hur många” försöker besvaras så vill 

man i den kvalitativa metoden istället få en förståelse för den livsvärld som människor har, 

det sätt de ser sig själva och dess relation till sin omgivning (Hartman, 2004). I den 

kvantitativa metoden försöker man numeriskt mäta någonting men metoden stöter på 

problem när frågor som ”hur upplever en människa sin situation?” dyker upp. Detta är 

däremot där den kvalitativa metoden passar bättre in och är sådana frågeställningar som 

metoden har för avsikt att besvara.  

 Detta arbete använder den kvalitativa metoden. Det som är intressant att undersöka 

handlar inte om att få fram ett numeriskt värde på hur många som gör en viss sak utan fokus 

ligger bland annat på hur en framtida användare upplever en augmented reality applikation, 

vilken syn individer har på det som utvecklats inom augmented reality och vilka branscher 

som kan använda sig av denna teknik.  

2.3 Litteraturundersökning 
För att få förståelse för ämnet har information hämtats främst från olika vetenskapliga 

artiklar som berör området. Artiklarna har hämtats från databaser på internet som ACM 

Digital Library men även från andra områden, exempelvis Google Scholar. Sökord som 

använts var bland annat: ”Augmented reality”, ”Augmented reality in mobile phones” och 
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”ARToolkit”. Utöver dessa artiklar har även annan litteratur används som hittats via Umeå 

Universitets bibliotek.  

För att få pinfärsk kunskap på området studerades även mindre tillförlitliga källor som 

bloggar och forum på internet. Även fast tillförlitligheten är mycket lägre än vetenskapliga 

artiklar så ger det ändå en fingervisning om vart utvecklingen är på väg.  

 

2.3.1 Undersökning av de nuvarande användningsområdena 

För att en förståelse för hur augmented reality används idag inom olika branscher så gjordes 

en omfattande litteraturstudie av dokumentationen på området samt av de produkter som 

finns på marknaden idag. Då detta område är i ständig förändring och då nya produkter 

dagligen publiceras användes internet för att ta del av dessa produkter. Bloggar och forum 

som behandlar ämnet är väldigt bra samlingsställen för att få tag på denna typ av information 

även om dess tillförlitlighet ibland kan vara väldigt låg. Utifrån dessa källor identifierades 

vilka branscher som skulle kunna vara intressant att utveckla augmented reality 

applikationer för. En bransch valdes ut och användes som grund för den prototyp som skulle 

utvecklas.  

2.4 Identifiera målgrupp, utveckla personas och scenarion 
Litteraturstudier gjordes för att komma fram till vilka egenskaper personer har som denna 

teknik tilltalar. Utifrån denna kunskap så skapade jag två persona som ger en 

sammanfattande bild av målgruppen. En persona är en påhittad person som motsvarar den 

”typiska” användaren av en produkt (Cooper, 1999). Personas används bland annat för att få 

förståelse för hur den applikation som ska utvecklas kommer att användas och vad den ska 

innehålla. Dessa personas sattes sedan in i påhittade scenarion för att undersöka hur de 

skulle använda den applikation som utvecklades.  

2.5 Undersökning av vad som är tekniskt möjligt att göra idag 
Genom omfattande litteraturstudier och genom att undersöka hur olika applikationer idag 

fungerar så skapades förståelse för den bakomliggande teknik som krävs för augmented 

reality. Detta gjordes för att förstå vad som idag är möjligt att utveckla och om det exempelvis 

finns någon specifik algoritm eller tillvägagångssätt som är att föredra. Även 

problemområdena undersöktes. Den tekniska bakgrunden användes sedan till den prototyp 

som utvecklades. Utifrån kunskapen om användaren och den tekniska bakgrunden började 

en kravspecifikation för prototypen att växa fram. En kravspecifikation är det underlag vilket 

prototypen sedan kommer att utvecklas ifrån. Kravspecifikationen förändrades däremot 

många gånger då ny kunskap framkom, detta gäller även för de flesta områdena. 

Utvecklingsarbetet är ofta en iterativ process där utvecklaren går tillbaka och gör 

förändringar i arbetet. Detta beror inte på bristfällig planering utan för att ny kunskap 

uppdagats när utvecklaren skapat. Istället för att ignorera denna kunskap och fortsätta med 

den förutbestämda planen så tar utvecklaren detta till sig och gör förändringar i arbetet 

(Avison, 2006). 
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2.6 Prototypen 
Redan i ett tidigt stadium i utvecklingen av prototypen utvecklades en pappersprototyp för 

att dokumentera och konkretisera de tankar och idéer som cirkulerade. Fokus låg på att 

förstå det tillvägagångssätt som den tänkta användaren kommer att använda sig av när 

han/hon använder prototypen. Dess uppgift var också att skapa ett flödesschema och 

identifiera de olika funktionerna som måste vara med i applikationen. När dessa funktioner 

identifierats skiftade fokus mot att strukturera upp funktionerna och en viss utformningsplan 

skapades.  

Prototyper som är väldigt enkla kallas för lo-fidelity prototyper och består ofta enbart av 

en skiss. Fördelen är att utvecklaren lätt kan göra förändringar och få en bra överblick över 

det som utvecklas. High-fidelity prototyper är däremot en mer utvecklad variant av 

prototypen som ofta är väldigt lik den slutliga produkten (Sharp et al., 2001).  

 Det visade sig att två olika prototyper skulle utvecklas, en för datorer och en för Apples 

iPhone. Detta för att utforska möjligheterna för olika plattformar och för att kunna göra 

jämförelser mellan dem. 

Prototypen digitaliserades sedan i Photoshop för att en tydligare bild av den skulle kunna 

skapas. Den datorbaserade prototypen utvecklades först då den har vissa steg som även 

involverar den mobiltelefonbaserade applikationen.  

 Målet med utvecklingen var aldrig att skapa en färdig produkt utan prototypernas färdiga 

tillstånd skulle vara två välutvecklade pappersprototyper där det tydligt framgår hur 

applikationen fungerar och ser ut. Målet med prototypen var att den skulle vara så pass 

utvecklad att en framtida användare skulle förstå hur en färdig applikation skulle se ut och 

fungera. Detta för att en diskussion med den tänkta användaren om bland annat 

användarnytta och utformning skulle kunna hållas.  

2.7 Användartester 
Fem personer fick ta del av prototyperna. Eftersom prototyperna inte var fullt utvecklade 

gavs förklaringar om hur prototyperna fungerade innan de fick ta del av dem. Vanligtvis 

genomförs användartester för att se hur en person navigerar och använder sig av en 

applikation. Då inte så många funktioner hade utvecklats fanns det väldigt begränsat med 

valmöjligheter för personerna som testade prototyperna, men de funktioner som utvecklats 

presenterades utförligt.  

2.8 Intervjuer 
Både före och efter det att personerna fick ta del av prototyperna intervjuades de för att få 

större insikt i exempelvis hur de gör för att handla en vara på internet eller hur de upplevde 

prototyperna. Intervjuer användes då exempelvis enkäter sällan ger ett lika stort utrymme för 

djupare förklaring av de svar som personerna ger. I den kvalitativa metoden används ofta en 

så kallad ostrukturerad eller ej standardiserad intervju. Detta karaktäriseras dels av att 

frågorna inte är färdiga från början, och dels att den intervjuade till stor del tillåts själv 

bestämma vad som diskuteras (Hartman, 2004). Den som intervjuar ser däremot till att det 

som diskuteras i intervjun är inom de gränser för det problemområde som han/hon satt upp. 

Jag valde att skapa några frågor som ställdes till samtliga personer som intervjuades, detta 

för att hålla intervjun på rätt spår och för att få svar på de frågor jag hade. Även om detta 
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delvis går emot den ostrukturerade intervjutekniken som tillämpas i den kvalitativa metoden 

så var frågorna mer ämnesområden som var av intresse för diskussion. Intervjuerna var ett 

mellanting av den ostrukturerade och den halvstrukturerade intervjutekniken (Hartman, 

2004). De som intervjuades uppmanades också att ställa frågor och diskutera områdena som 

togs upp, alltså gavs ett stort utrymme för egna tankar och utsvävningar.  
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3. Branscher, användare och tekniken som berör A.R. 

Målet med detta kapitel är att identifiera vilka branscher som kan använda sig av augmented 

reality, vem användaren är och vilken teknik som ligger bakom applikationerna som finns 

idag. Denna teoretiska grund kommer skapa det underlag vilket prototyperna kommer att 

utvecklas ifrån. Det finns tre frågor som måste besvaras för att detta ska bli möjligt.  

1. Vilka branscher behöver eller kan använda sig av denna teknik? 

2. Vem är användaren av augmented reality applikationer? 

3. Vilka tekniska möjligheter och restriktioner finns idag? 

3.1 Att finna en bransch där A.R. behövs eller där A.R. har en 
potential 
För att identifiera de branscher som kan använda sig av augmented reality och för att finna 

den bransch att utveckla prototyperna för, undersöktes de nuvarande applikationerna som 

finns på marknaden. Detta för att få förståelse för vad som har gjorts och vad som är möjligt 

att göra idag.  

 Konsultföretaget KZero Worldswide har i en rapport sammanställt de företag som 

använder sig av augmented reality mellan januari 2008 till december 2009 (KZero 

Worldswide, 2010). I denna rapport återfinns följande: 

 

- 14 bilmärken använder sig av augmented reality för att marknadsföra bilmodeller på 

olika sätt. Exempelvis Nissan, Toyota och BMW.  

- 6 klädföretag visar upp sina produkter eller marknadsför sitt varumärke genom A.R. 

som Ray-ban, Adidas och Hugo Boss. 

- 16 företag inom medie- och underhållningsbranschen använder A.R. exempelvis för 

filmerna Transformers, Avatar och Star Trek. Eller artister som John Mayer och 

Eminem använder A.R. för att framföra sin musik. 

- 6 företag inom mat- och dryckesindustrin använder A.R. som McDonalds, Fanta och 

Stella Artois. 

- Utöver dessa kategorier använder företag som Topps, LEGO, IKEA, Home Depot, 

USPS och CISCO augmented reality på olika sätt. 

 

 Ifall man undersöker hur företag använder sig av augmented reality så handlar det i stort 

sett om nya sätt att visa upp sina produkter för potentiella kunder, alltså reklam. Det 

vanligaste tillvägagångssättet är att ett A4-papper med en markör på skrivs ut som en person 

sedan visar framför sin webbkamera. Det som sedan sker är att en tredimensionell animation 

startar vilket exempelvis illustrerar en bilmodell som kör längs en väg, en möbel i full skala 

eller att en artist spelar en låt. Majoriteten av företagen som granskats använder sig av den 

här typen av teknik, det handlar om att göra reklam för sin produkt och det ska i många fall 

vara underhållande, någon funktion uppfyller sällan applikationerna. De företag som bryter 

detta mönster är IKEA, Ray-Ban och Stella Artois. IKEAs syfte med sin augmented reality 

applikation skiljer sig mot många andra företag, de vill att potentiella kunder ska kunna 

visualisera deras produkter hemma hos sig och i full skala (IKEA, 2010). Företaget Ray-Ban 
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är inne på samma spår, genom ansiktsigenkänning via en webbkamera kan en möjlig kund se 

hur de skulle passa i deras solglasögonskollektion (Ray-Ban, 2010). Hos dessa två företag har 

fokus skiftat från att enbart underhålla till att augmented reality ska vara ett hjälpmedel för 

kunden. Stella Artois är unikt då deras augmented reality applikation är avsedd för 

mobiltelefoner. De använder sig av en mobilapplikation som heter Layar (Layar, 2010). 

Layars funktion är att en användare ska kunna lokalisera det han/hon är intresserad av, detta 

gör man genom att välja mellan olika lager som exempelvis visar vart alla Burger King 

restauranger finns eller vart närmaste tunnelbana kan hittas. I Stella Artois fall handlar det 

om att guida till pubbar som serverar deras ölsort. Användaren riktar sin mobiltelefon åt 

olika håll för att se var pubbarna ligger och hur de ska gå för att komma dit (Stella Artois, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Augmented reality applikationen Layar med lagret Stella Artois aktiverat. 

(Newsdegeek.com, 2010) 

 

Syftet för majoriteten av företagen är alltså att marknadsföra sina produkter på ett nytt sätt. 

Ifall man undersöker vilken funktion augmented reality applikationerna har så finns det tre 

olika kategorier.  

1. Underhållning. I form av spel och animerade 3D-modeller av ett företags produkter 

eller varumärke. Idén är i stort sett att underhålla den potentiella kunden som ska 

influeras och köpa företagets produkter.  

2. Hjälpmedel/visualisering. Ofta handlar detta område också om produktvisualisering, 

som i kategorin underhållning, men dessa applikationer skapas även för att de ska ge 

ett mervärde för användaren. Användaren ska ha nytta av applikationen och det löser 

i många fall någon typ av problem.  

3. Lokalisering. Inom denna kategori handlar det om att företag vill visa var deras 

produkter finns tillgängliga och hur kunder ska kunna hittar dit.  
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Enligt Helen Sharp et al. finns det användbarhets- och användarupplevelsemål som bör 

uppfyllas när IT-artefakter utvecklas (Sharp et al., 2001). Genom att uppnå dessa mål 

kommer användaren uppfatta produkten på ett mer positivt sätt och förhoppningsvis 

använda den i större utsträckning. Användbarhetsmålen, usability goals, har satts upp för att 

interaktiva produkter ska utvecklas så att de bland annat är lätta att lära sig, effektiva och 

roliga att använda. Mera i detalj är målen att: 

 

- Produkten ska vara effektiv att använda t.ex. det ska gå snabbt att utföra saker. 

- Produkten ska vara säker att använda. Den ska inte skada användaren eller sända ut 

känslig data som obehöriga kan ta del av.  

- Produkten ska fylla ett syfte. Exempelvis hjälpa en person i sin vardag, ha mening. 

- Produkten ska vara enkel att lära sig. 

- Det ska vara enkelt att komma ihåg produkten ska användas. 

 

Utöver dessa användbarhetsmål finns det ytterligare mål för användarupplevelse, user 

experience goals. Dessa mål, riktlinjer, är till för att en produkt ska bli mera användarvänlig 

och för att användaren ska känna att han/hon får ut något av att använda produkten. Helst 

ska alla dessa mål uppnås men genom att ta med så många som möjligt skapas ett bra 

underlag för användarvänlighet. De mål som beskrivs är:  

 

- Produkten ska vara tillfredställande att använda. Användaren ska få ut något av att 

använda produkten. 

- Produkten ska vara angenäm och rolig att använda.  

- Produkten ska vara underhållande och hjälpsam. 

- Användaren ska motiveras av produkten och kreativitet ska skapas.  

- Produkten ska också vara estetiskt tilltalande samt ge något för användaren. 

 

Genom att en utvecklare försöka uppnå dessa mål och ha dem i åtanke när en produkt 

utvecklas så menar Sharp et al. att produkten har större chans att lyckas och att användaren 

lättare kommer ta den till sig (Sharp et al., 2001).  

 Jämförs målen för användarupplevelse med de applikationer som utvecklats inom 

augmented reality finner vi att vissa mål helt klart har uppfyllts medan andra inte riktigt 

finns där. Många artefakter är roliga, underhållande, estetiskt tilltalande och trevliga. Det 

som saknas i många fall är att applikationerna är motiverande, tillfredställande, givande, 

skapar kreativitet och är användbara. Många applikationer saknar någon egentlig funktion. 

Tidigare illustrerades att det finns tre kategorier av applikationer och den kategori som 

uppfyller flest av dessa mål för användarupplevelse är de som återfinns i kategori två. De 

fyller en funktion, löser ett problem, hjälper oss i vardagen men är samtidigt underhållande 

och roliga. Genom att ha nytta av en applikation kommer den i större utsträckning användas, 

den hjälper oss med något vilket applikationer som enbart är till för underhållning inte gör. 

Den underhållande faktorn ska däremot inte förbises, det är ett oerhört bra sätt för att få 

potentiella användare att ta del av applikationen. 
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 Det är relativt lätt att identifiera områden där augmented reality teknik skulle kunna 

användas. Används kategori ett som utgångspunkt går det att tillämpa augmented reality för 

rött många olika branscher. Exempelvis skulle företag som tillverkar leksaker kunna 

demonstrera sina produkter med A.R. Många livsmedelsföretag skulle kunna skapa något kul 

kring sin produkt till exempel att en rolig video sätts igång när en kund riktar sin 

mobiltelefon mot en Norrlands guld ölburk. Flygbranschens kunder skulle kunna få se de 

plan som de sedan ska flyga med genom en 3D animation. Inom underhållningsbranschen är 

det i stort sett fantasin som sätter gränserna, allt från interaktiva instrument till filmtrailers 

där en person kan delta är möjligt. 

 Att utforma applikationer och identifiera branscher enligt kategori två är aningen svårare 

då fler attribut måste uppfyllas, applikationen måste bland annat fylla en funktion. Men ett 

exempel inom livsmedelsbranschen skulle kunna vara att man genom en A.R. animation får 

kunskap om produkten man köper, exempelvis att du får information om vart mjölken 

kommer ifrån, hur mycket du ska dricka per dag för rekommenderat dagligt intag eller 

förslag på maträtter du kan använda mjölk i. Inom branscher som handlar med vitvaror 

skulle du kunna se hur ett kylskåp skulle passa in i ditt kök innan du beställer det. Det är 

egentligen inte så svårt att skapa augmented reality applikationer som fyller en funktion, det 

krävs ofta bara lite tanke bakom utvecklingen. Värdet för kunden blir större om 

applikationen hjälper dem utföra något, det blir ett verktyg.  

 Ett område som är lite extra intressant för augmented reality är de företag som helt eller 

till stor del existerar på internet. Detta genererar vissa fördelar men en nackdel är att 

potentiella kunder inte kan se eller känna på företagets produkter i en verklig miljö. 

Augmented reality kan idag inte göra att en kund kan känna på en produkt men däremot går 

det att visualisera den. Intressanta branscher är klädföretag där en kund skulle kunna 

visualisera hur exempelvis en tröja skulle passa på dem. Elektronikbranschen är intressant, 

ett exempel skulle kunna vara hur en 52 tums TV skulle passa hemma hos en kund. Företag 

inom heminredning skulle kunna visa kunden hur deras produkter skulle kunna se ut hemma 

hos dem. 

 Utifrån denna kunskap om hur olika branscher kan tillämpa augmented reality tänkte jag 

använda en bransch för att illustrera hur en augmented reality applikation skulle kunna 

utvecklas och användas. Som exempel används ett fiktivt företag som säljer affischer via 

internet. Tanken är att möjliga kunder som besöker företagets hemsida ska kunna visualisera 

företagets produktutbud hemma hos sig. Applikationen fyller en funktion och tar den 

potentiella kunden närmare företagets produkter. Med Sharp et al:s usability och user 

experience goals i åtanke kommer även prototypen utvecklas för att bli mer tilltalande, 

snabb, och rolig att använda. 

3.2 Att identifiera målgrupp  
När en utvecklare skapar så måste han/hon förstå för vem vi skapar. Oavsett om utvecklaren 

skapar något för sig själv eller för någon annan så måste det finnas en idé om vad skapelsen 

ska innehålla. I mitt fall skapas något som någon annan ska använda, en idé kan finnas om 

vad användaren vill ha vilket är en produkt av min subjektiva uppfattning av användaren, 

alltså en stereotyp. Stereotyper (Delamater & Myers, 2006) är scheman över hur personer av 

en viss grupp agerar, beter sig och handlar. Detta är till både för- och nackdel för mig när 
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augmented reality prototypen utvecklas. Jag har en förutfattad förståelse för vad användaren 

vill ha men samtidigt kan jag missa viktiga punkter eller min uppfattning kan vara felaktig. 

Därför krävs ytterligare information, frågor som: vem använder smartphones? Vilken 

åldersgrupp är relevant? För vem är augmented reality intressant? Dessa är frågor måste 

besvaras och därför vänder jag mig till den litteratur som finns på området.  

 Enligt Ono & Zavodny som undersökt könsskillnader gällande internetanvändning så fann 

de att båda könen använder internet i lika stor utsträckning. Men att det också fanns 

skillnader, exempelvis att män använder internet mera frekvent och ”intensivt” (Ono & 

Zavodny, 2002). Tidigare forskning menade att män var de som främst använde internet, 

detta motbevisades i artikeln där Ono & Zavodny menar att internet börjar mogna som 

medium vilket medför att internet används i lika stor utsträckningen hos de båda könen.  

 Att internet tidigare användes av främst unga män förklaras alltså genom att internet inte 

ansågs vara speciellt utvecklat. Rogers hävdar att de som tar till sig och tillämpar ny 

teknologi främst är välutbildade unga män som har det bra ekonomiskt ställt och som bor i 

städer (Rogers & Everett, 2003) Detta är intressant om man undersöker augmented reality, 

det är en ny teknologi och borde därmed intressera denna målgrupp. 

 Genom att granska statistik skapad av Google trends kan vi också skapa oss en förståelse 

för användaren. Google Trends visar i hur stor utsträckning ett visst sökord har används, jag 

undersökte hur vanligt sökorden ”Augmented reality” var och utifrån detta kunde följande 

utläsas (Google trends, 2010): 

1. Intresset för augmented reality tog verklig fart år 2009. Det går däremot inte att 

urskilja i vilket antal sökorden används.  

2. Det som hände under 2009, inom området augmented reality, är att företag som 

Topps visar hur man kan integrera A.R. i spelkort och A.R. teknik visas upp på olika 

teknikmässor. De flesta artiklarna från denna tidsperiod handlar däremot om A.R. i 

iPhone. Exempelvis släpptes stöd för A.R. i iPhone OS 3.0 i juni 2009. 

3. Från Sydkorea kommer en överväldigande majoritet av sökningarna. Det är också 

koreanska som är det språk främst används vid sökningar.  

4. Asien är den världsdel där augmented reality söks mest frekvent. I Europa finns också 

intresse, främst i Holland och Österrike.  

Utifrån dessa data har intresset för augmented reality ökat avsevärt under de senaste åren 

och skulle därför kunna anses vara en ny teknologi. Eftersom det är en relativt ny teknologi 

används den troligtvis främst av den målgrupp som Rogers och Everett beskrev (Rogers & 

Everett, 2003) men att teknologin, då den hela tiden utvecklas, kommer tillämpas av större 

grupperingar i samhället i framtiden.  

 Företaget Rubicon Consulting har gjort en onlineundersökning av 460 iPhone användare i 

USA för att undersöka hur iPhone används och vilka som använder den. De kom fram till att 

användarna var flest i åldersgruppen 26-30 år. 50 % av användarna var under 30 år. Av 

användarna ansåg en överväldigande majoritet vara väldigt tekniskt kunniga. Användarna 

hade också 40 % högre inkomst än genomsnittsamerikanen och arbetade inom områden som 

vetenskap, underhållning, konst och med informationsteknologi (Rubicon Consulting, 2008).  

 Summeras detta är användaren av augmented reality sannolikt män mellan 20-40 år med 

ett brinnande teknikintresse. De är högutbildade, bor i städer och finns främst i Asien men 
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även i Europa. De har högre medelinkomst än majoriteten av befolkningen och jobbar inom 

branscher där de skapar, underhåller eller utvecklar. Enligt Google Trends är augmented 

reality en relativt ny teknologi och enligt Rogers & Everett är det denna grupp av människor 

som finner ny teknologi intressant. Däremot kan det finnas vissa tecken på att denna teknik 

håller på att mogna. Dessa tecken finns inte i vetenskapliga artiklar utan man får vända sig 

till mer otillförlitliga källor som bloggar för att få förståelse för vart trenderna pekar. 

Bloggaren Rouli på Augmented Times skriver följande om hur bilindustrin marknadsför nya 

bilmodeller med hjälp av augmented reality:  

 

”Advertisers learned a new trick and they are over using it. If last year was the 

year of viral marketing, featuring unbelievable videos on Youtube, this year 

seams to be the year of augmented marketing. Leading the way (to over 

exposure) is the car industry. Here's a list of previous attempts to "excite us"” 

(Rouli, 2009) 

 

Även fast augmented reality anses vara en rätt ny teknologi av många så har vissa delar av 

den målgrupp som är i kontakt med den redan börjat tröttna på vissa delar. Målgruppen 

verkar inte vara lika lättimponerad idag och detta har skett enbart på några år. Med detta i 

åtanke kan det vara så att allmänheten i större utsträckning börjar få upp ögonen för 

augmented reality samt att teknologin måste börja erbjuda något mervärde utöver det som 

finns idag. 

 

3.2.1 Personas  

Utifrån den information som litteraturstudien gav om användarna av augmented reality 

utvecklades två personas som motsvarar den typiska användaren. Det man vill åstadkomma 

med personas är att skapa den stereotypiske användaren och utifrån dem kan förståelse 

skapas för hur en produkt ska utformas, vad den ska innehålla och hur den kommer att 

användas. (Cooper, 1999) Två personas utvecklades för att bland annat förstå för vem 

applikationen är till för och vad den ska innehålla. För att förstå när applikationen används 

och för att identifiera i vilka situationer som den behövs sattes personas in i påhittade 

scenarion där de kommer i kontakt med applikationen. De två personas är följande:  

 

Erik Karlsson, 29 år, är sedan 6 år tillbaka bosatt i Borlänge där han nu bor tillsammans med 

sin flickvän Marie. Erik jobbar som projektledare på konsultbolaget A-team efter avklarade 

studier på Högskolan Dalarna som systemvetare. Erik är en drivande person som ser till att 

saker blir gjorda, han är bra på att se de små detaljerna som saknas och anses vara en 

kompetent projektledare. Erik gillar att åka motorcykel, vilket är till Maries förtret. Andra 

aktiviteter som intresserar Erik är att spela internetpoker, grilla och spela innebandy. Genom 

sin utbildning är Erik mycket tekniskt kunnig, ett intresseområde som han haft med sig hela 

livet och detta avspeglas på hans och Maries lägenhet. Det är hela tiden en strid mellan 

Maries diktaturiska inredningsplaner och Eriks ständigt växande sladdhärva bakom LCD-

TV:n. En av Eriks svagheter är att han inte längre kan se på det digitala TV utbudet om det 

inte är av High Definition kvalitet och om något ska laddas hem måste det ske genom 
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HDBits.org. Annars tycker Erik att han är bra på att laga mat och han trivs väldigt bra på sitt 

arbete.  

 

Anneli Holmström är 26 år och bor i Linköping där hon studerar till pol mag. Anneli är 

ensamstående men har sin cockerspaniel Pucko till sällskap. Anneli är inne på sin tredje 

termin, studierna går bra men hon börjar bli trött på tentastress och svensk vinter så hon 

funderar på att ta ett studieuppehåll, kanske åka till Indien ett par månader. Annelis 

intressen är skor, att hänga med kompisarna, spela gitarr och fotografera. Hon anser sig själv 

vara en aktiv person som är på gymmet när hon har tid och har lätt för att studera. Anneli 

anses vara rätt teknisk av sina kompisar, men hon menar att det inte är rocket sience att 

handla på internet, få tillgång till en Spotify invite eller koppla en HDMI-kabel mellan dator 

och TV. Det är inte att tekniska prylar är något intresse som Anneli har men hon skulle inte 

ge upp iPhonen eller laptopen frivilligt. Det är musiken som är Annelis främsta intresse och 

från stereon kommer det ständigt toner från M83 till Lee Perry och allt däremellan.  

 

3.2.2 Scenarion 

Det är torsdag kväll och Erik spelar poker på internet. Han kör sex bord på NL100 och det går 

varken bra eller dåligt, plus/minus noll. Marie har just ställt undan det sista av maten sedan 

middagen och sätter sig i soffan med sin netbook. Hon börjar titta på tavlor som skulle kunna 

täcka de nu kala väggarna inne i sovrummet. För två månader sedan målade de nämligen om 

i sovrummet, vitt var färgen, men nu tycker hon att de tavlor som tidigare satt på den 

mörkblå väggen inte riktigt passar in i den nya miljön. Vanligtvis hade hon åkt ner på staden 

för att leta reda på något nytt men affärerna stängde för en timme sedan så därför börjar hon 

söka på internet. Hon finner att det finns ett enormt utbud av tavlor och affischer att välja 

mellan. Det finns möjlighet att beställa olika storlekar, ramar, till och med vilket material 

som konstverket ska vara målat på. Däremot har hon svårt att genom sin 10 tums skärm bilda 

sig en uppfattning om hur affischen skulle se ut i verkligheten hemma hos sig. Hon funderar 

på om affischen som är 81 x 112 cm är för stor, kanske är den som är 61 x 92 cm bättre. Visst 

skulle hon kunna ta fram måttstocken och börja mäta i sovrummet men just nu sitter hon så 

skönt i soffan. På en av webbsidorna som hon är inne på märker hon däremot att det finns en 

knapp där det står att hon kan se affischen hemma hos sig. Hon trycker på knappen och en 

introduktionsvideo spelas upp där en person fäster ett A4-papper på sin vägg och strax 

därefter visas en affisch där pappret är uppsatt. Personen byter sedan affisch genom en 

knapptryckning och lägger sedan till en ram. Marie blir nyfiken och frågar Erik om 

nätverksskrivaren är på när hon uppmanas att skriva ut markeringen. Erik vaknar upp från 

sitt pokerspelande och undrar varför, Marie visar filmen igen för Erik och även han blir 

nyfiken. ”Aha det måste vara någon slags igenkänningsalgoritm som gör att affischen visas” 

säger Erik. Erik blir också intresserad och stänger ner pokern, han plussade ett inköp och är 

nöjd. De skriver ut markeringen och sätter upp den i sovrummet, de går igenom de olika 

stegen och aktiverar webbkameran. Rätt direkt visas tavlan som Marie valde på 

datorskärmen och båda fascineras av händelsen. De testar tillsammans olika typer av 

affischer, Erik ser att han kan använda sig av iPhonen så han laddar direkt ner applikationen 

som finns tillgänglig gratis på iTunes. Kvällen börjar gå mot natt när Marie och Erik 
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bestämmer sig för att beställa två affischer med ram som hon tycker passar in i sovrummet. 

Erik visar morgonen efter upp iPhone applikationen för arbetskollegorna och skojar om att 

man skulle utveckla en applikation som visade upp alla möjliga saker. På så vis skulle man 

kunna simulera att man bodde i rena rama lyxvillan när man skypar med arbetskollegorna 

hemifrån. 

 

Anneli har just kommit hem från universitetet där hon gått igenom instuderingsfrågorna 

inför tentamen i rättsvetenskap. Tidsmässigt ligger hon rätt bra till så hon bestämmer sig för 

att inte studera något mer idag utan börjar gå igenom de vanliga sidorna på internet. 

Facebook, Aftonbladet, några av kompisarnas bloggar och Piratebay i fall något nytt Family 

guy avsnitt har kommit ut. Inom en timme har Anneli avverkat alla sidor och känner sig 

uttråkad, Pucko behöver inte heller rastas på ett tag. En av hennes kompisar bloggade om att 

hon hittat väldigt schyssta affischer som passar perfekt in i sin nya lägenhet. Anneli börjar 

söka runt och finner rätt snabbt en sida där hon börjar kolla igenom olika affischer. Hon 

hittar en som hon tycker ser bra ut och upptäcker funktionen att hon kan se affischen hemma 

hos sig. Hon skriver ut markeringen och laddar hem applikationen till sin iPhone eftersom 

hon har en yta i hallen där hon skulle vilja sätta upp en schysst affisch. Anneli startar 

applikationen och väljer en affisch som hon tycker skulle passa. Det är en svartvit med en gul 

taxi på som hon tyckte såg bra ut men den passade ändå inte riktigt in i hallen. Däremot 

passar affischen på John Mayer perfekt, en person som influerar mycket av Annelis 

gitarrspelande. Annlie tycker att den ser lite stor ut så hon ändrar storleken till en som är 

aningen mindre. Hon tar ett kort som hon senare skickar till en av kompisarna för att få 

deras åsikt på det hon tänker köpa. Annelis kompis Arne tycker att den passar väldigt bra in i 

hallen så Anneli beställer den.  

 

Utifrån dessa påhittade scenariers skapas en uppfattning om hur applikationen används 

och hur den tas emot av användaren. Fokuserar vi på när applikationen används blir den 

aktuell när en av personas ville skapa sig en uppfattning om hur en affisch ser ut på väggarna 

hemma hos sig. Men det finns också andra situationer, exempelvis visar personan Erik upp 

applikationen för sina arbetskollegor, istället för att enbart vara ett verktyg för att projicera 

affischer blir det en applikation som personer fascineras över och delar med sig av. I avsnitt 

3.1 beskrevs hur augmented reality används idag och i många fall användes det för att göra 

reklam och marknadsföra ett företags produkter. Idén applikationen var att den skulle agera 

som ett verktyg som löste ett problem, ett fokus som enligt mig många andra augmented 

reality applikationer saknar. Idén var att lämna den reklambaserade augmented realityn men 

det verkar ändå följa med applikationen. Det är inget negativt i sig, att personer delar med sig 

av applikationen för att det är ”en rolig grej” gör bara att flera kommer i kontakt med 

företagets produkter. Enligt Ciborra händer det att produkter används på andra sätt än det 

som utvecklaren tänkt sig, detta kallas för drifting (Ciborra, 1996). Drifting kan vara till både 

gott och ont och är väldigt svårt att förutse för en utvecklare. Det är många faktorer som 

spelar in när en användare använder en produkt exempelvis ålder, kunskap och kultur för att 

nämna några. Genom scenarion med personas kan vi till viss del få förståelse för hur en 
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produkt kommer att användas, men det är så gott som omöjligt att förutspå hur framtida 

användare från hela världen kommer att använda en produkt.  

3.3 Den tekniska plattformen 
För att augmented reality ska kunna utvecklas och användas så måste fyra tekniska områden 

finnas med.  

1. Någon typ av sensor måste finnas för att ta in data om världen omkring oss. Kameror 

är den mest använda typen av sensor för A.R. men även GPS, accelerometer, kompass 

och ljussensorer kan användas.  

2. Data som sensorerna tar in måste ”förstås” av en dator. Datorn måste alltså känna 

igen vad det är den ser och detta kan i många fall vara problematiskt. Om data samlas 

in via en kamera används exempelvis olika typer av algoritmer för form-, rörelse- och 

ansiktsigenkänning. Har data samlats in via kompass och GPS kan datorn räkna ut åt 

vilket håll den är riktad. 

3. Objektet som blivit igenkänd måste manipuleras i realtid. Datorn lägger till eller tar 

bort data om ett objekt. Ett exempel skulle vara att alla rektangulära objekt som finns 

inom kamerans synvinkel täcks av färgen blå eller att en 3D animering kopplas till en 

position.  

4. Slutligen måste detta projiceras på något medium för att användaren ska kunna ta del 

av det. Exempelvis kan en dataskärm användas som visar vad det är kameran ser och 

de objekt som manipulerats.  

Dessa steg representerar olika tekniska områden som alla måste tas med i beräkningen för att 

utveckla augmented reality. Henrysson har också beskrivit dessa steg men slagit ihop steg två 

och tre. Han menar att dessa är de ”nykel” teknologier som augmented reality byggs utifrån 

(Henrysson, 2007).  

 

3.3.1 Sensorer för input av data 

Inom det första området så är webbkameran det vanligaste verktyget för input i de produkter 

som finns på marknaden idag (KZero Worldswide, 2010). Kameran är också ofta det som 

begränsar möjligheterna för augmented reality att utvecklas eftersom upplösning i många fall 

är rätt låg. Exempelvis har den inbyggda webbkameran i många bärbara datorer enbart 0.3 

till 1.3 megapixels upplösning. Detta begränsar avståendet som kan användas för 

igenkänning. Mobiltelefoner har i många fall bättre upplösning, exempelvis HTC Desire:s 

kamera med 5 mp (HTC Desire, 2010). Utvecklingen av mobiltelefonkamerorna kommer 

vara en avgörande faktor för mer avancerad augmented reality teknik och möjliggöra att mer 

detaljerad igenkänning kan bli möjlig som att känna igen en specifik person. En representant 

från företaget The Astonishing Tribe medger för teknikbloggen Engadget att deras 

personigenkänningsapplikation Reconizr kommer att kräva bättre kameror för att fungera 

(Engadget, 2010). I demonstrationen av applikationen användes en HTC Hero som är 

utrustad med en 5 mp kamera och autofokus (HTC Hero, 2010) vilket tydligen inte är 

tillräckligt för denna typ av igenkänning.  

 En annan teknologi som används för input av data är GPS och elektronisk kompass. 

Exempelvis används detta i mobilapplikationer som Layar, Google Googles och Junaio. 
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Genom att lokalisera mobiltelefonens position kan omkringliggande platser identifieras. När 

sedan en person riktar mobiltelefonkameran mot en viss byggnad visas byggnaden i realtid 

samt ytterligare information om den. För platser och byggnader fungerar GPS väldigt bra då 

precisionen inte behöver vara helt exakt men för att identifiera exempelvis människor krävs i 

många fall bättre precision samt att GPS fungerar dåligt inomhus. GPS-teknologi har en 

precision runt 5 meter (Hulbert & French, 2001) så det behövs en utveckling av teknologin 

för att mindre saker ska kunna identifieras. Europa har för avsikt att lösa detta genom det så 

kallade Galileo projektet.  

 

3.3.2 Algoritmer för igenkänning 

Den vanligaste formen av augmented reality är den så kallade marker baserade. En webb- 

eller mobilkamera används för att identifiera en kvadratisk markering, denna markering 

känns igen och något projiceras där markeringen är placerad (se fig. 3.2). Det finns olika 

typer av markeringar exempelvis template-, BHC-, QR-, split- och gridmarkers (se fig. 3.3). 

Vilken typ av markering som används skiftar beroende på vilken mjukvara det är som ska 

känna igen markeringen. Använder sig en utvecklare av markeringar och utvecklar denna 

teknik för datorer är ett väldigt vanligt verktyg ARToolkit eller FLARToolkit. FLARToolkit är 

en vidareutveckling av ARToolkit som använder sig av Flash och används därför i väldigt 

många webbaserade augmented reality applikationer. FLARToolkit är så kallad öppen 

källkod vilket betyder att vem som helst får ta del av och ändra den kod som FLARToolkit 

består av (FLARToolkit, 2010). Detta har gjort FLARToolkit väldigt populärt samt att det är 

relativt enkelt att använda. Detta är den tekniska plattform som används flitigast idag och de 

flesta augmented reality applikationer använder sig av denna teknik. En nackdel med denna 

teknik är att hela markeringen måste vara i fokus för att den ska igenkännas, exempelvis om 

ett hörn saknas kommer inte programvaran kunna känna igen markeringen (Henrysson, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Markerbaserad Augmented reality. (Tinker.com, 2010) 
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Fig. 3.3. Olika typer av markeringar. (Schmalsteig & Wagner, 2008) 

 

För mobiltelefoner har ett liknande verktyg utvecklats som heter Studierstube. Studierstube 

fungerar på samma sätt som FLARToolkit, en markering identifieras och därefter visas en 

animation på platsen där markeringen är placerad. Studierstube är resurssnålare än 

FLARToolkit vilket är en fördel då mobiltelefoner generellt har sämre prestanda än datorer. 

Studierstube har också stöd för många olika typer av markeringar (Schmalsteig & Wagner, 

2008).  

 Andra tekniker som finns tillgängliga men som inte används i lika stor utsträckning är 

algoritmer för ansiktsigenkänning exempelvis genom att använda biblioteket OpenCV 

(OpenCV, 2010). Jämför vi denna teknik med den markerbaserade så är denna inte lika 

utvecklad och är mer avancerad. The Astonishing Tribe har tillsammans med Polar Rose 

utvecklat konceptapplikationen Recognizer som använder sig av denna teknik men tar det 

hela ett steg längre då applikationen känner igen vem person är och kopplar sedan personen 

till olika sociala medier som han/hon använder (The Astonishing Tribe, 2010). Då algoritmer 

för ansiktsigenkänning ofta är utvecklade av olika företag så sker utvecklingen inte lika 

snabbt som för projekt som använder öppen källkod.  

 Rörelseigenkänning är en annan algoritm som kan användas för augmented reality och 

används bland annat för vissa augmented reality spel som Cannonballz (Cannonballz, 2010) 

av företaget Zugara. Google Goggles och Nokias Mara projekt har utvecklat den 

markerbaserade teknologin så att hela bilder istället går att använda som markeringar. Andra 

algoritmer kan också användas, exempelvis formigenkänning.  

 

3.3.3 Manipulering av objekt och visualisering 

När en markering eller position har identifierats är målet att återge någon typ av information 

eller animation beroende på vad det är utvecklaren vill att applikationen ska göra. 3D objekt 

är väldigt vanligt att återge i många augmented reality applikationer. För att utveckla dessa 

kan en mängd verktyg användas, exempelvis 3DS Max (3DS Max, 2010). Information om en 

produkt kan hämtas från ett företags hemsida och överförs via en vanlig internetuppkoppling 

eller via 3G. För visualisering av exempelvis 3D objekt används främst datorskärmar eller 

någon typ display på mobiltelefoner. 
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3.4 Den tekniska kravspecifikationen 
Eftersom den markerbaserade tekniken och mjukvaran är den mest tillämpade och för att 

den är enkel att utveckla så har den används i prototypen som utvecklades. Detta är en bra 

lösning då en position på en vägg måste identifieras där sedan den valda affischen ska visas. 

Markeringen som används är av typen template, alltså en makering med en svart ram där en 

bild har avbildats i mitten (se figur 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Templatemarkeringen som användes för igenkänning i prototypen. 

 

Anledningen till detta val är för att användaren lättare ska veta vilken sida som är upp så att 

affischen sedan inte visas felvänd.  

 Eftersom prototypen utvecklas för både datorer och smartphones används FLARToolkit 

för datorer och Studierstube för smartphones. Detta är den mest tillämpade mjukvaran för 

augmented reality och det finns mycket dokumentation på området vilket gör det till ett bra 

val för prototypen som ska utvecklas. Kraven för att applikationen ska fungera på datorer är 

att datorn har tillgång till internet, stödjer Flash, har en webbkamera samt en skrivare som 

används för att skriva ut markeringen. Den smartphonemodell som applikationen utvecklas 

för är Apples iPhone. iPhone valdes för att det är en av de vanligaste smartphonemodellen 

som finns på marknaden idag, även fast den prestandamässigt inte överträffar vissa andra 

smartphonemodeller. För att applikationen ska fungera för iPhone krävs tillgång till internet, 

att användaren sedan tidigare haft möjlighet att skriva ut markeringen samt att 

applikationen har laddats ner från iTunes till iPhonen.  
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4. Prototyputvecklingen 

I det föregående kapitlet identifierades en bransch som kan använda sig av augmented 

reality, vem som använder augmented reality samt hur teknologin ser ut bakom de 

applikationer som finns idag. Utifrån detta skapades en prototyp. 

4.1 Bakgrund till utvecklingen 
Utifrån kapitel tre identifierade ett område där augmented reality skulle kunna användas för 

att lösa ett problemområde. Applikationens uppgift är att potentiella kunder ska kunna 

visualisera hur olika affischer, som erbjuds av ett internetbaserat företag, skulle kunna se ut 

på sina egna väggar. I många fall har en kund svårt att visualisera hur olika produkter som 

visas i en katalog eller på internet passar in i deras egna hem. IKEA är ett företag som har 

uppmärksammat detta och utvecklar denna teknik för sina produkter, exempelvis bokhyllan 

Billy (IKEA, 2010). Utöver att det hjälper till att lösa problemet med visualisering av 

produkter är detta ett nytt och roligt sätt att ta del av produkten. I utformningen försöktes 

majoriteten av Sharp et al:s usability och user experience goals (Sharp et al., 2001) uppfyllas. 

Andra källor för utformning av applikationen har också används, exempelvis beskriver 

bloggaren Tom Carpenter tio viktiga steg för att lyckas med en augmented reality applikation 

(Carpenter, 2009). Dessa steg menar bland annat att augmented reality applikationer ska 

vara roliga, att de ska lösa ett problem, att de ska vara enkla att använda och att användaren 

snabbt ska få fram den information som han/hon vill ha reda på. En annan intressant punkt 

är att Carpenter menar att applikationerna ska kopplas till sociala medier som Facebook och 

Twitter då han menar att vi gillar att dela med oss av det vi gör och jämföra saker med andra 

människor. Sociala medier är något vi ägnar mer och mer tid till. Analysföretaget Ground 

Truth, som undersökt hur amerikaner använder internet i sina mobiltelefoner, menar att 

sociala medierna utgör nästan 60 % av denna internettid (GroundTruth, 2010).  

 Enligt kapitel tre ska prototypen byggas på teknik där en markering känns igen av 

antingen en dator eller en iPhone, beroende på vad användaren väljer, och på det område där 

makeringen identifierats ska en affisch visas. Anledningen till valet är för att detta är teknik 

som är relativt lätt att använda och för att det finns mycket dokumentation till hjälp. Det är 

också den teknik som används flitigast inom de augmented reality applikationer som finns 

idag.  

 Den målgrupp som applikationen riktar sig åt är främst den som identifierades i 

förundersökningen men den kommer även att rikta sig åt en bredare publik då detta ska vara 

en applikation som ska kunna användas av alla. Utförliga instruktioner och enkelhet 

prioriteras därför för att underlätta användningen för personer som inte har så stor 

teknikvana. Även fast den typiske användaren idag är en 25-35 årig man med stort 

teknikintresse måste ett framtidsperspektiv finnas och därför utveckla applikationen för en 

bredare målgrupp.  

4.2. Från idé till skiss  

När själva idén var fastslagen började skisser skapas om vad applikationen skulle innehålla 

och en väldigt enkel skiss gjordes för att få en överblick över detta. Skissen fungerade också 

som ett flödesschema för att se hur olika funktioner skulle utvecklas och för att se vad som 
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händer när exempelvis en användare trycker på en knapp. Dessa prototyper kallas för low-

fidelity prototyper och dess mening är att utforska och visualisera de idéer som utvecklaren 

har (Sharp et al., 2001). De ska vara enkla för att det lätt ska gå att förändra dem och utforska 

olika möjligheter. 

 Först utvecklades en skiss över applikationen som var till för datorer och efter det togs 

skissen för iPhone applikationen fram. Eftersom idén var att en större målgrupp skulle kunna 

använda sig av applikationen skapades manuset för en väldigt detaljerad introduktionsvideo 

som illustrerar hur applikationerna fungerar. Båda applikationerna startar genom att en 

användare besöker företagets hemsida och det är först när valmöjligheten finns att välja 

mellan dator eller smartphone för projicering av affischerna som applikationerna skiljer sig 

åt. Det finns olika problemområden beroende på om man utvecklar för datorer eller 

smartphones. En dator som använder sig av en webbläsare har generellt större utrymme för 

flera funktioner gentemot en smartphone. En annan faktor är att smartphones ofta använder 

sig av touchscreen, något som måste tas med i utformningen.  

 När själva upplägget av applikationerna var klar började arbetet med att skissa på en så 

kallad high-fidelity prototyp som mer i detalj avspeglar hur den färdiga produkten kommer 

att se ut. Målet var inte att utveckla en färdig och fungerande applikation utan att illustrera 

vilka som skulle kunna tillämpa tekniken och i stora drag visa hur utvecklingsprocessen går 

till när en augmented reality applikation tas fram. Syftet med prototypen är att illustrera vad 

som är möjligt att göra inom augmented reality, hur det går till när augmented reality 

applikationer utvecklas och för att kunna starta en diskussion om prototypen med potentiella 

användare. 

 Designprocessen var iterativ då nya idéer och planer hela tiden kom upp under 

utvecklingsarbetet. I utvecklingsarbetet av olika IT artefakter är det ofta väldigt svårt, om inte 

omöjligt, att förutse alla aspekter och planera exakt hur arbetet ska gå till. Istället för att 

strunta i nya idéer eller problemområden som kommer upp under arbetets gång går 

utvecklaren tillbaka i designprocessen och gör förändringar. Avison kallar detta för en iterativ 

process och är ett vanligt sätt att arbete i bland annat IT-projekt (Avison, 2006). Stolterman 

menar att mycket av designarbetet sker omedvetet, av en slump eller av ren tillfällighet 

(Stolterman, 1991). Att därför försöka strukturera upp designarbetet efter en strikt metod blir 

därför svårt och kan till och med hämna utvecklingsprocessen.  

4.3 Utformning av prototypen 
 
För att göra applikationen mer lättillgänglig placerades en länk ut till applikationen direkt 

under den affisch användaren valt. I figur 4.1 illustreras detta, länken till applikationen är 

placerad till höger nedanför den valda bilden med texten ”view at home”. En annan möjlighet 

som skulle ge mer direktkontakt med applikationen, är placera ut en banner eller liknande på 

förstasidan som tar personen direkt till applikationen.   
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Fig. 4.1 Användarens första kontakt med applikationen. 

 

Trycker användaren på länken startas en utförlig introduktionsvideo som illustrerar hur 

applikationen fungerar. I grova drag sker följande i videon: 

 

- En person väljer en affisch på företagets hemsida, skriver ut markeringen och fäster 

den på sin vägg. 

- Personen sätter igång sin webbkamera och riktar den mot markeringen. En annan 

person använder sin iPhone och gör samma sak.  

- Där markeringen sitter visas nu istället en affisch och personen visar hur man kan 

ändrar bild, storleken på den och slutligen beställer den. 

 

Utöver videon står det i text vad personen gör för att ytterligare förtydliga förloppet. Även 

fast den grupp av människor som augmented reality idag intresserar så är 

introduktionsvideon ett viktigt inslag för att introducera en större användargrupp. Ett annat 

viktigt inslag är att hela tiden ge utförliga instruktioner för hur användaren ska gå tillväga. 

Detta ligger helt i linje med Sharp et al:s usability och userexperince goals, att en produkt ska 

vara hjälpsam, enkel och lätt att lära sig (Sharp et al., 2001). Det finns också möjlighet till att 

stänga av videon så att det inte blir ett irriterande inslag för de användare som redan vet hur 

applikationen fungerar.  

När videon har spelat klart uppmanas användaren att skriva ut markeringen. Markeringen 

som valdes för denna prototyp är en templatemarkeringmarkering och består i stort sett av 

en svartvit bild med en figur i mitten. Anledningen till detta val är för att andra typer av 

markeringar ofta har svårigheter när det gäller att placera dem rätt, det är svårt att veta vad 

som är upp och vad som är ner. Estetiskt sett är det också mer tilltalande. Nackdelen då det 
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är en mer detaljerad figur är att det kan vara svårt att känna igen markeringen på längre 

avstånd. Möjlighet finns att spara ner markeringen om användaren för tillfället inte har 

tillgång till en skrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Templatemarkeringen som används för igenkänning. 

 

När användaren har skrivit ut markeringen och tryckt på fortsätt ska användaren välja 

mellan att använda sin webbkamera, iPhone eller Android mobiltelefon. Detta för att 

användaren ska kunna välja den teknologi som han/hon föredrar. Jag vill erbjuda 

möjligheten att kunna välja mellan olika typer av teknologi för att applikationen ska kunna 

användas oavsett om användaren vill se en affisch i sitt rum eller på en plats där han/hon 

inte har tillgång till annat än sin mobiltelefon. I dagsläget används vanligtvis webbkameror 

för den här typen av applikationer men teknologin finns för smartphones och det känns som 

ett naturligt steg i utvecklingen av tekniken. Om webbkamera väljs fortsätter applikationen 

vidare men vid val av exempelvis iPhone länkas sidan vidare till iTunes där användaren kan 

ladda hem applikationen kostnadsfritt. Även fast valmöjligheten för Android mobiltelefoner 

finns har ingen prototyp utvecklats för dessa mobiltelefoner, detta för att prototypen 

troligtvis skulle bli rätt snarlik den för iPhone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Val av medium. Webbkamera, Android eller iPhone. 
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Om användaren väljer att fortsätta med webbkameran uppmanas han/hon att starta sin 

webbkamera, rikta den mot markeringen och trycka ”continue”. Därefter visas den affischen 

som användaren valt och ytterligare valmöjligheter blir tillgängliga. Exempelvis kan 

användaren välja att byta ut affischen mot någon annan, lägga till en ram, ta en bild eller 

ändra storleken på affischen. Allt är väldigt enkelt uppbyggt samt att det liknar de teman som 

hemsidan har sedan tidigare. För fullständig redogörelse av datorapplikationen se appendix 

A. 

 

Fig. 4.4 Användaren har här valt att lägga till en ram och bytt till en annan affisch.   

 

Uppbyggnaden av iPhone applikationen ser lite annorlunda ut då det inte finns lika stort 

utrymme att arbeta med. Genom att man arbetar med begränsade resurser försökte jag 

förtydliga valmöjligheterna så gott som möjligt. Detta gjordes genom att använda typsnitt och 

knappar som är typiska för iPhone (Teehan, 2009). I figur 4.5 illustreras de tre första stegen i 

iPhone applikationen. Bild nummer två visar hur användaren kan välja mellan olika 

affischer, högst upp finns det ett sökfält och under den finns möjlighet att välja mellan olika 

kategorier. När användaren har valt en kategori visas nio affischer som det finns möjlighet att 

välja emellan. När en affisch har valts trycker användaren ”view” och riktar mobiltelefonen 

mot platsen där markeringen har satts upp. Markeringen känns igen och affischen visas på 

platsen. 
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Fig. 4.5 De tre första stegen i iPhoneapplikationen.  

 

När affischen visas får användaren möjligheter att ändra storlek, välja mellan olika ramar, ta 

ett kort eller byta till en annan affisch. I figur 4.6 illustreras hur en användare valt en affisch 

som visas på sin vägg. Därefter väljer användaren att lägga till en ram genom att välja mellan 

det utbud som finns. När valet har skett visas affischen med en ram runt sig. Det är vid 

beröring av mobiltelefonens touchpad som menyerna kommer upp och val kan göras, annars 

visas enbart själva affischen. En annan viktig punkt är att applikationen känner av 

mobiltelefonens läge genom den inbyggda gyrokompassen. Om mobiltelefonen vinklas från 

lodrätt till horisontellt läge identifieras detta och applikationens knappar byter då plats. För 

en mera utförlig presentation av mobiltelefonprototypen se appendix B.  
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Fig. 4.6 Användaren har valt en affisch och lägger till en ram.   

 

Jämförs applikationen gentemot Sharp et al:s usability och user exeperince goals så har vissa 

av dem uppnåtts medan andra har en del kvar. När det gäller effektivitet, att produkten har 

syfte samt enkelhet uppnås målen rätt klart. Men andra områden som underhållningsvärde 

och estetisk utformning är där mer utveckling skulle kunna ske. Det finns även tvivelaktiva 

funktioner som att användaren kan beställa en affisch direkt i iPhone applikationen. Brister i 

prototypen finns vilket beror på att det inte fanns tillräckligt med tid att utveckla en mer 

fullständig prototyp. Jag anser den däremot tillräckligt utvecklas för att användartester ska 

kunna utföras. Som beskrevs i kapitel 4.2 är utvecklingsarbetet en iterativ process där 

utvecklaren hela tiden kommer på nya funktioner eller områden som borde förändras.  
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5. Intervjuer och användartester av applikationen 

För att undersöka hur prototyperna uppfattas av den potentiella användaren intervjuades ett 

antal personer för att få deras åsikter och feedback. En ej insatt person kan ofta ha en annan 

syn på en prototyp gentemot utvecklaren och komma med nya synpunkter och förslag. Det 

kan rätt lätt hända att en utvecklare blir insnöad i sitt arbete och ser vissa saker som 

självklara, något som de kanske inte är för andra.  

5.1 Testpersoner 
Fem personer intervjuades och fick ta del av prototyperna. De personer som intervjuats har 

främst varit från den målgrupp som prototyperna avser, vilket beskrevs i kapitel 3.2. 

Personerna kommer från olika delar av landet men är bosatta i Umeå och studerar på Umeå 

Universitet. Personerna är främst män mellan 22-27 år.  

5.2 Testmiljö 
Intervjuerna samt användartesterna har mestadels skett på Umeå Universitet men även 

hemma hos personerna som intervjuades.  

5.3 Intervjuteknik 
Den intervjumetod som användes var ett mellanting av halv- och ostrukturerad intervju. 

Även fast den kvalitativa metoden förespråkar den ostrukturerade intervjun (Hartman, 

2004), att intervjun mer ska likna en diskussion som sedan slutsatser kan dras utifrån, valde 

jag mitt tillvägagångssätt för att snabbare kunna få fram det jag ville veta. Även fast intervjun 

liknade en diskussion ställdes ett antal frågor som ungefär såg likadana ut för alla som deltog. 

De intervjuade ombads att utveckla sina svar efter frågorna för att en bredare bild av deras 

skulle ges och för att inte missförstånd skulle uppstå. Det som diskuterades dokumenterades 

skriftligt.  

5.4 Bakgrundsfrågor 
Innan personerna introducerades för prototypen intervjuades de för att en uppfattning om 

bland annat deras syn på handel på internet och deras tillvägagångssätt för att beställa en 

affisch skulle skapas. Dessa områden är intressanta för att bland annat identifiera trender 

och för att förstå hur de intervjuade använder sina mobiltelefoner. Områden om vilka för- 

och nackdelar personen såg vid köp i butik eller på internet diskuterades också för att förstå 

vad det är som gör att en person väljer ett visst tillvägagångssätt. Följande frågor 

diskuterades:  

- Hur gammal är du? 

- Föreställ dig att du ska köpa en affisch, hur gör du då? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med att handla på internet? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med att handla i en butik? 

- Vad använder du din mobiltelefon till förutom att ringa och skicka meddelanden? 

- Äger du en Android eller iPhone? 

- Har du hört talas om begreppet augmented reality? 
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5.5 Användartester av prototyperna 
Efter den inledande intervjun introducerades personerna för hur applikationerna fungerade. 

Introduktionen är viktig för att personerna ska förstå hur prototyperna fungerar. Eftersom 

prototyperna inte är fullt utvecklade och då introduktionsvideo saknas är det viktigt att jag 

var med och förklarade de olika stegen i prototypen och är där för att svara på de frågor som 

eventuellt uppstår. Användartestet bestod i att personen först fick gå igenom den 

datorbaserade applikationen och sedan gå igenom den som var utvecklad för iPhone. 

Applikationerna bestod av bilder som satts ihop i Powerpoint. Anledningen till detta val är 

den tidsbegränsning som fanns. En flashversion var tänkt att utvecklas men då tiden var 

knapp valdes det enklare alternativet.  

5.6 Intervjufrågor angående prototyperna 
Efter att personerna gått igenom de båda applikationerna diskuterades hur applikationerna 

uppfattades och ett antal frågor ställdes. Detta för att få förståelse om hur augmented reality 

teknik uppfattas av personerna samt för att se om det överhuvudtaget behövs någon 

applikation för den bransch som jag inriktat mig på. Frågor ställdes bland annat om vilken av 

prototyperna som den intervjuade föredrog och vad som ansågs vara bra eller dåligt med 

dem. Följande frågor diskuterades: 

 

- Tycker du dessa applikationer underlättar för att köpa affischer från företag som finns 

på internet? Utveckla. 

- Skulle du kunna tänka dig använda verktyget om du skulle köpa en affisch på 

internet? Varför då? 

- Vad tycker du är bra med applikationerna och vad är mindre bra? 

- Är det någon funktion du saknar eller tycker är onödig hos applikationerna? 

- Vilken av applikationerna tycker du är mest användbar, den datorbaserade eller den 

för iPhone? Varför? 

- Har du några andra tankar kring applikationerna?  

- Kommer du på någon annan bransch man skulle kunna använda liknande teknik 

inom? 
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6. Resultat från intervjuer och användartester 

Följande resultat gick att urskilja av de intervjuer och användartester som genomfördes. 

Totalt intervjuades fem personer, dessa fem fick också ta del av prototyperna. Tre av 

deltagarna var män och två var kvinnor. Åldersspannet var mellan 22-27 år.  

6.1 Bakgrundsfrågor 
Det vanligaste tillvägagångssättet för att inhandla en ny affisch var att använda sig av 

internet. Fyra av fem av de som intervjuades skulle använda sig av internet för att hitta en ny 

affisch. Det vanligaste tillvägagångssättet var använda Google för att söka efter företag som 

säljer affischer eller att använda Googles bilddatabas för att få inspiration. En av de som 

intervjuade skulle istället inhandla affischer från en vanlig affär. En annan av de intervjuade 

menade att man skulle kunna hitta en affisch på internet och sen hitta en affär som sålde den, 

för att sedan åka dit och inhandla den.  

 Enligt de intervjuade är de största fördelarna med att handla på internet att: 

 

- Det finns ett stort sortiment och utbud av varor.  

- Det är ofta billigare än genom vanlig handel. 

- Man behöver inte åka till en butik utan allt kan skötas hemifrån.  

- Det är mer lättillgängligt och man kan få mer teknisk information om varorna. 

 

Den absolut största nackdelen med att beställa från internet var att man inte kunde känna 

eller fysiskt se varan, fyra av fem poängterade detta. En annan stor nackdel var säkerheten 

med att beställa varor från internet. Många upplevde att man inte kan lita på alla webbshopar 

som finns på internet, det finns också en rätt stor osäkerhet när och om man får varan. 

Ibland kan det ta väldigt lång tid. Exempelvis menar Anders, som egentligen heter någonting 

annat, att: ”Det tar tid att få grejerna. Säkerheten man får av att köpa sakerna i butik är 

inte lika stor på internet.”. Andra nackdelar med att handla på internet är: 

 

- Det är svårt att avgöra storlekar. 

- Saknas det information om en vara kan det vara väldigt svårt att få veta någonting 

mer om den.  

- Det kan ibland vara långa leveranstider.  

- Att man inte får varan direkt. 

 

Fördelarna med att handla i butik var främst att de kunde känna och se de produkter som de 

var intresserade av. Att man fick varan direkt var också en stor fördel vilket nämndes av fyra 

av de fem som intervjuades. Andra fördelar som nämndes var att det var stor köpsäkerhet, att 

man ofta kan rådfråga kunnig personal om man undrar något och att det lättare går att hitta 

rätt storlek.  

 Nackdelarna med att handla i butik var att det ofta finns ett mindre urval om man jämför 

med internet, priserna var också ofta lite högre. Man måste även ta sig till butiken vilket 

ibland kan ligga rätt långt bort. Ibland finns det inte rätt storlek av den produkt som man 

söker.  
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 När intervjun styrdes in på hur personerna använder sina mobiltelefoner var det 

vanligaste användningssättet, förutom att ringa och skriva meddelanden, att lyssna på musik 

i dem. Två av de fem som intervjuades ägde antingen en iPhone eller Android mobiltelefon. 

Det är också dessa personer som i större utsträckning använder sig av mobiltelefonerna till 

annat än att ringa och skriva meddelanden. De använde mobiltelefonerna till att maila, surfa 

på internet, testa olika applikationer, använda GPS funktionen, navigera, internetbank med 

mera. De tre personerna som inte ägde en smartphone använde inte sina mobiltelefoner i lika 

stor utsträckning. Två av dem menade att de inte använde sin mobiltelefon till något speciellt 

utöver att ringa och skicka meddelanden. En uppgav att han/hon använde den för att lyssna 

på musik och som väckarklocka.  

 Av de fem personerna hade enbart två kommit i kontakt med begreppet augmented 

reality. En av dem hade sett ett filmklipp på Youtube där tekniken användes och den andre 

hade testat applikationen Layar, en applikation som använder sig av augmented reality, till 

sin smartphone. 

6.2 Intervjufrågor angående prototyperna 
Efter bakgrundsfrågorna introducerades personerna för prototyperna. Personerna fick ta del 

av dem och en diskussion om dess användning och funktioner påbörjades, ett antal frågor 

ställdes i samband med intervjun.  

 En av de punkter som jag undrade över var om detta verktyg skulle underlätta för att köpa 

affischer från butiker som finns på internet. Fyra av de fem som intervjuades tyckte att detta 

verktyg skulle underlätta för detta. En av personerna var osäker. Den största anledningen till 

att de intervjuade tyckte att detta verktyg skulle kunna underlätta var för att de kunde se 

affischen hemma hos sig själva. Det gav en större trygghet och ovissheten om hur affischen 

skulle passa in minskade. En menade att det även är svårt att veta hur en affisch passar in 

hemma hos sig om man köper den i en vanlig butik och att applikationerna även skulle kunna 

hjälpa till för de butiker som inte säljer sina varor via internet. 

 Av de fem som intervjuades skulle fyra kunna tänka sig att använda applikationerna om 

de skulle beställa en affisch från internet. Personen som inte skulle göra det menade att 

han/hon inte hade tillgång till en skrivare och att man ändå kan skapa sig en uppfattning om 

hur det kommer att se ut.  

 Det som de intervjuade fann mindre bra med applikationerna var att man måste ha 

tillgång till en skrivare för att skriva ut markeringen vilket inte många hade. En annan 

nackdel är om applikationerna inte är rätt exakt i att illustrera hur affischerna kommer att se 

ut hemma hos kunden. Skiljer det sig mycket från hur det ser ut i verkligheten gentemot hur 

det ser ut i applikationen kommer nog vissa kunder känna sig rätt besvikna menade en 

person.  

 Testpersonerna fann inga funktioner i applikationen onödiga utan menade att de mest 

grundläggande funktionerna fanns där. En menade att det hade varit kul att kunna skapa 

sina egna affischer och kunna se dem. En annan tyckte att ramverktyget skulle kunna vara 

lite mer utvecklat, exempelvis att man skulle kunna ändra storleken på ramarna genom att 

dra ut ramen med fingrarna.  

 Fyra av fem ansåg att applikationen för iPhone var bättre än den datorbaserade. 

Anledningen till detta var att iPhone applikationen var lättare att använda, att iPhonen är 
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något man hela tiden har med sig och det är lättare att sikta in iPhonen på markeringen. 

Datorn ansågs klumpig, man måste bära den med sig för att sikta in sig på markeringen.  

 Den sista punkten som jag ville ha reda på var om de jag intervjuade hade några andra 

förslag på marknader där detta skulle kunna användas. De flesta menade att detta skulle 

kunna hjälpa till på många områden när det gällde att visualisera produkter som man köper 

till hemmet. Exempelvis skulle detta kunna tillämpas för vitvaror, elektronik, kläder och 

möbler. Andra områden de fann var att man skulle kunna använda detta inom 

byggbranschen, exempelvis om man skulle bygga ett hus skulle man kunna visualisera huset 

innan man byggde det.  
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7. Diskussion  

Ett av syftena med arbetet var att identifiera vilka handelsbranscher som kan dra nytta av 

augmented reality. För att ytterligare förtydliga detta så skapades en prototyp för en bransch 

där augmented reality är intressant. Litteraturstudier och intervjuer har gjorts för att få 

förståelse detta område och resultatet utifrån detta redovisas nedan.  

7.1 Användningsområdena för augmented reality 
7.1.1 Augmented reality som marknadsföring  

Av de branscher som använder augmented reality idag är bilbranschen den bransch där 

augmented reality används flitigast (Kzero Worldswide, 2010). Nya bilmodeller visas upp 

genom augmented reality applikationer, exempelvis Nissan 370z (Nissan, 2010). Inom andra 

branscher, exempelvis klädindustrin, visas olika produkter upp genom augmented reality. I 

kapitel tre beskrevs allt detta och det illustrerades hur augmented reality idag används främst 

som ett nytt sätt för företag att marknadsföra sina produkter. Augmented reality är idag 

synonymt med reklam för många företag. Detta är i sig inget negativt, augmented reality ger 

den där ”wow”-effekten till reklam vilket gör att konsumenter fängslas av vad de ser, kommer 

lättare ihåg produkten och sprider den vidare till personer i sin sociala krets. Exempelvis 

illustrerades i kapitel 3.2.2. hur Erik tog med sig affischapplikationen för att visa sina 

arbetskollegor. Vilken reklam är idag så influerande att det får denna effekt, att konsumenten 

själv sprider reklamen vidare? Tar jag mig själv som exempel är nog detta fenomen väldigt 

ovanligt. I de fall som jag kommer på att jag gjort det handlar det om reklam som varit 

oerhört rolig, att jag på något vis tjänar på att föra reklamen vidare, eller blir överraskad av 

reklamen vilket sker med A.R.  

 Denna överraskningseffekt av augmented reality teknik dämpas däremot desto fler gånger 

en person kommer i kontakt med den. Bloggen Augmented Times riktar kritik mot 

bilindustrin där de menar att de är trött på att biltillverkare försöker sälja sina bilar genom 

att använda A.R. (Rouli, 2009). De menar att detta har gjorts tillräckligt och inte längre ger 

den ”wow”-effekten som företagen eftersöker. Detta är ett av problemen när företag försöker 

marknadsföra sina produkter genom augmented reality. Gör tillräckligt många samma sak 

kommer konsumenterna tillslut att tröttna, de vet vad som kommer att hända och struntar 

sedan i att använda applikationen. Men med detta menar jag inte att augmented reality har 

spelat ut sin roll som marknadsföring av produkter. Hur många i vår sociala krets har ens 

hört talas om begreppet augmented reality? I arbetet med denna uppsats har jag enbart 

kommit i kontakt med en handfull personer som vet vad A.R. handlar om. Att bloggar som 

Augmented Times skriver att augmented reality har spelat ut sin roll som marknadsföring av 

bilar är för att personerna som vet vad augmented reality är och som följer med i 

utvecklingen är väldigt trött på att se nya bilmodeller marknadsföras på det här sättet. Men 

det betyder inte att de som inte kommit i kontakt med denna typ av marknadsföring är trött 

på detta. Troligtvis kommer den överraskningseffekt som man försöker uppnå infinna sig hos 

de personer som inte tidigare sett tekniken och enligt mig är de många.  

 Sammanfattningsvis menar jag att augmented reality i marknadsföringssyfte fortfarande 

har stor potential, väldigt många har fortfarande inte kommit i kontakt med denna teknik 

och det finns många företag som skulle kunna utnyttja denna teknik för att marknadsföra 
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sina produkter och varumärken. Det finns däremot ett problem när företag inom samma 

bransch gör samma sak eftersom överraskningseffekten avtar. Det är som att se en bra film 

flera gånger, de första gångerna är den underhållande men efter några gånger tröttnar man 

på den. Troligtvis kommer det ske en ökning av reklam som använder sig av augmented 

reality när fler branscher får upp ögonen för vad man kan göra med tekniken.  

 

7.1.2 Augmented reality som verktyg och hjälpmedel  

Enligt konsultbolaget KZero:s undersökning (KZero Worldswide, 2010) urskiljde jag i kapitel 

3.1 att det största användningsområdet för augmented reality är reklam. Att augmented 

reality används för att marknadsföra produkter är i sig inget problem, tvärtom är det ett 

utmärkt sätt för att marknadsföra produkter eller varumärken på vilket jag beskrev i det 

föregående stycket. Problemet som jag ser det är vad vi dagligen gör med den reklam som vi 

kommer i kontakt med eller den inställning som finns mot reklam. Personligen vill jag inte 

komma i kontakt med reklam och jag är inte ensam. Dagligen bombarderas vi med reklam för 

olika produkter och det blir tillslut för mycket. Reklamen har förvandlats till ett 

irritationsmoment som vi vill bli av med. Likt att vi smörjer in oss med myggmedel myggiga 

somrar har vi börjat gardera oss gentemot reklamen. På våra postlådor sitter uppmaningar 

om att ingen reklam är tillåten, skräppostfilter för e-posten används, applikationer för 

webbläsare förhindrar reklam på internet, telefonförsäljare skäller vi ut och vi betalar för att 

slippa reklamen i program som Spotify. Augmented reality går ofta runt dessa ”försvar” då 

det är en förundransvärd teknologi som fångar vårt intresse. Men varför inte gå ett steg 

längre? 

 Kör du bil i Sverige om vintrarna finns det vanligtvis en isskrapa i bilen. På denna 

isskrapa återfinns ofta en logga av ett företag, alltså reklam. Anledningen till att vi inte 

slänger iväg isskrapan är för att vi har nytta av den. Det är förvisso reklam men samtidigt är 

det ett verktyg som hjälper oss i vår vardag om vintrarna, reklamen har fått mening. Även 

fast reklam som baseras på augmented reality når ut till kunder används de troligtvis enbart 

någon gång för att sedan kastas iväg. Så varför inte skapa augmented reality applikationer 

som har betydelse, ett verktyg som användaren behöver?  

 Ett fåtal företag har samma tankegångar men de finns, exempelvis IKEA (IKEA, 2010) 

och Layar (Layar, 2010). I mina prototyper ville jag hjälpa potentiella kunder att visualisera 

affischer hemma hos dem. Det är ett verktyg som samtidigt marknadsför företagets 

produkter. Enligt kapitel 6.2 ansåg fyra av fem att applikationerna hjälpte dem, att de hade 

nytta av programmet. Det krävs i många fall lite mer tankearbete bakom utvecklingen av ett 

verktyg, reklam är nog ofta det enklare alternativet att utveckla men frågan är om ett verktyg 

ändå inte får en större effekt i slutändan.  

7.2 Utvärdering av intervjuerna och applikationen 
Det tillvägagångssätt som fyra av de fem tillfrågade använde sig av för att köpa en ny affisch 

var att använda internet. Även fast individerna i gruppen som intervjuades var rätt unga, 22-

27 år, och då gruppen var rätt liten, fem personer, ger det oss en fingervisning om hur varor 

som affischer införskaffas idag inom denna åldersgrupp. En annan intressant slutsats som 

kan dras ur bakgrundsfrågorna som ställdes var att majoriteten menade att de hade svårt att 

visualisera de produkter som såldes på internet, att man inte kunde känna och klämma på 
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dem. Detta ansågs vara den största nackdelen med att handla varor på internet. Verktyg likt 

det som utvecklades behövs alltså idag, vi har en stor grupp 80-talister som gör merparten av 

sina inköp av produkter liknande affischer genom internet. Ett av det största problemet är 

visualisering. Augmented reality har här en stor möjlighet. Det bör tilläggas att en augmented 

reality applikation idag inte kan skapa samma upplevelse som att fysiskt känna på en riktig 

produkt men samtidigt är detta ett steg på vägen. 

 En intressant slutsats som kan dras från intervjun var att enbart två av fem personer ägde 

en så kallad smartphone men ändå föredrog fyra av fem iPhoneapplikationen framför den 

datorbaserade. Orsaken till detta var för att iPhone applikationen ansågs smidigare och att 

iPhonen är mindre klumpig än en dator. Eftersom applikationerna inte var färdigutvecklade 

och för att gruppen var så pass liten är jag försiktig med att dra några egentliga slutsatser 

utifrån detta. Förvisso är det sant att iPhonen är smidigare än datorn när det gäller vikt, 

storlek och så vidare, men det finns också fördelar med datorapplikationen. Exempelvis är 

det lättare att välja affischer i den datorbaserade applikationen då det finns en större skärm 

som man kan använda sig av. För iPhone applikationen finns inte detta utrymme tillgängligt 

och det blir lätt rörigt. Men genom att smartphones är mer portabla än datorer samt att 

majoriteten av de intervjuade föredrog iPhone applikationen säger det ändå något om åt 

vilket håll utvecklingen borde gå.  

 Att utveckla en färdig augmented reality applikation som gör det som min applikation var 

avsedd att göra är däremot lättare sagt än gjort. Enbart utformningen av gränssnittet har 

väldigt många faktorer som måste tas med i beräkningen. Det finns mängder av tekniska 

detaljer som måste lösas samt begränsningar för exempelvis hårdvara. Detta tänkte jag 

däremot ta upp mer i kapitel 7.4.  

 Intervjuer av fler personer skulle behöva göras för att säkrare slutsatser ska kunna dras, 

även ett större urval av personer att intervjua skulle behövas för att få en bredare bild.  

7.3 Mobiltelefonernas betydelse för utvecklingen av A.R. 
Av de som intervjuats menade så gott som alla att den mobiltelefonbaserade applikationen 

var bättre än den för dator. Även fast jag är försiktig med att dra allt för säkra slutsatser ur 

mina reslutat har jag en känsla av att augmented reality kommer ha en större chans att slå 

med hjälp av smartphones. Det är just mobiliteten som är den stora fördelen, samt att det 

finns andra funktioner som kan underlätta för A.R. exempelvis GPS och accelerometer. Även 

fast många datorer är väldigt portabla idag är det ändå långt ifrån mobiltelefonerna 

mobilitet. Det som kan uppfattas som förvånande är när vi undersöker för vilken plattform 

augmented reality applikationer byggs idag. Tar vi branscherna i KZero:s undersökning 

finner vi enbart att en applikation byggts för mobiltelefoner, Stella Artois använder 

programmet Layar som visar vart närmaste bar finns som säljer deras öl (Stella Artois, 2010). 

Däremot är det 41 applikationer som utvecklats för datorer (KZero Wordswide, 2010). Hur är 

detta möjligt då användaren verkar föredra mobilapplikationer framför den datorbaserade? 

Jag har funnit tre orsaker, men troligtvis finns det fler: 

1. Det är enklare att utveckla för datorer. FLARToolkit är så pass utvecklat att det enkelt 

går att göra sina egna applikationer utifrån det. För mobiltelefoner är inte detta alls 
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lika utvecklat och därför väljer man att utveckla för datorer istället. För att lägga upp 

en applikation på ett företags hemsida är också enklare än att få Apple att publicera 

applikationen på iTunes.   

2. Datorer är vanligare än smartphones. Även fast det blir allt mer vanligt med 

smartphones så finns det fler datorer. Hos smartphones måste även applikationen 

laddas ner, vilket man slipper med datorer.  

3. Utskrift av markering är enklare via datorer. Många A.R. applikationer kräver att en 

markering skrivs ut. Detta är enklare bland datorer då de oftare är kopplade till en 

skrivare.  

Augmented reality används på ett annat sätt när det gäller mobiltelefoner. Istället för att 

exempelvis visualisera en produkt används A.R. vanligtvis för att lokalisera olika platser och 

återge ytterligare information om dessa. Det finns redan nu tre olika 

lokaliseringsapplikationer som använder augmented reality, Layar, Junio och Wikitude, men 

så vitt jag vet ingen applikation för att visualisera produkter. Möjligheten för ett större 

användningsområde finns när det gäller augmented reality i mobiltelefoner och troligtvis är 

det inom detta område vi kommer få se den framtida utvecklingen.  

7.4 Problemområden för augmented reality 
7.4.1 Problemen med prototypen 

Det är svårt att identifiera problemområden när prototypen inte är mer utvecklad än vad den 

är. Särskilt svårt är det att avgöra de tekniska problemen. Det är exempelvis svårt att testa 

vissa av Sharps usability goals exempelvis ”safety”. Men genom intervjun framkom en viktig 

punkt som måste tänkas över. Om applikationen inte återger en rätt exakt bild av hur 

affischen kommer att se ut i verkligheten finns det en risk att användaren känner sig 

bedragen. Det är viktigt att applikationen återger affischen så pass trovärdigt som möjligt, 

enligt de intervjuade var det just det som var fördelen med applikationen och därför måste 

detta göras bra. Om användaren inte tror att affischen kommer att se ut så som den återges i 

applikationen försvinner en hel del av dess mening. Lösningen på detta problem heter 

compositioning, en teknik som gör att ett objekt smälter in i omgivning omkring sig. Detta är 

nödvändigt för att skapa en trovärdig återgivning av affischen, men det skapar i sig nya 

tekniska problem. Exempelvis är denna teknik i många fall rätt resurskrävande.  

 Ett annat tekniskt problem som jag kom till insikt om var om mobiltelefonen eller datorn 

placeras för långt bort från markeringen. Då många datorers webbkameror enbart har runt 

1.3 mp innebär detta att igenkänning av markeringen inte kan ske på allt för långt avstånd. 

Om kameran inte klarar av igenkänning på längre avstånd kommer applikationen till viss del 

att mista sin funktion. Viss omgivning vill nog användaren ha för att kunna sätta affischen i 

ett perspektiv med de andra omkringliggande sakerna i rummet. Mobiltelefoner har däremot 

ofta mer utvecklade kameror vilket är ännu ett argument för att utvecklingen av augmented 

reality borde gå mer i den riktningen. Att jag valde en templatemarkering som använder sig 

av en detaljerad bild för igenkänning var därför inte ett helt optimalt val när det gäller 

igenkänning på längre avstånd. Kanske skulle en annan typ av markering ha varit ett bättre 

val. Detta är ett däremot ett bra exempel på en iterativ designprocess, nya insikter skapas 

hela tiden och om mer tid hade funnits hade de även implementerats i prototyperna. 
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 Förutom om markeringen inte kan igenkännas för att avståndet är för stort finns det även 

andra problem med den. Exempelvis om ljusförhållandena är för svaga kommer det bli svårt 

för programvaran att känna igen markeringen. Hela markeringen måste också vara med för 

att en igenkänning ska kunna ske (Henrysson, 2007).  

 Utvecklar man mobiltelefonapplikationer för iPhone har Apple satt upp kriterier som 

applikationen måste uppfylla för att den ska publiceras på iTunes. Detta kan ibland bli 

problematiskt och tidskrävande då alla dessa kriterier måste uppfyllas. Att få en applikation 

godkänd för publicering tar också rätt lång tid. Enligt Maciek Drejak tog det runt två veckor 

för Apple att granska en applikation, om den inte blev godkänd för publicering får man vänta 

ytterligare två veckor för ett nytt utlåtande (MacWorld, 2010). 

 Det finns också ett problem då det handlar om tusentals affischer som användaren ska 

kunna välja emellan. Alla dessa affischer måste göras om till objekt som sedan kan visas i 

applikationen. Det handlar många timmars arbete för att göra detta och det kan bli en rätt 

hög kostnad för företaget när det handlar om så många objekt.  

 Augmented reality är inte problemfritt. Även fast exempelvis FLARToolkit är ett väldigt 

utvecklat och använt mjukvarubibliotek finns det omkringliggande problemområden som 

måste tas med. 

 

7.4.2 Problemen augmented reality står inför 
Även fast augmented reality har funnits rätt länge kommer vi sällan i kontakt med tekniken. 

Orsaken till detta trodde jag var för att hårdvaran inte var tillräcklig, att vi behövde snabbare 

mobiltelefoner och bättre kameror. Men idag har exempelvis HTC:s Desire en processor på 1 

GHz, 576 mb RAM och en 5 mp kamera (HTC Desire, 2010). Visst krävs det mycket minne 

och processorkraft för att analysera video för igenkänning och för att projicering av data men 

är inte detta nog? 

 Det handlar däremot inte enbart om att hårdvaran ansetts bristfällig utan det är även 

andra faktorer som spelar in. Exempelvis tog jag upp compositioning i förra kapitlet, vilket är 

ett nödvändigt ont för att få affischen att smälta in rummets omgivning. Det som återges 

måste stämma överens med verkligheten och detta är lättare sagt än gjort. Det handlar inte 

enbart om projicera en affisch där en markering satts upp utan det måste också smälta in, se 

verklig ut.  

 Min uppfattning av de augmented reality applikationer som jag har kommit i kontakt med 

under detta arbete är att det är en väldigt hårfin linje mellan att en applikation är bra eller 

värdelös. Applikationerna måste hålla hög kvalitet för att användarna ska ta dem till sig och 

då exempelvis compositioning behövs och är relativt svårt skapar det problem för 

utvecklingen av augmented reality applikationer. Det är lätt hänt att en A.R. applikation gör 

att användaren väljer att inte köpa varan om den återges dåligt. Exempelvis om en person 

funderar på att köpa en tröja och det finns en A.R. applikation som kan visa hur tröjan ser ut 

på personen. Om tröjan återges dåligt finns det en stor risk att personen inte köper tröjan.  

 Ännu ett problem med augmented reality är hur applikationerna användas i 

mobiltelefoner. Tar vi TATs prototypapplikation Recognizer som exempel, en 

mobilapplikation som känner igen personer och projicerar information om dem (The 

Astonishing Tribe, 2010), så måste mobiltelefonen riktas mot personen för att informationen 
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ska visas. Detta kanske inte låter som något problem men hur känner sig personen som har 

en mobiltelefonkamera riktad mot sig under en lång tid och hur känner sig den som riktar 

mobiltelefonkameran? Personligen skulle jag tycka att det kändes obekvämt att ha en okänd 

person rikta sin mobiltelefonkamera gentemot mig och jag tror inte jag enbart talar för mig 

själv. Detta gäller inte enbart för Recognizer utan även navigeringsapplikationer som Layar 

där användaren måste rikta sin mobiltelefon mot det han/hon vill ha information om.  

 Andra problemområden är att det idag finns rätt många plattformar som applikationerna 

måste utvecklas för. För att nå ut till så många som möjligt behöv en applikation för dator, en 

för iPhone, en för Android mobiltelefoner som HTC Desire och så vidare. Även detta 

försvårar för utvecklingen av augmented reality. De markeringar som ofta används för 

igenkänning innebär även de problem, för det första måste användaren ha tillgång till en 

skrivare. För att en igenkänning ska kunna ske i mobiltelefoner måste en applikation laddas 

hem. Det behövs alltså en applikation för varje markering, vilket gör att det kan bli väldigt 

många olika applikationer som i stort sett gör samma sak. Lösningen för detta skulle kunna 

vara en standardisering av markeringarna så att enbart en applikation behöver användas för 

igenkänning. Idag finns ingen sådan standard men det skulle underlätta för den framtida 

utvecklingen av augmented reality. Slutligen måste en bredare grupp av människor vilja ta 

del av A.R. applikationer, den typiske användaren som jag beskrev i kapitel 3.2 utgör inte en 

så stor del av samhället. Applikationerna måste erbjuda allmänheten något som de behöver. 

Det är svårt att beskriva augmented reality för personer som är helt ovetande om det. 

Applikationerna som utvecklas idag måste bli enklare för att nå ut till en bredare publik och 

det måste vara tydligt vad det är den är bra för. 

 Det är många problemområden som måste lösas och detta är anledningen till varför vi 

inte ser speciellt mycket av augmented reality idag. Däremot ser vi mer och mer av det och 

även om utvecklingen inte verkar gå speciellt snabbt framåt så går den ändå framåt och jag är 

säker på att vi kommer få se mer av augmented reality inom en snar framtid.  
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8. Slutsats 

Augmented reality står inför en hel del utmaningar för att verkligen slå igenom, det finns en 

anledning till varför vi inte ser mer av det idag. Teknologin finns här, möjligheterna finns för 

att skapa applikationer som behövs och som hjälper oss i vår vardag. Även fast teknologin har 

funnits ett tag tror jag att ökningen av smartphones kommer göra att utvecklingen går 

snabbare framåt. Likt applikationerna som jag utvecklade finns det ett behov för dessa 

applikationer, företag som säljer sina produkter via internet har ett stort problem när det 

gäller att framföra sina produkter för potentiella kunderna. Det är svårt att förutse hur 

produkter ser ut i verkligheten och A.R. kan hjälpa till med detta.  

 Branscher som kan tillämpa augmented reality behöver inte enbart finnas på internet för 

att det ska ha nytta av teknologin, det finns mängder med användningsområden bara lite 

tankearbete läggs bakom det. Att gå ifrån stadiet att augmented reality huvudsakligen 

används för marknadsföring av produkter är inte heller särskilt svårt. Det handlar nu om att 

företag ser vad andra företag har gjort och kopierar det istället för att försöka se nya 

möjligheter med teknologin. En applikation som en potentiell kund har nytta av kommer 

troligtvis skapa en betydligt bättre effekt än om applikationen enbart är till för att informera 

om ett företags produkter.  

 Genom detta arbete har ett stort antal aspekter behandlats som berör augmented reality. 

Även fast jag hade velat gå in mer i detalj på vissa områden, exempelvis den tekniska biten av 

augmented reality, så har en stor del av området täckts. Till en början trodde jag inte att detta 

område var särskilt stort, men som med alla områden man inte kan så mycket om visar det 

sig att området bara blir större och större desto mer man lär sig om det. Att bara gå igenom 

all information och för att skapa mig en uppfattning om vad som har gjorts och kan göras tog 

närmare en månad. Förundersökningen var det område som tog längst tid men för att kunna 

skapa den förståelse som krävs, för att genomföra ett sådant här arbete, så var den 

nödvändig. De områden som jag skulle vilja utforska mer förutom att få djupare teknisk 

förståelse på ämnet är att utforska möjligheterna för augmented reality för smartphones då 

jag är rätt säker på att det är för detta medium vi kommer att se den framtida utvecklingen av 

augmented reality Ett annat område som är intressant är den markerlösa igenkänningen, 

markeringen som används idag är enligt mig en bromskloss i utvecklingen. Visst det är lätt 

att använda sig av den om man utvecklar augmented reality applikationer, men för 

användaren som måste skriva ut den, fästa den på väggen och så vidare, blir det ett jobbigt 

moment. Kan vi komma ifrån den pappersbaserade markeringen och byta ut den mot någon 

annan algoritm kommer det också vara ett stort steg i utvecklingen.  

 Det sägs att möjligheterna för augmented reality är oändliga och visst är det så. Genom 

arbetet med den här uppsatsen startade jag med denna uppfattning men den övergick rätt 

snabbt till en mer tvivelaktig bild när man blir varse om de problemområden som tekniken 

står inför. Men nu i slutskedet av detta arbete finns inte mycket av denna tvivel kvar, det är 

enbart problemområden som har sina lösningar. Jag är säker på att augmented reality en dag 

kommer vara en teknik som vi använder oss av i stor utsträckning och likt mobiltelefonen 

eller internet, något som vi tar för givet.  
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