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This paper examines the potential benefits of using augmented reality as a tool for 

visualizing furniture in a buyer’s own environment before buying it. A simple prototype 

is developed and tested.  The steps for developing the prototype are described in great 

detail as well as the tools being used. The prototype is tested both on people working in 

the furniture business as well as people with experience in buying furniture online. In 

conclusion the results from the user tests are analyzed and the potential benefits are 

described. In addition to analyzing the potential benefits of the tool this paper also 

describes how this tool should be designed to best fit the needs of the would-be users. 

 

Keywords: Augmented Reality, product visualization, mobile devices, furniture, user 

experience. 
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1. Inledning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om ett visualiseringsverktyg som använder sig 

av tekniken Augmented Reality kan medföra några fördelar då det används som 

hjälpmedel vid möbelköp. Augmented Reality är en teknik som används för att berika 

världen som vi ser den med digital information. 

Avsnitt 1.1 ger en kort beskrivning över ämnet Augmented Reality (AR) för att ge 

läsaren en större förståelse för den teknik som används samt de termer som kan komma 

att användas i arbetet. I avsnitt 1.2 beskrivs de grunder som detta arbete har utgått från 

och den frågeställning som arbetet ska försöka ge svar på samt de begränsningar som 

satts upp. Till sist kommer avsnitt 1.3 som ger en kort beskrivning på hur resten av 

rapporten är strukturerad. 

1.1. Beskrivning av ämnet 

Augmented Reality eller förstärkt verklighet, är en teknik som har utvecklats från 

tekniken Virtual Enviroments (VE) eller som det även kallas, Virtual Reality (VR). Med 

VR byggs hela världar upp i 3D. En användare kan stiga in i denna värld genom att 

använda sig av VR-glasögon eller likande utrustning. Han kan interagera med världen 

med diverse verktyg och då användaren befinner sig inne i den virtuella kan han inte se 

något av den verkliga världen som omsluter honom. 

AR fungerar på omvänt sätt. Med AR är användaren medveten om omvärlden 

samtidigt som ett eller flera virtuella objekt kan placeras som på ett lager över den 

verkliga världen. Azuma (1997) menar att AR snarare fungerar som ett tillägg till 

verkligheten istället för att helt byta ut den och definierar ett AR-system med tre 

kriterier. 

1. Det ska kombinera verkligt med virtuellt 

2. Det ska vara interaktivt i realtid 

3. Det ska registrera omvärlden i 3D 

För att visa den sammanvävda virtuella och den verkliga världen kan man använda sig 

av olika typer av skärmar. De vanligaste kategorierna är huvudmonterade, projicerande 

och handhållna.  

Huvudmonterade skärmar placeras framför användarens ögon. Det finns två olika 

typer av huvudmonterade skärmar, optiskt genomskinliga och video. Den optiskt 

genomskinliga fungerar på så sätt att användaren ser den verkliga världen genom en 
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semitransparent skärm som placeras framför ögat, och de virtuella objekten genereras 

på den genomskinliga skärmen. Videoskärmen fungerar genom att det sitter en eller två 

kameror monterade på huvudet som fångar upp omvärlden och visar bilderna av den på 

skärmarna framför användarens ögon. De virtuella objekten renderas på ett lager över 

videon. Ett annat alternativ till att använda sig av displayer för att visa materialet kan 

vara att med hjälp av laser ”rita” bilderna direkt på näthinnan (Azuma m.fl. 2001). 

En projicerande skärm visar bilden av den förstärkta verkligheten direkt på den 

yta som ska berikas virtuellt. Även här finns det olika alternativ, dels kan man använda 

sig av en fast monterad projektor som projicerar informationen på en statisk yta eller 

använda sig av en snarlik variant av de huvudmonterade skärmarna som nämndes i förra 

stycket. Här placeras en projektor på användarens huvud och används för att berika den 

visuella upplevelsen.  

Ett annat sätt att visa en berikad verklighet är genom att använda sig av en 

handhållen display. En handhållen skärm tillsammans med en mobil kamera kan 

användas som ett fönster eller ett förstoringsglas som visar ett föremål samt dess 

förstärkta information (Azuma m.fl. 2001). Allt eftersom tekniken utvecklats har 

handhållna skärmar börjat användas mer och det är nu möjligt att använda sig av en 

mobiltelefon för att berika objekt. 

Utvecklingen och intresset för AR har under de senaste 10 åren gått snabbt framåt. 

Flertalet konferenser inom området hålls årligen och utvecklingsplattformar som 

ARToolKit och liknande som finns tillgängliga för allmänheten gör det enkelt att 

utveckla AR-applikationer. ARToolKit beskrivs vidare i bilaga 2. 

En annan variant av AR är en teknik som Azuma m.fl. (2001) skriver att vissa 

forskare kallar medlad- eller förminskad verklighet. Denna teknik används för att ta bort 

ett verkligt objekt genom att med datorns hjälp ”måla” över det som inte är önskvärt. 

1.2. Problemformulering 

I detta avsnitt beskrivs det som denna rapport grundar sig på. Det första är syftet med 

arbetet, varför görs arbetet? Där efter kommer den frågeställning som ska besvaras då 

arbetet är genomfört. I slutet beskrivs målgruppen som är tänkt att använda verktyget, 

det förväntade resultatet och några avgränsningar och förutsättningar. 

1.2.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheten att använda Augmented Reality 

inom möbelindustrin som ett stöd för möbelköpare. Målet är att utveckla ett 
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prototypverktyg som kan användas för att visualisera möbler på dess tänkta plats i ett 

hem innan de är införskaffade. Prototypen ska då den är färdigutvecklad simulera 

användning av verktyget då det körs på en mobiltelefon. Verktygets syfte är att förhöja 

användarupplevelsen av att handla möbler online genom att väva samman den verkliga 

världen med den digitala. 

1.2.2. Frågeställning 

Kan ett visualiseringsverktyg som använder sig av AR vara fördelaktigt att använda sig 

av vid möbelinköp? Hur ska detta verktyg utformas för att ge användaren bäst 

upplevelse? 

Detta arbete kommer att svara på två olika frågor som är länkade till varandra. 

Den första frågan kommer att undersöka de förmåner som AR-teknik eventuellt kan 

tillföra ett möbelföretags kunder. Den andra frågan kommer att ge svar på hur ett sådant 

verktyg bör konstrueras för att på bästa sätt tillgodose användaren. 

1.2.3. Målgrupp 

Målgruppen som är tänkt att använda verktyget är personer som vid något tillfälle 

handlat möbler på internet eller personer som väljer att inte göra det eftersom de anser 

att de inte får tillräckligt med information om en produkt på det sättet. Personerna i 

målgruppen är intresserade av att se hur en tänkt möbel passar in i hemmet. 

Målgruppens ålder är från 20 år och uppåt. 

1.2.4. Avgränsningar och förutsättningar 

Prototypen avser endast användas inom möbelindustrin och ska underlätta för de 

personer som vill handla sina möbler online. För att göra det lättare att konstruera 

verktygets prototyp användes ett mjukvarubibliotek. Mjukvarubiblioteket innehöll 

färdigkonstruerade funktioner för just AR-applikationer vilket medförde att endast 

verktygets övergripande funktionalitet behövde utvecklas. För att beräkna kamerans 

position implementerades endast funktionalitet för att spåra så kallade fiduciary-

markörer. Fiduciary-markörer beskrivs mer ingående i bilaga 2. 

1.3. Rapportstruktur 

Kapitel 1 beskriver det område som arbetet fokuserar på, förstärkt verklighet 

(augmented reality, AR). Sen framställs i kapitel 2 de metoder som använts för att ta 

fram detta arbete. Kapitel 3 behandlar de teoretiska underlag som arbetet är förankrat i. 
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Området mobil interaktionsdesign beskrivs och även de olika sätt som AR används 

idag, både på mobila och på övriga plattformar. Det ges likaså en kort inblick i hur AR 

kan komma att användas i framtiden. Efter teoridelen beskrivs i kapitel 4 hela processen 

av utveckling av verktyget från koncept till användartest av en fungerande prototyp. 

Även de problem som uppstod under utvecklingen beskrivs samt eventuella lösningar 

på dessa. Kapitel 5 beskriver genomförandet av de användartester samt intervjuer som 

gjordes för att samla in data om verktygets användarnytta. I kapitel 6 redovisas de data 

som samlats in under användartesterna samt de intervjuer som gjordes i samband med 

testet. Kapitel 7 diskuterar resultatet av undersökningen och leder sedan till slutsatserna. 

 

I detta första kapitel gavs en inledning till ämnet AR samt en beskrivning av de olika 

delar som arbetet omfattar. Nästa kapitel beskriver de olika delarna som arbetet omfattar 

och hur de kommer att genomföras. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs arbetets olika delmoment och hur de genomfördes. Avsnitt 2.1 

skildrar de hjälpmedel som användes vid litteraturundersökningen. 2.2 beskriver hur 

den tänkta målgruppen identifierades. Målet med arbetet var att utveckla en prototyp av 

verktyget som sedan genomgick ett användartest. Detta behandlas i avsnitt 2.3 och 2.4. 

2.1. Litteraturundersökning 

Rapportens teoretiska grund är sammansatt av olika källor dels från litteratur men även 

från vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har främst inhämtas via Växjö 

biblioteks databaser samt Google scholar. Databaser som använts är ACM Digital 

Library, IEEExplore och Inspec. Dessa sökord användes: Augmented Reality (AR), 

Mobile Augmented Reality, HCI (Human Computer Interaction) m.fl. 

2.2. Målgruppsanalys 

Studien startade med en enkel målgruppsanalys där två olika personas togs fram, de 

består av korta punkter som beskriver dem och deras behov. Dessa personas 

personifierar användare i två olika åldersgrupper med olika kunskap och erfarenheter 

och beskrivs mer i detalj i avsnitt 4.2. 

Målgruppen, och därmed tänkta användare av en produkt av detta slag, är 

personer som vid något tillfälle handlat möbler på internet eller personer som väljer att 

inte göra det eftersom de anser att de inte får tillräckligt med information om en produkt 

på det sättet. Personerna i målgruppen är intresserade av att se hur en tänkt möbel passar 

in i hemmet. Målgruppens ålder är från 20 år och uppåt. 

All insamlad information om användaren kommer på ett bra sätt att hjälpa 

utvecklaren att få fram en bättre design. För att få fram en prototyp av verktyget som 

passar målgruppen så bra som möjligt måste den därför utvecklas utifrån deras behov. 

Behoven får man reda på genom att kontakta den tänkta målgruppen och på lämpligt 

sätt få deras åsikter (Jones & Marsden 2006). 

För att rikta undersökningen till rätt testpersoner, som representerar målgruppen, 

valdes personal ur en möbelaffär i Växjöområdet. Tanken med att använda dessa 

testpersoner var att de har så pass bra insikt i branschen och dess kunder, att de själva 

även de passar in i den målgrupp som tagits fram för verktyget. Den andra gruppen ur 

den tänkta målgruppen är personer i skilda åldrar som har erfarenhet av handel över 

internet. Totalt utgjordes testgruppen av nio personer. 
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För att vidare beskriva konceptet arbetades två olika användarscenarier fram som 

beskriver hur olika användare köper en möbel. En köpare använder sig av verktyget och 

den andra gör sina inköp på traditionellt sätt. Dessa användarscenarier överfördes även 

från text till video och användes under användartesten för att förklara konceptet för 

testpersonerna. Användarscenarierna går att hitta i avsnitt 4.3. 

2.3. Prototyper 

Den första versionen av verktyget arbetades fram med hjälp av papper. Med en 

pappersprototyp kan man snabbt jobba med olika gränssnitt, vilka menyval som ska 

finnas och övrig funktionalitet. Jones & Marsden (2006) menar att man ska hålla sig 

borta från implementering så långt det går då man utvecklar en prototyp.  

Pappersprototypen finns beskriven i avsnitt 4.4.1. 

När pappersprototypen som motsvarade konceptidén var färdig fortsatte arbetet 

med att utveckla en mer interaktiv modell, vilket gjordes med hjälp av en dator utrustad 

med en webbkamera. Datorn fungerade som ett substitut för verktygets tänkta plattform 

som är en mobiltelefon. Denna applikation användes vid användartesterna för att 

demonstrera verktygets tänkta funktion. Utvecklingen av verktyget beskrivs ingående i 

avsnitt 4.4.2 till 4.4.6. 

Som grund för framtida utveckling av verktyget undersöktes även de för tillfället 

tillgängliga plattformar för utveckling av mobila AR-applikationer. En detaljerad 

beskrivning på tillgängliga plattformar finns i bilaga 1. De verktyg som användes under 

utvecklingen av prototypen beskrivs i bilaga 2. 

2.4. Intervjuer samt användartest 

När den prototyp som utvecklats skulle utvärderas så utfördes ett användartest för att 

undersöka användarnyttan. Ballard (2007) antyder att test av en prototyps användarnytta 

kan genomföras både under design och implementeringsfasen och då en applikation är 

färdig. Under design- och implementeringsfasen görs testet för att ta reda på om det är 

några stora fel på designen. Då en produkt är klar används testet mer för att testa hur en 

produkt står sig emot sina konkurrenter och vad som behöver justeras. I detta fall 

testades användarnyttan på det utvecklade verktyget under design- och 

implementeringsfasen. Målet med utvärderingen av verktyget var främst att undersöka 

om användaren upplevde verktyget som fördelaktigt men även om dess design var 

tilltalande. 



 10 

För att underlätta vid testning av verktyget gjordes detta med en simulering av 

applikationen. Detta reducerar antal steg som behöver genomföras för att utföra tester 

på en faktisk mobil enhet. Man behöver dock tänka på att simuleringen bör passa 

utseendet på den tänkta enheten och dess gränssnitt så bra som möjligt (Ballard 2007). 

För att vara säker på att få en så korrekt representation av målgruppen som möjligt 

så utvaldes personer som arbetar i möbelbranschen och personer som efter förfrågan 

visat att de har erfarenhet av möbelinköp via internet. Användartesten utfördes i en 

möbelbutik samt i hemmiljö. Ballard (2007) menar att då en användare navigerar i ett 

fysiskt rum och interagerar med objekt i sin omgivning så påverkas användarens sätt att 

samspela med en applikation. Eftersom verktyget är ämnat att användas i alla olika 

miljöer så ansågs detta sätt att genomföra testet vara det som gav det mest korrekta 

intrycket av användarens upplevelse.  

För att undersöka hur testpersonerna uppfattade verktyget så genomfördes det en 

kort intervju i anslutning med användartestet. Intervjuer är att föredra framför 

exempelvis en enkät eftersom en person som blir intervjuad får tid till att reflektera över 

sin upplevelse med egna ord. Under en intervju kan även följdfrågor ställas för att få 

ytterligare svar (Jones & Marsden 2006).  

Intervjuerna, som delades upp i två delar, sökte svar på frågor som dels rörde 

testpersonens bakgrund och frågor om verktygets användarnytta. Frågorna som rörde 

verktyget ställdes först efter det hade testats. Frågorna skiljdes åt eftersom att 

användarnas svar inte skulle påverkas efter att ha testat verktyget. I detta fall hade 

personerna kunnat bli påverkade av att ha testat prototypen innan intervjuerna påbörjats. 

Jones & Marsden (2006) menar att en användare eller en testperson kan försöka 

producera det resultat som intervjuaren är ute efter. . En mer detaljerad beskrivning av 

hur användartesten samt intervjuerna genomfördes finns i kapitel 5. 

 

Detta kapitel beskrev den metod som användes för att genomföra undersökningarna. 

Kapitel 3 fortsätter med den teori som arbetet grundar sig på. 
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3. Teori 

I avsnitt 3.1 ges först en grundläggande förklaring till en del av de metoder och tekniker 

som används vid utveckling av mobila applikationer. Därefter behandlas de områden 

där AR används i dagsläget i avsnitt 3.2. Avsnitt 3.3 ger en inblick i området mobil AR. 

Sist skildras i avsnitt 3.4 hur AR kan komma att användas i framtiden. 

3.1. Interaktionsdesign för mobila enheter 

När en mobil applikation ska skapas använder man sig oftast av en utvecklingsmetod. 

Det finns olika sätt att göra detta på och olika utvecklare använder sig av olika metoder. 

Men vanligtvis används i grund och botten samma steg. Detta avsnitt kommer att 

beskriva några av dessa steg.  

3.1.1. Lära känna sina användare 

Målet med att analysera användarna är att få en bättre förståelse för användarnas 

arbetsuppgifter, mål och omgivningar för att kunna göra bättre designbeslut under den 

fortsatta designprocessen (Ballard 2007). Bland de vanliga metoder som används för att 

analysera användare kan man nämna: etnografisk analys, användarintervjuer och 

fokusgrupper. 

Under en etnografisk undersökning studeras potentiella användares miljöer, 

mönster och metoder. Jones & Marsden (2006) menar att en etnografisk undersökning 

ämnar skapa en uppskattning om vad som händer i verkliga situationer genom att 

observera människors beteende då de interagerar samt deras omgivningar. De skriver 

vidare att detta sätt att insamla information ger utvecklaren ”a-ha” upplevelser där saker 

plötsligen verkar falla på plats. Etnografiska undersökningar kan vara bra då en helt ny 

produkt ska utvecklas då användarna ännu inte kan veta deras mål och omgivningar. 

Då det under en etnografisk undersökning är bra om den person som observerar 

inte lägger sig i eller influerar användarens beteende kan det ändå behövas närmare 

intervjuer. Användarintervjuer kan användas för att få fram liknande information som 

den som en etnografisk undersökning ger. Jones & Marsden (2006) menar att en 

användarintervju kan användas på tre sätt:  

 

• För att bekräfta utvecklarens intryck och tolkningar från fältet 

• För att pussla ihop otydliga data  
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• För att få ytterligare kunskap om situationer som missats under den 

etnografiska undersökningen 

 

Fokusgrupper är något som används i stor utsträckning i marknadsföringssyfte 

men nu även börjat få mark inom området interaktionsdesign. I en fokusgrupp får 

människor sätta sig ner i en grupp och diskutera ett visst ämne medans en moderator 

sitter och övervakar diskussionen och på ett vänligt sätt håller den på rätt spår. Jones & 

Marsden (2006) menar att detta sätt att ”tänka i grupp” medför en viss fara då alla i 

gruppen håller med varandra, utan att tillägga något. Med detta i åtanke lämpar sig 

denna metod bäst för att bolla idéer snarare än att kritisera koncept. 

Då användarna av det verktyg som utvecklats under detta arbete skulle analyseras 

valdes metoden användarintervjuer. I detta fall användes inte intervjuerna för att 

förtydliga tidigare undersökningar eller för att sätta ihop otydliga data utan användes i 

stället för att utvärdera den redan utvecklade prototypen av verktyget. Användarna fick 

vid detta tillfälle svara på om de ansåg att verktyget medförde några fördelar samt 

frågor angående verktygets design. De fick även svara på en del bakgrundsfrågor som 

rörde deras vanor angående möbelinköp och dylikt.  

3.1.2. Personas och scenarier 

Den information som samlas in under undersökningarna av användarna som 

diskuterades i föregående stycke behöver nu analyseras och fastställas till något som är 

användbart under den fortsatta utvecklingsprocessen. Två verktyg som ämnar sig bra för 

detta är personas och användarscenarier. 

En persona är tänkt att framställa en grupp typiska användare som en fiktiv 

person. Då de data som insamlats om användarna analyserats kan man få fram flera 

olika typer av användare. Detta medför även att mer än en persona kan behövas tas 

fram. En persona får ett namn, en familj, ett yrke och kan även ha husdjur. En personas 

liv utgörs av gamla erfarenheter samt framtida mål och aspirationer (Jones & Marsden 

2006). Målet är att framställa en så verklig persona som möjligt som kan användas av 

utvecklaren för att ge en bra bild av alla användares mål.  

Ett användarscenario är en kort historia som sätter dessa personas i ett 

sammanhang där de utför en speciell handling. Det behöver inte vara långa berättelser 

men de ska fokusera på en speciell uppgift där en persona försöker uppnå ett specifikt 

mål. En utvecklare kan sedan analysera dessa historier och få en bild av den 
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funktionalitet som en användare kan behöva för att uppnå de mål som vill uppnås i 

scenariot. 

Som en del av utvecklandet av verktyget som beskriv i detta arbete skapades 

användarscenarion som grovt beskrev det sätt som en användare skulle tänkas använda 

verktyget. Detta diskuteras mer i avsnitt 4.3. 

3.1.3. Utveckla designen 

När man har grepp om vilka användarna är och den grundläggande funktionalitet som 

de förväntar sig av en applikation kan dess prototyp börja utvecklas. För att få fram det 

interaktionssätt som passar användarna bäst finns det även här olika metoder. 

En metod är kortsortering och kortsortering används för att undersöka den 

informationsarkitektur som är bäst lämpad för en applikation. Denna metod ska hjälpa 

en utvecklare att förstå hur användare tänker när det gäller organisation samt 

kategorisering av information (Ballard 2007). Då detta moment genomförs skrivs all 

den funktionalitet en applikation har ner på olika kort. En tänkt användare får sedan i 

uppgift att sortera upp dessa kort i högar som han anser vara sammanhörande, 

testpersonen får sedan namnge varje hög. Denna metod kan vara användbar då en 

applikations funktioner ska kategoriseras eller då menysystem ska sättas ihop. 

Ballard (2007) nämner en annan vanlig metod som brukar användas för att testa 

olika designer och gränssnitt, ”Wizard of Oz”-metoden. Med denna metod kan 

utvecklaren ha ett förslag på en layout som han vill testa på en potentiell användare. 

Användaren får en grov skiss av en applikation framför sig på papperslappar eller 

liknande och kan sen gå igenom de olika menyvalen och funktionerna genom att peka 

på dem. En person som har rollen som ”dator” byter ut menyvalen vid behov. På detta 

sätt kan hela gränssnitt testas och eventuella problem rättas till. 

Vid framtagandet av prototypen för verktyget i detta arbete användes det inte 

någon av de ovan nämnda metoderna. Istället utvecklades prototypen inledningsvis till 

viss mån utan någon inblandning av användare. Detta arbetssätt valdes eftersom 

konceptet redan från början var tämligen klart och kunde börja utvecklas. En annan 

betydelsefull faktor var att den teknik som används i prototypen är komplicerad och 

svår att arbeta med i enklare modeller. Därför utvecklades en prototyp som senare 

testades av användare för att förbättras därifrån. Utvecklandet av verktygets prototyp 

beskrivs i detalj i kapitel 4. 



 14 

3.1.4. Testa applikationens användarnytta 

Då en grundprototyp testats klart och utvecklarna är nöjda med dess design kan tester av 

dess användarvänlighet påbörjas. Ballard (2007) menar att denna typ av tester kan 

fokusera mer på en applikations ytliga funktionalitet i jämförelse med den grundstruktur 

som testades med de tidigare nämnda metoderna. Precis som vid test av designen så 

finns det olika sätt att testa en applikations användarnytta. 

Ett sätt kan vara att använda sig av en simulator eller en emulator och dessa tester 

kan med enkelhet göras på en dator. En emulator använder samma kod som 

applikationen skulle ha använt om den körts på dess tänkta plattform. En simulator är en 

helt fristående applikation som endast försöker efterlikna det tänkta verktyget. Ballard 

(2007) påstår att man ska vara aktsam då man använder sig av simulatorer vid tester då 

de inte ger ett korrekt intryck av prototypen. Om applikationens tänkta plattform är 

mobil och användartester görs på en simulerad prototyp så påverkas resultatet till viss 

del då känslan av mobilitet går förlorad. 

Vid användartester i labbmiljö får användare komma närmare en fungerande 

prototyp, de får något att hålla i som de kan interagera med. Oftast spelas dessa test in 

av utvecklarna då de genom att titta på filmerna kan få en uppfattning av hur 

användarna reagerar på produkten. 

Ett annat sätt att utföra användartester är att göra det utanför labbets kontrollerade 

miljöer. Detta kan innebära att utvecklarna tar med sin prototyp ut och låter den testas 

av personer som tillfrågas på plats i till exempel en affär eller liknande. Ett problem 

med detta kan vara att det är svårt att veta något om de personer som ska testa 

produkten.  

Då användartestet av verktyget som omnämns i detta arbete testades användes en 

blandning av de olika metoderna. Bland annat användes en simulation av det tänkta 

verktyget som kördes på en bärbar dator. Testet utfördes utanför labbmiljö, det vill säga 

ute i butik eller hemma hos testpersonen men ändå med en viss vetskap om personerna 

som var inblandade i testerna. Användartestet av prototypverktyget beskrivs i kapitel 5. 

3.2. Hur utnyttjas AR idag? 

Detta avsnitt ger exempel på några av de områden där AR används i dagsläget och 

beskriver några av de tekniker som brukas. 
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3.2.1. Medicin 

Något som blivit mer vanligt under de senaste 15 åren är operationer med minimala 

ingrepp på kroppen, vilket medför en mängd fördelar för patienten. Detta medför oftast 

en mindre förlust av blod, snabbare återhämtning och bättre kosmetiska resultat. Dessa 

ingripanden medför dock problem för kirurgerna. En liten yta ger läkaren mindre 

information om området han opererar på (Azuma, 1997).  

Projektet Medarpa som finansierats av Tyska Institutet för Utbildning och 

Forskning (BMBF) kan vara en lösning för detta problem. Genom att använda sig av en 

genomskinlig display som placeras över det område som ska opereras kan läkaren få all 

tänkbar information visad direkt på området där han opererar (MedCom 2005).  

Augmented Reality har även revolutionerat medicinsk utbildning och kan nu 

användas för att simulera operationer och medicinska ingrepp. Ett företag som tillverkar 

specialverktyg för just utbildning är Immersion. De tillhandahåller kirurgiska 

simulatorer för användning inom utbildning. Användaren får ett verktyg i sin hand som 

ska simulera de verkliga verktygen som används i en operationssal. Verktyget är 

sammankopplat med en dator som visar hans rörelser i en virtuell värld. I verktyget får 

sedan användaren haptisk information för att öka simuleringens trovärdighet. 

Immersion (2009) menar att denna typ av simuleringar vid utbildning ökar den kliniska 

färdigheten samt minskar medicinska fel och omkostnader. 

3.2.2. Militär 

AR har inom det militära en mängd olika tänkbara användningsområden, exempel på 

detta kan vara taktiska hjälpmedel, navigeringshjälpmedel eller som ett hjälpmedel i 

flygplan och helikoptrar. 

Ett exempel på det förstnämnda är ett forskningsprojekt vid namn Land Warrior. 

Land Warrior började utvecklas 1991 åt den Amerikanska armén och var tänkt att 

användas av infanterisoldater (Federation of American Scientists 1999). Med Land 

Warrior systemet får soldaten en dator som placeras i ryggsäcken samt en display 

monteras framför ena ögat. Med denna dator får nu soldaten tillgång till objektiv, kartor 

och fiendepositioner. 

3.2.3. Underhåll/Reparation 

Ett relativt nytt användningsområde för AR är just underhåll och reparation. Inom detta 

område kan ett AR-system användas för att underlätta vid arbete på invecklade 

maskiner och liknande. Platonov, Heibel, Meier & Grollmann (2006) menar att den 
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grundläggande iden med ett sådant system är att tillhanda hålla tekniker med 

hjälpsamma instruktioner för att spara tid som annars hade lagts på att bläddra i 

manualer och annan dokumentation. 

3.2.4. Underhållning 

En mycket enkel form av AR som har använts i TV och media en längre tid är 

väderlekspresentationen. Här står egentligen reportern framför en vanligtvis blå eller 

grön skärm. Den verkliga bilden som kameran spelar in augmenteras sedan med kartor 

och väderinformation (Vallino 2002). Inom idrott används AR för att till exempel i 

simning och löpning visa världsrekords tider överlagt på den direktsända tävlingens 

simmare eller löpare. 

3.2.5. Produktvisualisering 

I och med att tekniken blir mer och mer lättillänglig har AR börjat användas mer i 

reklamsyfte. Företag som Toyota använder sig av AR för att visa upp sin bilmodell iQ 

(Toyota 2009). Genom att klicka sig in på Toyotas webbplats och ladda ner ett litet 

program kan man interagera med en virtuell modell av bilen. Användaren skriver ut ett 

svartvitt mönster på ett papper och riktar det mot sin webbkamera och efter en stund så 

dyker en 3D-modell av bilen upp på pappret. 

Ett annat företag som nyligen använt sig av tekniken är det danska 

leksaksföretaget LEGO. De har tillsammans med företaget Metaio tagit fram en produkt 

de kallar ”DIGITAL BOX” som är en interaktiv terminal med en inbyggd kamera. 

Terminalen placeras i en butik och en kund kan plocka fram en förpackad LEGO-

produkt från hyllan och gå och ställa sig framför kameran. Kameran registrerar 

kartongen och renderar en virtuell modell av produkten ovanpå kartongen (Metaio 

2009). 

3.2.6. Mobila applikationer 

Ett av de allra senaste områden inom ämnet är just mobil AR. Eftersom det först under 

de senaste åren börjat tillverkas så pass kraftfulla mobiltelefoner har en helt ny marknad 

öppnat sig inom tekniken.  

Ett exempel är MapLens som är en applikation som kan förstärka en fysisk karta 

med information i realtid. MapLens fungerar genom att en användare tittar på en karta 

genom telefonens inbyggda kamera. Medan kartan visas på skärmen analyserar 

applikationen de koordinater som kameran uppfattar på kartan. Med hjälp av dessa 



 17 

koordinater och telefonens GPS (global positioning system) hämtas platsspecifik 

information ner till applikationen och visas på den fysiska kartan igenom telefonens 

skärm (Morrison m.fl. 2009). 

3.3. Mobil AR 

Ett relativt nytt område inom tekniken AR är mobil AR, vilket behandlas i detta avsnitt. 

Här beskrivs både de möjligheter och begränsningar som det kan medföra. 

3.3.1. Möjligheter 

De flesta AR-applikationer är menade att på ett eller annat sätt berika användarens 

omgivning med nödvändig information och på så sätt underlätta vid utförandet av en 

speciell uppgift. En fördel med ett mobilt system är att användaren inte blir låst till att 

utföra uppgiften på en speciell plats. En mobil plattform ökar på så sätt upp en helt ny 

marknad för mobila AR-system. 

Wagner och Schmalsteig (2003) menar att de mobila AR-system som utvecklats 

inte är användbara som mobila plattformar utan mer som portabla lösningar då de oftast 

skapats med en bärbar dator samt en HMD (head mounted display) och att de främst är 

utvecklade för att pröva ett koncept. De menar samtidigt att de potentiella användarnas 

intresse av en extremt mobil formfaktor, som den hos en mobiltelefon eller en 

handhållen dator, är en bidragande orsak till den kraftigt ökande utvecklingen inom 

området.  

En mobiltelefon eller en PDA (personal digital assistant) är en perfekt plattform 

för mobil AR då de är skapade för just det syftet, mobilitet. 

3.3.2. Begränsningar 

Även om dagens mobiltelefoner har utvecklats till att vara kraftfulla nog för att utföra 

saker som för bara några år sedan var helt omöjliga så finns det en hel del hinder som 

ska överkommas. 

Henrysson (2007) skriver att ett av de största problemen som finns inom området 

mobil AR är spårning av kamerapositionen. Han menar att utan en solid spårningsteknik 

så är det omöjligt att registrera virtuella objekt i en verklig miljö på ett trovärdigt sätt. 

De spårningstekniker som nu finns tillgängliga använder sig oftast av 

högteknologiska sensorer som är väldigt processkrävande. Detta är ett stort problem för 

dagens mobiltelefoner. 
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Henrysson (2007) anser också att det något begränsade sättet som vi kan 

interagera med en mobiltelefon på i viss mån kan utgöra ett hinder vid användning av 

AR-applikationer. Han menar att det måste utvecklas nya sätt som vi kan interagera 

med telefonen. Ett exempel på detta skulle kunna vara så kallad ”3D interaktion” där 

man genom att röra på telefonen kan interagera med den.  

3.4. Framtida Augmented Reality 

I detta avsnitt ges en inblick i hur AR kan komma att utvecklas i framtiden. I dagsläget 

används nästan uteslutet endas skärmar för att förstärka verkligheten. Det första stycket 

i detta kapitel diskuterar hur tekniken kan komma att ändras i framtiden. Sist utforskas 

även de framtida användningsområdena för AR. 

3.4.1. Olika sinnen 

Augmented Reality är i nuläget till stor del fokuserat på det visuella. Man lägger till 

information som virtuella objekt, texter och liknande som är direkt synliga för ögat. 

Augemented Reality behöver dock inte begränsas till enbart synen. Cheok m.fl. (2004) 

skriver att ljud har visat sig vara ett effektivt tillägg till datorgränssnitt och menar att 

ljud kan användas för att presentera information som annars hade varit svår att förmedla 

med andra medel.  

Människan kan inte bara ta emot information genom syn och hörsel utan kan även 

utnyttja sin känsel. Nojima m.fl. (2002) anser att upplevelsen av känsel är väldigt 

intuitiv och behöver inte tolkas på samma sätt som till exempel syn eller hörsel. Det 

svenska företaget Reachin har utvecklat en mjukvarumotor (eng. software engine) som 

de kallar för HaptX. Mjukvaran gör det möjligt för en person att känna de objekt han 

interagerar med på datorn. Effekten av beröringen överförs från datorn till användaren 

genom speciell hårdvara med inbyggda motorer som simulerar vidröring (Reachin 

2009). 

3.4.2. Användningsområden 

Ett tänkbart användningsområde för mobil AR i framtiden är historieberättande eller 

fiktiva guider. På en plats där något historiskt har utspelats kan händelseförloppet 

återspelas med hjälp av ljud och bild. En virtuell guide skulle kunna stå vid sidan av och 

återberätta det som hände för åskådarna. Berättelsen skulle förstärkas av diverse 

augmenterade objekt och inspelade ljud. 
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Med sitt projekt Voices of Oakland arbetar forskare vid Georgia Institute of 

Technology med en prototyp av just ett sådant system. Denna prototyp använder sig 

dock endast av ljud och låter användarna av systemet gå runt på en kyrkogård och få 

berättelser ur Atlantas historia återberättade av kända skådespelare. Genom att använda 

sig av spännande och dramatiska ljudeffekter rycks användarna med i berättelserna. 

Forskarna hoppas på att i framtiden kunna förstärka upplevelsen med visuella medier. 

Bolter och Macintyre (2007) skriver att det i framtiden skulle vara möjligt att följa med 

i stora kapitel av Atlantas historia genom interaktiva guidade turer och virtuella drama 

som använder sig av liknande AR-applikationer. 

Ett annat exempel på denna sorts AR-applikationer är Wikitude. Wikitude är en 

mobil resguide som kan användas för att planera resor men även ge information om 

intressanta platser runt om en användares position. Wikitude är utvecklat för den mobila 

plattformen Android och baseras på information hämtad från Wikipedia samt Qype. 

Förutom att man får eftersökt information visad på en karta så kan man med Wikitude 

även få information visad på ett lager över den bild som telefonens kamera fångar in. 

Applikationen känner av det som kameran riktas mot och ger användaren nödvändig 

information (Mobilizy 2009).  

 

I detta kapitel behandlades all den teori som ligger till grund för detta arbete. Kapitlet 

beskrev de viktigaste stegen i utvecklingsmetoden och gav en inblick i hur AR används 

idag och hur den kanske kommer att användas i framtiden. I kapitel 4 beskrivs det 

arbete som gjordes under prototyputvecklingen. 
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4. Från idé till prototyp 

I detta kapitel kommer hela arbetet med prototyputvecklingen att beskrivas. Hela 

genomförandet beskrivs från idé till koncept och vidare till hur användarprofiler och 

användarscenarion togs fram. I avsnitt 4.4 skildras hur verktyget tog form igenom en 

enkel pappersprototyp som sedan implementerades i kod då en fungerande applikation 

konstruerades. Slutligen omnämns i avsnitt 4.4.7 även de problem som uppstod under 

utvecklingen samt hur vissa av dem kunde lösas. 

4.1. Konceptbeskrivning 

En textbaserad och en visuell version av konceptbeskrivningen arbetades fram. Båda 

versionerna behandlar samma koncept men kan vara olika lätt att ta till sig som 

användare. 

4.1.1. Textbaserad konceptbeskrivning 

Hur många gånger har man inte suttit hemma och undrat över hur just den där svarta 

skinnsoffan hade passat i vardagsrummet eller hur den där byrån hade sett ut i 

sovrummet. Javisst, det går ju att ta måtten ur katalogen eller på hemsidan, mäta ut dem 

hemma och försöka måla upp en bild i huvudet om hur den skulle se ut. Och visst går 

det att bege sig till butiken och ta en närmare titt på produkten. Detta ger ändå ingen 

klar bild över hur det skulle se ut hos just dig.  

Tänk om det istället gick att på ett enkelt sätt visualisera objektet i dess rätta 

miljö, hemma i sitt vardagsrum eller sovrum. Tänk om det gick att placera ut en virtuell 

modell av möbeln som sedan kunde roteras, flyttas runt och enkelt bytas färg på.  

Med verktyget X kommer det vara möjligt att göra just detta. Sitter du hemma och 

bläddrar i en möbelkatalog och ser något som kanske skulle passa i ditt hem ska du 

enkelt kunna placera ut en modell av produkten på golvet. Och detta skulle vara möjligt 

genom att följa några få enkla steg.  

Genom att klicka sig in på en hemsida och ladda ner och installera en liten 

mobilapplikation skulle det vara möjligt att använda sin mobiltelefon som ett fönster till 

en virtuell verklighet. Efter att ha installerat verktyget på mobilen går det nu leta upp 

den möbeln som var intressant och skriva ut ett papper med ett mönster på. Pappret 

placeras ut på golvet där möbeln ska stå. Då den mobila applikationen startats upp, 

kameran satts på och riktats mot mönstret på golvet dyker nu en 3d-modell av möbeln 
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upp. Med mobilen går det nu att gå runt i sitt hem och betrakta sin "nya" möbel (se bild 

1). 

Verktyget X kommer att förändra synsättet på online-shopping och ge en ny 

betydelse till termen "handla hemifrån". 

 

 
Bild 1 

 

4.1.2. Visuell konceptbeskrivning 

För att ytterligare förtydliga konceptet vid framtida användarintervjuer och användartest 

togs det fram en visuell konceptbeskrivning i form av en kort video. I videon beskrivs 

de två olika användarscenarion i visuell form. Där visas hur en användare när han ska 

köpa ett nytt soffbord ligger på golvet och mäter för att se hur bordet skulle kunna passa 

in. Därefter visas ett scenario där användaren ska köpa samma bord men nu istället 
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använder sig av visualiseringsverktyget och direkt kan se en virtuell presentation av 

bordet placerat hemma i rummet. Filmen finns tillgänglig vid följande URL: 

http://www.vjohansson.se/storage/Konceptvideo.m4v 

4.2. Användarprofiler 

Det togs fram två olika användarprofiler som beskriver de kriterier som en tänkt 

användare kan tänkas ha. Jones & Marsden (2006) påstår att en persona kan inspirera 

såväl som utvärdera en design. Dessa profiler är en nerbantad version av en persona 

som togs fram innan prototypen började utvecklas för att ge utvecklaren en bild av den 

tänkta målgruppen. 

4.2.1. Användarprofil 1 

Sara 27 år, nyexaminerad ekonom 

• Bor i en större stad. 

• Nyanställd och har därmed fått en ökad inkomst. 

• Har precis flyttat till ny lägenhet och är i behov av att inreda den. 

• Använder internet dagligen men mest till att blogga eller till att hänga på 

nätmötesplatser. 

• Tycker det är kul att shoppa. Handlar en hel del online men tycker det är roligare 

att åka till affären då man får ett bättre intryck av produkten i butiken. 

• Använder sin mobiltelefon väldigt ofta. Mest till att ringa och sms:a men även 

till att filma och ta foton. Har ganska bra koll på telefonens funktioner men inte 

dess fulla kapacitet. 

4.2.2. Användarprofil 2 

Erik 52, platschef på medelstort företag 

• Bor på mindre ort. 

• Har råd att unna sig de saker han vill ha. 

• Är lite av en prylnörd, är intresserad av ny teknik. 

• Förstår sig inte på hur tekniken fungerar och vill därför ha ett enkelt sätt att 

använda den på.  

• Använder internet mest till att betala räkningar och läsa nyheter. 

• Åker gärna iväg och shoppar men det blir på helgerna och detta innebär oftast en 

lite längre resa. 

• Planerar sina inköp och vill ha bra koll på de saker han köper. 
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4.3. Användarscenarier 

Två olika användarscenarion som beskriver två olika sätt att handla möbler skrevs ner 

för att förtydliga målet med verktyget. Det första scenariot beskriver hur ett köp kan 

tänkas gå till då personen i scenariot inte har tillgång till verktyget som omnämns i detta 

arbete. Det andra scenariot ger en inblick i framtiden och hur ett köp kan komma att gå 

till då verktyget används. Genom att analysera olika scenarion kan man identifiera 

problem och forma användarupplevelsen så att användarnas mål uppfylls (Jones & 

Marsden 2006).  

4.3.1. Scenario utan verktyg 

Sara har precis flyttat in i sin nya lägenhet. Hon har fått upp det mesta ur sina kartonger 

och möblerna står på plats. Hon inser nu att hon har en vägg som är praktiskt taget helt 

kal bortsett från en tavla som står på golvet lutad mot väggen. 

Hon börjar fundera på hur hon ska lösa detta och kommer fram till att hon ska 

köpa en bänk och ställa vid väggen under tavlan. Även om hon föredrar att handla i 

butik så börjar hon med att leta runt lite på internet. Hon kommer efter en stunds letande 

in på en stor möbeltillverkares hemsida och hittar en fin röd bänk hon skulle kunna 

tänka sig att köpa. 

Hon börjar nu fundera på hur bänken kommer att passa in, om måtten stämmer in 

med väggen och hur mycket plats den kommer att ta upp. Hon skriver upp bänkens mått 

på en bit papper och går och hämtar sin tumstock. Problematiken som uppstår är att då 

hon mätt upp bänkens bredd och ska mäta ut längden måste komma ihåg hur bred 

bänken var eller på något sätt märka ut positionen. Efter att Sara legat på golvet och 

krälat i ca 10 minuter så tröttnar hon och har inte blivit mycket klokare på hur bänken 

kommer att passa in i lägenheten. 

4.3.2. Scenario med verktyg 

Erik och hans fru har under en längre tid funderat på att köpa en ny soffa till deras 

vardagsrum då den gamla börjat bli sliten. En dag bestämde de sig för att ta tag i det och 

satte sig ner med en möbelkatalog och började leta. De hittade snabbt en fin skinnsoffa 

som de trodde skulle passa men blev nyfikna på hur den skulle passa in i den befintliga 

inredningen. Därför bestämde Erik att de nästa dag skulle bege sig till butiken för att 

titta på soffan. När han sedan slog igen möbelkatalogen märkte han att företaget på 

baksidan gjorde reklam för ett nylanserat verktyg som skulle underlätta visualisering av 

produkter. 
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Efter att ha följt de enkla stegen på baksidan av katalogen hade Erik nu klickat sig 

in på företagets webbplats och lyckats hitta den soffan som han och hans fru var 

intresserade av. För att kunna använda det nya verktyget var han tvungen att installera 

en applikation på sin mobiltelefon. Denna procedur bävade Erik lite för eftersom han 

inte vanligtvis sysslar med sådant. Men tack vare dagens teknik så räckte det att han 

skrev in sitt mobilnummer i en ruta och klicka på knappen "skicka" så kom 

applikationen direkt till mobilen. 

Nästa steg var att skriva ut ett papper med ett tvådimensionellt mönster på och 

placera det på golvet där han tänkt placera den inköpta soffan. Erik gjorde detta och 

startade sedan upp den mobila applikationen. När han riktade kameran mot markören på 

golvet så dök till Eriks stora förvåning en svart soffa upp i mobilen. Eftersom den 

virtuella soffan renderades över den bild som mobilen fångar upp på Eriks vardagsrum 

ser det ut som att soffan redan var införskaffad och placerad i rummet. Genom ett enkelt 

gränssnitt kan Erik manipulera modellen av möbeln och rotera, flytta och byta färg på 

modellen. 

Efter att ha använt verktyget och testat olika varianter av soffan bestämde sig Erik 

tillsammans med sin fru för att inte åka till butiken utan istället beställa möbeln direkt 

via verktyget. (ett flödesschema över förloppet kan ses på bild 1). 

4.4. Genomförandet av prototyputveckling 

Detta avsnitt behandlar de olika steg som genomgicks för att utveckla den prototyp som 

senare användes för att testa verktygets användarnytta. 

4.4.1. Pappersprototyp 

I början av prototyputvecklingen arbetades konceptet fram med hjälp av papper. Denna 

typ av prototyp är bra att börja med då de är snabba att utveckla och med enkelhet kan 

förändras (Jones & Marsden 2006). Med hjälp av pappersprototyperna togs två olika 

gränssnitt fram. Ett gränssnitt var menybaserat (se bild 2) och det andra grafiskt (se bild 

3). Både det menybaserade och det grafiska gränssnittet delar samma funktionalitet, det 

som skiljer är sättet som informationen visas för användaren. 

Verktygets funktioner arbetades fram utefter den fiktiva personens krav och mål 

som framkom i användarscenariot. I det menybaserade gränssnittet finns undermenyer 

för funktionerna: flytta, rotera samt byta färg. Klickar man sig in i dessa så finns 

knappar som gör interaktion med modellen möjlig. I det grafiska gränssnittet ligger 
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dessa funktioner alltid synliga på skärmen för användaren. Det visas tydlig grafik som 

instruerar användaren om vad som kommer att hända då han klickar på en knapp. 

 

 
Bild 2 

 
Bild 3 

 

4.4.2. Implementering av FLARToolKit 

Då prototypen skulle fortsätta att utvecklas på datorn användes ramverket 

FLARToolKit som beskrivs i bilaga 2. Tack vare användningen av detta undveks en hel 

del komplikationer vad gäller beräkningsalgoritmer för kameraestimering och spårning 

av markörer. Istället fanns nu dessa funktioner redan färdigställda i ramverket och klara 

att implementeras direkt. 

För att använda de olika delarna av ramverket på ett korrekt sätt och kunna 

konstruera en fungerande applikation var intentionen vid detta tillfälle att använda den 

dokumentation som oftast finns tillgänglig för dessa typer av mjukvaror. I detta fall var 

det tyvärr inte möjligt eftersom den enda dokumentation som fanns att hitta var skriven 

på japanska. Men som tur väl var så har den senaste tidens utveckling av AR-
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applikationer för Flash skapat ett stort intresse och det gick därför att hitta en hel del 

utvecklingsbloggar inom området. Efter att ha tittat på olika bitar av exempelkod så 

kunde ett skal byggas ihop till en fungerande applikation med grundläggande AR-

funktionalitet. 

Den applikation som först skapades kunde starta upp en kamera på datorn och då 

ett tvådimensionellt fiduciary-mönster placerades framför kameran började den spåra 

mönstret. Över mönstret genererades det en simpel tredimensionell kub och ett plan 

under den (se bild 4). All grafik som dök upp på skärmen genererades av 3D-motorn 

Papervision 3D och var skapad av simpla primitiver. En primitiv är en simpel basmodell 

som ofta används inom modellering och kan vara kuber, sfärer och koner med mera. 

Dessa enkla modeller räckte inte till vid användning av prototypverktyget och därför 

skapades egna modeller. 

 

 
Bild 4 

 

4.4.3. 3D-modeller 

För att skapa de 3D-modeller som prototypverktyget skulle rendera fram användes 

Autodesk 3ds Max. I programmet modellerades en passande möbel som skulle 

användas vid testning av prototypen (se bild 5). 

När modelleringen var klar användes ett script för 3ds Max som heter AS3 Geom 

Class Exporter. Detta script gjorde det möjligt att exportera en fil som var färdig att 

direkt användas i Flash tillsammans med Papervision 3D. Modellen kunde efter detta 

enkelt importeras och användas istället för den simpla kub som först användes i 

applikationen. 
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För att ge modellerna dess texturer användes Adobe Photoshop CS4. Detta 

gjordes genom att i 3ds Max använda en så kallad UVW-modifierare som har till 

uppgift att ”veckla ut” en modells alla sidor och placera dem på ett 2D-plan. Detta plan 

kan nu sparas ner som en bildfil och redigeras i ett bildbehandlingsprogram som 

exempelvis Photoshop. Den färdiga texturen kopplas sedan ihop med modellen inne i 

Flash. 

 

 
Bild 5 

 

4.4.4. Fiduciarymönster 

De två främsta system som används för att spåra en miljö är sensorbaserade och 

synbaserade, av dessa två är det synbaserade det som erbjuder den säkraste och mest 

stabila spårningen. Synbaserad spårning uppfattar mönster i den bild som kameran 

fångar in och kan med hjälp av dessa beräkna var kameran befinner sig. Av de mönster 

som används är fiduciarymarkörer vanligast och består av ett vanligtvis fyrkantigt 

tvådimensionellt svartvitt mönster (Zhou m.fl. 2008).  

Utöver fiduciarymönster kan synbaserade system även spåra naturliga 

kännetecken i en miljö. Dock krävs det även här att man först använder ett mönster för 

att kalibrera systemet. Ett system som spårar naturliga kännetecken ställer stora 

prestandakrav på enheten som systemet körs på och är inte optimalt för att köra på 

mobila enheter (Park m.fl. 1999). 
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Applikationen i detta arbete använder sig av ett synbaserat system som spårar 

fiduciarymarkörer. Detta just för att detta erbjuder den mest stabila spårningen och 

erbjuder bäst prestanda. 

För att kunna skapa ett eget spårbart mönster som skulle användas i 

prototypverktyget användes två olika applikationer, Adobe Photoshop CS4 samt 

ARToolKit Marker Generator som båda beskrivs i senare kapitel. 

I Photoshop skapades först en svart kvadrat med måtten 20 x 20 cm. I denna 

kvadrat raderades sedan 10 x 10 cm så att den fick en 5 cm tjock svart ram med en vit 

yta inuti. Denna svarta ram är viktig när man skapar mönster, det är nämligen den som 

AR-applikationen försöker spåra. Inuti den vita ytan kan nästan vad som helst placeras 

så länge det är svartvitt och har ett tydligt mönster. Då bilden var färdigställd i 

Photoshop skrevs den ut (se bild 6). 

I nästa steg användes programmet ARToolKit Marker Generator. Detta program 

startar automatiskt datorns webbkamera och börjar genast söka efter markörer. När den 

utskrivna bilden placeras framför datorns kamera registrerar programmet detta och en 

röd fyrkant dyker upp runt den svarta ramen, vilket betyder att programmet känt igen 

markören. Markören kan nu sparas och är redo för att användas. 

 

 
Bild 6 

 

4.4.5. Prototypens inbyggda funktionalitet 

En del av den grundläggande funktionaliteten som togs fram redan på 

pappersprototypen var att man skulle kunna flytta omkring den genererade modellen på 

golvet efter att pappret med det tvådimensionella mönstret lagts på plats. En annan 
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funktion som fanns med i ett tidigt skede var förmågan att kunna rotera modellen runt 

dess egen axel (höger, vänster).  

Dessa funktioner hade lika gärna kunna åstadkommits genom att användaren gått 

fram till pappret och justerat det för att således även justera modellen av möbeln. I detta 

fall skulle dock användaren få svårt att samtidigt se hur modellen förflyttas i relation till 

den övriga omgivningen. Användaren måste vara så pass nära pappret när han flyttar det 

att det blir omöjligt att få en bra överblick. Med detta i åtanke implementerades denna 

funktionaliteten i prototypens gränssnitt. På pappersprototypen hade dessa funktioner 

implementerats dels med en undermeny för både flytt och rotation i det menybaserade 

gränssnittet samt med beskrivande knappar i det grafiska gränssnittet. Denna design 

bibehölls då prototypen fortsatte utvecklas på datorn. 

En annan funktion som planerades på pappersprototypen var möjligheten att 

kunna byta färg eller material på den möbel som genererats. Denna funktion 

implementerades som en undermeny i det menybaserade gränssnittet där en användare 

med enkelhet kan välja det material som är intressant. I det fortsatta utvecklandet av 

verktyget implementerades denna funktionaliteten endast i det menybaserade 

gränssnittet. 

4.4.6. Gränssnittsdesign 

Eftersom en del i uppsatsens frågeställning var att svara på hur prototypverktyget skulle 

se ut så testades olika designer. Designerna som valdes att testas var dels en 

menybaserad design där all funktionalitet blir tillgänglig genom ett enkelt menysystem 

samt en mer grafisk design där det med grafiska symboler visas hur verktyget kan 

användas. 

Den menybaserade designen implementerades genom att en av 

menyvalsknapparna vid sidan av navigeringsknapparna öppnar menyn. Med 

navigeringsknapparna kan sedan användaren förflytta sig i menyerna och komma åt 

verktygets funktioner (se bild 7). De olika menyvalen som kan göras är att flytta den 

virtuella möbeln 10 pixlar i valfri riktning (upp, ner, vänster, höger) samt rotera den 

virtuella möbeln åt valfritt håll med 10 pixlar (motsols, medsols). Funktionaliteten för 

att byta material på möbeln placerades även den i en undermeny. 

Den sistnämnda designen som är uppbyggd med grafiska symboler 

implementerades genom att användaren med hjälp av de fyra navigeringsknapparna på 

verktyget direkt kunde justera modellens X- och Y-position i realtid, detta utan att 

behöva flytta på pappret med mönstret. Användaren kunde även justera modellens 



 30 

rotation. Denna funktion implementerades på prototypens menyvalsknappar placerade 

till höger och vänster om navigeringsknapparna (se bild 8). 

 

 
Bild 7 

 

 
Bild 8 

 

4.4.7. Problem som uppstod 

Under den tid som prototypen utvecklades och testades uppstod en del problem. En del 

gick att lösa under arbetets gång medans andra kräver ytterligare vidareutveckling. 

 

Ljusförhållanden 

Ett problem som är svårt att undgå då man använder sig av en något för enkel kamera på 

datorn eller mobiltelefonen är att då solen, eller vilken ljuskälla som helst blir för stark 

så bildas det reflektioner. Dessa reflektioner är en bidragande orsak till att kameran inte 

klarar av att fortsätta spårningen av mönstret och att den renderade modellen försvinner. 

Om det istället blir för mörkt på platsen där applikationen används får detta samma 

effekt, kameran tappar markören och modellen försvinner. 

Detta problem kunde till viss del lösas genom att det ramverk som användes vid 

prototyputvecklingen hade en inbyggd funktion för att dels justera skarpheten i den bild 
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som kameran fångar upp och söker efter mönster i, samt funktionalitet för att avgöra hur 

säker träff av mönster applikationen måste få innan en rendering görs. Genom att justera 

dessa två värden kunde en säkrare spårning till viss del åstadkommas. 

 

Avståndsbegränsning 

Ett annat problem som uppstod under prototyputvecklingen var att man redan vid de 

första testerna kunde se att applikationen var väldigt beroende av att kameran fanns 

inom ett visst avstånd ifrån markören. Då markören flyttades utanför kamerans räckvidd 

började 3D-modellen som renderats över markören att rycka okontrollerat för att sen om 

markören flyttades ytterligare försvinna helt. 

En tämligen enkel lösning på detta problem var att förstora det mönster som 

placerats på golvet. Detta medförde dessvärre att den redan utstickande biten papper 

stack ut ännu mer. Ett annat problem som blir en följd av denna lösning är att den 

modell som renderas över pappret även växer och på så sätt förvränger skalan. 

 

Skala på modell 

Det mest kritiska problem som uppstod under utvecklingen var hur en modell av en 

möbel skulle representeras i rätt storlek. Även om en möbel modelleras efter korrekta 

mått och i rätt skala i ett modelleringsverktyg som till exempel Autodesk 3ds Max så 

representeras den ändå inte i rätt skala då den används i AR-applikationen. 

Detta problem löstes genom att justera modellens skala efter det att den 

importerats till Adobe Flash CS4 och implementerats i koden. Skalan justerades så att 

modellen passade ett uppmätt mått av den verkliga modellen på golvet. När måtten 

överensstämde med varandra kunde den virtuella möbeln användas för att representera 

den verkliga möbeln i rätt skala.    

4.5. Verktyg för prototyputveckling 

Under processen med att ta fram en prototyp används en mängd olika verktyg för att 

framställa önskat resultat. Applikationens funktionalitet måste programmeras, grafik 

måste skapas och de virtuella möblerna måste modelleras. En sammanställning av dessa 

verktyg hittas i bilaga 2. 

4.6. Plattformar för mobila AR-applikationer 

När uppsatsen påbörjades var tanken först att verktyget skulle utvecklas för en mobil 

plattform. Efter viss efterforskning beslutades det dock att detta skulle bli för 
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tidskrävande och skulle kräva kunskap om programmering på mobila enheter vilket inte 

fanns. Då beslutet togs att istället skapa en simulering av en mobil applikation gjordes 

en sammanställning av de utforskade mobila plattformarna. Denna sammanställning 

hittas i bilaga 1. 

 

I detta kapitel beskrevs de användarprofiler och användarscenarion som användes som 

mall för utvecklingen. Det gavs samtidigt en ingående skildring av hur arbetet för att 

utveckla verktyget gick till. I nästa kapitel beskrivs genomförandet av de användartest 

samt intervjuer som gjordes. 



 33 

5. Genomförande av användartest samt intervjuer 

Detta kapitel beskriver noggrant hur användartesten och intervjuerna genomfördes. De 

data som samlades in i detta skede ligger till grund för analysen av verktyget.  

5.1. Testpersoner 

Verktyget testades på totoalt nio personer och intervjuerna genomfördes i anslutning till 

testet. Fem av personerna som intervjuades jobbade i möbelaffären MIO i 

Växjöområdet, resterande fyra var personer som hade erfarenhet av att handla möbler på 

internet. Kontakten med de personer som jobbade i butik etablerades efter samtal med 

butikernas butikschefer. De övriga fyra personer som intervjuades valdes ut ur en större 

mängd tillfrågade personer. De utvalda personerna hade tillfrågats om de hade 

erfarenhet av möbelinköp via internet. Tanken med att använda personal i möbelbutiker 

som testare var att dessa personer har så pass bra insikt i branschen och dess kunder att 

de själva även de passar in i den målgrupp som tagits fram för verktyget. De övriga 

tillfrågade ansågs representera den del av målgruppen som vid något tillfälle inhandlat 

möbler via internet. I samband med intervjuerna gjordes även ett användartest på den 

prototyp av verktyget som tagits fram. 

5.2.  Bakgrundsfrågor 

Användartestet samt intervjuerna gjordes på plats i möbelaffären eller i hemmiljö där 

personen först efter en kort introduktion av intervjuaren samt en snabb genomgång av 

syftet med arbetet fick svara på några allmänna frågor. Målet med dessa allmänna 

frågor var att ta reda på lite mer om personernas bakgrund. Frågorna gav svar på 

personernas ålder, kön och avstånd till närmsta större möbelbutik.  

Därpå ställdes frågor som rörde personernas vanor vad gäller möbelinköp, 

inställning till att handla i butik i jämförelse till att beställa en produkt på internet. Det 

ställdes även några frågor som gav svar på personernas kunskap om mobila 

applikationer och användande. Dessa frågor utgjorde den första delen och var tänkta att 

ge en god bild av den målgrupp som verktyget riktar sig emot. 

5.3. Konceptvideo samt test av prototyp 

När de allmänna frågorna besvarats fick personerna ta del av den kortfilm som skapats 

för att de skulle bli mer insatta i konceptet och den funktion verktyget skulle ha då det 
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används i det vardagliga livet. Efter att ha fått se filmen fick de testa den prototyp av 

verktyget som skapats i Adobe Flash CS4.  

Personen som intervjuades fick gå fram till den papperslapp som placerats på 

golvet. På pappret hade det skrivits ut ett ficuciary-mönster som var kopplat till 

simuleringsverktyget. Personen fick hålla i den externa kamera som var kopplad till 

datorn och ombads peka denna mot pappret på golvet. På datorns genererades en 

virtuell möbel i verktygets simulerade skärm och personen fick testa verktygets 

gränssnitt. Då verktyget demonstrerats kontrollerades att personen förstått verktygets 

funktionalitet. Vid oklarheter försöktes en så klar förklaring som möjligt att ges. 

5.4. Frågor fokuserade på användarnytta 

De andra frågorna som ställdes till intervjupersonerna efter att de sett filmen och testat 

verktyget fokuserades mer på prototypen, design och dess användarnytta. Frågorna 

skulle ge svar på om testpersonerna ansåg att verktyget skulle tillföra några fördelar vid 

möbelköp och om de skulle kunna tänka sig att använda verktyget. Andra frågor 

fokuserade på verktygets förmåga att visualisera en produkt och om informationen som 

tillhandahölls var tillräcklig. Till slut ställdes frågor om verktygets gränssnitt, om dess 

funktionalitet och användarvänlighet. Svaren på dessa frågor kom att användas för att 

utvärdera verktygets potentiella användarnytta samt dess utformning. 

 

I detta kapitel beskrev det i detalj hur användartestet av verktyget gick till. Det 

skildrades även hur intervjuerna som gjordes i anslutning med testen utfördes. I nästa 

kapitel kommer de resultat som kom fram under användartestet av verktyget att 

redovisas. 
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6. Resultat från användartest samt intervjuer 

Under användartestet tillfrågades totalt nio personer. Här följer en sammanställning av 

de svar som framkom under intervjuerna. Svaren redogörs i löpande text, men även i 

punktform som en sammanställning och det förekommer även rena citat. För att 

underlätta referering vid framläggning av resultat samt bibehålla testpersonernas 

anonymitet så används fiktiva namn. 

6.1. Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Personerna som intervjuades hade en medelålder på 42 där den yngsta var Lina på 21 år 

och de två äldsta var Gunilla och Erik som var 54. 

 

Kön 

Av de nio personer som intervjuades var sju kvinnor och två män.  

 

Hur ofta köper du möbler? 

Efter denna fråga följde tre svarsalternativ: en gång/halvår, en gång/år och en 

gång/tredje år eller mer. Då frågan ställdes svarade Susanne och Peter att de köpte 

möbler en gång/halvår. Pernilla, Lina och Gunilla svarade att de köpte möbler en 

gång/år. Marie, Eva, Sara och Erik personer svarade att de köpte möbler en gång/tredje 

år eller mer sällan. 

 

Hur långt har du till närmsta möbelbutik? 

Även denna fråga hade tre olika svarsalternativ. Alternativen var: fem till 10 kilometer, 

över 50 kilometer och till sist över 100 kilometer. De flesta personerna bodde i närheten 

av en större möbelbutik. Marie, Pernilla, Sara och Lina bodde mellan fem och 10 

kilometer ifrån, Eva, Gunilla, Susanne, Peter och Erik bodde över 50 kilometer ifrån 

och ingen bodde över 100 kilometer ifrån en större butik. 

 

Vilket sätt att införskaffa en möbel på tilltalar dig mest? 

Denna fråga ställdes med två alternativ, köpa i butik eller beställa på internet. Då frågan 

ställdes ombads även personen att motivera sitt svar. Av de personer som intervjuades 

var det en klar majoritet som föredrar att handla möbler i en butik. Alla utom Peter 
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valde att handla i butik över att beställa på internet. Några av de motiveringar som gavs 

var att personen: 

 

• ville känna på kvalitén 

• ville se produkten i dess rätta miljö 

• vill prova en möbel innan köp 

• få hjälp av personal 

 

Peters motivering till att hellre beställa en möbel direkt på internet var att det utbud som 

finns på internet helt klart slår det som finns i en butik. 

 

Vilka fördelar/nackdelar anser du förknippas med att handla i en butik? 

De flesta svarade att fördelarna med att handla i en butik var det svar som gavs i frågan 

innan, just att det var viktigt att få känna och klämma på en produkt och få en bättre 

uppfattning om den. De nackdelar som förknippades med att handla i en butik kunde 

vara: 

 

• Det är tidskrävande 

• Avstånd till butik 

• Problem med öppettider 

• Vid köp måste varan fraktas hem 

• Svårt att jämföra priser 

• Dålig överblick över utbud 

 

Vilka fördelar/nackdelar anser du förknippas med att beställa på internet? 

De fördelar som förknippades med att beställa möbler på internet var delvis motsatserna 

som angavs som nackdelar vid köp i butik men även att det är mer lättillgängligt, 

snabbare och att man med lätthet kan jämföra olika produkter samt läsa vad andra som 

köpt samma produkt tycker om den. 

De nackdelar som ansågs vara förknippade med att beställa en möbel på internet 

var att det är opersonligt och svårt att få uppfattning om storlekar. Det framkom också 

att det finns en viss osäkerhet förknippad med att handla på internet och att man inte får 

samma service och hjälp. Den främsta orsaken som nämndes var dock att man saknar 

materialkänslan och att man inte kan prova möbeln. 
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Använder du din mobiltelefon till annat än att ringa/skicka meddelanden? 

Gunilla, Marie och Pernilla svarade att de endast använde den till att ringa och de andra 

sex svarade att de använde sin mobiltelefon till andra saker som till exempel 

alarmklocka, miniräknare, radio och kamera. En del svarade att de använde telefonens 

GPS med jämna mellanrum.  

 

Har du kunskap om hur du kan installera nya applikationer på din telefon? 

Endast Erik visste hur en ny applikation kunde installeras på telefonen.  

6.2. Frågor fokuserade på verktyget 

Då personerna fått en bättre uppfattning om hur verktyget fungerade efter att ha sett 

filmen och testat prototypen kunde mer fokuserade frågor ställas. Dessa frågor inriktade 

sig på hur personerna upplevt verktyget och dess användarnytta. 

 

Anser du att verktyget skulle medföra ett mervärde vid ett möbelköp? 

Alla deltagare svarade ja och då de blev ombedda att motivera sitt svar så svarade till 

exempel Sara och Susanne att verktyget skulle vara bra för att då skulle man enkelt 

kunna placera in en möbel i sin hemmiljö utan att behöva låna hem den från en butik. 

De flesta ansåg att verktyget skulle vara ett bra komplement till att handla på internet. 

 

Verktyget skulle ta möbelinköp på internet ett steg närmare känslan av att handla i butik, 

det skulle fylla upp det som saknas på internet till 90 %. (Erik) 

 

Skulle du kunna tänka dig att använda verktyget om det fanns tillgängligt? 

Marie och Pernilla sa att de inte kunde tänka sig att använda verktyget för att köpa en 

möbel. De motiverade detta med att det fortfarande vägde tyngre att i en butik kunna 

känna på och prova en möbel. En annan anledning var att de inte var intresserade av 

teknik och inte kände sig bekväma med teknik. De övriga hade en mer positiv 

inställning till verktyget och skulle kunna tänka sig att använda det. 

 

Ger detta visualiseringssätt några förmåner i jämförelse med statiska bilder? 

Alla deltagare i testet ansåg att verktyget på ett eller annat sätt var fördelaktigt i 

jämförelse med en bild i till exempel en produktkatalog eller en webbplats. När 

personerna ombads motivera sig så svarade de bland annat att fördelarna kan vara: 
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• Verktyget gör det möjligt att jämföra möbler i hemmet 

• Verktyget ökar verklighetskänslan och man kan se möbeln i olika vinklar 

• Fördelaktigt att byta färger och se storlekar 

 

Är övrig produktinformation lika nödvändig i detta verktyg? 

Denna fråga skulle ta reda på om testpersonerna tyckte att information som exakta mått, 

färger och material var lika viktig i detta verktyg som då den visas i en katalog eller på 

en webbplats. Av de medverkande ansåg alla utom Marie, Susanne och Erik att den 

informationen var lika nödvändig. De övriga menade att de ändå ville veta exakta mått 

för att vara säkra på hur möbeln passar in och påstod vidare att det ena inte utesluter det 

andra utan att de kompletterar varandra. 

De personer som ansåg att informationen inte var lika nödvändig menade att 

exakta mått inte var ett måste, men bara om de med säkerhet viste att möbeln visades i 

korrekt skala. 

 

Vilket beställningssätt tilltalar dig mest? 

Denna fråga ställdes med två olika svarsalternativ. Ett av alternativen förutsatte att 

verktyget skulle haft en inbyggd funktion för att beställa en möbel direkt ifrån 

telefonen. Detta alternativ ställdes emot att personen själv fick lägga en order hos 

butiken. 

När frågan ställdes blev svaren väldigt lika. Erik, Eva, Peter och Lina hade valt att 

använda den inbyggda funktionen och menade att det enklaste och mest tillgängliga är 

bäst. De övriga hade dock valt att beställa produkten själv genom kontakt med företaget. 

 

Vilken typ av gränssnitt hade du föredragit? 

Det verktyg som visades upp för testpersonerna hade ett menybaserat gränssnitt. Syftet 

med denna fråga var att ta reda på om detta var att föredra över ett mer grafiskt 

gränssnitt. Då frågan ställdes visades även en bild på det grafiska gränssnittet samt 

förklarades hur det skulle fungera. 

Av de tillfrågade personerna var det totalt sex stycken som istället hade föredragit 

det grafiska gränssnittet över det menybaserade. De ansåg att detta var mer lättanvänt, 

snabbare och att man fick en bättre överblick över den tillgängliga funktionaliteten. En 

annan anledning var att det tog mindre plats. 
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Susanne, Sara och Gunilla hade hellre valt det menybaserade och ansåg att 

strukturen i det menybaserade systemet var mycket tydligare samt att de var mer vana 

vid menyer. 

 

Finns det någon funktionalitet du anser saknas i verktyget? 

På slutet så ställdes denna öppna fråga för att få reda på om användarna hade några egna 

förslag på funktionalitet som saknas. En del av svaren var: 

 

• Hade varit bra med en överblick över rummet 

• Vill kunna zooma ut 

• En funktion för att dölja befintliga möbler 

• Möjlighet att lägga till egna material 

• Möjlighet att kunna förändra miljön i hemmet, byta tapeter, golv och 

liknande 

• Placera ut tillbehör till möblerna, till exempel kuddar och filtar 

 

Beskriv din inställning till användarupplevelsen 

På denna fråga svarade åtta av nio att det varit en positiv upplevelse. Pernilla ställde sig 

likgiltig till upplevelsen då tekniken inte henne. 

 

I detta kapitel redovisades alla de resultat från användartestet av verktyget samt den 

intervju som hölls i anslutning till testet. I nästa kapitel förs en diskussion om de 

insamlade resultaten som ledde till slutsatserna. 
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7. Diskussion 

Det har varit ett mycket intressant och givande ämne att arbeta med. AR har under den 

senaste tiden fått ett enormt uppsving bland annat på webben eftersom ramverk som 

FLARToolKit blivit tillgängliga. Det har även blivit mer populärt att utveckla mobila 

applikationer då dagens mobiltelefoner börjar uppnå de prestandakrav som krävs för 

AR. 

Syftet med detta arbete var att utveckla ett nytt koncept för ett 

visualiseringsverktyg som skulle kunna användas inom möbelindustrin. En del av 

arbetet skulle undersöka vilka potentiella förmåner ett sådant verktyg skulle medföra. 

Arbetet skulle även undersöka hur detta verktyg skulle utformas för att tillgodose 

användarnas behov. 

7.1. Målgruppen 

Utöver de frågor som fokuserade på verktygets användarnytta så fanns det även frågor 

som var ämnade till att få viss fakta om användarna. 

Så gott som alla testpersoner ansåg att det var bäst att införskaffa möbler i butik. 

Detta är kanske inte så oväntat eftersom man i en butik kan få en annan känsla av 

kvalité och även kan prova möbler. En annan viktig anledning till att folk väljer att åka 

till en butik är att det i butiken finns kunnig personal som kan besvara frågor om 

produkterna. De personer som valde att handla möbler i butik använder dock internet 

som ett hjälpmedel vid förstudier av möbler. Det är även här som verktyget har sin stora 

potential, som ett komplement för de vanliga inköpssätten. 

Vad gäller de tekniska frågorna om testpersonernas mobilanvändande så gav det 

en tämligen tydlig bild. Majoriteten av användarna använder sin telefon till annat än att 

just ringa och skicka sms. Men det var ingen som hade någon vetskap om hur en ny 

applikation kan installeras. Detta visar att om en applikation som denna ska fortsätta 

utvecklas så måste stor vikt läggas på att få fram ett mycket lättanvänt system för att 

distribuera ut verktyget. 

7.2. Verktygets design 

Då verktyget användartestades fick testpersonerna svara på vissa frågor som rörde dess 

design och inbyggda funktionalitet. En fråga användes för att få svar på vilket gränssnitt 

som var att föredra. Då personerna fick välja mellan ett menybaserat och ett grafiskt 

gränssnitt fick det grafiska mest positivt gensvar. Motiveringen till detta var att det var 



 41 

snabbare, enklare att använda och att man lättare fick en överblick av verktygets 

funktioner. Med detta i åtanke bör man vid en vidareutveckling av verktyget fortsätta 

utvecklingen av det grafiska gränssnittet. 

Under testet av verktyget ställdes det en fråga om huruvida övrig information som 

exempelvis exakta mått var lika nödvändigt i verktyget som i en produktkatalog eller på 

en produktsida på internet. Majoriteten av personerna i testet svarade att de ville veta 

allt om produkten och att exakta mått var lika viktigt även om möbeln visades i korrekt 

skala. De menade att verktyget inte utesluter de andra sätten utan fungerar som ett bra 

komplement. Denna information kan enkelt kunna implementeras i verktyget. En 

användare skulle till exempel kunna visa mått och övrig information om en produkt 

genom ett enkelt knapptryck. Information om en produkts mått skulle kunna vävas in i 

den modell som renderas på skärmen. På golvet bredvid modellen skulle en virtuell 

linjal kunna placeras som visar produktens exakta mått. 

Efter förklaring av den tänkta inbyggda funktionen för att direkt beställa 

produkter genom verktyget svarade fyra av nio personer att det var något som de skulle 

tänka sig använda. Motiveringen var att denna funktion är mer tillgänglig och gör köpet 

snabbare. De andra svarade att de anser att det känns tryggare och säkrare att lägga en 

beställning personligen. De ansåg att beställa något över en mobiltelefon kändes mer 

osäkert än att beställa över internet. Utifrån detta ges uppfattningen av att vissa 

människor verkar ha inställningen att det är osäkert och farligt att beställa saker 

elektroniskt. Efter att ha fått höra hur de flesta svarar på denna fråga hade denna 

funktion ändå implementerats som ett alternativ. De människor som känner sig osäkra i 

att beställa produkter elektroniskt ska inte bli tvingade till det men funktionen bör ändå 

finnas som ett frivilligt alternativ.  

Slutligen ställdes frågan om personerna ansåg att det saknades någon funktion i 

verktyget. Denna fråga var mer givande än förväntat då det kom förslag på saker som 

inte övervägts tidigare. Ett av förslagen var en funktion som kunde ge en större 

överblick över rummet. Det var flera personer som sa att det hade varit bra med en 

”zoom”-funktion. Problemet med att man är tvungen att stå tämligen nära pappret på 

golvet för att registrera markören medför att man får en dålig överblick över det rum 

som man står i. En funktion som eftersöktes var möjligheten att förändra miljön i 

hemmet, till exempel att kunna byta tapeter på väggarna, byta färg på golvet och så 

vidare. Denna funktion kan vara svår att genomföra då detta kräver en helt annan nivå 

av dynamik i verktyget. Alla de objekt som renderades i detta verktyg har modellerats i 
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förväg. Att generera och rendera ett objekt i realtid utan att veta dess utformning kan 

vara ett stort hinder att ta sig över. 

En annan funktion som nämndes och som inte är fullt lika omöjlig att genomföra 

är att genom verktyget kunna placera ut tillbehör till de möbler som visualiserades. 

Exempelvis skulle man kunna testa olika kuddar till en soffa eller placera en vas på ett 

soffbord. Genom att då man modellerar de olika möblerna även gör modeller med 

tillbehör skulle dessa kunna placeras in i rummet som testas. 

7.3. Potentiella fördelar 

En stor del av arbetet gick ut på att ta reda på om detta verktyg medförde några fördelar 

för en person som skulle handla möbler. För att få svar på detta ställdes det frågor 

relaterade till verktygets användarnytta. Dessa frågor ställdes i samband med 

användartestet och ställdes först efter konceptfilmen visats samt verktyget testats. 

Den första frågan som ställdes var om personen ansåg att verktyget skulle 

medföra ett mervärde vid ett möbelköp. Det var positivt att se att samtliga 

intervjupersoner svarade ja på denna fråga. Att det blev ett sådant mottagande visar 

definitivt att verktyget har en marknad. Personerna svarade att verktyget skulle vara 

användbart vid förstudier av möbler eftersom man skulle slippa att behöva ta hem en 

möbel för att prova den i sin egen miljö. Personerna menade dock att verktyget först och 

främst skulle fungera som ett komplement till att handla i butik eller på internet. 

Då frågan om personerna skulle kunna tänka sig att använda det färdiga verktyget 

svarade två personer nej. Dessa motiverade sitt svar med att de inte var teknikmänniskor 

och att de ändå ville åka till en butik för att känna på och prova möbeln. Även om de 

svarade nej på om de ville använda verktyget såg de ändå en viss användarnytta i sättet 

att visualisera en produkt. Det anses inte vara ett allt för stort problem att två av nio 

personer hade valt att inte använda verktyget då det alltid kommer finnas personer som 

antingen har svårt för teknik eller anser att det finns bättre sätt. Det sågs ändå att 

majoriteten hade valt att använda det och det visar att verktyget faktiskt medför en 

fördel. 

Den sista frågan som ställdes om verktygets användarnytta var frågan om 

personerna ansåg att detta sätt att visualisera ger några fördelar i jämförelse med en 

statisk bild. Även här svarade samtliga att så var fallet. Personerna ansåg att detta sätt 

förstärkte verklighetskänslan av möbeln då man nu kunde placera den i sitt eget 

sammanhang. Personerna tyckte att det var positivt att man med verktyget kunde gå runt 
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möbeln och betrakta den ur alla vinklar och att detta var en klar fördel i jämförelse med 

en bild i en katalog eller på internet. 

7.4. Eventuella nackdelar 

Under användartesterna framkom att de flesta testpersonerna inte hade kunskap om hur 

en mobil applikation installeras, vilket kan vara en nackdel då verktyget ska distribueras 

och brukas av användaren. Ett fåtal testpersoner sa att de inte hade valt att använda 

verktyget eftersom de inte kände sig bekväma med tekniken. Ett par av användarna 

skulle inte använda sig av verktyget på grund av att känslan av material och kvalité går 

förlorad. 

7.5. Slutsats 

Undersökningen av tespersonernas köpvanor visade att det blir svårt att få folk att se 

verktyget som ett substitut till dagens sätt att köpa möbler. Det märktes dock att 

verktyget uppskattades mycket och att det skulle vara ett bra komplement till att både 

handla på internet eller i butik. Vilket sätt folk än föredrar att köpa en möbel på så finns 

ett behov av att göra förstudier av de olika alternativ som finns. Det är också här 

verktyget skulle göra störst nytta, ett verktyg som gör det möjligt att snabbt prova 

mängder av möbler utan att behöva lämna huset. Den största fördelen enligt 

testpersonerna var just att få en möjlighet att testa en möbel i sin egen miljö utan att 

behöva utsättas för allt krångel som är förknippat med att låna hem en möbel. 

Verktyget bör ha ett grafiskt gränssnitt eftersom detta anses ge en bra överblick 

över funktionaliteten och anses vara lättanvänt. All nödvändig information om en möbel 

skulle finnas tillgänglig och snabbt kunna kommas åt. Verktygets funktion skulle vara 

att visualisera möbler och skulle en användare vilja köpa möbeln direkt skulle denna 

funktion finnas tillgänglig men som ett frivilligt alternativ. 

Övriga funktioner som skulle kunna implementeras i verktyget är förmågan att 

kunna lägga till och ta bort diverse tillbehör som till exempel kuddar och filtar till den 

möbel som testas. Det skulle även vara möjligt att få en klar överblick över hela rummet 

där möbeln testas. 

För att besvara de frågor som ställdes i avsnitt 1.2.2 kan man se att verktyget visst 

medför vissa fördelar då det används för att visualisera en produkt. En användare får en 

klar bild över hur en möbel passar in i hemmiljön utan att behöva låna hem produkten. 

Många av testpersonerna ansåg att verktyget gjorde det enklare att få en uppfattning om 
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en produkts utseende och storlek. Verktyget kan komma att förändra människors sätt att 

inhandla möbler genom att fungera som ett komplement till tidigare inköpsvanor.  

Testpersonerna ansåg att verktyget skulle ha ett grafiskt gränssnitt eftersom detta 

skulle ge en bra överblick över tillgänglig funktionalitet och att det skulle vara 

snabbare. Man fick under användartesten även veta att testpersonerna, med hjälp av 

verktyget, ville få så mycket produktinformation som möjligt. De menade även att 

verktygets förmåga att representera en möbel visuellt inte utesluter en användares vilja 

att få se exakta mått och liknande. 

7.6. Reflektioner över arbetet 

Arbetet har varit ett väldigt givande och spännande område att arbeta med. Om man 

blickar tillbaka till den metod som valdes så kan man säga att den överlag passade 

väldigt bra till denna sorts undersökning. I vanliga fall då en prototyp utvecklas så pågår 

utvecklingen i flera iterationer och alla designstadier gås igenom flertalet gånger. Det 

som kan saknas i detta arbete är att de olika utvecklingsfaserna endast utfördes en gång. 

På så sätt fanns det inget utrymme för att förfina prototypen och utveckla de förslag på 

förbättringar som framkom under användartester och intervjuer. Om det funnits 

utrymme så hade prototypen i nästa iteration utvecklats på de områden som 

framkommit i undersökningen.  Efter detta skulle nya användartest ha utförts. Detta 

arbete ger dock en bra inblick i hur en utvecklingsprocess går till och visar hur 

betydelsefulla användarnas tankar och åsikter verkligen är då en helt ny produkt ska tas 

fram. Nu när arbetet är slutfört kommer tankarna på om rätt målgrupp utvaldes. Som jag 

nämner i avsnitt 3.1.4 kan det vara svårt att hitta rätt målgrupp. För att utveckla arbetet 

vidare skulle en bredare målgruppsanalys kunna utföras där fler intervjuer genomförs i 

ett tidigare skede. Dessa intervjuer skulle kunna ge en bättre bild av användarna.  
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9. Bilaga 1 

Sammanställning av plattformar för mobila AR-applikationer 
Här följer en sammanfattning av de möjliga utvecklingsplattformarna ämnade för 

mobila AR-applikationer 

 

ARToolKitPlus 

ARToolKitPlus är en utökad version av ARToolKit's visualiseringskod och är anpassad 

för mobila enheter. ARToolKitPlus läser inte in kamerabilder eller renderar geometri. 

Ramverkets id-avkänningskod är inspirerad av ARTag och klarar av att läsa av 4096 

olika id-baserade markörer. ARToolKitPlus innehåller en mängd hastighetsoptimeringar 

för billigare utrustningar och har en väl igenomarbetat algoritm för mönsterigenkänning 

som medför en stabilare spårning (mindre störningar). En annan sak som bidrar till 

ARToolKitPlus stabila spårning är dess förmåga att automatiskt balansera för skiftande 

ljusförhållande. Ramverket riktar sig till erfarna C++ programmerare men uppdateras 

inte längre sedan juni 2006 då det har efterföljts av Studierstube Tracker.  

 

ARToolKitPlus s60 

En utökad version av ARToolKitPlus till Symbian OS 9.1.  

 

MORGAN 

Verktyget gör det möjligt att snabbt utveckla VR/AR-applikationer. MORGAN förser 

grunderna för applikationer ämnade för notebooks, handhållna datorer, eller ultramobila 

datorer (UMPC), PDA och smartphones. MORGAN tillhandahåller stöd för en stor 

mängd av olika I/O-enheter som till exempel språkigenkänning och språksyntes, vind 

och temperatursensorer, webbkameror, och en mängd av stationära, handhållna och 

huvudburna skärmar. MORGAN ges ut med en egen renderingsmotor med väldigt bra 

3D-renderingsmöjligheter både för AR och VR-applikationer. Verktyget stödjer 

utvecklandet och användandet av multimodala, AR/VR-applikationer för fler än en 

användare och kan användas för att strömma ljud och bild. Forskare och utvecklare kan 

licensiera verktyget för utvärdering, utveckling och distribuering. 

 

NyARToolkit 
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Ännu ett klassbibliotek som härstammar ifrån ARToolKit. Stödjer de större VM-

plattformarna Java, C#, Android, C++.  

 

Studierstube Tracker 

Studierstube Tracker är ett visualiseringsbibliotek för detektering av 2D-markörer och 

och uppskattning av en kameras position. Studierstube Tracker är efterföljaren till 

ARToolKitPlus och är utvecklat för högpresterande datorer samt mobiltelefoner vilket 

medför låga minneskrav men samtidigt väldigt snabb processhantering. Studierstube 

Tracker är den snabbaste tillgängliga lösningen för att spåra markörer med 

mobiltelefoner, dubbelt så snabb som ARToolKitPlus. Studierstube Tracker är 

uppbyggt med moduler vilket betyder att utvecklare kan utöka Studierstube Tracker och 

på så sätt skapa ny funktionalitet. Ramverket stödjer en mängd olika markörer som till 

exempel id-markörer, DataMatrix markörer och ram-markörer med flera. Tack vare 

automatisk justering för skiftande ljusförhållanden kan Studierstube Tracker detektera 

och uppskatta kamerapositioner med mindre störningar. Studierstube Tracker använder 

inte öppen källkod.  

 

Studierstube ES 

Mjukvaruramverket utvecklades från grunden för att ge bäst funktionalitet på 

handhållna plattformar. Studierstube ES fungerar på olika plattformar som Windows, 

Windows CE and Symbian och är baserat på över 10 års utvecklande av AR-mjukvara 

och 5 år av specialisering på handhållna enheter. Studierstube ES kan användas för att 

utveckla applikationer till olika enheter (Windows CE och Symbian) och har ett 

behändigt API med kapacitet att emulera olika plattformar. Ramverket inkluderar även 

ett nätverkstillägg som gör det enkelt att skapa delade applikationer och spel.  

 

Unifeye 

Unifeye är enligt utvecklarna den ultimata mjukvaruplattformen för professionella AR-

applikationer. Plattformen har ett simpelt GUI som är enkelt att använda och erbjuds 

med olika konfigurationer och moduler, en detaljerad dokumentation samt professionell 

användarsupport. Utvecklaren Metaio kallar plattformen "Det mest omfattande 

gränssnittet för AR som finns tillgängligt för tillfället".  
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10. Bilaga 2 

Verktyg för prototyputveckling 
Under processen med att ta fram en prototyp används en mängd olika verktyg för att 

framställa önskat resultat. Applikationens funktionalitet måste programmeras, grafik 

måste skapas och de virtuella möblerna måste modelleras. I följande avsnitt kommer en 

kort beskrivning av varje verktyg som användes under processen. 

 

Actionscript 

ActionScript är ett scriptspråk som är grundat i Ecmascript. Ett scriptsråk behöver till 

skillnad från ett programmeringsspråk en speciell exekveringsmiljö för att kunna köra 

applikationer. Språket är för närvarande uppe i version 3.0 och används först och främst 

till att utveckla webbsidor och applikationer för Adobe Flash Player.  

 

Adobe Flashplayer 

Flash Player är den mjukvara som används för att köra de applikationer och den media 

som skapats med hjälp av Flash eller liknande. Flash Player finns tillgängligt som 

plugin till en mängd webbläsare vilket gör det möjligt att använda Flash på internet. 

 

Adobe Flash CS4 

Multimediaplattformen Flash används bland annat för att berika webbplatser med 

animationer och interaktivitet. Flash har två sidor, en sida är den mer grafiska där 

animationer och liknande kan skapas på en tidslinje. Den andra sidan av Flash är 

skriptdelen, skriptspråket som används i programmet heter ActionScript. 

 

ARToolKit 

ARToolKit är ett mjukvarubibliotek som kan användas för att utveckla AR-

applikationer. Biblioteket är skrivet helt och hållet med öppen källkod vilket betyder att 

det är fritt fram att använda det till att utveckla sina egna program så länge det görs utan 

avsikt att tjäna pengar på det (Human Interface Technology Laboratory 2007).  

ARToolKit använder sig av komplicerade algoritmer för att beräkna kamerans 

position och riktning relativ till den markör som placerats ut. När kamerans position är 

känd kan en virtuell kamera rendera ut 3D-objektet så att det ser ut som att det är 

placerat på markören. 
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ARToolKit är ett av det mest använda biblioteket inom området AR och är 

utvecklat av Dr. Hirokazu Katu. 

 

FLARToolKit 

FLARToolKit är en version av ARToolKit som är skriven i programmeringsspråket 

Actionscript. Det är ingen direkt portning av ARToolKit utan kommer ifrån 

NyARToolKit som är en version av ARToolKit för Java. 

 

Papervision 3D 

Papervision 3D är en 3D-motor till Flash som från början endast var ämnat att hantera 

grafik med två dimensioner. Papervision gör det möjligt för en programmerare att med 

hjälp av ActionScript enkelt integrera ännu en dimension i sina applikationer.  

I Papervision 3D kan man antingen utnyttja enkla 3D-primitiver eller egna 

modeller för att skapa 3D-scener. 

 

Adobe Photoshop CS4 

Photoshop är ett populärt bildbehandlingsprogram som används för att redigera bilder 

och skapa grafik. Eftersom att Photoshop arbetar med ”lager” kan man arbeta med olika 

delar av en bild utan att vara rädd för att röra de andra delarna. 

Photoshop utvecklas av Adobe och släpps bland annat tillsammans med program som 

Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects och Adobe Encore. 

Eftersom dessa program har starka band så är Photoshops filformat .PSD kompatibelt 

programmen emellan, vilket gör det enkelt att jobba med. 

 

Autodesk 3ds Max 2009 

3ds Max är ett 3D-modellerings- och animeringsverktyg. Programmet används mest för 

att utveckla grafik för TV-spel, reklamfilmer och för arkitekturvisualisering. 3ds Max är 

ett starkt modelleringsverktyg och har även en väldigt flexibel pluginarkitektur. 

Genom att använda sig av någon av 3ds Max’s kraftfulla renderare kan realistiska 

3D-bilder skapas. 

 

Fiduciary 

Fiduciary kallas de tvådimensionella mönster som kan användas som referenspunkter 

för AR-applikationer. Genom att en kamera tar en bild på markören kan sedan en 
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algoritm räkna ut var markören är placerad i jämförelse med kameran. Mönstret är 

oftast svartvitt och består av enkla geometriska figurer. 

 

ARToolKit Marker Generator 

För att kunna framställa sina egna tvådimensionella fiduciarimönster så kan man 

använda sig av ARToolKit Marker Generator. Man gör en bild i ett 

bildredigeringsprogram som till exempel Adobe Photoshop och skriver ut den och visar 

upp den framför en webbkamera på en dator som kör applikationen. Programmet känner 

igen bilden och sparar ner den som en mönster-fil som senare kan användas i en AR-

applikation. 

Bilden måste dock följa vissa restriktioner. Bilden ska till exempel omges av en 

svart ram som utgör en fjärdedel av hela bilden (se bild 9).  

 

 
Bild 9 

 

Collada 

Genom att använda sig av XML-baserad teknik gör COLLADA det möjligt att förflytta 

3D material mellan olika applikationer. Efter att ha modellerat ett 3D-objekt i till 

exempel 3D Studio Max kan man exportera filen med COLLADA och få ut en ny fil 

där objektet beskrivs med koordinater. Denna fil kan nu användas i alla applikationer 

eller ramverk som har stöd för COLLADA, till exempel Papervision 3D. 

 

AS3 Geom Class Exporter 

AS3 Geom Class Exporter är ett script skrivet för modelleringsverktyget 3ds Max. 

Scriptet gör det möjligt att exportera 3D-modeller direkt till en AS3-klass. Detta gör 
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användandet av egenkonstruerade modeller i Flash och Papervision 3D väldigt enkelt då 

man endast behöver importera klassen och skapa en ny instans av den. 
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