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This master thesis is about Augmented Reality (AR), a phenomenon that has existed
since the mid-fifties but only recently has become available for the general public. This
report is a knowledge compilation about AR, focusing on AR in cell phones and the
use of the technology in traffic related situations.
AR is usually described as adding a digital layer of information onto the real world.
There are different technologies to make virtual images; in cell phones sensor-based
and camera-based technologies are the most common ones.
In this report, the market of AR applications for cell phones has been investigated.
Three use cases have also been investigated in order to get more knowledge about
the designers' thoughts and visions.
In order to analyze the technology and the applications in a broader and more
scientific perspective, two theories has been used: Situation Awareness (SA) and the
Service Dominant Logic (SDL). These theories seem useful when reflecting on the
Swedish road administrations vision, and to investigate what the applications and the
AR technology can contribute to the traffic domain.
The conclusions of this thesis are that:
- AR can be applied on most of the human senses, but augmenting by visualization is
most common.
- The market for cell phone applications is growing rapidly: AR applications are
relatively new but on the rise. Among AR applications games, marketing, tourism and
information about the neighborhood are today the most important categories.
Android (Google) and iOS (iPhone) are the main operating systems on the Swedish
market.
- AR applications are a new way to communicate and interact. It can be seen as a
relatively easy way to reach new targets or a great amount of people. Depending on
the content of the applications they can for example be used to distribute information
and increase security in certain situations.
- Mobile applications, as well as other IT-services and products, should satisfy the
requirements for usability and reliability, but they must also be requested by potential
users. An application with no user value will soon be out of market, ignored or
forgotten. Applications that are complicated or generate safety risks for the user are
not acceptable either. When developing and deploying new technologies, like
AR-applications, it is important to evaluate such technologies from a point of view
where it is possible to include prior knowledge, surrounding factors and the
surrounding world. In conclusion, such applications should be evaluated from a
socio-technical point of view, not just by the functionality the provide us with.
- The development of AR technology is strongly connected to the development of cell
phones. More advanced cell phones means more improved AR applications.
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Sammanfattning
Augmented Reality (AR), förstärkt verklighet, handlar om att lägga ett digitalt lager
med information till verkligheten. Fenomenet AR har funnits sedan 1950-talet, men har
historiskt sett varit mycket prestandakrävande. Idag börjar tekniken nå ut till
allmänheten, bland annat genom mobiltelefonapplikationer.
Syftet med denna rapport är att göra en kunskapssammanställning om AR och ARapplikationer för mobiltelefoner med inriktning mot trafik. Rapporten ämnar undersöka
vilka AR-applikationer och tjänster som finns på marknaden idag och vilka som
förväntas komma i framtiden samt analysera vilka möjligheter tekniken medför och vad
som kan förväntas bli användbart inom trafik- och transportområdet.
AR-tillämpningar finns för såväl hörsel-, känsel- som synsinnet, men vanligast är utan
tvekan tillämpningar som riktar sig mot synen. Det finns olika tekniker för att se
virtuella bilder: sensorbaserade tekniker, kamerabaserade tekniker och hybridsystem.
För mobiltelefoner används främst sensorbaserade tekniker (i form av att mobilens
GPS, kompass, accelerometer och gyra känner av var telefonen är och hur den riktas)
och kamerabaserade tekniker (i form av att program i mobiltelefonen känner igen
naturliga objekt eller så kallade markörer).
I denna rapport har AR-marknaden med inriktning på mobiltelefonapplikationer
inventerats. I rapporten ges ett flertal exempel på existerande AR-applikationer för att
ge läsaren en överblick om vad tekniken kan användas till. Som komplement till
applikationsinventeringen har även tre användarfall studerats mer ingående: Eskilstuna
kommuns arbete med en applikation som ska ge information till både turister och
invånare i staden, TV4:as applikation ‖Verkligheten berättar‖ samt Stedelijk Museums
festivalapplikation. Syftet med användarfallen var att studera även grundarnas åsikter
och tankar kring AR-tekniken.
För att analysera tekniken och applikationernas egenskaper har två teorier använts;
situationsmedvetenhet (situation awareness, SA) och den tjänstedominanta logiken (the
service dominant logic, SDL). Detta har sedan satts i relation till Trafikverkets vision
‖Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt‖ för att utreda vad applikationen/tekniken
kan tillföra inom trafikområdet.
Slutsatser utifrån denna rapport är bland annat:
- AR kan appliceras på flera av de mänskliga sinnena, men det är vanligast att
förstärka verkligheten genom visualisering.
- Mobilapplikationer är en växande för att inte säga explosiv marknad överlag; ARapplikationer är fortfarande relativt nytt men tycks vara på frammarsch. Inom ARapplikationer är det spel, marknadsföring, turism och närområdesinfo som är de
stora kategorierna idag. Andriod (Google) och iOS (iPhone) är de dominerande
operativsystemen på smartphones som säljs i Sverige idag.
- Mycket av utvecklingen av AR-applikationer sker i Mellaneuropa; i Sverige
används många gånger färdiga plattformar eller så görs små egna program. Layar
är en populär AR-applikation för stunden. Internationellt sett finns intresse av AR
hos många stora företag, även sådana som inte har AR som sin egen nisch. Det är

mycket ‖stort och smått‖ blandat vad gäller AR-aktörer; allt från stora företag till
privatpersoner intresserar sig av tekniken.
- AR-applikationerna innebär ett nytt sätt att kommunicera och interagera. Det kan
ses som ett relativt enkelt sätt att nå ut till antingen nya målgrupper eller till en
stor mängd användare. Beroende på applikationens utformning och innehåll kan
den hjälpa till med att bland annat sprida information och öka säkerheten.
- För att skapa och använda mobilapplikationer är det nödvändigt att generera både
teknik uppfyllandes krav som exempelvis ‖lättanvänd‖ och ‖tillförlitlig‖ och
teknik som efterfrågas av användaren. En applikation som inte uppfyller något
värde för konsumenten, kommer snabbt att bli utkonkurrerad, ignorerad eller
bortglömd. En applikation som är omständlig eller innebär en säkerhetsrisk för
användaren att nyttja är inte heller lämpligt. Att använda ny teknik som ARapplikationer innebär att behöva se till helheten; att tillvarata och utnyttja
möjligheter, samtidigt som grundläggande förkunskaper, omgivande faktorer och
omvärldens krav är nödvändiga att inkludera.
- Utveckling av AR-teknik och applikationer i mobiltelefoner är sammankopplat
med utvecklingen av mobiltelefonerna i sig själva. Ju mer avancerade mobilerna
blir och ju bättre prestanda de har, desto mer avancerade (och förbättrade) kan
applikationerna bli.
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1 Inledning
Augmented Reality (AR) – förstärkt verklighet – är en teknik som används för att lägga
till digital information till den reella världen. AR-teknologi har historiskt sett varit en
teknik som krävt mycket teknisk prestanda och främst använts inom militären och
nöjesbranschen. På senare tid har teknologin dock blivit alltmer tillgänglig för gemene
man, bland annat genom att den börjat integrerats i mobiltelefoner i form av
mobilapplikationer.
I dagsläget befinner vi oss i en utvecklingsfas vad gäller AR i mobiltelefoner – tekniken
är fortfarande bara i sin vagga, men utvecklingen är explosiv. Applikationsmarknaden
växer enormt snabbt och i takt med att mobiltelefonerna blir allt mer avancerade ökar
också potentialen för AR i mobilen.
Med en teknik som blir mer tillgänglig för allmänheten, ökar också intresset hos aktörer
inom näringslivet för hur de kan nyttja tekniken. Intresset finns inte bara inom den
privata sektorn, utan även inom statligt ägda organisationer. Trafikverket är ett av de
statliga organen i Sverige som vill utforska tekniken och dess potential för deras
verksamhet.

1.1 Trafikverket
Trafikverket bildades den 1 april 2010, i samband med att dåvarande Banverket,
Vägverket och SIKA avvecklades. Trafikverket är den organisation i Sverige som
ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för alla trafikslag samt för
byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.
Organisationens uppgift är bland att förenkla för resenärer, trafikanter och operatörer.
Målet är att uppnå ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö
och hälsa. Trafikverkets vision är ‖Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt‖.
(Trafikverket, 2010)
1.1.1 Transportpolitiska mål
Svensk transportpolitik har ett övergripande mål, som har formulerats som att
‖säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgare och näringsliv i hela landet‖. Utöver detta har även så kallade
funktionsmål och hänsynsmål satts upp. (Regeringskansliet, 2010)
1.1.1.1

Funktionsmål

”Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”
(Regeringskansliet, 2010)
Mer preciserat handlar funktionsmålet om att:
- Förbättra medborgarnas resor genom att öka tillförlitligheten, tryggheten och
bekvämligheten.
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- Förbättra kvaliteten för näringslivets transporter och stärka den internationella
konkurrenskraften.
- Förbättra tillgängligheten inom och mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.
- Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar
till ett jämställt samhälle.
- Transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
- Öka barns möjligheter att själva, och på ett säkert sätt, använda transportsystemet
och vistas i trafikmiljöer.
- Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel.
(Näringsdepartementet, 2009)
1.1.1.2

Hänsynsmålet

”Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett
hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska
också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.” (Regeringskansliet,
2010)
Mer preciserat handlar hänsynsmålet om att:
- Halvera antalet omkomna inom vägtransportområdet och minska antalet allvarligt
skadade med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
- Fortlöpande minska antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken
och halvera antalet allvarligt skadade mellan 2007 och 2020.
- Fortlöpande minska antalet omkomna och allvarligt skadade inom
järnvägstransport området och luftfartsområdet.
- Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet ‖Begränsad
klimatpåverkan‖ nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet
och ett brutet beroende av fossila bränslen
- Transportsektorn ska bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling
är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
(Näringsdepartementet, 2009)
1.1.2 Trafikverket och de transportpolitiska målen
Utifrån de transportpolitiska målen har regeringen ålagt Trafikverket att uppfylla ett
antal av dessa mål. Citat från regleringsbrevet för budgetåret 2010
(Näringsdepartementet, 2010):
‖Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (2008/09:93)
lagt fast preciseringar för hänsynsmålet inom transportpolitiken i form av mål för
säkerhet inom vägtransportsystemet. Målet fram till 2020 är att antalet omkomna inom
vägtrafiken ska halveras och att antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel
från 2007. I propositionen har regeringen vidare lagt fast preciseringar för
hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till
att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” nås genom en stegvis ökad
4

energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn ska bidra
till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Trafikverket ska i en
särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2010 redovisa vilka åtgärder
verket vidtagit i syfte att bidra till uppfyllelse av dessa mål. Trafikverket ska även
utarbeta förslag till årsvisa mål för minskad miljöpåverkan utifrån miljökvalitetsmålen
för klimat, buller, luft och biologisk mångfald samt förslag till årsvisa mål för maximalt
antal döda och allvarligt skadade inom vägtrafiken. Förslagen till mål ska avse
transportsystemet i sin helhet och effekter av åtgärder vidtagna av Trafikverket.‖
Vidare har Trafikverket även ett par långsiktiga mål att arbeta, som handlar om att öka
kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionshinder:
1. Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
2. Trafikverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna
tillgängliga för personer med funktionshinder. Minst 40 stationer bör vara anpassade
fram till utgången av 2010. (Näringsdepartementet, 2010)

1.2 Syfte
Denna rapport syftar till att göra en kunskapssammanställning om Augmented Reality
och av AR-applikationer för mobiltelefoner ur dels ett säkerhetsperspektiv och dels ett
nytto-/värdeperspektiv. Rapporten ämnar undersöka vad som sker internationellt och
vad som sker nationellt, vilka trenderna inom AR för mobiltelefoner är samt analysera
vad som kan förväntas bli användbart inom trafik- och transportområdet inom ramarna
för Trafikverkets organisation i framtiden.

1.3 Frågeställning
För att besvara syftet, kommer ett antal frågeställningar att utredas:
- Vilka AR-applikationer och tjänster finns på mobiltelefonmarknaden idag?
- Vilka AR-applikationer och tjänster förväntas komma i framtiden?
- Vilka möjligheter medför tekniken (applikationerna)?

1.4 Disposition
I nästkommande kapitel, ‖Bakgrund‖, förklaras och beskrivs begreppet Augmented
Reality. I detta kapitel redogörs för generellt för olika AR-tekniker och mer ingående
om två av teknikerna för att generera förstärkt verklighet i mobiltelefonen, igenkänning
och positionering. Bakgrundsdelen innehåller även information om vilka operativsystem
för mobiltelefoner som dominerar på marknaden, vad en mobilapplikation är och hur
begreppet Augmented Reality uppfattas i förhållande till tidsperioden.
I nästkommande del, teorikapitlet, beskrivs de två teorier, ‖Situation Awareness‖ (SA)
och ‖Service Dominant Logic‖ (SDL), som ligger till grund för analysen i rapporten.
Efter teorikapitlet följer ett metodavsnitt som förklarar tillvägagångssättet för skapandet
av denna rapport.
Kapitel 5, ‖Resultat – Inventering av Augmented Reality-applikationer‖ beskriver ett
flertal olika AR-applikationer för mobiltelefoner och kapitel 6 ‖Resultat –
Användarfall‖ redogör för mer ingående studier av tre användarfall: Eskilstuna
kommun, Stedelijk Museum samt TV4.
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I kapitel 7 analyseras AR-tekniken. Först diskuteras begreppet och tekniken i
mobiltelefoner. Därefter följer både en konceptuell och en empirisk analys; i den
förstnämnda diskuteras befintliga applikationer och i den andra diskuteras rapportens
resultat. Samtliga analysdelar sker utifrån ett säkerhetsperspektiv (SA) och ett nytto/värdeperspektiv (SDL).
Som sista delar i rapporten redogörs för de slutsatser som studien genererat och ett
flertal exempel på framtida mobiltelefonsapplikationer som skulle passa inom trafikoch transportområdet och kunna vara användbara för Trafikverket.
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2 Bakgrund
2.1 Augmented Reality
Begreppet ‖Augmented Reality‖ (AR) myntades 1990 av forskaren Tom Caudell.
Begreppet har ingen direkt motsvarighet i det svenska språket, men det översätts ofta till
‖förstärkt verklighet‖ och kan beskrivas som att ett visuellt lager av data kombineras
med, alternativt läggs till i, verkligheten (Designingenjörerna, 2010). AR handlar främst
om att lägga till/in digital information i realtidsbilder som visas via en bildskärm. Den
digitala informationen som läggs till kan exempelvis vara en ljudfilm, en 3D-modell
eller en text. (Augmented Reality: 1, 2010)
2.1.1 Historia
Fenomenet AR daterar sig tillbaka till 1950-talet och en viss Morton Heligis. Heiligs
var filmfotograf och hade en idé om en fördjupad bioupplevelse som skulle inkludera
alla sinnen. 1955 beskrev han sin vision i ‖The Cinema of Future‖ och 1962 byggde han
prototyp av den. Prototypen resulterade i maskinen ‖Sensorama‖. (Carmigniani, Furht,
Ansetti, Ceravolo, Damiani, Ivkovic, 2010.)
Sensorama är en simulator, i vilken en till fyra personer kan uppleva en illusion av att
köra motorcykel. Simulatorn genererar en känsla av att köra motorcykel genom att
använda en 3D-vy, lukter, stereoljud, vibrationer i sätet och vinddrag i håret. (Inventor
VR, 2011)
1966 uppfanns den första huvudburna augmented reality/virtual reality-skärmen (head
mounted display, HMD). 1975 utvecklades ett av de första fungerade AR-systemen,
Virtual Fixtures. (Carmigniani et al., 2010)
Så kallade ‖Head-Up Displays‖ (HUDs) och ‖Helmet-Mounted Sights‖ användes tidigt
inom militären för att lägga till vektorgrafik på pilotens bild av omgivningen (Azuma,
1997). Annars handlade AR till en början mest om att kunna lägga in 3D-objekt i
verkliga filmscener, som till exempel i filmer med häftiga effekter, och att skapa TVspel (Augmented Reality: 2, 2010). År 2000 utvecklas det första mobila utomhusspelet,
ARQuake (Carmigniani et al., 2010).
AR-tillämpningar idag kan vara av olika slag. Att förstärka verkligheten med digitala
bilder kan vara allt från en pil för att visa vägen, till bilder som knappt går att skilja från
verkligheten. Inom medicin- och byggområden kan ‖röntgenbilder‖ förstärka
verkligheten för att underlätta arbetet. Andra områden kan vara hjälp att utföra
exempelvis en reparation, militära ändamål, underhållning eller visualiseringar inom
arkitektur, inredning och arkeologi. (Petersson, 2011)
AR har länge använts inom flygsektorn för att hjälpa piloter att navigera (Azuma, 1997)
och det finns även studier på AR-tillämpningar för sjöfartsnavigering (Erlandsson &
Jansson, 2004).
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I Figur 1 visas några bilder på AR-tillämpningar:

Figur 1. Exempel på AR-tillämpningar: LEGOs AR-kiosk, Virtuellt tangentbord, Exempel på
vektorgrafik i en HUD, Virtuell klädprovning, Ny Tekniks AR-modell av Eiffeltornet

2.1.2 Definition av Augmented Reality
Fastän fenomenet AR funnits sedan i alla fall 1955, fick begreppet alltså inte sitt namn
förrän 1990. Även gränsen mellan Augmented Reality och Virtual Reality (VR) var
länge ganska oklar. 1994 definierade Paul Milgram och Fumio Kishino förhållandet
mellan AR och VR i vad som kallas ‖Milgram’s Reality-Virtuality Continuum‖ (se
Figur 2 nedan).

Figur 2. Paul Milgrams Reality-Virtuality Continuum

Den vänstra sidan av figuren (Real Environment) definierar en omgivning som enbart
består av verkliga objekt medan den högra sidan (Virtual Environment) representerar en
omgivning som enbart består av virtuella föremål (exempelvis simuleringsobjekt). I
extremfallet av Virtual Environment befinner sig personer i en helt digital värld, medan
Augmented Reality innebär att digitala föremål placeras i den vanliga världen. Att gå
från Real Environment till Augmented Reality innebär att omgivningen som består av
enbart verkliga objekt förstärks med virtuell information. Mixed Reality är det
övergripande begreppet inom vilket Real Environment kan gå mot Virtual Environment
och vice versa. (Milgram, Takemura, Utsumi, Kishino, 1995)
1997 definierades AR ytterligare i Ronald Azumas numera brett accepterade definition
av AR: för att något ska få kallas för Augmented Reality måste den ha några speciella
egenskaper (Azuma, 1997):
- Tekniken ska vara interaktiv i realtid
- Tekniken ska kombinera verkligheten med datorgrafik
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- Registreringen av objekten som studeras ska ske i tre dimensioner. De ska alltså
‖följa med‖ i synfältet när användaren tittar åt olika håll.
2001 gjordes en uppföljning till Azumas verk, där författarna påpekar att de inte
begränsar definitionen till någon viss typ av display-teknik. Inte heller avser AR att
enbart handla om synen, menar de, utan fenomenet inkluderar alla sinnen (det vill säga
även hörsel, känsel och lukt). AR kan också handla om att ta bort verkliga objekt från
den upplevda omgivningen, för att kunna lägga till virtuella objekt. Fenomenet med att
ta bort verkliga objekt kallas ibland för mediated eller diminished reality. (Azuma,
Baillot, Behringer, Feiner, Julier, MacIntyre, 2000)
2.1.3 Augmented Reality-tekniker
AR är som sagt en teknik som lägger till ett extra lager med digital information på den
existerande världen, ofta i form av visuell information.
Digitala bilder som läggs till i verkligheten kan antigen vara skapade genom en dator
eller av en dator. Exempel på datorgenererade bilder är biomedicinska skanningar som
datortomografi (skiktröntgen: metod att röntga en person i tre dimensioner) och
magnetisk resonanstomografi (bildgivande diagnostik med magnetkamera). Digitala
bilder skapade av människan med hjälp av en dator är exempelvis 3D-bilder
konstruerade av människan. (ARlab, 2011)
Det finns olika sätt att se dessa virtuella bilder. ARlab delar in de olika sätten i tre typer:
Den första typen är via skärmar som exempelvis datorskärm eller på en mobiltelefon.
Den andra typen är via huvudburna skärmar som exempelvis AR-glasögon. Den tredje
typen är projektionsbaserad AR. (ARlab, 2011)
För att kunna avgöra var den digitala informationen ska placeras, är det ibland
nödvändigt att lokalisera olika positioner. Tekniker för att bestämma position och
rörelse, så kallad ‖tracking‖-teknik, kan delas in i tre kategorier: sensorbaserad, kamera/bildbaserad och hybridbaserad teknik.
Sensorbaserade tekniker för att bestämma position och rörelse är exempelvis
magnetiska (kompass), aukustiska, tröghetessensorer (acceleratorer), optiska och
mekaniska tekniker samt radiosignalsystem som GPS och RFID. (Petersson, 2011)
Kamerabaserade tekniker använder sig av kameror för att bestämma positioner
genom att identifiera och ‖tracka‖ kännetecken i bilderna. Det finns flera olika
kamerabaserade tracking-metoder: markörbaserade, modellbaserade och så kallade
‖natural features‖. (Petersson, 2011)
Det finns flera olika varianter av markörer/markörsystem: markörer med olika mönster
eller grafiska symboler på markörkort, figurer i form av naturliga former (objekt) samt
fall där naturliga bilder motsvarar markörerna. Detta kommer i fortsättningen av
rapporten att benämnas igenkänning. (Petersson, 2011)
Modellbaserad tracking utgår från en CAD-modell av den reella miljön eller objektet
och sedan finns två huvudsakliga bildanalysmetoder för att identifiera olika ‖features‖
(hörn, kanter, linjer, former och strukturer) i bilden; kantbaserad och strukturbaserad
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metod. De ‖features‖ som metoden kan identifiera jämförs med CAD-modellen för att
den virtuella bilden ska kunna positioneras korrekt i den reella bilden. (Petersson, 2011)
Metoder som använder ‖natural features‖ använder också en modell av den reella
verkligheten för att positionera den virtuella bilden. Till skillnad från modellbaserad
tracking finns det inte någon färdig modell från början, utan modellen skapas efter hand
genom att ‖tracka‖ features (punkter eller delar av objektet) i bilden. (Petersson, 2011)
Hybridsystem är en kombination av kamera- och sensorbaserade tekniker, exempelvis
kamerabaserat system i kombination med GPS och accelerator. (Petersson, 2011)
Som nämnt ovan finns det olika sätt att lägga till den digitala informationen i
verkligheten. I fortsättningen av denna rapport kommer fokus vara på mobiltelefoner
och AR-tekniken i och för mobiltelefoner.
2.1.4 Mobilapplikationer och operativsystem
En mobilapplikation är en programvara till en smartphone (en datorlik mobil; på
svenska ibland kallat pekskärmstelefon) som uppfyller ett väl avgränsat syfte. Ett antal
exempel på mobilapplikationer presenteras längre fram i detta kapitel. Det finns några
fördelar som brukar lyftas fram vad gäller användningen av mobilapplikationerna
gentemot vanliga datorer:
Först och främst anses mobilapplikationer vara smidiga att använda då det mesta som
går att skala bort i applikationen oftast är bortskalat. Eftersom mobilapplikationerna
finns i just mobilerna, har de annan tillgänglighet än vanliga datorer och kan användas
även när användaren är på språng. Många applikationer är även utformade för att
utnyttja mobilens kamera och GPS. (Carlén, 2010)
I dagsläget är det applikationer som inte innehåller någon förstärkt verklighet som AR
som dominerar marknaden. Idag är det även så att många applikationer bara fungerar i
specifika operativsystem. iPhone-applikationer fungerar till exempel bara i iOS och
Android-applikationer fungerar bara i Android-mobiler. Även skärmupplösningen kan
spela roll för vilken mobil applikationen kan användas i.
Alla smartphones har ett operativsystem som grund och liksom i datorvärlden finns det
ett antal olika operativsystem som används. De för tillfället dominerande
operativsystemen för de smarta mobiltelefonerna är RIM Blackberry, Android och iOS.
Generellt gäller att samtliga operativsystem är under ständig utveckling, vilket gör att
det finns olika versioner av varje operativsystem. Ur applikationssynpunkt gäller också
generellt att ju mer utbrett ett operativsystem blir, desto fler applikationer finns det till
det operativsystemet.
Symbian är ett av de första operativsystemen för smartphones och operativsystemet har
använts av både Nokia och Sony Ericsson. Det är ett helt öppet operativsystem där
användaren kan installera tredjepartsprogram och applikationer. (Phonehouse, 2011)
Symbian har haft den största marknadsandelen av alla smartphone-system (Nordling,
2010), men Sony Ericsson har deklarerat att de inte kommer göra några fler mobiler
med Symbian utan övergå till Andriod (Thoresson, 2010) och Nokia satsar nu även på
Windows Phone 7 (Jenselius, 2011b).
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Android är framtaget av Open Handset Alliance (i vilket bland annat Google, Intel och
Qualcomm ingår) och utformat för att fungera på mobiltelefoner med pekskärm.
Android är en öppen plattform och vilken tillverkare som helst får använda
operativsystemet på sina mobiltelefoner. Android stöder ett flertal Googletjänster samt
GPS, kamera, Bluetooth och mobilsurf. (Phonehouse, 2011)
iOS är det operativsystem som används för iPhones. Det brukar klassas om mycket
användarvänligt och har ett stort antal nedladdningsbara program som är anpassade för
iPhones. Till skillnad från Android är iOS ingen öppen plattform och det går bara att
använda på iPhones. (Phonehouse, 2011)
Blackberry är namnet på operativssytemet i det kanadensiska företaget RIM:s
smartphones. I USA är Blackberry större än både Symbian, iOS och Android, medan
det i Sverige mest används på internationella storföretag. RIM har dock tänkt lansera sig
även mot privatpersoner i Sverige. (Nordling, 2011) Blackberry-telefoner finns idag att
köpa på den svenska marknaden (Telenor, 2011) men, enligt test i ‖Mobil‖, är det
problematiskt att installera program och applikationer om telefonen går på ett svensk
abonnemang (Nordling, 2011).
Windows Phone 7 är Microsofts nuvarande operativsystem till smartphones och ersätter
föregångaren Windows Mobile, som lades ned under slutet av 2010 (Jenselius, 2011a).
Föregångaren var mycket inriktad mot företagsanvändning, den nya versionen strävar
efter att hålla kvar företagsaspekten och samtidigt vara mer användarvänlig (Inghe,
2011).
På konferensen Mobile Future den 11 nov 2010 diskuterades framtiden för
mobiltelefonernas operativsystem. Främst konstaterades att det än så länge är öppet
vilka mobila operativsystem som kommer dominera om ett par år, men gissningar
hamnar på iOS, Android och kanske någon mer. Eller att det kommer användas olika
operativsystem i olika geografiska områden (som Blackberry som är väldigt starkt i
USA idag). (Nordling, E. 2010)
2.1.5 Augmented Reality-tekniker i mobiltelefonen
AR-tekniken i mobiltelefoner bygger på två olika principer – igenkänning och vad som i
denna rapport kommer kallas positionering. Igenkänningsprincipen bygger på
kamerabaserade tekniker, medan positionering bygger på sensorbaserade tekniker.
2.1.5.1

Igenkänning

Igenkänning handlar om att programmet känner igen en grafisk form och relaterar denna
till vissa handlingar/information. Från början var de bilder som används till igenkänning
relativt enkla skisser, men utvecklingen går mot allt mer avancerade bilder. (Augmented
Reality: 1, 2010)
Augmented Reality-markörer

Många AR-applikationer använder så kallade AR-markörer (på engelska ‖ARmarkers‖). En AR-markör är ett 2-dimenstionellt mönster vars uppgift är att ge
information om var ett objekt ska visas och vilken orientering objektet ska ha. För att
programmet i fråga ska kunna avgöra vad som är ‖fram‖ respektive ‖bak‖ för objektet
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bör mönstret vara asymmetriskt. (Designingenjörerna, 2010) En markör är oftast ett
platt mönster som kan skrivas ut på vanligt papper.
Det finns flera olika AR-system för markörbaserade applikationer, bland annat
ARToolKit, ARTag och metaio Unifye. (Kan, Teng, Chou, 2009) I Figur 3 nedan visas
ett par exempel på markörer:

Figur 3. Markör från ARToolKit och ARTag

Som synes skiljer sig designen på bilderna, men principen är att bilderna designas så att
det är lätt för datorn att känna igen dem på kamerabilden (Taylor, 2011). ARtoolKit är
ett av de mest populära systemen för skapande och användning av AR-markörer
(Taylor, 2011). För att få en mer grundläggande förståelse för tekniken ges här en kort
beskrivning av ARToolKits arbetsmetod:
ARToolKit baseras på en kombination av hörndetektion och positions- och
lägesestimering. Systemet använder markörer i form av kvadrater med svart kant och
(helst) ett osymmetriskt mönster i mitten. Tekniken bygger på att markörerna har en
känd storlekt som kan letas upp och analyseras. Mönstret i markören bör vara svartvitt.
Processen att få fram ett virtuellt föremål på skärmen fungerar som följer (se även Figur
4):
1. Mobilens kamera fångar upp en bild från verkligheten som konverteras till en
binärbild. Den svarta ramen runt markören identifieras.
2. Markörens (kvadratens) position och orientering relativt till kameran beräknas.
3. Markören identifieras genom att symbolen på markören matchas gentemot bilder i
minnet.
4. När en bild med tillräckligt hög matchning hittats beräknas det virtuella objektets
position och orientering gentemot markören, utifrån en matris och med
utgångspunkt från kamerans position.
5. En datorgenererad bild framställs på skärmen.
(ARToolKit, 2011)

Figur 4. ARToolKits summering av deras arbetsmetod
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Endimensionella och tvådimensionella streckkoder

Endimensionella (‖linjära‖ alternativt ‖1-D‖) streckkoder är de ursprungliga
streckkoderna. Det består av parallella linjer av olika bredd och med olika avstånd
emellan och är de som finns på exempelvis matvaror. Data representeras av de olika
linjernas bredd och utrymmet mellan dem. (Wikipedia, 2011a)
Tvådimensionella streckkoder (på engelska ‖2-D codes‖ eller ‖matrix codes‖) är
egentligen mer symboler, men refereras ofta till som streckkoder ändå. Istället för enbart
linjer består dessa streckkoder av bilder/geometriska mönster. (Wikipedia, 2011a)
Tvådimensionell streckkodsteknologi lagrar data i två dimensioner, vilket är det som
gör att de kan innehålla en större mängd information än endimensionella streckkoder.
Över hela världen finns det mer än 200 olika standarder för tvådimensionella
streckkoder, varav ett fåtal relativt utbredda. (Liu, Tan, Chu, 2010) Figur 5 visar
exempel på några olika tvådimensionella streckkoder:

Figur 5. Exempel på Quick Response-kod, Microsoft Tag och Data Matrix

För mobiltelefoner finns det ett antal olika program för att läsa streckkoder. En del
operatörer har sina egna scanningsapplikationer som bara passar deras telefoner och
andra mobiltelefoner är utrustade med program som fungerar på flera olika
operativsystem. Vissa applikationer kan bara läsa viss typ av streckkod medan andra
applikationer klarar fler streckkodsvarianter.
Quick Response-koden (QR Code) är en av de mer utbredda kodvarianterna och sedan
krypteringsprogram för koden börjat installerats i mobiltelefoner har QR-koder
dessutom ökat i popularitet. (Liu et al., 2010). QR Code är vanliga i Japan (Kan et al.,
2009) och praktiken standard för de japanska mobiltelefonerna (Wikipedia, 2011a). En
del Android-, Symbian- och Blackberry-mobiler har QR-codeläsare förinstallerat, men
mjukvara för att läsa QR Code finns tillgängligt för de flesta plattformarna (Wikipedia,
2011b).
Liksom AR-markörerna kräver QR-koder ett program för att scanna och dekryptera
koden. Användaren tar ett kort av koden som programmet (applikationen) sedan
konverterar till textformat. Därefter tolkas koden/texten och programmet visar antingen
upp den bild eller text som koden syftar till eller skickar användaren vidare till den
hemsida som koden länkar till. (7 things you should know about… QR codes, 2011)
Tekniken med att en streckkod hänvisar vidare till en text, bild, sida eller funktion (mail
eller sms till exempel) uppfyller inte Azumas krav (beskrivna i avsnitt 2.1.1.1) på att
vara en AR-teknik. Däremot har QR-koden, enligt Kan et al. (2009) potential för att
fungera som en mer avancerad AR-markör. Kan et al. menar att QR-koden är snarlik en
AR-markör utseendemässigt men att den kan innehålla betydligt mer information än de
traditionella markörerna (som bara används för spårning och identifiering av objektet
som ska visas). Deras idé bygger på ARToolKit men använder en annorlunda metod för
att identifiera de fyra hörnen på markören (streckkoden) än den som används
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traditionellt. Därefter utnyttjas den information som kan lagras i streckkoden genom att
informationen exempelvis representerar en URL så att en 3D-modell kan hämtas direkt
från internet. På detta sätt behöver inte markören ändras för att ändra innehållet.
Markerless Augmented Reality (AR utan markör)

Det finns ytterligare en variant av AR-igenkänning: det som på engelska kallas
‖markerless Augmented Reality‖. Principiellt är det samma teknik som används när
markörer nyttjas, men i detta fall behöver inte användaren av tillämpningen skriva ut en
markör. (Taylor, 2011)
En teknik som kan användas för AR utan markör är att programmet i fråga letar upp
ytor på den bild eller det objekt som ska kännas igen som ser ut som hörn. Bilden av
dessa punkter jämförs sedan med de hörn som finns på en referensbild. Så länge
programmet kan hitta fyra hörn eller fler som matchar referensbilden går det att
bestämma projiceringens position. (Taylor, 2011)
Hur programmet vet skillnaden mellan olika referensobjekt varierar mellan olika
tillvägagångssätt. Ett kan vara att koppla det igenkända objektet till en unik streckkod,
som i sin tur identifierar vad som ska projiceras. Det är också möjligt att hämta
referenshörn från olika referensobjekt och se vilket av referensobjekten som matchar det
igenkända objektet bäst – det ger i så fall en god indikation på att det är den bilden som
ska visas. (Taylor, 2011)
En fördel med att använda AR utan markör, gentemot markörbaserad AR, är att det
finns färre begränsningar i designen och att hela bilden inte behöver vara synlig (bara
tillräckligt många hörn). Nackdelar är att tekniken kräver bilder av bra kvalité och
tillräckligt mycket textur (igenkänning med markör fungerar ganska bra med bilder av
låg bildkvalité då de är utformade för att vara lätta att hitta) samt att igenkänning utan
markör är mer prestandakrävande än igenkänning med markör. (Taylor, 2011)
2.1.5.2

Positionering

Positioneringsprincipen utnyttjar information från GPS, kompass och accelerometer för
att avgöra var användaren befinner sig. Programmet kan sedan ge användaren
information om närområdet genom att känna av användarens position och riktning.
(Augmented Reality: 1)
För att detta ska fungera i en mobiltelefon måste mobilen alltså innehålla kamera,
kompass, GPS, accelerometer och helst ett gyra. Accelerometern (rörelsesensorn) mäter
hur fort telefonen rörs och gyrot mäter i vilka riktningar telefonen vrids. (Granmar,
2010) Dessa funktioner kan, i bästa fall, avgöra på några meter när var telefonen
befinner sig och även i vilken riktning kameran riktas. (Augmented Reality: 3, 2010)
När mobilen avgjort var den är och åt vilket håll den är vänd, kan den placera ut
information i skärmen ovanpå den bild av verkligheten som visas genom telefonens
kamera. (Carlgren, 2010)
I de fall det krävs en mer noggrann positionering, exempelvis för att passa in små
detaljer i en komplicerad miljö, kan positioneringssystemet kombineras med markörer
eller annan igenkänning. (Carlgren, 2010)
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2.2 Augmented Reality i nutid och framtid
Vad som kan sägas generellt för applikationer (inkluderat icke-AR-applikationer), är att
marknaden är explosionsartad. Listor med ‖De 10 bästa apparna‖, ‖De 100 bästa
apparna‖, ‖Apparna du inte klarar dig utan‖ och liknande formuleringar förekommer
frekvent i teknik- och mobilinriktade tidskrifter och på webbsidor. På dessa listor
samsas vitt skilda användningsområden för applikationerna – det är spelapplikationer,
navigering, anteckningshjälp och planerare, bankapplikationer, trafikinformation,
uppslagsverk, väderrapporter, nyheter med mera, med mera.
För att visa på tillväxttakten på applikationsmarknaden kan några siffror presenteras:
idag innehåller exempelvis AppStore över 350 000 applikationer (Apple: 3, 2011). Den
22 januari 2011 nådde hemsidan 10 miljarder nedladdningar (Apple: 2, 2011). Under
2011 förväntas marknaden för mobilapplikationer omsätta 15 miljarder SEK under 2011
(Andersson, 2011).
Applikationer som utnyttjar augmented reality-teknik sägs allmänt än så länge bara vara
i startgroparna vad gäller kommersiell användning. Företag runt om i hela världen
arbetar med och intresserar sig för tekniken, inom många olika skilda branscher. För
mobiltelefoner är det några företag i Mellaneuropa som syns mycket, exempelvis Layar,
Wikitude och Metaio. Layar är särskilt framträdande av de AR-inriktade företag vid
informationssökning om AR.
Framtiden för AR har sedan en tid tillbaka spåtts positiv. Exempelvis uttrycktes följande
under 2009:
”Handheld platforms will transform the Augmented Reality ecosystem, with revenue
associated with Augmented Reality growing from about $6 million in 2008 to more than
$350 million in 2014.” (ABI Research, 2011)
―Augmented Reality is identified as one of the top ten most disruptive new technologies
for 2008-2012 by Gartner Research and is expected to be used by more than 30% of the
mobile workforce by 2014.” (Wikitude, 2011)
Tekniken spås ha stora möjligheter att påverka marknadsföring och e-handel rejält och
det finns ett antal stora företag som skapat egna applikationer till sina kunder. (Larsson,
2011) Michaela Schmied, SweetAR, ser en mycket stor potential för AR och menar att
användningsområdena är oändliga. Hon ger ett anta exempel på användningsområden,
bland annat: låta kunden ‖prova‖ eller se en produkt färdigbyggd eller i sin rätta miljö;
tillföra traditionell media som broschyrer en extra dimension med interaktivt/rörligt
material; göra en interaktiv instruktionsmanual; information om geografiska platser i
turismgenre; och konstinstallationer. (Schmied, 2011)
Det är möjligt att AR-applikationerna kommer användas mer än bara i mobilen i
framtiden. Intresset för Ipad växer idag och läsplattan används exempelvis som
undervisningsredskap i statliga skolor i New York (Hu, 2011). Att Ipaden kommer ta
över och/eller dela en del av mobiltelefonens användning är inte ett omöjligt
framtidsscenario.
Det är även värt att notera att aktörer inom branschen vill att AR blir framgångsrikt.
Bland annat uttalar Qualcomm öppet att AR är viktigt. Orsaken till stödet för AR är att
behovet av bättre hårdvara då kommer som ett brev på posten, vilket i sin tur gynnar
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företagets försäljning. Högre efterfrågan av bättre teknik är bättre för branschen
eftersom det leder till ökad försäljning. (Johansson, 2011)
Som tekniken ser ut idag finns det fortfarande mycket som kan förbättras för AR i
mobiltelefonen. Dan Gärdenfors, konceptdesigner på the Astonishing Tribe, menar att
det är bildanalys som är väsentligt för förbättringen och för det behövs en bättre
upplösning på sökningarna (förbättra enbart positioneringssökning):
‖Med bildanalys kan du göra sökningarna betydligt mer exakta. För det krävs det dock
både ett kraftfullare bildanalysprogram och kraftfullare teknik. Dels med högre
upplösning på kameran för att se längre, men också kraftigare processor och grafikchip
för att snabbt kunna behandla informationen. Det behövs även en snabb uppkoppling,
du ska inte behöva vänta på den information du vill ha. Samtidigt som tekniken behöver
förfinas och förbättras handlar det också om att göra användandet så enkelt som
möjligt.‖ (Hessel, 2010a)
Samtidigt som detta kan det vara värt för läsaren att ha med sig en del fakta om internetoch mobilanvändningen. Följande statistik är hämtad från ‖Svenskarna och Internet
2010‖ (Findahl, 2010):
I Sverige har det talats länge om Internet i mobilen, med hänvisning till föregångsländer
som Japan och Sydkorea. Samtidigt har ökningen varit relativt långsam, med bara några
procents ökning från år till år. Idag använder 22 procent av mobilanvändarna sin mobil
för att koppla upp sig mot nätet. Främst är det nyheter, väder eller praktiska
upplysningar som adresser och tidtabeller som eftersöks. Antalet användare har inte
ökat särskilt, men under 2009-2010 ökade själva användningen av mobilt internet rejält.
Jämförelsevis var det 42 procent av de som använde mobilt internet som sökte upp
nyheter 2009. 2010 var siffran 64 procent. 2009 var det 20 procent som läste/skickade
mail via mobilen, 2010 52 procent. 42 procent använder mobilen för att besöka sociala
nätverk och 32 procent för att se på TV/video. Det är främst yngre människor i åldern
26-35 som använder mobilt internet. Fyra av tio gör det ‖någon gång‖ och två av tio gör
det dagligen eller minst ett par gånger i veckan.
I Sverige är till exempel runt 75 procent av alla mobiler som säljs smarta, och av dem är
nio av tio antingen från Apple eller utrustade med Googles Android. (Carlbom, 2011)
2.2.1 4G
Sverige var först i världen med att lansera 4G, ‖fjärde generationens
mobilkommunikationsnät‖. 4G är ett mobilt bredband som sägs låta användaren kunna
surfa mobilt med hastigheter upp till tio gånger snabbare än förut. Med 4G ska det bli
möjligt att ‖använda mer kapacitetskrävande tjänster som webb-tv, online-spel och att
arbeta med tunga filer på samma sätt som det fasta bredbandet‖. 4G-nätet är just nu
under utbyggnad och slutet av 2011 beräknas det gå att surfa med 4G i cirka 200 orter
runt om i Sverige. (Telia, 2011)
4G är inte tänkt att ersätta 3G eller andra mobila nät, utan vara ett komplement till
nuvarande teknik och kunna användas både stationärt och när användaren är i rörelse
(bil, båt och tåg). Nätet bygger på en teknik som kallas LTE (Long Term Evolution), en
helt ip-baserad teknologi för dataöverföring. (Telia, 2011)
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För att kunna använda det nya kommunikationsnätet i mobiltelefonen, måste mobilen
vara anpassad för 4G-tekniken (det vill säga, det går inte att surfa med 4G i en äldre
eller ens många av de nuvarande mobiltelefonerna).
2.2.2 Lagliga aspekter
För den som utvecklar en mobilapplikation, finns det en del lagliga aspekter att tänka
på. Sean Kane och John Nicholson berättar i en intervju med Augmented Planet
(Augmented Planet: 6, 2010):
Generellt gäller att all mjukvara på något sätt har någon form av immaterialrätt
(intellectual property protection) som exempelvis upphovsrätt, patent eller
varumärkesskydd som det gäller att inte göra intrång på vid utvecklandet av en egen
applikation. Upphovsrätten kan även gälla för exempelvis markörer.
Därtill är det viktigt att veta vad vilka ‖terms of service‖, det vill säga regler som måste
följas för att få använda en tjänst, som bör sättas upp. Kane säger att det idag är vanligt
att utvecklare kopierar dessa regler från andra, vilket inte bara kan vara ett intrång på
upphovsrätten utan också bli direkt felaktigt för den applikation som reglerna kopieras
till.
Kane anser vidare att utvecklare bör ställa sig frågan ‖Vad är sannolikheten att skada
uppstår som resultat av att använda min applikation?‖. Om applikationen inte kan göras
om för att undvika potentiell skada, bör en friskrivningsklausul övervägas. På frågan om
AR innebär en större ansvarsskyldighet än andra mobilapplikationer svarar han: ‖Om
syftet med applikationen är att den ska användas av en person som rör sig runt i en stad
full av trafik och andra risker, borde utvecklaren ta på sig en högre grad av ansvar än
om applikationen är avsedd att användas stationärt i hemmet.‖
Om applikationen som skapas omfattar fenomen som att samla in, lagra, processa och
sprida personlig information om användaren (som exempelvis lokaliseringsdata av var
en person befinner sig), bör en jurist med lämplig yrkesinriktning kontaktas.

2.3 Vidare läsning
I kapitel 5 i denna rapport beskrivs ett flertal applikationer för mobiltelefoner. Dessa
applikationer utgår från antingen igenkänning- eller positioneringsprincipen. Som
framgått i detta kapitel finns det applikationer för många olika användningsområden. En
del av applikationerna i kapitel 5 har redan idag tydlig koppling till trafik och transport,
andra är inriktade mot helt andra mål.
I nästkommande kapitel beskrivs två olika teorier, Situationsmedvetenhet och Den
Tjänstedominanta Logiken. Dessa teorier kommer användas som underlag för att
diskutera, utreda och analysera egenskaperna på de applikationer som beskrivs i kapitel
5.
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3 Teori – Situationsmedvetenhet och Den
Tjänstedominanta Logiken
I detta kapitel kommer två teorier att beskrivas: Situation Awareness (SA) och Service
Dominant Logic (SDL). Både dessa teorier används i analysavsnittet för att diskutera
AR-tekniken och -applikationer ur dels ett säkerhetsperspektiv och dels ett
nyttjandevärdeperspektiv.

3.1 Situationsmedvetenhet
Situationsmedvetenhet, eller Situation Awareness (SA) som den ursprungliga
beteckningen är, är en teori utformad av Mica Endsley, som kortfattat kan sägas handla
om vikten att vara medveten om vad som händer i sin omgivning.
Enligt Endsley är SA mycket betydelsefullt för beslutsfattande, särskilt om det handlar
om kritiska beslut. Endsley menar att majoriteten av de fel och felaktigheter som
uppstår i kritiska situationer är ett direkt resultat av ett misslyckande i att skapa (god)
SA. Sett till stora, komplexa system, kan resultat bli rent katastrofalt –
flygplanskrascher, problem inom räddningsteam och vacklande kommersiella system.
(SA Technologies, 2010)
De fyra främsta anledningarna till att SA anses som viktigt är (Endsley & Garland,
2000, s. 52):
- SA är kopplat till prestation
- Bristande SA kan leda till fel
- SA kan vara relaterat till expertkunskap
- SA är grunden till beslutsfattande
SA uppstår genom en kombination av omgivning, systemets displays och tolkning av
andra integrerade personer. ( Endsley & Garland, 2000)
I nästkommande avsnitt ska vi titta närmare på hur god SA uppstår.
3.1.1 Vad är situationsmedvetenhet?
Den formella definitionen för SA är:
‖the perception of the elements in the environment within a volume of time and space,
the comprehension of their meaning and the projection of their status in the near
future‖ (Endsley & Garland, 2000, s. 5), det vill säga:
SA är ”perceptionen av elementen i omgivningen inom en viss tid och rymd, förståelsen
för deras mening och förutsägelse av deras status inom en snar framtid”(Författarens
egen översättning).
För att förklara hur SA uppstår bryter Endsley, Bolté & Jones ned definitionen till tre
nivåer:
perception av element i omgivningen (‖perception of elements in the environment‖),
förståelse för den aktuella situationen (‖comprehension of the current situation‖) och
förutsägelse av framtida situationer (‖projection of future status‖). (Endsley, Bolté &
Jones, 2003, författarens egen översättning)
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3.1.1.1

Nivå 1 – Perception av element i omgivningen

Första steget för att uppnå SA, är att uppfatta de relevanta objekt som finns i
omgivningen och dessas tillstånd, egenskaper och dynamik. Detta innebär att kraven för
att uppnå SA är olika för olika situationer, beroende på vad som är relevant för just den
situation som personen i fråga befinner sig i. (Endsley et al., 2003)
SA uppstår från olika informationskällor. Information och signaler kan uppfattas genom
de olika sinnena; syn, hörsel, känsel, smak och lukt. (Endsley et al., 2003) Vissa
signaler kan vara uppenbara, som till exempel alarmsystem, medan andra är betydligt
subtilare. (Endsley & Bolté, 2000). Endsley et al. ger några exempel på detta:
En pilot i arbete måste (bland annat) uppfatta andra flygplan, terräng och
varningssystem. En officer i en stridssituation måste däremot uppfatta lägesinformation
om fiender, civila och vänner samt dessas handlingsplan. Medan en vinodlare kan
uppfatta avgörande information om vinframställningsprocessen genom att smaka vinet,
kan en kardiolog kan höra ojämnheter i hjärtrytmen hos en patient. I vissa fall, som de
båda senare, är det erfarenheten och vanan som avgör hur subtila signaler som kan
uppfattas. (Endsley et al., 2003)
I många domäner kan det vara svårt att upptäcka all data som behövs för nivå 1 SA,
menar Endsley. Piloten i exemplet ovan kanske inte har fått all den relevanta
information till sig som han behöver och officeren måste försöka tillförskaffa sig data
som fiender aktivt jobbar med att undanhålla. Inom många områden är det stora
mängder information som tävlar om uppmärksamhet, vilket gör det utmanande för
personen i fråga att göra ett urval av relevant information. (Endsley et al., 2003)
Endsley och Jones har studerat flygsektorn och de menar att de flesta SA-problemen
inom flygsektorn uppstår på just denna nivå av SA. De har funnit att 76 procent av alla
fel som piloter gör relaterar till att de inte uppfattat relevant information.
Informationsbristen kan uppstå av olika skäl, exempelvis för att; information inte
vidarebefordrades till personer som var i behov av den; vidarebefordrades otydligt på
grund av systembegränsningar; glömdes bort då annan information tillfördes; eller att de
viktiga delarna i informationen inte uppfattades på grund av andra störande moment.
(Endsley et al., 2003)
Utöver att uppfatta information är varje informationskälla är behäftad med olika nivåer
av tillförlitlighet. Både förtroendehalten för informationen och informationen i sig själv,
utgör en kritisk del av nivå 1 SA inom de flesta domäner. (Endsley et al., 2003)
3.1.1.2

Nivå 2 – förståelse för den aktuella situationen

Det andra steget för att uppnå god SA, är att förstå vad det uppfattade datat och de
uppfattade signalerna betyder. Förståelsen baseras på en kombination av de olika
informationsdelarna från nivå 1 och en jämförelse mellan den informationen och de
personliga målen. Den kombinerade informationen prioriteras sedan utifrån hur
väsentlig och meningsfull den är för att uppnå de personliga målen. (Endsley et al.,
2003)
För att förtydliga detta ger Endsley ett exempel på en bilförare:
Ponera att en bilförare närmare sig en korsning. Föraren ser att det är gult ljus, så hon
förstår att hon måste fortsätta med varsamhet, med avståndet till korsningen som
utgångspunkt. Förarens uppfattning av en framförvarande bils inbromsning är det som
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avgör huruvida hon bestämmer att hon ska stanna eller fortsätta och vad det har för
betydelse för avståndsminskningen till den bilen. (Endsley et al., 2003)
I denna nivå av SA kan erfarenhet spela stor roll. Medan två personer med olika
erfarenhet kan uppnå samma nivå 1 av SA, kan den mer oerfarne komma till korta vad
gäller att uppnå samma nivå 2 av SA. Detta beroende på att hon kan ha problem med att
integrera de olika informations-/datadelarna med de relevanta målen för att förstå
situationen hon befinner sig i, i sin helhet. Exempelvis kan en pilot uppfattat att hon
befinner sig på en viss höjd, men inte insett att den fria höjden till terrängen under är
otillräcklig. (Endsley et al., 2003)
Förmåga att förstå och tolka situationen beror enligt SA på flera olika faktorer, bland
annat på utformningen av systemet och en del personliga egenskaper hos användaren
(Endsley, 1995):
- Systemdesignen
- Gränssnittet
- Stress
- Arbetsbelastning
- Systemets komplexitet
- Automatisering
3.1.1.3

Nivå 3 – Projektion av framtida status

Den tredje nivån handlar om förmågan att förutspå framtida handlingar. Nivå tre av SA
kan, enligt Endsley, enbart uppnås om det redan finns en god förståelse för situationen
(nivå 2 av SA) samt funktion och dynamik för det system som de interagerar med.
(Endsley et al., 2003)
Detta kan förtydligas med en utvidgning av bilförarexemplet i nivå 2 av SA:
om föraren har uppnått nivå tre av SA, inser hon att om hon fortsätter in i korsningen
kommer hon sannolikt att träffas av andra bilar som korsar gatan. Denna projektion
öppnar möjligheten för henne att vara proaktiv i beslutsfattandet. Motsvarande inom
flygtrafiken är till exempel att aktivt arbeta med att förutspå andra flygplans rörelse och
förutse problem långt i förväg. (Endsley et al., 2003)
Att använda förståelsen för den nuvarande situationen för att skapa framtida
projektioner kräver god förståelse för domänen och kan vara ganska mentalt krävande.
Genom att ständigt försöka förutspå framtiden, blir personer kapabla till att utveckla ett
‖set‖ av strategier och respons på handlingar. Detta gör det också möjligt för dem att
vara proaktiva, undvika många oönskade situationer samt att reagera snabbt på olika
scenarier. (Endsley et al., 2003)
Problem med att göra korrekta projektioner (det vill säga skapa nivå 3 av SA) utifrån
nivå 2 av SA kan bero på olika saker, till exempel på otillräckliga mentala resurser (om
personen redan har för mycket annan information att processa), på otillräcklig kunskap
om domänen eller för att nuvarande trender överskattas (det antas att ett tillstånd
kommer fortsätta vara detsamma, till exempel att ett flygplan kommer fortsätta sjunka
med samma hastighet). (Endsley et al., 2003)
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3.1.2 ”Situation awareness demons”
Att designa för SA handlar om ‖att säkerställa att viktig information uppfattas av
systemet och presenteras på ett sätt som gör det lätt för systemanvändarna, vilka kan ha
många andra bitar av information som konkurrerar om deras uppmärksamhet, att
processa‖. (Endsley et al., 2003, s 17, författarens egen översättning) Endsley et al.
beskriver ett antal ‖SA Demons‖ som utgör hot mot SA-orienterad design. Dessa
‖demoner‖ är faktorer som underminerar SA i många system och miljöer (Endsley et
al., 2003):
Tunnelseende (Attention tunneling): att bara fokusera/att fixera sig på en del av
informationen och därmed utesluta annan information.
Minnesberoende (Requisite memory trap): att vara beroende av korttidsminnet
(arbetsminnet).
Arbetsbelastning, ångest, utmattning och andra stressfaktorer (Workload, anxiety,
fatigue, and other stressors (WAFOS)): faktorer som stressar människan reducerar
personens förmåga att processa information eftersom stressfaktorer underminerar SA
genom att göra hela informationsintagsprocessen mindre systematisk och mer
felbenägen.
Informationsöverflöd (Data overload): överväldigande mycket information kan
reducera SA då bara en begränsad del av information kan tas in och processas i den
mänskliga hjärnan.
Felplacerade framträdande detaljer (Misplaced salience): oväsentliga detaljer som drar
uppmärksamhet från mer betydelsefull information. Kan till exempel vara oljud, skarpa
färger, blinkande ljus och rörliga ikoner som innehåller ‖onödig‖ information.
Komplexitetsproblem (Complexity creep): system som innehåller för många funktioner,
vilket för det svårt för en person att utveckla en korrekt mental modell för hur systemet
fungerar.
Felaktig mental modell (Errant mental models): användandet av fel mental modell leder
till missuppfattning av information.
Utanförskapssyndrom (Out-of-the-loop syndrome): automatisering kan underminera SA
då användaren har en väldigt låg grad av SA för både hur automatiseringen görs och
statusen på de delar som automationen förväntas kontrollera.
3.1.3 Situationsmedvetenshetsmodellen
För att ytterligare förklara komponenterna bakom SA och hur SA uppstår, ställer
Endsley et al. upp en modell av de olika beståndsdelarna i processen (se Figur 6). I
detta avsnitt följer en fördjupning för en del av komponenterna i processen.
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Figur 6. Endsleys modell av situation awareness (Endsley, 1995b)
3.1.3.1

Tid som en del av situationsmedvetenhet

Tid har generellt funnits spela en signifikant roll inom SA inom många domäner. Att
förstå hur lång tid som är kvar fram till dess att en händelse kommer utspela sig, eller att
ett agerande bör inträffa, är ofta en kritisk del av SA. (Endsley et al., 2003)
En person filtrerar de delar av en situation som hon anser vara av intresse. Denna
filtrering baseras dels på hur långt bort en händelse/ett element är, men även på hur
snart denna händelse/detta element kommer att påverka personens mål och uppgifter.
(Endsley et al., 2003)
Som nämndes tidigare (nivå 3) är förståelse för till vilken grad informationen ändras
också en viktig aspekt av SA då denna förståelse gör det möjligt att skapa en bild av
framtida situationer. Eftersom en situation i princip alltid är föränderlig, måste en
persons SA ändras kontinuerligt för att inte bli inaktuell. Tid är således en stark del av
både nivå 2 och nivå 3 SA. (Endsley et al., 2003)
3.1.3.2

Situationsmedvetenhet som en produkt av processen

SA är uppbyggt på ett antal kognitiva mekanismer som människan har i sitt
arbetsminne. Inom specifika domäner kan det skilja sig ganska mycket åt i vad som är
viktigt för att uppnå god SA. Däremot är de grundläggande kognitiva processerna
relativt konsistenta då dessa är en funktion av den mentala utrustning som alla
människor har. SA kan kort och gott beskrivas som en produkt av dessa kognitiva
processer. (Endsley et al., 2003)
En persons SA påverkar vilken information som personen i fråga söker efter och
uppmärksammar. Det vill säga, det blir ett flöde där processen påverkar produkten och
produkten påverkar processen. Genom att utveckla en god förståelse för hur människan
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utvecklar SA samt utmaningarna och begränsningarna i den processen, blir också
strategierna för att designa för att öka SA tydligare. (Endsley et al., 2003)
3.1.3.3

Uppfattning (perception) och uppmärksamhet

Människans förmåga att uppfatta flera händelser/element samtidigt är begränsad, en
begränsning som också spelar roll för den mängd SA en individ kan uppnå. (Endsley et
al., 2003)
En förare som kör på en väg kanske har koll på trafiken framför, musiken på radion och
ojämnheter i vägen medan konversationer i baksätet och trafiken bakom däremot kanske
inte uppmärksammas lika ofta. De element som kräver frekvent uppmärksamhet, i
enlighet med deras betydelse och grad av föränderlighet, är karaktäristiskt nog också de
som oftast kontrolleras. Av denna anledning kontrolleras exempelvis hastighetsmätaren
oftare än bränslemätaren i en bil. (Endsley et al., 2003)
Vissa typer av information kan processas simultant mycket enklare än annan.
Information från ljud och bild är exempelvis lättare att processa samtidigt än olika
information som uppfattas av samma sinne (information från enbart syn, ljud, smak
eller lukt) eller information som kräver samma responsmekanism (som att prata och
skriva samtidigt). (Endsley et al., 2003)
Begränsningen för hur många element en person kan uppmärksamma på en och samma
gång påverkar hur mycket information personen kan processa och är också en
huvudsaklig flaskhals för SA. (Endsley et al., 2003)
3.1.3.4

Arbetsminne

Både arbetsminnet och långtidsminnet har en väsentlig del i att uppnå SA. Människan
kan lagra information i arbetsminnet på temporär basis, men det är bara en begränsad
del av informationen som kan hållas kvar i arbetsminnet. Om personen i fråga vill hålla
kvar informationen och undvika att den bleknar bort, måste hon arbeta aktivt med det.
(Endsley et al., 2003)
Arbetsminnet används för att skapa en ny, eller uppdaterad bild av en föränderlig
situation. I detta fall kombineras nyligen uppfattad information med redan existerande
kunskap i arbetsminnet. De olika bitarna av information processas och används för att
skapa projektioner av vad som kan hända i framtiden. Framtidsprojektioner, i sin tur,
hjälper personen i fråga att ta beslut om vilka handlingar som bör utföras. (Endsley et
al., 2003)
Kombinationen av att dels processa mycket information för att uppnå höga nivåer av SA
och dels att bestämma framtida handlingar kan vara mycket påfrestande för
arbetsminnet. Arbetsminnet i sig självt är mycket begränsat, och utgör (efter
människans begränsade förmåga att uppfatta många saker samtidigt) den andra
huvudsakliga flaskhalsen för SA. (Endsley et al., 2003)

3.2 Den Tjänstedominanta Logiken
Den tjänstedominanta logiken (‖The Service Dominant Logic‖, SDL) är en
managementfilosofi, utformad av Robert Lusch och Stephen Vargo, som handlar om att
flytta fokus från produkt till service. (Lusch & Vargo, 2008)
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Lusch och Vargo menar att, vad de kallar, ‖gårdagens logik‖ (det vill säga den
godsdominerade logiken; ‖goods dominant logic‖) fokuserade på att separera
producenten från köparen. Anledningen till detta var en strävan efter maximal
produktionskontroll och effektivitet samt vinstmaximering. Vanligtvis innebar detta
också att produkten standardiserades och producerades bortanför marknaden. Den
filosofi som nu istället är på uppgång, enligt Lusch och Vargo, fokuserar tvärtemot den
tidigare filosofin på interaktionen mellan producenten, köparen och andra leverantörsoch nätverkspartners. Detta eftersom dessa då skapar värde tillsammans genom den
gemensamma processen. (Lusch & Vargo, 2008)
S-D logic grundar sig ett antal grundläggande premisser (Foundational premises, FP), se
Tabell 1:
Tabell 1. Grundläggande premisser för SDL. (Författarens översättning från Lusch, Vargo, Obrien 2007
och Vargo, Lusch, 2008. För original, se bilaga 1.)

Grundläggande premiss
Service är den fundamentala
grunden för utbyte

Förklaring
Service – tillämpad kunskap för en annan
parts fördel – sker i utbyte mot service

FP2

Indirekt utbyte maskerar den
fundamentala grunden av utbyte

Mikro-specialisering, organisationer,
nätverk, produkter och pengar döljer
service-mot-service-naturen för utbyte

FP3

Gods/produkter är
distributionsmekanismer för
serviceåtgärder
Fungerande resurser är den
fundamentala källan för
konkurrensmässig fördel
Alla ekonomier är
serviceekonomier

‖Aktiviteter genererar service; saker
genererar service‖ (Gummeson 1995) –
gods/produkter är redskap
Fungerande resurser, särskilt sakkunskap, är
den väsentliga komponenten för
differentiering.
Service börjar först nu bli mer
uppmärksammat i och med ökad
specialisering och outsourcing; det har alltid
varit utbytet.

FP6

Kunden är alltid en medskapare
av värdet

Det finns inget värde förrän ett erbjudande
är använt – upplevelse och uppfattning är
väsentligt för att fastställa värdet

FP7

Ett företag kan inte leverera
värde, utan bara erbjuda
värdeförslag

Eftersom värde alltid skapas tillsammans
med och fastställt av kunden, kan det inte
involveras i tillverkningsprocessen.

FP8

Ett service-orienterat perspektiv
är till sin natur kund- och
relationsorienterad

FP9

Alla sociala och ekonomiska
aktörer är resursintegratorer

Fungerande resurser som används till
kundens förmån, placerar helt naturligt
kunden i centrum av värdeskapande och
innebär därför relationer.
Organisationen existerar för att tjäna både
samhället och dem själva genom
integrationen och tillämpningen av resurser.

FP1

FP4

FP5
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FP10 Värde är alltid unikt och
fenomenologiskt bestämt av
förmånstagaren
Denna rapport kommer inte att gå in ingående på alla delar i denna managementfilosofi,
utan istället fokuseras på grundläggande premiss 6 och 7.
3.2.1 Premiss 6: Kunden är alltid en medskapare av värde
‖Från det traditionella, godsbaserade tillverkningsperspektivet ses producent och
konsument vanligtvis idealt som separerade för att möjliggöra maximal
tillverkningseffektivitet. Men, om det normativa målet med marknadsföring är
kundrespons, kommer denna typ av tillverkningseffektivitet på bekostnad av
marknadsföringseffektivitet. Utifrån en serviceorienterad syn på marknadsföring, med
tungt fokus på kontinuerliga processer, är konsumenten alltid involverad i
värdeskapandet. Inte ens med materiella produkter, slutar produktionen med
tillverkningsprocessen – produktionen är en mellanliggande process. Produkter är
redskap som erbjuder service till och i förbindelse med konsumenten.
Sammanfattningsvis kan kunden sägas fortsätta marknadsföringen, konsumtionen och
värdeskapande- och leveransprocessen genom att använda produkten.
Idag ökar andelen av både marknadsföringspraktiker och akademiker som byter till det
kontinuerliga-process-perspektivet, i vilket separation av produktion och konsumtion
inte är det normativa målet, och till ett erkännande av fördelarna (om inte
nödvändigheten) av att se konsumenten som en medproducent. Det vill säga, kunden
blir en medproducent istället för ‖målet‖ och kan involveras i hela värde- och
servicekedjan genom sitt agerande som medproducent.‖
(Vargo & Lusch, 2004, författarens egen översättning)
3.2.2 Premiss 7: Företag kan bara komma med värdeförslag
Lusch och Vargo har tagit fasta på citat för att förklara premiss 7. Dels har Gummeson
argumenterat för att
‖Om konsumenten är den fokala punkten i marknadsföring, är bara värdeskapande
möjligt när en produkt eller service är konsumerad. En osåld vara har inget värde och
ett serviceföretag utan konsumenter kan inte producera någonting.‖ (Vargo & Lusch,
2004, författarens egen översättning)
Dels har Grönros fastslagit att
‖Kundvärde skapas genom relationen mellan kunden, delvis genom interaktioner
mellan kunden och leverantören eller serviceföretaget. Fokus är inte på produkterna
utan på kundernas värdeskapandeprocess i vilken värde uppstår och uppfattas för och
av kunderna, … fokus på marketing är värdeskapande snarare än värdedistribution och
underlättande och support av en värdeskapandeprocess snarare än att distribuera
redan skapat värde till kunderna.‖ (Vargo & Lusch, 2004, författarens egen
översättning)
Lusch och Vargo utvidgar denna logik genom att lägga till att företag enbart kan erbjuda
värdeförslag – det är konsumenten som måste avgöra värde och delta i skapandet av det
genom medproduktionsprocessen. (Vargo & Lusch, 2004)
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Om en materiell vara är en del av erbjudandet, är den inbäddad i kunskap som har en
värdepotential för den tilltänkta konsumenten, men den är inte inbäddad i värde.
Konsumenten måste förstå att den värdepotentialen är överförbar till specifika behov
genom medproducerande. Företaget kan bara komma med värdeförslag som strävar
efter att vara bättre eller mer övertygande än de från konkurrenter. (Vargo & Lusch,
2004)
3.2.3 Vidare läsning
SDL betonar alltså konceptet med nyttjandevärde och att skapa värde tillsammans.
Istället för att marknadsföra sig mot kunderna, borde företagen marknadsföra sig med
kunderna likväl som med andra värdeskapade partners i företaget ‖value network‖.
Viktigt för vidare läsning av rapporten är alltså att ta med sig Lusch och Vargos
betonande av att räkna in kunden i värdeskapandeprocessen. Värde kan inte skapas utan
kunden och värdet fastställs av kunden (FP7). Det vill säga, om inte kunden upplever att
det finns något värde i en produkt/tjänst, tilldöms inte heller produkten/tjänsten något
värde.
I följande kapitel beskrivs skapandet av denna rapport samt förklaringar av varför dessa
teorier teorierna valts ut samt hur de nyttjas i rapporten.
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4 Metod
I detta kapitel kommer redogöras för framtagandet av denna rapport. Först förklaras
tillvägagångssättet på ett kortfattat sätt, därefter följer mer ingående förklaringar till
arbetet med bakgrundsmaterial, teori, användarfall samt hur AR analyserats med
utgångspunkt i teorin. Kapitlet avslutas med en redogörelse för rapportens
avgränsningar. Värt att notera inför läsandet av metoden är att innehållet i denna rapport
är starkt beroende på tidsperioden den skrivits under. Då tekniken som behandlas i
rapporten är både relativt ny och under utveckling, med ny fakta och nya framsteg
kontinuerligt, är det troligtvis svårt att återskapa precis samma innehåll genom en
upprepning av metoden.

4.1 Tillvägagångssätt
Arbetet med denna rapport kan sägas ha skett i sex faser. De olika faserna går till viss
del in i varandra och en del av faserna har pågått parallellt, men i stort kan dessa olika
arbetsstadier urskiljas:
Den första fasen handlade om en generell inläsning på AR-området. Detta skedde
genom att läsa bloggar på nätet med inriktning mot AR, nyhetsreportage från tidningar,
forskningsartiklar och dylikt material. Ett antal konferenser besöktes, en av
undertecknad och två av Niklas Johansson, bistående handledare för examensarbetet.
Det speciella med denna fas var att den pågick under i stort sett hela tiden som arbetet
med rapporten pågick. Den kontinuerliga inläsningen var främst på grund av att AR/AR
i mobiltelfonen är ett så pass expansivt område att det hela tiden sker förändringar och
nyhetssläpp.
Den andra fasen följde naturligt den första och bestod av en mer ingående inventering
av marknaden för AR-applikationer. Det undersöktes vilka applikationer med förstärkt
verklighet som fanns på marknaden samt vad som verkade vara på frammarsch. Detta
skedde främst genom att leta information om nya applikationer; läsa nyhetsartiklar,
reportage, bloggar, nyhetsbrev och notiser relaterade till AR och mobiltelefoner.
I den tredje fasen studerades tre olika användarfall: Eskilstuna kommun, TV4 och
Stedelijk Museum. Intervjufrågor utformades utifrån en teoretisk bakgrund bestående
Situation Awareness av Endsley et al och The Service Dominant Logic av Lusch och
Vargo och ett antal intervjuer/möten genomfördes.
Teorierna användes som utvärderingsverktyg för att analysera och undersöka ARteknologins för- och nackdelar utifrån Trafikverkets ansvarsområden.
Den fjärde fasen pågick i bakgrunden även under de tidigare faserna, men fick en mer
framträdande roll efter att all information samlats in. Denna fas handlade främst om att
sammanställning av tidigare insamlat material, både från fas ett, två och tre.
Under den femte fasen bearbetades det insamlade materialet till att utgöra analys- och
diskussionsdel i rapporten. Både applikationsinventeringen och fallbeskrivningarna
utvärderades med utgångspunkt i Situation Awareness- och The Service Dominant
Logic-teorin.
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Som avslutning på arbetet med rapporten diskuterades ett antal förslag på applikationer
fram. Avsikten med dessa applikationer var att ge Trafikverket förslag på tillämpningar
av AR inom trafikområdet. Idéerna till applikationerna diskuterades fram i omgångar
med Niklas Johansson, handledare för detta examensarbete, och utgår främst från den
kunskap som inhämtats under arbetet med denna rapport.

4.2 Val av teorier
De vetenskapliga teorierna i denna rapport är Situationsmedvetenhet (SA) av Endsley et
al och Den Tjänstedominanta Logiken (SDL) av Lusch och Vargo.
SA handlar om skapandet av användarvänliga produkter och tar upp både designfrågor
och yttre faktorer som påverkar användning och användare. Mobilapplikationer behöver
vara mycket användarvänliga för att kunna fungera som avsett, varför SA ansågs som en
lämplig teori att applicera på de olika applikationerna. Det var även viktigt från
Trafikverkets sida att produkter har ett värde för användaren, varför SDL användes som
kompletterande teori.
De båda teorierna låg till bakgrund vid insamlingen av empiriskt material då
intervjufrågorna formades utifrån kärnbegrepp i de båda teorierna. I analysdelen av
rapporten användes kärnvärdena i teorierna tillsammans med begrepp ur trafikverkets
framtidsvision, för att undersöka applikationernas egenskaper och sätta dem i ett
trafiksammanhang.

4.3 Insamling av empiri
Det empiriska materialet är till stor del sammanställningar av information från nätet och
tidningar. Information har hämtats från nyhetsreportage i exempelvis tidningar som
E24, Ny teknik, Mobil, IPHONE samt uppdaterade websidor relaterade till
mobiltelefoner och/eller AR, som exempelvis ‖Augmented Planet‖, ‖Beyond the
Beyond‖, idg.se, AR-organisationers egna bloggsidor och andra sidor av liknande
karaktär. I några fall kompletterades information med mail, för att få fakta om sådant
som inte kom fram explicit på hemsidorna eller för att förtydliga otydlig information.
Inläsningen av ny fakta trappades successivt ner under mars månad.
För att komplettera informationen från nätet besöktes ett antal konferenser –
‖Mobildagarna‖ (undertecknad, Stockholm, 10 nov 2010), ‖Mobile Squared Roadshow‖
(Niklas Johansson, London, 28-29 sep 2010) och SIME (Niklas Johansson, Stockholm,
17-18 nov 2010). Besöken syftade till att skapa en större helhetsbild för ämnet samt att
uppfånga trender och nyheter inom branschen.
Ett antal intervjuer genomfördes, några med syfte att öka den generella kunskapen om
AR och några för att ge specifik information om de tre användarfall som beskrivs i
rapporten. Syftet med användarfallen har varit att närmare belysa vad AR-tekniken kan
användas till och att samtidigt sätta fenomenet i ett större sammanhang. Respektive
användarfall har haft en, insatt, representant som berättat om tekniken och hur den
används ju just deras fall.
Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna (utformade från kärnvärden i de teorier
som behandlas i rapporten) till de berörda personerna, men intervjuerna var av mer
möteslik karaktär och intervjupersonerna fick prata relativt fritt kring ämnet/frågorna.
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Detta eftersom det även fanns ett intresse under intervjuerna att uppfatta
intervjupersonernas egna erfarenheter och åsikter kring AR-tekniken. Intervjuerna har
ämnat besvara frågor som vad syftet med produkten är, vem/vilka som är
användare/målgrupp, hur produkten fungerar och vad produkten har för
användarvärde/nytta och så vidare. I ‖Intervjufrågor‖ i bilaga 3 kan en komplett
uppsättning frågor ses och i ‖Intervjufrågor utifrån teorin‖, bilaga 2, ges förklaring på
det teoretiska resonemanget bakom frågorna. Samtliga frågor är inte ämnade att
besvaras direkt i intervjuform, utan ligger som underlag för diskussion och analys.
Respektive intervju varade i cirka en timme. Intervjuerna som genomfördes var:
- Intervju (telefon) med Michaela Schmied, creative director & säljansvarig,
SweetAR: bakgrund AR
- Intervju (telefon) med Mattias Greiner, product marketing manager junaio EMEA,
Metaio: bakgrund AR
- Intervju med Patrik Johansson, modellingenjör, Eskilstuna kommun: en första
intervju för att inhämta information om användarfallet ‖Eskilstuna kommun‖,
därefter ett uppföljande möte några månader senare för att se hur arbetet
utvecklats då.
- Intervju (mail) med Hein Wils, projektledare, Stedelijk Museum: intervju för att
inhämta information om användarfall två, ‖Stedelijk Museum‖.
- Intervju med Jessica Abril, projektledare, TV4: intervju för att inhämta
information om användarfall tre, ‖TV4 – Verkligheten Berättar‖
För samtliga användarfall kompletterades intervjuerna med mailkorrespondens för att
kontrollera att den uppfattade informationen var korrekt.

4.4 Applikationsbeskrivningar och användarfall
I rapporten ges kortfattade beskrivningar av ett antal applikationer. Dessa beskrivningar
syftar främst till att påvisa vad det finns för mobilapplikationer idag, vilka
användningsområden dessa befinner sig inom och vad det går att göra med
applikationerna. Urvalet av applikationer gjordes således också med hänsyn till detta.
Användarfallen är med för att ge en bild även av skaparsidan av applikationerna –
varför organisationer väljer att göra en applikation, hur de har gått till väga och vad de
vill ha ut av applikationen. De specifika användarfallen valdes främst ut genom ett
sökande efter aktörer som kunde klassas som förhållandevis långt framme i branschen
för AR i mobiltelefonen, men ändå skiljer sig tillräckligt mycket åt vad gäller bakgrund
till och innehåll av applikationerna för att vara tre unika fall. De fall som presenteras i
denna rapport är Eskilstuna kommun, Stedelijk Museum och TV4. Eskilstuna kommun
valdes dels för att deras framträdande intresse av visualisering, dels för att det redan
fanns befintliga kontakter genom Niklas Johansson på WSP och dels för att det är en
aktör inom den offentliga sektorn. Stedelijk Museum valdes på grund av deras tidiga
inträde i AR-branschen och TV4 för att komplettera användarfallen med ett företag i
Sverige som har en (relativt välkänd) applikation ute på marknaden. Att antalet
användarfall sattes till tre stycken beror på att antalet bedömdes lämpligt för rapportens
omfång.
Användarfallen är alltså dels med för att komplettera applikationsbeskrivningarna och
ge en bättre helhetsbild av AR-branschen. De syftar dock också till att ta upp mer
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djupgående aspekter, som varför skaparna valt en viss plattform, varför de gör just den
applikation de gör, varifrån data i applikationen kommer och vad de tror om framtiden.

4.5 Analys och diskussion
Analysen i rapporten arbetar utifrån en kombination av teorierna SA och SDL samt
Trafikverkets vision. Varje del i analysen diskuteras med teorierna som utgångspunkt,
det vill säga varje del analyseras ur dels ett säkerhetsperspektiv och dels ett nytto/värdeperspektiv.
För att på ett tydligt sätt se (den eventuella) kopplingen mellan AR-applikationerna och
Trafikverkets mål, skapades en matris med värdeorden ‖smidigt‖, ‖grönt‖ och ‖tryggt‖
som kolumnrubriker (se Tabell 2 nedan). I ett första stadium i analysen diskuteras ARtekniken i mobiltelefon. Därefter analyseras applikationer eller grupper av applikationer
ur ett mer individuellt perspektiv för att utreda vad för egenskaper applikationerna
besitter och var i matrisen de bör placeras. Urvalet av applikationer som analyseras
individuellt skedde utifrån naturlig mänsklig logik – de applikationer som hade en
uppenbar trafikkoppling var de som valdes för analys. Sist i analysen diskuteras
rapportens resultat, det vill säga användarfallen. Denna del syftar till att se
applikationerna från skaparperspektivet och vara en fördjupning till applikationsdelen.
Tabell 2

Smidigt Grönt Tryggt
Positionering
Igenkänning

4.6 Exempel på tjänster
Som avslutning i rapporten beskrivs ett antal exempel på applikationer. Arbetet med
dessa har utgått från kunskap inhämtad under arbetet med denna rapport. För att
applikationerna ska ha en tydlig koppling till Trafikverket och trafik, har de även satts i
relation till Trafikverkets vision. Uppslagen till applikationer har diskuterats fram under
de kontinuerliga workshops som förekommit mellan undertecknad och Johansson
(handledare för examensarbetet) under arbetets gång. Syftet med diskussionerna var att
arbeta fram konkreta exempel på applikationer som kan skapas utifrån existerande ARteknik.

4.7 Avgränsningar
Augmented Reality är en teknik med potential för många branscher. I denna rapport är
fokus enbart på mobiltelefonstillämpningar, eftersom ett vidare perspektiv skulle bli för
oöverskådlig under den fastställda tidsramen. I rapporten nämns inte vilket eller vilka
operativsystem en applikation i fråga är skapad för, vilket beror på att de flesta
applikationer är under ständig utveckling och att vilket/vilka operativsystem de fungerar
på är föränderligt. Alla applikationer som beskrivs i rapporten har inte testats
personligen, utan de förutsätts fungera enligt beskrivningarna av dem.
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Då mobilapplikationer och AR i mobilen är ett expansivt område, har även en
tidsmässig avgränsning varit tvungen att fastställas: arbetet med rapporten har pågått
oktober 2010 till mars 2011 och insamling av ny fakta avslutades i mars 2011.
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5 Resultat - Inventering av Augmented Realityapplikationer
Applikationsmarknaden är en mycket explosiv marknad. Exempelvis fanns det över
350 000 applikationer på App Store (marknaden för applikationer till iPhone) i februari
2011 (Apple: 1, 2011) och antalet applikationer på Android Market (marknaden för
applikationer till Android-telefoner) ökade från ca 40 000st (Android Market: 1, 2010)
till över 100 000st (Android Market: 2, 2010) på sex månader under 2010. Majoriteten
av dessa applikationer är idag applikationer som inte använder sig av AR-teknik.
I detta kapitel beskrivs några exempel på applikationer som utnyttjar AR-teknik
närmare. Urvalet av applikationer är gjort med hänsyn till rapportens syfte och är främst
inriktade mot trafiksektorn men strävar ändå efter att visa på en mångfald av
användningsområden.
Avsikten med avsnittet är att få en överblick av de olika användningsområdena som
AR-applikationerna används i/är skapade för. Syftet är inte att ge läsaren en komplett
lista med befintliga AR-applikationer, utan att istället ge en insikt i till vad AR i
mobilen används för idag.

5.1 Positioneringsapplikationer
De flesta positioneringsapplikationer som utvecklats hittills kan beskrivas som en
dynamisk form av kartläsning och är en förlängning av den traditionella GPS-tekniken.
(Augmented Reality: 4, 2010). För att få detta avsnitt mer överskådligt är
positioneringsapplikationerna indelade i olika delar: applikationer inriktade mot
bilkörning/förare i trafiken, applikationer inriktade mot övriga trafikanter, applikationer
med rese- och turistinriktning samt så kallade browsers (bläddrare).
5.1.1 Applikationer för bilkörning
Wikidrive: Wikidrive en applikation som fungerar som en slags GPS för bilkörning,
men istället för att se enbart en karta på mobilskärmen ser användaren själva
‖körbilden‖ (se Figur 7). Mobilen placeras på instrumentbrädan i bilen, med kameran
riktad mot vägen. Wikidrive förser sedan mobilen/föraren med körinstruktioner. (Gstoll,
2010)
Den största skillnaden mellan denna applikation och en vanlig GPS är att
körinstruktionerna som kommer upp på skärmen är anpassade till den verklighet som
finns framför kameran, inte till en tvådimensionell karta.
Tanken bakom applikationen är att föraren inte ska behöva ta ögonen från vägen för att
ta till sig instruktioner, utan då istället ‖köra genom telefonen‖. Det vill säga, trots att
föraren tittar på mobilen har hon koll på vägen och objekt framför sig. (Gstoll, 2010)
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Figur 7. Wikitude Drive

Augmented Traffic View: En applikation som är kopplad till vägkameror. Den är
utvecklad och än så länge bara användbar för trafiken i Toronto, men principen är att
mobilen visar bilder från den närmaste trafikkameran (se Figur 8). Allt eftersom
användaren rör på sig ändras också från vilken kamera som bilden hämtas. Programmet
ska även känna av vilken riktning användaren rör sig i för att därmed kunna gissa sig till
och välja ut lämpliga kommande kameror.
Syftet med applikationen är att användaren på ett tidigt stadie ska kunna få information
om hur trafiken och vägen framför ser ut. Applikationen har två lägen, ett förarläge som
kan användas i bilen och ett läge som inte bör brukas när användaren kör bil. (Beyond
the beyond, 2010)

Figur 8. Exempel på screen shot från Augmented Traffic View

Augmented Driving: Detta är en applikation som används för att ge extra information i
nulägessituationen i trafiken. Liksom Wikidrive placeras mobilen så att vägen
användaren kör på syns på mobilens skärm. Applikationen känner av riktlinjerna längs
med det körfält användaren kör i och markerat detta körfält på skärmen (se Figur 9).
Om användaren byter körfält avges ett varningsljud och körfältsmarkeringen upphör
tills användaren befinner sig i nästa körfält. Applikationen varnar även för närliggande
bilar framför och bakom användaren, både visuellt och med ljud. (Imaginyze, 2010)

Figur 9. Exempel på screen shot från Augmented Driving
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CarDar Lite: Det finns flera olika applikationer för att kunna hitta tillbaka till en
ursprungsplats, varav CarDar Lite i detta fall bara är en slumpmässigt utvald. Även om
applikationen inte är till för att användas i en körsituation, är den ändå så förknippad
med bilen att den får platsa under denna kategori.
CarDar Lite är en applikation där användaren markerar en plats för att lättare kunna
återvända till samma position senare. Namnet kommer sig av att applikationen främst
används till och är utvecklad för att komma ihåg var man parkerat bilen – mobilens gps
hittar tillbaka till parkeringsplatsen. (AppBrain, 2010)
5.1.2 Applikationer för icke bildrivna trafikanter
Metro Paris Subway: Metro Paris Subway var den första applikationen som skapades
med AR-tekniken för mobiltelefoner. Genom att hålla upp mobilen mot omgivningen
visas information om omgivningen på skärmen (se Figur 10) – applikationen guidar
användaren genom Paris och visar var till exempel tunnelbanestationer, taxistationer
och busshållplatser finns. (Augmented Reality: 4, 2010)
Applikation kan beskrivas som en dynamisk karta med översikt över närområdet och de
tjänster som finns att tillgå. Idag finns motsvarande applikationer även för
tunnelbanorna i London och New York. (Augmented Reality: 3, 2010)

Figur 10. Exempel på screen shot från Metro Paris Subway

Hållplats SE: En applikation som är snarlik Metro Paris Subway men för Sverige.
Visar närliggande hållplatser samt tidtabeller för bussar, tåg och båtar i Göteborg.
(iTunes, 2010)
Gula sidorna, Norge: Gula sidorna i Norge skapade en av de första ARapplikationerna för iPhone, en applikation där användaren får information om
kringliggande byggnader; adresser och kontaktuppgifter. I applikationen finns även
alternativ som ‖gå till hemsidan‖, ‖ring upp‖, ‖lägg till som kontakt‖, ‖lägg till annons‖
(riktar sig till företag) och det går att följa en vägbeskrivning till byggnaden/butiken i
fråga i form av en pil som pekar i rätt riktning. (Viken, 2010)
I Sverige finns det en motsvarande applikation skapad av Eniro. (Eniro, 2010)
Eniro på Sjön: Eniro på sjön är en applikation för sjöfarare. Applikationen är inte tänkt
att ersätta sjökortet och användas för navigering på sjön (Mörner, 2010) utan snarare ett
komplement till sjökortet (Dahlqvist, 2010). Applikationen är utformad för att vägleda
användaren till företag i skärgården, exempelvis bensinmackar, restauranger, hamnar
och mataffärer. Under användningen av applikationen delas skärmen in i två delar, i den
övre halvan ses omgivningen och i den undre halvan visas en karta (se Figur 11 nedan).
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I den övre delen visas pilar som pekar ur var olika ‖företag‖ befinner sig. (Mörner,
2010)
Enligt Eniro täcker applikationen hela den svenska kusten samt Gotland, Öland,
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. (Wallin, 2010)
Applikationen innehåller även en del snabbval till olika servicetjänster (som
direktuppringning till restauranger och snabbknapp till sjöräddning (Dallas, 2010), och
det går att passa in mobilen mot ett tryckt sjökort. (Dahlqvist, 2010)

Figur 11. Screen shot från Eniro på sjön

Stjärnskådning: Pocket Universe är en applikation som används för stjärnskådning.
Applikationen kompletterar stjärnskådningen genom att lägga till namn på stjärnbilder,
stjärnor och planeter på mobilskärmen (se Figur 12). (Craic Design, 2010)

Figur 12. Screen shot från Pocket Universe

5.1.3 Spel
Sky Siege: Sky Siege är ett spel, där spelaren kan välja om han vill ha en fiktiv
bakgrund i spelet eller om verkligheten ska få agera bakgrund (i Figur 13 nedan
används den verkligheten som bakgrund). Spelet går ut på att skjuta ner bombflygplan
genom att rikta mobilen åt alla håll (den känner av hur den riktas) och försöka hitta och
skjuta ner planen. (Simbiotics, 2011)
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Figur 13. Exempel på screen shot från Sky Siege

5.1.4 Reseapplikationer
Trip Journal: Trip Journal är ett verktyg för att dokumentera semesterupplevelser och
dela dem med vänner och familj. Det är en applikation som integrerar med Google
Earth och flera sociala nätverk (Facebook, Flickr, YouTube…). Det gör det möjligt för
andra att se bland annat resrutt, rastställen, fotografier och kommentarer. Även mer
konkret resfakta såsom avstånd, tid och genomresta områden dokumenteras i realtid.
(Trip journal, 2010)
mTrip: mTrip är en blandning mellan en ‖vanlig‖ applikation och en AR-applikation.
Dels fungerar den som reseguide som ska hjälpa användaren att organisera sin resa och
dels fungerar den som ‖personlig guide‖ under resans gång. I stort handlar det om att
användaren specificerar vart hon vill åka, hur länge han kommer vara där, i vilken takt
som resan kommer fortgå och vad för upplevelser som är önskvärda. Applikationen ger
därefter förslag på exempelvis sevärdheter och i vilken takt de kan besökas så att
användaren kan lägga upp ett ‖schema‖ för resan. Applikationen innehåller
vägbeskrivningar i form karta och tunnelbaneinformation (använder telefonens GPS för
att lokalisera var användaren är) och användaren kan också hålla upp telefonen mot
omgivningen för att få information om närmiljön (museum, restauranger, hotell med
mera). (mtrip, 2010)
Augmented Geotraveling: En applikation för att söka destination och ‖platser av
intresse‖ på destinationen. Applikationen ger information om platsen/sevärdheten i form
av länkar till Wikipedia och kan även användas för att lägga upp en resrutt samt för att
få närområdesinformation på den plats användaren redan befinner sig. (Augmented
GeoTravel, 2010)
5.1.5 Augmented Reality Browsers
Begreppet Augmented Reality Browser, som på svenska blir ungefär ‖bläddrare‖, är en
applikation som innehåller flera olika lager av information. Användaren av
applikationen väljer vilket lager som ska användas för stunden. Det finns generellt en
uppsjö av olika lager i de olika bläddrarna och varje lager innehåller sin specifika
närområdesinformation. Det kan vara information om närliggande tunnelbanestationer,
om restauranger eller butiker, bostäder till salu, information från wikipedia och vissa
byggnader, youtubefilmer i närheten, twitteranvändare, WLAN, med mera, med mera…
(Hessel, 2010b). Som Figur 14 nedan visar, finns det även lager som använder
igenkänningstekniken.
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Tre exempel på (konkurrerande) bläddrare är Layar, Junaio och Wikitude World
Browser. Det finns även en del uppstickare, exempelvis har en del mobiloperatörer sina
egna bläddrare.
Värt att nämna är också Toozla, vad som kallas för ‖The Worlds First Audio
Augmented Reality Browser‖ (Augmented Planet: 1, 2010). Det vill säga, bläddraren
ger inte bara information visuellt utan även ljudligt.

Figur 14. Exempel på screen shots från bläddrare (i detta fall Junaio)

5.2 Igenkänningsapplikationer
Igenkänningstekniken för mobiltelefoner bygger i dagsläget på tre olika principer: ARmarkörer, streckkoder eller ‖vanliga‖ bilder/objekt. I detta avsnitt ges exempel på
mobilapplikationer från varje område.
5.2.1 Augmented Reality-markörer
Under den här rubriken presenteras några applikationer/tillämpningsområden som
bygger på markör-tekniken.
Spel: Det finns många AR-spel som grundar sig på markörer. Exempel på några av dem
är:
ARDefender: Det första Augmented Reality-spelet för iPhones. Markören som används
i spelet utgör platsen för ett projicerat torn och kan placeras på valfri plan
yta. Spelet går sedan ut på att försvara tornet från angripare genom att
skjuta ned fiender som närmar sig. Spelaren ser allt genom/på sin
mobilskärm – bakgrunden är den plats som markören placerats på; tornet
och fiender läggs till (se Figur 15). (Ardefender, 2011)
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Figur 15. Exempel på screen shot från ARDefender

Kweekies:

Kweekis är namnet på de små varelser (djur) som spelet handlar om (se
Figur 16). De fungerar som ett slags virtuellt husdjur som spelaren kan ta
hand om och träna, samt tävla med mot andra djur (datorstyrda eller mot
andra spelare). (Kweekies, 2011)

Figur 16. Exempel på screen shot från Kweekies

Sound Player: Ett exempel på att AR-applikationer även kan inkludera ljud. Genom att
rotera markören framför mobilens kameralins ökar respektive minskar
volymen på musiken. Om markören flyttas upp eller ner ändras
hastigheten på uppspelningen. (Bergner, 2011)
LearnAR: LearnAR är ett verktyg som främst är inriktat mot datoranvändningen och i
dagsläget används i ett antal skolor i England. Organisationen bakom programmet
planerar dock att släppa en ny version under 2011 som kommer vara kompatibelt med
mobiltelefoner. (Hynes, 2010)
Principen för programmet är att användaren kan hålla upp en AR-markör framför sig,
exempelvis där hjärtat sitter, och då se sig själva med hjärtat framför kroppen på
skärmen. På detta sätt är det tänkt att användaren ska kunna tillskansa sig kunskap om
hur organen ser ut och fungerar. (LearnAR, 2010)
Det så kallade ‖Learn AR pack‖ som erbjuds till skolor innehåller tio Augmented
Reality-aktiviteter som sträcker över olika ämnen, bland annat (LearnAR, 2010):
Armar: applikation som erbjuder användaren en simulerad ‖röntgen‖-syn på benen och
musklerna i armen.
Kemi: Experiment med metaller och lösningar för att se vilka reaktioner som sker när en
metal blandas i en lösning.
Biologi – kroppens organ: Funktionen där användaren kan hålla en markör framför sitt
bröst och se namnge sina inre organ (se Figur 17).
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Biologi – hjärtat: Funktion där användaren kan utforska hjärtat och dess
huvudkomponenter i tre dimensioner.
Matematik – 3D-objekt: Räkna ut volym eller yta på ett objekt på skärmen
Fysik – Radioaktivitet: Experimentera med radioaktivitets-markören och se hur
geigermätaren påverkas.

Figur 17. Bild från LearnAR:s instruktioner för kroppens organ

Organisationen bakom programmet säger sig samarbeta med alla typer av skolor, men
är särskilt intresserade av de som möter stora utmaningar i att få eleverna att fortsätta till
högre utbildning. (SSAT, 2011)
Visitkort: Det finns flera exempel på ‖AR-visitkort‖. Principen är att en markör, som
tillför extra information, fästs på visitkortet. Genom att läsa av markören kan det
exempelvis dyka upp en filmsnutt av (om) personen i fråga, eller annan information
som ansetts erforderlig. (Augmented Planet: 2)
GE - Virtuellt vindkraftverk/solpanel: Detta är inte en applikation och är inte heller
skapat för att användas i mobilen, men under förutsättning att mobilen har rätt kapacitet
är det fullt möjligt att genomföra detta i mobilen.
Själva markörerna hämtas på GE:s hemsida och genom att hålla mobilen så att dess
kamera tar in markörerna ‖vecklas‖ antingen ett vindkraftverk eller solpaneler ut över
markören på skärmen i mobilen. (General Electric, 2010) Figur 18 visar hur bilden som
dyker upp på skärmen ser ut.

Figur 18. Bild från General Electrics instruktioner för AR-applikation föreställandes ett vindkraftverk

5.2.2 Streckkoder
Som nämndes i avsnittet ‖Igenkänning‖ (2.1.5.1), finns det flera olika typer av
streckkoder. I detta avsnitt tas exempel upp på applikationer som är skapade för både
endimensionella och tvådimensionella streckkoder.
Scannare/bar code readers: Det finns flera olika applikationer för att scanna
streckkoder, en del som läser vissa typer av koder och andra som läser flera typer av
39

koder. Vissa applikationer är speciellt för ett visst operativsystem medan andra fungerar
på flera olika operativsystem. Den generella idén bakom dessa scanners är att ge
användaren information i olika former – det kan vara priser, prisjämförelser,
recensioner, hänvisningar till hemsidor, med mera. För att ge ett konkret exempel:
GoodGudie är en scanner-applikation som ger användaren information om såväl
innehållet i en viss produkt som produktens miljöpåverkan, social påverkan och
hälsoaspekter. Syftet med just denna applikation är att hjälpa konsumenten att handla
smart (”find safe and helthy products”) och motivera företag att erbjuda bättre
produkter. (GoodGuide, 2011)
Math for mobile: Program som utnyttjar två-dimensionell streckkod. Programmet läser
av streckkoden i matteboken och visar en sedan en rörlig graf på skärmen. (Math for
mobile, 2010)
5.2.3 Objektsigenkänning
Google Goggles: Google Goggles är en applikation som använder bilder istället för ord
- istället för att användaren ska skriva in ett sökord, används kamerans bild som sökord.
(Google Goggles, 2010) Huruvida detta är en riktig AR-applikation kan diskuteras,
ibland klassificeras den mer som ‖visuell sökapplikation‖.
Popcode: är en applikation som kopplar ihop en viss logotyp ‖popcode‖ med
information. Användaren fotograferar texten ‖popcode‖ på en bild och applikationen
känner då av vilken av popcode-tillämpningarna det är som ska hämtas. Därefter laddar
applikationen ned den information som är avsedd för den fotograferade bilden. Demoapplikationerna innehåller alla en tredimensionell kontext, bland annat ett spel där
användaren kan smälla ballonger, en instruktionsvideo för att sätta ihop möbler och en
robot med ‖hjärta‖ av kugghjul. Se Figur 19 nedan för ytterligare förklaring. (Popcode,
2010)

Figur 19. Bilder från Popcodes introduktionsfilmer: roboten med kugghjul samt intruktionsvideo

Süddeutsche Zeitung Magazine: Den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung Magazine
skapade en applikation i Junaio (en bläddrare, se avsnitt 5.1.1.1.4) som kunde appliceras
på en utgåva av deras tidning. På fem olika ställen i tidningen kunde användaren av
applikationen scanna olika bilder för att bland annat få upp extramaterial bland annat i
form av korta filmer, pratbubblor, tredimensionella bilder och en (oönskad) framtidsbild
av ett landskap (se Figur 20 nedan). (Süddeutsche Zeitung Magazine, 2010)
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Figur 20. Pratbubblor och 3D-bild i Junaios applikation ”Süddeutsche Zeitung Magazine”

TAT Augmented ID: Ansiktsigenkänning är en av de senaste applikationerna inom
AR. Med hjälp av kameran och ett program för bildanalys kan användaren få
information om den person som kameran riktas mot (se Figur 21). Förutom personlig
information visar applikationen också upp länkar till olika internetforum som
exempelvis Facebook och Youtube, anpassat efter vad personen i fråga själv valt att
lägga upp. (Augmented Planet: 3, 2010)

Figur 21. Bild från TAT:s informationsvideo om TAT Augmented ID

AR-frimärke: Det så kallade ‖worlds first augmented reality stamp‖ är ett frimärke
som utnyttjar igenkänningstekniken. Applikationen läser av bilden (frimärket) och visar
sedan upp en kort filmsnutt som är kopplad till frimärket. (Augmented Planet: 4, 2010)
Word Lens: Word Lens är en översättningsapplikation. Principen är att användaren
håller upp mobilen över texten som ska översättas, så att all text syns på mobilens
skärm. Applikationen översätter då texten till det valda språket (begränsad med språkval
idag) och visar översättningen på skärmen istället för ursprungstexten. (Augmented
Planet: 5, 2010)
ARhrrrr - An augmented reality shooter: Detta är ett spel, i vilket en karta som
fungerar som igenkänningssymbol. Kartan ger genom spelet en tredimensionell bild av
ett kvarter som invaderats av zombier. Spelarens uppgift är att rädda invånarna från
zombierna innan de blir uppätna, genom att (från den helikopter/helikoptervy som
spelaren agerar från) skjuta ner zombierna och på så vis bana väg invånarna att ta sig ut
ur staden. (Augmented Environments Lab, 2010)
5.2.4 Övrigt
Färgblindhet: ”DanKam‖ heter en applikation som används för att förstärka/ändra
färger så att även personer med defekt färgseende kan urskilja exempelvis texter och
siffror (se Figur 22). Applikationen riktar sig mot de personer som har svårigheter med
att skilja rött, grönt och brun åt. (Kaminsky, 2010)
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Figur 22. Ishihara-test före och efter användning av DanKam (Kaminsky, 2010)

Atelier Pfister: En inredningsapplikation. Utifrån ett bibliotek kan användaren välja
diverse möbler och liknande (mattor, stolar, bord med mera) och sedan placera in dem i
det rum som han befinner sig. Se Figur 23 nedan för förtydligande exempel. (Atelier
Pfister, 2010)

Figur 23. Screen shot från Atelier Pfister: virtuellt inrett rum
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6 Resultat - användarfall
I detta avsnitt berättas om tre olika användarfall: Eskilstuna kommun, Stedelijk
Museum och TV4. Samtliga aktörer har utvecklat eller håller på att utvecklar ARapplikationer till mobiltelefoner för att använda i sin verksamhet.

6.1 Eskilstuna kommun
Följande är en redogörelse för Eskilstuna kommuns arbete med AR i mobiltelefonen av
Patrik Johansson (Johansson, 2011):
Eskilstuna kommun har påbörjat ett arbete med Layar-lager som ska användas som
kommunikationsmedel mot invånarna och besökarna i staden. Arbetet befinner sig (i
februari 2011) i en test-fas, men kommunen räknar med att lagren ska bli tillgänglig för
allmänheten senast mars 2011. Det de främst jobbar med idag är lager som ska fungera
enligt positioneringstekniken och använda små ikoner för att visa var turistattraktioner
och liknande befinner sig, samt en del ytterligare information om respektive attraktion
och några snabbval i stil med ‖öppettider‖, ‖bokning‖ och ‖karta‖. I princip ska lagret
innehålla samma information som en turistbroschyr.
De vill ha ett Layar-lager som ger mer samhällsmässig information, exempelvis om var
kommunen planerar att bygga nytt, var ny asfalt kommer att läggas, vilka dagis som
finns i omgivningen, var det finns parkeringsplatser och vad de kostar, var det finns
matställen, med mera ‖kommunal‖ information. De kommer då inte själva att ansvara
för de olika data som presenteras, utan det kommer respektive ägare av datan att göra.
Exempelvis kommer den data som turistbyrån äger produceras och redigeras av
turistbyrån.
Eskilstuna planerar också att använda igenkänningstekniken för att dels hänvisa vidare
till annan information och dels skapa projiceringar av 3D-modeller:
Det finns planer på att sätta upp streckkoder vid ingångarna till ett naturreservat i
staden. Streckkoderna kommer ge information om reservatet; hur elljusspåret går, var
vissa speciella platser ligger och så vidare. Eventuellt kommer även streckkoder
placeras på olika ställen inuti reservatet som representerar ännu mer platsspecifik
information. Informationen som kommer att ges kan vara i form av text, bild, ljud, film
eller 3D objekt/animeringar; de försöker anpassa informationen efter objektet som
presenteras.
I nuläget jobbar Eskilstuna kommun endast med Layar, vilket beror på flera saker, bland
annat tillgängligheten till programmet och dess användare, att det går att använda 3Dfunktioner och att det möjliggör för Eskilstuna kommun att ha en egen server för deras
innehåll. De tittar dock på andra lösningar både som komplement och som ersättare till
Layar. Eftersom det är svårt att göra exakta positioneringar (speciellt på långt håll),
hoppas de på att det längre fram i tiden kunna kombinera navigering med igenkänning. I
dagsläget ser det ut som att Junaio då kan vara en potentiell ersättare för Layar.
En framtidsvision kommunen har är att göra ett promenadstråk kantat av digital,
kulturell information. I detta fall kommer den digitala informationen att bestå av en
kombination av textmässig information och exempelvis 3D-projiceringar som är
relaterad till just den plats besökaren befinner sig på längs stråket. Förhoppningen är att
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det vid detta stadie ska gå att använda blandningen av igenkänningsteknik och
positioneringsteknik för genomförandet av projektet.
Syftet med applikationerna är dels att nå ut med information till invånarna och
besökarna i staden, men i ett längre perspektiv finns förhoppningar om att även
involvera medborgarna i beslutsprocesser och få dem att aktivt tycka till. Exempelvis
finns idéer om att göra 3D-projiceringar av hus som ska byggas, så att medborgarna kan
se och tycka till om husen på ett tidigt stadie. Johansson förklarar:
”Jag anser att denna teknik ger oss möjligheter att ge medborgarna insikt i kommande
planer och även ökad förståelse för stadsplanering. Vi utesluter ingen, utan använder
den nya tekniken till att bjuda in fler som annars kanske inte skulle känt sig inbjudna
eller intresserade. De som inte har denna teknik kommer fortfarande att kunna se
motsvarande information i tryckt form, på web samt under informationsmöten. Genom
att se ett nytt hus innan det byggts får åskådaren ökad förståelse och snabbare
beslutstider.”

6.2 Stedelijk Museum
Stedelijk Museum är ett konstmuseum som ligger i Amsterdam och ett av de första
museerna i världen att utnyttja Augmented Reality. De har sedan en tid tillbaka jobbat
med att involvera AR i sin verksamhet för att berika besökarnas upplevelse av konst.
Tanken är att mobilen ska användas som lins, ett verktyg, som möjliggör för besökarna
att se annars osynliga bilder på skärmarna. (Fidel, 2010)
För tillfället har de tre olika AR-projekt som de arbetar med:
Det första är en liten 3D-konstutställning med verk från sex stycken konststudenter
(Wils, 2011).
Det andra är ett portabelt konstbibliotek, som de bland annat använt på
Lowlandsfestivalen. (Wils, 2011) På Stedelijkstationerna kunde besökarna då bläddra
genom samlingar med bilder på museets konst. Bilderna inkluderade streckkoder som
besökarna kunde scanna med en separat applikation för att få en digital version av
konsten. Genom att använda Layar kunde de sedan ‖hänga‖ konsten på en geografisk
koordinat inom festivalområdet. När andra Layaranvändare sedan pekade sina mobiler
mot koordinaten, kunde de också se den upphängda konsten. (Fidel, 2010)
Det tredje projektet var ett konstlager skapat av en holländsk artist (Wils, 2011).
För att underlätta för användarna av applikationerna har museet både skriftliga
instruktioner och instruktionsvideos i själva museet. I de fall tekniken används utomhus
får dock användaren själv lista ut hur det fungerar. (Wils, 2011)
I dagsläget finns det bara information om själva konstverken (samlingen) i
applikationerna. Informationen kommer från en blandning av museets egen server, deras
websidor och externa källor. De planerar att utöka informationen i applikationerna
framtiden och även ta med fakta om till exempel samlingen och dess historia. En del av
denna information kommer då finnas direkt i applikationen och en del av informationen
kommer finnas tillgänglig genom websidor kopplade till applikationen. (Wils, 2011)
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Ett annat framtida mål är att skapa en dialog med besökarna. Som ett första steg strävar
de efter att besökarna ska kunna kommentera de turer de gör på museet, nästa steg är att
besökarna ska kunna ladda upp eget innehåll i applikationerna och, slutligen, kommer
de göra det möjligt för besökarna att skapa sina egna utställningar, turer och
utbildningsprojekt. (Wils, 2011)
Vid Stedelijk Museum anser de att AR-applikationer går att ha inomhus, men att de
fungerar bäst vid olika event utomhus. I det senare fallet kan användaren fokusera helt
på tekniken, låta sig roas av applikationen tillsammans med andra besökare och
diskutera arbetet med skaparna av de guidade turerna. De menar att tekniken fungerar
bra som individuell upplevelse, men att det är mycket roligare i en grupp eller vid
speciella event som festivaler eller öppnandet av utställningar. Mycket av själva
användarupplevelsen ser de idag ligger i den ‖wow‖-effekt som tekniken har. De ser det
som att applikationerna är roliga att använda, samtidigt som tekniken är annorlunda och
ny för de flesta. (Wils, 2011)
Anledningen till att dessa AR-projekt skapades från början, var för att museet vill
utforska AR och mobiltelefonsteknik samt dess effekt på hur människor upplever konst.
De ser tekniken som ett nytt sätt för människor att interagera med ett museum. Även om
de inte strävar efter att nå någon speciell målgrupp ser de tekniken som ett potentiellt
sätt att nå ut till människor som kanske är intresserade av att interagera via ARapplikationer och social media, men inte är intresserade av en dialog direkt med
galleriet. Med varje projekt de lanserar försöker de engagera och nå ut till fler
användare. Förhoppningen är att genom att nå ut till tidiga användare av tekniken så
kommer de att skapa en bas för en större krets anhängare i framtiden. (Wils, 2011)
I dagsläget arbetar de bara med Layar. Detta är dels beroende på att Layar är
stationerade i Amsterdam, dels för att Layar gillar vad Stelijk Museum gör med deras
bläddrare och dels för att Layar är en känd bläddrare. Museet kommer fortsätta sitt
samarbete med Layar, men då samtidigt inte vill fastna med en viss teknik eller
leverantör arbetar de parallellt med att bygga upp ett eget innehållsinformationssystem
(informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll)
som har utdata som är kompatibelt med både Layar och Junaio. På så sätt använder de
bläddrarna men håller ändå sin egen information sitt eget arbetsflöde separerat från
dem. Upphovsrätter är något som påverkar den information de kan väva in i
applikationerna, men museet arbetar aktivt med det problemet idag. (Wils, 2011)
Vad gäller tekniska aspekter för att använda tekniken för konst, ser de att skalbarhet
kommer bli en angelägenhet, eftersom de filer de använder inte får bli för stora för en
mobilupplevelse. För att hantera krav, support, expertis med mera, arbetar de med att
skapa en infrastruktur som hanterar tekniska och mänskliga aspekter. (Wils, 2011)

6.3 TV4
‖Verkligheten Berättar‖ är en applikation från TV4. I detta avsnitt berätta Jessica Abril
(Abril, 2011) om applikationen och arbetet med den.
‖Verkligheten Berättar‖ är en GPS-styrd audioguide som ger information om och från
olika platser i olika städer. Applikationen täcker in cirka 24 städer, med tonvikt på
Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Applikationen har fyra olika funktioner användaren kan nyttja – ett promenadläge, ett
lyssnaläge som visar en karta eller en lista över befintliga berättelser, en funktion som
kan användas för att skicka in egna berättelser och en funktion som visar användarens
hörda berättelser i listform.
I promenadläget fungerar applikationen som så att den känner av var användaren är
någonstans, och om användaren kommer inom en viss radie (cirka 50m) från en
berättelseplats, börjar en berättarröst skildra en historia kopplad till den platsen. Varje
historia är ca 30 sekunder lång och innehållet varierar – historiska händelser, fakta om
platsen eller berättelser om något som på annat sätt har koppling till platsen.
Applikationen ‖poppar upp‖ likt nyhetsinslag på radion – användaren kan gå och lyssna
på musik och när en berättelseplats kommer inom räckhåll avbryts musiken av en
historia, innan den sedan återupptas igen. Om användaren inte vill lyssna på historien
kan berättelsen avbrytas.
Historierna som berättas kan vara av olika karaktär. TV4 har inga generella krav på vad
som är lämpligt berättarmaterial, mer än att det måste vara en verklig händelse.
Sortimentet med berättelser är från början uppbyggt av TV4:as projektteam och det
mesta kommer från historieböcker och nyhetsartiklar, men tanken är att även
privatpersoner ska kunna skicka in och (efter granskning) kunna få egna berättelser
publicerade (anknutna till en specifik plats). I princip finns denna funktion redan idag,
men det tar tid att få historierna upplästa och godkända.
I framtiden är det även tänkt att det ska finnas temabaserade alternativ, exempelvis ett
läge där enbart berättelser kopplade till ‖slott‖ eller ‖mord‖ eller annat tema berättas. I
februari 2010 fanns totalt drygt 1 000 berättelser i applikationen, spridda över de olika
städerna.
Verkligheten Berättar utvecklades för att användas i promenadläge, men kan även
nyttjas under exempelvis bil- och tunnelbaneresor. Applikationen känner även då av var
användaren är och läser upp berättelser. Om användaren rör sig så pass snabbt att flera
berättarpunkter passeras, är det den först påbörjade historien som berättas klart och
sedan börjar applikationen om med att känna av var användaren befinner sig.
Om användaren inte befinner sig vid en specifik plats, men ändå vill lyssna på
berättelserna kopplade till den, kan list-/kartläget nyttjas. Där kan användaren antingen
välja berättelse utifrån en lista (först välja stad och sedan historia) eller klicka fram en
viss historia utifrån de markerade punkterna på en karta.
Ursprunget till applikationen var att TV4 ville stärka sitt varumärke och marknadsföra
sig och sin kanal TV4 Fakta. Utifrån en beskrivning av olika personligheter som TV4
ville nå ut till, fick ett flertal marknadsföringsföretagen/reklamföretag tävla om att
komma med en bra idé till hur marknadsföringen gentemot dessa personer skulle ske.
Då väcktes förslaget om en applikation som denna. I och med marknadsföringssyftet är
det viktigt att applikationen dels är gratis och dels lätt att använda.
I och med det ursprungsfall som TV4 hade som bakgrund till reklamföretagen (som
involverade en iphoneanvändare), föll det sig automatiskt att applikationen främst riktar
sig mot iPhone-användare. Applikationen var tänkt att lanseras i maj 2010, lagom till
våren och ‖lämpliga promenadmöjligheter‖, men blev försenad och lanserades istället i
november. Applikationen blev populär trots höstlanseringen och hade exempelvis
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120 000 nedladdningar efter några veckor och har även legat etta på AppStore i cirka tre
veckor.
Rent användarmässigt ställer applikationen inga större krav på användaren mer de
vanliga för att nyttja AR-teknik. I dagsläget finns Verkligheten Berättar enbart till
iPhone, men TV4 planerar även en Android-version.
Abril menar att svenskar generellt håller sig för sig själva på exempelvis tunnelbanor
(konverserar inte med okända). Trots detta är vi måna om att hålla hos uppdaterade om
omvärlden och letar aktivt själva upp information. Syftet med Verkligheten Berättar var
från början rent reklammässiga, men applikationen i sig kan beskrivas som ett
kombinerat underhållnings- och allmänbildningsverktyg: användaren får på ett lätt sätt
till sig information som strävar efter att vara både är allmänbildande och/eller roande.
TV4 lade ut skapandet, och därmed de tekniska besluten, av själva applikationen på en
reklambyrå (Volontaire) och ett produktionsbolag (Monterosa) som de samarbetar med.
Framtidsvisionen för applikationen är att få folk som inte vet om TV4 Fakta att hitta till
kanalen genom mobilapplikationen. TV4 vill utveckla applikationen så mycket som
möjligt och underhålla den så att den får en lång livslängd. De vill att det ska vara en
applikation som folk tycker är kul och på så sätt sätta bollen i rullning så det blir och
mer folk som använder den.
Genom att ha skapat applikationen ser sig TV4 ha en del skyldigheter gentemot
användarna: de menar att alla historierna ska vara verkliga historier och de måste
granska historierna för att inte hänga ut någon som inte vill vara med. De granskar
historierna flera gånger om för att i möjligaste mån garantera att historierna som
publiceras inte är kränkande eller osanna och försöker ha en övergripande koll på vad
som händer med de publicerade berättelserna.
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7 Analys
I detta avsnitt kommer Augmented Reality-tekniken i mobiltelefon att analyseras.
Tekniken kommer dels att ses ur ett SA- och SDL-perspektiv och dels sättas i relation
till Trafikverkets vision. En del av analysen sker generellt för AR-teknik i
mobiltelefonen och därefter sker analysen för respektive applikation eller
applikationsgrupp.

7.1 Analys av Augmented Reality i mobilen
Enligt Endsley uppstår situationsmedvetenhet från en samverkan av olika
informationskällor. Signaler kan uppfattas genom alla sinnen; syn, hörsel, känsel, smak
och lukt. Vissa signaler är uppenbara och andra kan vara mer subtila. Enligt definitionen
av AR inkluderar även det alla sinnen; AR kan förstärka intrycket från eller av
omgivningen genom alla sinnen. Som framgått under genomgången av
användningsområden i mobiltelefonen, riktar de flesta mobiltillämpningarna dock in sig
mot syn och i vissa fall hörsel. För att förstärkt verklighet alls ska gå att uppleva genom
mobilapplikationer krävs generellt att användaren i fråga har tillgång till en smartphone,
vet hur den fungerar och att det finns uppkoppling för att använda applikationerna.
Endsley påpekar också att varje informationskälla har sin nivå av tillförlitlighet och att
huruvida det ska gå att skapa nivå 1 av SA beror på både förtroendehalten och
informationen i sig självt. I fallet med applikationer i mobilen, är informationsmängden
och förtroendehalten för informationen beroende på den specifika applikationen.
Tillämpningsområdena varierar för de olika applikationerna och de innehåller således
också olika information och troligtvis även olika pålitlig information. Värt att notera är
att vissa applikationer faktiskt innehåller information som vägleder användaren på ett
sätt som skulle kunna bli direkt farligt om applikationen inte innehåller korrekt
information.
Nivå två SA handlar om att kunna förstå och tolka situationen man befinner sig i, det
vill säga kunna tolka informationen från omgivningen. Förmågan att kunna förstå och
tolka situationen beror på flera faktorer, varav flera anstår användarens personliga
egenskaper; användarens uppmärksamhet/minne, stress och arbetsbelastning samt
erfarenhet. Eftersom personliga egenskaper som dessa kan bero på den specifika
applikationens målgrupp, kommer denna aspekt att utredas under respektive applikation
i analysen nedan.
Förmågan att uppfatta utsänd information beror, utöver användarens personliga
egenskaper, även på själva systemet/tekniken/produkten, exempelvis gränssnittet,
systemdesignen och komplexiteten. Därför kommer, så långt det är möjligt, även
utformningen av respektive applikation/applikationsgrupp att klargöras nedan – hur
applikationen används, vilka signaler den sänder ut (det vill säga vilket syfte
applikationen har), vilken information den innehåller och hur denna presenteras.
Nivå tre SA handlar om förmågan att förutspå framtida handlingar för att exempelvis
kunna ta olika beslut. Som del i analysen för specifika applikationer, kommer därför
applikationernas inverkan på eventuella beslut att diskuteras. Generellt kan dock sägas
att olika applikationer kan påverka olika beslut. Eftersom tekniken och fenomenet med
applikationer är så pass nytt som det är, torde det dock vara rimligt att anta att ingen
applikation kan ses som helt pålitlig om det handlar om beslut av allvarligare karaktär.
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Utöver de tre nivåerna SA beskriver Endsley även ett antal ‖SA Demons‖, det vill säga
problem för att uppnå SA och ett användarvänligt system. Bland annat nämns
informationsöverflöd, felplacerade detaljer, komplexitetsproblem och tunnelseende. Sett
i ett mobiltelefonsperspektiv innebär det att det är viktigt att mobilapplikationerna till
exempel inte ger alldeles för mycket information, så att det blir svårt för användaren att
sålla ut den relevanta informationen. Av samma anledning borde diverse, visuella eller
auditiva, detaljer kontrolleras så att de inte stör tillämpningen av applikationen.
Begynnelsen med applikationer var att de var små, enkla program. Idag ses att trenden
delvis går mot betydligt mer avancerade och komplexa program.
Komplexitetsproblemet är något som kan bli högst relevant även ur mobiltelefons- och
applikationsperspektiv – när/om applikationerna börjar tappa sitt ursprungliga format
och bli mer och mer avancerade blir de också mer komplexa att använda. Ett tydligt
exempel på detta är bläddrarna: de innehåller en mångfald av lager och en uppsjö av
information men de är inte lika enkla att använda som ‖vanliga‖ applikationer (som
innebär att användaren bara behöver klicka på applikationsikonen för att få upp den
eftersöka informationen).
Tunnelseende innebär att bara fokusera på en del av informationen och därmed utesluta
annan information. Eftersom mobilapplikationerna innehåller olika information är det
svårt att säga någonting generellt om dem, men allmänt gäller att – eftersom de trots allt
är begränsade, relativt små program – kan de inte innehålla ‖all‖ information utan
applikationen i sig representerar mer eller mindre ett slags tunnelseende.
SDL-teorin handlar om att kunden bör involveras i värdeskapandeprocessen – värde kan
inte skapas utan kunden och värdet på produkten fastställs av kunden. Lusch och Vargo
menar att bland det viktigaste för att en produkt ska fungera på marknaden är att den har
ett användarvärde, det vill säga att användaren upplever att produkten levererar något
som är värt att betala för. Detta diskuteras för respektive applikation/applikationsgrupp
under ‖Beslut och användarvärde‖-avsnitten i 7.2.
Då applikationerna är en starkt växande marknad är detta en relevant fråga att ta upp –
vad är användarupplevelsen av produkten? Vad är användarvärdet av produkten? Bland
AR-applikationerna skulle värdet exempelvis kunna ligga i att applikationen är roande
(spel), att det är något nytt (visitkort eller GE:s vindkraftverk på hemsidan) eller att
användaren lär saker (Learn AR, Math for mobile). Detta kommer utredas mer under
respektive applikation i avsnitt 7.2.
7.1.1 Trafikverket och mobilapplikationer
Trafikverket har visionen ‖Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt‖. I
funktionsmålet finns flera begrepp som kan kategoriseras in under begreppet smidigt
(‖smidigt = något som utan besvär låter sig verkställas (SAOB)). Dessa begrepp är
tillförlitlighet, bekvämlighet, tillgänglighet, användbart för personer med
funktionsnedsättning, förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel.
Definitionen av ‖tillgänglig‖ är enligt Svenska Akademins Ordbok ett ‖ställe som man
(utan större svårighet) kan komma fram till; har tillträde till‖. ‖Säkert‖ har i Svenska
Akademins Ordbok betydelsen ‖fri från fara‖.
Applikationer som, utifrån ovanstående resonemang med utgångspunkt i SA- och SDLteorierna, anses tillföra något till dessa begrepp kommer placeras in under ordet
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‖smidigt‖. ‖Grönt‖ relateras till begreppen miljö och hälsa under hänsynsmålet och
omfattar exempelvis begränsad klimatpåverkan, varför applikationer som har
egenskaper som kan påverka miljön kommer placeras in under ‖grönt‖. I hänsynsmålet
beskrivs även ett antal mål för att minska antalet skador och dödade i trafiken, vilket
kategoriseras under begreppet säkerhet och ‖tryggt‖.
I nästkommande avsnitt kommer de, av de tidigare beskrivna applikationerna i denna
rapport, som har en intuitiv koppling till trafik att analyseras mer ingående.

7.2 Analys av tidigare beskrivna positioneringsapplikationer
7.2.1 ”Avancerade GPS:er”
Eftersom som Wikidrive, Augmented Traffic View och Augmented Driving är
applikationer med snarlika egenskaper, kommer de här att analyseras gemensamt.
Målgrupp och syfte

Som beskrevs tidigare i rapporten är detta applikationer som vänder sig till bilförare,
eller snarare personer som framför ett fordon i trafiken. Det huvudsakliga syftet med
applikationerna skiljer sig dock en del:
Wikidrive beskrivs som en applikation som ger information om vägbeskrivning
samtidigt som applikationen är utformad för att vara säkrare att använda i trafiken än
mer traditionella kartor. Genom att användaren konstant ska kunna se vägen och dess
omgivning, även om han behöver information om fortsatt körväg, syftar applikationen
till att ge användaren en tryggare framfärd i trafiken.
Augmented Traffic View syftar mer till att i god tid ge användaren information om
trafiksituationen längre fram. I en miljö (Toronto) där det förekommer mycket trafik
och långa köer, är det troligtvis av positiv karaktär om trafikanterna i god tid kan få
information om situationen längre fram på färden, för att kunna köra proaktivt och
exempelvis ta en alternativ färdväg.
Augmented Driving syftar mer till att ge information om nuläget – varna för potentiella
faror i den nuvarande situationen som närgångna bilar och kort avstånd till väglinjer.
Utformning

För att kunna ta till sig information från systemen, krävs först och främst att mobilen
kan monteras på lämplig plats i fordonet. Att tänka på i detta sammanhang är också att
mobiltelefoner i dagsläget ofta har en relativt liten skärm. Endsley påpekar att
gränssnittet är viktigt för att kunna uppfatta relevant information; i detta fall är det
mycket möjligt att den komprimerade ytan som informationen ska presenteras på
påverkar uppfattningsförmågan av informationen.
Som tydligt framförs i Endsleys et als situationsmedvetenhetsteori, påverkas en individ
av både information från omgivningen och information från systemet. Under
användningen av dessa produkter är det relativt mycket information som ges från
applikationerna, både i form av ljud och bild. Användaren måste således vara kapabel
att ta in denna information samtidigt parallellt med extern information som läsa av
trafiksituationen, hastigheter, underlagsförändringar, ljud, med mera för att utnyttja
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applikationen fullt ut. I situationen med dessa mobilapplikationer borde principen dock
vara att extern information tolkas i första hand, men att Wikidrive, Augmented Traffic
View och Augmented Driving kan ses som kompletterande sekundära
informationskällor.
Applikationerna har flera olika visningsalternativ (som exempelvis karta och
kamerabild) som användaren aktivt kan variera mellan. Detta har troligtvis både för och
nackdelar. Medan det dels kan göra systemet mer användarvänligt och öka antalet
tillämpningar och tillämpningsområden, påverkar det också användarens mottaglighet
för övrig information. Ju mer fokuserad på systemet användaren är, desto mer påverkas
intaget av extern information på ett negativt sätt. (Jämför tunnelseende, Endsley.)
Ytterligare en aspekt som bör nämnas är dilemmat med mörkerseende. Applikationerna
(Wikidrive och Augmented Driving) visar mobilens kamerabild, vilket också borde
resultera i att i de situationer som det är mörkt ute, blir resultatet också bara en svart
skärm. Augmented Traffic View visar inte rörliga bilder, utan uppdaterar kontinuerligt
stillbilder. Det är möjligt att denna teknik har en fördel i mörkersituationer, troligtvis
kan det framgå på bilderna om det är köer på vägarna eller inte även om mörkret fallit.
Beslut och användarvärde

Det kan konstateras att samtliga tre applikationer är ämnade att underlätta och/eller öka
säkerheten för en resa. Beslut som information till applikationerna kan leda kan
exempelvis vara att följa en viss angiven väg, att inte välja en väg som det är mycket
köer på, att anpassa sin körstil efter hur trafiken längre fram ser ut eller att öka avståndet
till bilen framför eller till mittsträcket på vägen.
Användarvärde i dessa applikationer torde således ligga i ökad säkerhet och ökat
säkerhetstänkande samt, till viss del, förbättrad planering och minskad frustration.
Trafikverket och matrisen

Wikidrive, Augmented Traffic View och Augmented Driving kan alltså alla
klassificeras som produkter som kan öka säkerheten, vilket gör att de passar under
kategorin ‖tryggt‖. Wikidrive har egenskaper som en traditionell GPS, vilket gör att
applikationen även hamnar under ‖smidigt‖. Augmented Traffic View har den
potentiella egenskapen att kunna påverka användarens körstil och val av färdväg (för
undkomma långa, stillastående köer) och får därför även hamna under kategorin
‖grönt‖. Se Tabell 3 nedan:
Tabell 3

Smidigt Grönt

Tryggt

Wikidrive

Wikidrive

Augmented Traffic View

Augmentented Traffic View

Positionering

Augmented Driving

Igenkänning

-

-

-
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7.2.2 Metro Paris Subway och snarlikna applikationer
Eftersom det finns ett flertal applikationer snarlika Metro Paris Subway, bland annat
Hållplats SE, representerar nedanstående analys även dessa.
Målgrupp och syfte

Metro Paris Subway riktar främst in sig mot personer som utnyttjar kollektivtrafiken.
Det är oklart om baktanken med applikationen är att den ska användas av frekventa
åkare, exempelvis pendlare, eller om den mer riktar sig mot sällan-åkare och turister.
Hållplats SE täcker in geografiska områden som inte är allmänt kända som
turistområden, varför denna applikation är mer riktad mot vardagsresenärer.
Det uppenbara syftet med applikationen är att underlätta resandet för personer som
utnyttjar kollektivtrafiken genom att ge lättillgänglig information om exempelvis
hållplatser.
Utformning

Denna applikation är troligtvis utformad för att användaren ska ägna sig koncentrerat åt
applikationen (det vill säga, under förutsättning att användaren befinner sig på en
‖säker‖ plats‖). På grund av denna situationsförutsättning har applikationen också
möjligheter att utformas på ett annat sätt än till exempel Wikidrive och kan användas för
att ge primär information genom applikationen. Till skillnad från Wikidrive och
liknande kan omgivningen vara den kompletterande informationskällan. I det stadiet
som applikationer som Metro Paris Subway, Hållplats SE med flera befinner sig idag är
antagligen den kompletterande externa informationen (gatuskyltar till exempel) mycket
underlättande för användaren, men rent principiellt skulle användaren kunna klara sig på
den information som applikationen ger.
Beslut och användarvärde

Applikationen uppfyller ett behov av lättillgänglig information för
kollektivtrafikanvändare. Genom informationen från produkten kan användaren
exempelvis få fram beslutsunderlag för vilken hållplats respektive avgång som är att
föredra samt bästa vägen dit. Ur ett mer vidlyftigt perspektiv, är det möjligt att
applikationen kan tänkas underlätta exempelvis turism genom att överbygga till
exempel eventuella språkliga barriärer.
Användarvärdet i applikationen kan således sägas ligga i tillgängligheten till
information – att lätt och ständigt ha åtkomst till nödvändig reseinformation. Under
förutsättning att applikationen fungerar som den ska skulle även tidsbesparing kunna
vara en del av dess användarvärde.
Trafikverket och matrisen

Metro Paris Subway och liknande applikationer passar in under både kategorin
‖smidigt‖ och kategorin ‖grönt‖. Smidighet handlade om bland annat bekvämlighet,
tillgänglighet och att öka förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, vilket en
applikation i stil med Metro Paris Subway kan sägas medverka till. I och med att
kollektivtrafik generellt anses som ett miljövänligt färdmedel, får en applikation som
underlättar kollektivt resande även sägas kvalificeras in under begreppet ‖grönt‖. Se
Tabell 4 nedan:
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Tabell 4

Smidigt
Wikidrive

Positionering

Metro Paris Subway

Grönt

Tryggt

Augmented Traffic View

Wikidrive

Metro Paris Subway

Augmentented Traffic View
Augmented Driving

Igenkänning

-

-

-

7.2.3 Eniro på sjön
Eniro på sjön är ett exempel på applikation att en AR-applikation kan användas i andra
element än på land.
Målgrupp och syfte

Målgruppen är ganska tydlig: sjöfarare inom det geografiska område som applikationen
täcker. Syftet med applikationen tycks dels vara att få en överblick över vad som finns
in närheten av båten, dels vara att den ska hjälpa användaren att orientera sig mot
närliggande organisationer inom näringslivet, som exempelvis bensinmackar och
restauranger.
Utformning

Då Eniro själva påpekar att applikationen inte är tänkt att ersätta sjökortet, tyder det på
att applikationen i dagsläget enbart är tänkt som ett kompletterande verktyg för
sjöfarare. De instruktioner som finns till applikationen, indikerar på att Eniro på sjön är
tänkt att användas i lugna situationer utan störande moment i omgivningen. Det vill
säga, användaren av applikationen bör bara använda den i situationer där det är möjligt
att fokusera helt på applikationen. Att applikationen har olika snabbval (som direktval
till servicetjänster) styrker även det antagandet att applikationen är utformad för att
användas koncentrerat.
Beslut och användarvärde

Liksom för Metro Paris Subway uppfyller applikationen ett behov av enkelt åtkomlig
information exempelvis för att underbygga val av färdväg. Användarvärdet blir således
detsamma: ett enkelt sätt att få information om närområdet på. Genom de olika
snabbvalen till servicetjänster konkurrerar även applikationen med andra söktjänster
som användaren kan anse sig i behov av.
Trafikverket och matrisen

Eniro på sjön är främst en applikation för att underlätta vardagen, varför den också
lämpar sig för att placera under kategorin ‖smidigt‖. Se Tabell 5 nedan:
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Tabell 5

Positionering

Smidigt

Grönt

Tryggt

Eniro på sjön

Augmented Traffic View

Wikidrive

Metro Paris Subway

Metro Paris Subway

Augmentented Traffic View
Augmented Driving

Igenkänning

-

-

-

7.2.4 Reseapplikationer
Eftersom de reseapplikationer som tagits upp i denna rapport är relativt snarlika, görs
här en gemensam analys över dem.
Målgrupp och syfte

Syftet med dessa applikationer tycks överlag vara att underlätta resan, dels genom att
hjälpa till att planera den (‖vara var då, när då?‖) och dels att ge klassisk
turistinformation till användaren.
Målgruppen är troligtvis turister, eftersom det är de som applikationerna riktar sig mot.
Det är svårt att säga om det är någon speciell grupp av turister som är särskilt
eftertraktade av applikationen, men rent logiskt handlar det om turister som känner att
de vill hellre får digital information om sin resa än nyttjar en
guide/karta/informationsskylt på plats. I och med applikationens utformning (relativt
mycket information i ett kompakt format) skulle det även kunna vara personer med ont
om tid som tilltalas särskilt av idén.
Utformning

En sak som märker ut reseapplikationerna är att de redan från början syftar till att vara
mer komplexa än att exempelvis bara ge information om restauranger, bara information
om vägen eller liknande. De vill ge en ‖paketlösning‖ på klassiska resebekymmer och
innehåller många flerstegsprocesser och valmöjligheter. Applikationerna kan principiellt
sett ses som en blandning av guide och planerare.
Med avseende på användarvänlighet kan det tänkas att dylika applikationer kan råka ut
för vad Endsley kallar för komplexitetsproblem (system med för många funktioner).
Skulle användaren uppleva att applikationen innehåller så pass mycket information och
valmöjligheter att det blir svårt att förstå hur den fungerar, fyller inte längre
applikationen sitt syfte.
Beslut och användarvärde

Reseapplikationerna kan sägas fylla behovet av turistinformation – istället för att aktivt
leta upp information/informationsställen kan användaren utnyttja sin telefon. Genom
informationen som finns i applikationerna förväntas användaren kunna ta beslut om,
eller i alla fall planera, vart resan ska gå, hur, när och varför.
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Det främsta användarvärdet av dessa applikationer torde vara det minskade behovet av
att leta efter information, oavsett om det handlar om tidsåtgång för en viss resväg,
lokalisering av ett visst objekt eller information om objektet. I de fall där applikationen
har flera språkalternativ är det också möjligt att den överbygger eventuella
språkbarriärer i främmande länder. I förlängningen kan tänkas att idén bakom
applikationen är att ersätta de vanliga turistbroschyrerna/böckerna; använda mobilen
istället för exempelvis reseguidesböcker som Lonely Planet.
Trafikverket och matrisen

Reseapplikationerna har ett tydligt syfte att underlätta resande och kan definitivt sägas
bidra till bekvämlighet och faktorn ‖smidigt‖. Eftersom det i flertalet av fall även ges
exempel på lämpliga (kollektivtrafiks)resor, får reseapplikationerna till viss del
kvalificera in under ‖grönt‖ också. Se Tabell 6 nedan:
Tabell 6

Positionering

Igenkänning

7.3

Smidigt

Grönt

Tryggt

Eniro på sjön

Augmented Traffic View

Wikidrive

Metro Paris Subway

Metro Paris Subway

Augmentented Traffic View

Reseapplikationer

(Reseapplikationer)

Augmented Driving

-

-

-

Analys av tidigare beskrivna igenkänningsapplikationer

Igenkänningsapplikationerna som beskrivits tidigare i denna rapport har inte någon
tydlig trafikkoppling. Det finns dock några av dem som enkelt går att sätta i ett
trafiksammanhang: med utgångspunkt i trafikverkets vision (smidigt, grönt och tryggt)
kan exempelvis en översättningsapplikation hjälpa (utländska) resande att hitta rätt i på
perronger och i trafiken samt förstå (trafik)information skriven på det nationella språket.
I den bästa av världar ska inte en applikation behövas för färgblinda att tyda viktiga
(skrivna) budskap, men samtidigt kan det reellt sett dyka upp situationer där en sådan
applikation är till hjälp för att förstå (kunna se) ett visst budskap.
I relation till begreppen ‖smidigt‖, ‖grönt‖ och ‖tryggt‖ borde
översättningsapplikationer och förbättrat färgseende falla både under ‖smidigt‖ och
‖tryggt‖ då de ökar tillgängligheten till information och (därmed) minskar risken för att
viktig information inte uppfattas. Se Tabell 7:

55

Tabell 7

Navigering

Igenkänning

Smidigt

Grönt

Tryggt

Eniro på sjön

Augmented Traffic View

Wikidrive

Metro Paris Subway

Metro Paris Subway

Augmentented Traffic View

Reseapplikationer

(Reseapplikationer)

Augmented Driving

Word Lens – översättning

Word Lens – översättning

DanKan - färgblindhet

DanKan - färgblindhet

7.4 Kommentarer om övriga icke analyserade applikationer
Som framgår i kapitel 5 i denna rapport, finns det många fler applikationer än de som
analyserats här, och det kommer dessutom ständigt nya. De applikationer som valts ut
att analyseras här, är de som på något sätt har en (potentiell) trafikkoppling. Övriga
applikationer i kapitel 5 finns med i syfte att visa läsaren även andra
användningsområden. Dessa kommer inte analyseras här då de dels inte går att sätta in i
ett konkret trafiksammanhang och dels för att det till stor del skulle bli upprepningar av
vad som redan beskrivits i ovan gjorda analyser.

7.5 Analys av användarfall
Användarfallen är till för att visa på att AR-applikationer kan skapas och användas
utifrån olika motiv även i större sammanhang. Analysen av dessa kommer i stort att ske
utifrån samma princip som applikationsbeskrivningarna, men utifrån skaparnas
perspektiv.
7.5.1 Målgrupp och syfte
Målgrupperna i de olika fallen är relativt ospecifika. I Eskilstuna kommuns fall riktar de
sig mot medborgarna och turisterna i staden på ett generellt plan. Stedelijk Museum
riktar sig främst mot museumbesökarna och personer intresserade av digital interaktion.
TV4:s marknadsföringskampanj, som var grunden till applikationen, gjorde att de riktar
sig till iPhone-användare överlag.
Syftet med applikationerna skiljer sig åt mellan fallen. I Eskiltuna kommuns fall handlar
det främst om att kommunicera med och ut till medborgarna och besökarna i staden; de
vill sprida information av olika karaktär. För Stedelijk Museum handlar det mer om att
locka folk och utforska tekniken, medan TV4 lanserade applikationen i rent
marknadsföringssyfte.
7.5.2 Utformning
I två av fallen, Eskilstuna kommun och Stedelijk Museum, har skaparna valt att använda
Layar-lager som grund till sina applikationer. I båda fallen var valet ett aktivt val och
tillgängligheten, både för skapare och användare, till programmet var en viktig faktor.
Båda organisationerna påpekar dock att de är öppna för andra aktörer på marknaden.
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Exempelvis kan Juanio kan komma bli en framtida ersättare eller komplement till Layar
på grund av utvecklingsmässiga skäl. TV4 valde att göra en applikation direkt i iPhone
på grund av att de hade med en iPhone-användare i sitt ursprungsfall till
reklamföretagen.
Eskiltuna kommuns och TV4:as applikation är skapad för att användas utomhus.
Stedelijk Museum har testat att använda tekniken inomhus, men anser att
applikationerna fungerar bäst vid utomhusevent. Samtliga organisationer ser positivt på
framtiden och räknar med att utveckla och förbättra sina applikationer allt eftersom tid
och teknisk utveckling möjliggör för detta.
Informationen som presenteras i de olika applikationerna hanteras olika och kommer
från olika källor. Eskilstuna kommun kommer låta respektive dataägare ansvara för
respektive information. Stedelijk Museum använder information om konstverk och
skapare och måste därmed exempelvis tänka på att hantera upphovsrätter och liknande.
TV4 tar in ‖allmän‖ fakta och material från användarna som de granskar i flera steg
innan de publicerar materialet. Samtliga håller informationsbasen för sig själva och
använder applikationerna som spridare av informationen.
7.5.3 Beslut och användarvärde
Ingen av dessa applikationer tycks vara utformade för att fungera som aktivt
beslutsunderlag. Istället handlar det om att sprida och/eller ta emot information,
antingen av information av praktisk karaktär eller av nöjeskaraktär.
Själva användarvärdet i applikationerna ligger således i detsamma – praktiskt
information eller roande applikation. Sett ur ett SA-perspektiv handlar det om, för att
applikationen ska kunna uppfylla sitt syfte och användarvärde, att skaparna strävar efter
att göra en applikation som exempelvis har ett användarvänligt gränssnitt och lämplig
informationsmängd. Layar-lager och applikation i iPhone ansågs av organisationerna
vara lämpliga plattformar att sprida information från. Informationsmängden i
applikationerna styrs delvis av användaren – i ‖Verkligheten berättar‖ kan de välja
själva om de vill lyssna på en historia eller inte och i Layar-lagren kan de leta upp den
information som de anser intressant.

7.6 Augmented Reality sett ur ett sociotekniskt perspektiv
Syftet med ovanstående analys har varit att undersöka AR i mobiltelefonen dels utifrån
ett säkerhetsperspektiv och dels utifrån ett nyttoperspektiv. Det ena perspektivet handlar
om att utforma och använda tekniken och systemen så att de blir så säkra och
användarvänliga som möjligt. Det andra perspektivet handlar om att skapa produkter
som genererar ett värde till konsumenten. Det är inte uppenbart att dessa två alltid ska
gå att förena; säkerhet och teknikutveckling behöver inte gå hand i hand.
I detta fall har dock de olika perspektiven fått komplettera varandra. För att skapa och
använda mobilapplikationer är det nödvändigt att generera teknik som uppfyller krav
som exempelvis ‖lättanvänd‖ och ‖tillförlitlig‖. Men det är också nödvändigt att
tekniken efterfrågas av användaren. En applikation som inte uppfyller något värde för
konsumenten, kommer snabbt att bli utkonkurrerad, ignorerad eller bortglömd. En
applikation som är omständlig, eller i värsta fall innebär en säkerhetsrisk för användaren
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att nyttja, är inte heller lämpligt (oavsett om innehållet i applikationen är sådant att det
är eftertraktat av användaren).
Att använda ny teknik som denna innebär att behöva se till helheten; att tillvarata och
utnyttja möjligheter, samtidigt som grundläggande förkunskaper, omgivande faktorer
och omvärldens krav är nödvändiga att inkludera.
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8 Diskussion, slutsatser & sammanfattning
Av materialet i denna rapport och ovanstående analys kan ett antal slutsatser dras.
Slutsats 1: AR-tekniken är fortfarande ny och har, som påpekats i rapporten, en viss
lockelse genom sin ‖wow-faktor‖. Mobilapplikationer är en växande för att inte säga
explosiv marknad överlag; AR-applikationer är fortfarande relativt nytt men tycks vara
på frammarsch.
Slutsats 2: AR ett fenomen som kan appliceras på alla de mänskliga sinnena, dock är
förstärkt verklighet genom visualisering det vanligaste. Det finns flera olika sätt att se
digitala bilder; via exempelvis dator- eller mobilskärmen, huvudburna skärmar och
projektioner.
Slutsats 3: För att bestämma position och/eller rörelse finns det tre huvudsakliga
kategorier: de sensorbaserade tekniker, de kamerabaserade teknikerna och
hybridsystem. För mobiltelefonsapplikationer är det främst sensorbaserade tekniker
(GPS, accelerometer, kompass och gyra) samt markörsystem av olika slag som används.
Det förväntas komma/användas en kombination av positionering och igenkänning i
framtiden.
Slutsats 4: Mycket av utvecklingen för AR-applikationer sker i Mellaneuropa; i Sverige
används många gånger färdiga plattformar eller så görs små egna program. Layar är en
populär AR-applikation för stunden. Internationellt sett finns intresse av AR hos många
stora företag, även sådana som inte har AR som sin egen nisch. Det är mycket ‖stort och
smått‖ blandat vad gäller AR-aktörer; allt från stora företag till privatpersoner
intresserar sig av tekniken.
Slutsats 5: Det finns några tydliga trender som kan skådas för AR i mobiltelefonen:
- Positionering är tydligt överrepresenterad vad gäller applikationer som har
trafikkoppling.
- Många applikationer är skapade för utomhusanvändning.
- Statistik visar att Andriod (Google) och iOS (iPhone) är de dominerande
operativsystemen på smartphones som säljs i Sverige idag.
- Inom AR-applikationer är det spel, marknadsföring, turism och närområdesinfo
som är de stora kategorierna idag. Marknadsföring är en kategori som tycks ha en
stark tilltro på ökad användning av AR.
- Mobiltelefonerna har redan tagit över en del av de sysslor vi tidigare utförde med
datorn (som att skicka mail till exempel) och det verkar som att den trenden håller
i sig. I takt med att antalet smartphonesanvändare och mobiltelefonernas kapacitet
ökar, är det troligt att vi kommer utnyttja mobilerna än mer.
- Applikationsutformningen går mot två olika håll; de enkla, små applikationerna
och de mer komplexa (se ‖Framtid‖ nedan).
- Många AR-applikationerna är enbart skapade i underhållningssyfte, eftersom
tekniken är relativt ny letar marknaden fortfarande efter de mer konkreta
nyttoområdena.
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Slutsats 6: Det är troligtvis främst yngre människor som använder applikationer. Detta
eftersom statistik visar att det främst är yngre människor i åldern 26-35 som använder
mobilt internet (vilket har stark koppling till applikationsanvändning då det krävs
internet i mobilen för att använda applikationer). Samma statistik visar även att
användningen av mobilt internet ökar, vilket är en trolig indikator på att applikationer
kommer fortsätta användas/öka i användning. Introducerandet av 4G kan, när (om) det
börjar användas av gemene man möjliggöra för ökad datortrafik.
Slutsats 7: AR-applikationerna innebär ett nytt sätt att kommunicera och interagera. Det
kan ses som ett relativt enkelt sätt att nå ut till antingen nya målgrupper eller till en stor
mängd användare. Beroende på applikationens utformning och innehåll kan den hjälpa
till med att bland annat sprida information och öka säkerheten.
Kommentar till slutsats 7: Draget till sin spets skulle kunna sägas att ARapplikationerna idag fyller ett av två syften: antingen framför de information och
underlättar vardagen, eller så är de underhållande.
Slutsats 8: Utveckling av AR-teknik och applikationer i mobiltelefoner är
sammankopplat med utvecklingen av mobiltelefonerna i sig själva. Ju mer avancerade
mobilerna blir och ju bättre prestanda de har, desto mer avancerade (och förbättrade)
kan applikationerna bli.
Slutsats 9: För att skapa och använda mobilapplikationer är det nödvändigt att generera
både teknik uppfyllandes krav som exempelvis ‖lättanvänd‖ och ‖tillförlitlig‖ och
teknik som efterfrågas av användaren. En applikation som inte uppfyller något värde för
konsumenten, kommer snabbt att bli utkonkurrerad, ignorerad eller bortglömd. En
applikation som är omständlig eller innebär en säkerhetsrisk för användaren att nyttja är
inte heller lämpligt. Att använda ny teknik som AR-applikationer innebär att behöva se
till helheten; att tillvarata och utnyttja möjligheter, samtidigt som grundläggande
förkunskaper, omgivande faktorer och omvärldens krav är nödvändiga att inkludera.

8.1 Framtidsdiskussion
Det finns några uppenbara nackdelar med AR i mobiltelefonen. Mobiltelefonernas
kapacitet är begränsad, liksom nätkapaciteten och tillgången till trådlöst nätverk. Även
storleken på mobilen kan vara ett problem, då den påverkar hur och vad som kan
presenteras. Det spekuleras idag om inte iPad kommer att bli alternativet och/eller
komplementet till mobiltelefonen – samma ‖utrustning‖ men i ett annat format... En
annan nackdel med mobilapplikationer är att även om det finns ett stort antal mottagare
och användare av applikationer, är smartphones fortfarande bara en del av
mobiltelefonmarknaden och det är främst yngre personer som använder mobilt internet.
Målgruppen är således begränsad.
Mobilapplikationens utformning kan diskuteras. Från början var en mobilapplikation ett
litet, enkelt program på mobilen. Idag finns det visserligen kvar en hel del ‖enkla‖
applikationer, men de finns också de som är betydligt mer avancerade. Frågan är om
den enkla eller den mer avancerade varianten är att föredra? Mycket av populariteten
och styrkan hos applikationerna verkar vara just att de generellt sett är enkla, snabba
och användarvänliga. Sett ur den synvinkeln kan mycket väl mobiltelefonens och
mobilapplikationernas tekniska och designmässiga begräsningar vara just
mobilapplikationernas starka sida och en stor fördel. Om applikationen börjar innehålla
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mer information och användarval kan den visserligen innehålla mer information och
vara mer individanpassad, men det innebär också att den blir mer komplicerad att
använda.
Ett annat område som vore intressant att belysa är säkerhetsaspekten av att behandla en
mobiltelefon som en dator. En dator är generellt väl utrustad mot exempelvis virus –
mobiltelefonernas användningsområde integreras allt mer med datorernas men de har
inte alls samma skyddsutrustning för intrång.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är betal-aspekten. Ska applikationen kosta eller
vara gratis? En gratisapplikation innebär troligtvis en större användarkrets, men en
betal-applikation kanske har bättre förutsättningar att vara av högre kvalité? Idag är det
många applikationer som finns i två varianter; en enklare gratisversion och en mer
påkostad betalversion.
Tekniken är under utveckling och det kommer troligtvis komma upp nya
användningsområden och applikationer i takt med att både AR-tekniken,
mobiltelefonerna och internetnäten utvecklas. Idag används AR-applikationer främst till
att söka kunskap/information av något slag eller till spel och underhållning. På grund av
den ständiga utvecklingen går det inte att ge ett konkret svar på vad tekniken kommer
användas till i mobiltelefoner i framtiden; det är möjligt att framtiden visar på
användningsområden som idag är oupptäckta.
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9 Rekommendationer till och exempel på tjänster för
Trafikverket
Med utgångspunkt från vetskapen om hur AR i mobiltelefonen fungerar, tidigare
utvecklade applikationer, ovanstående teorier och analys har ett antal uppslag till
applikationer för Trafikverket frambringats.
I vissa fall kan inspiration hämtas direkt från tidigare beskrivna applikationer. Tidigare i
rapporten har det beskrivits applikationer som använder AR-markörer för att göra
projiceringar (Learn AR, spel), streckkoder för att skicka läsaren vidare till ytterligare
information (math for mobile) och bildigenkänning för att ge extra information till
tidningsläsare (Süddeutsche Zeitung Magazine). Dessa principer skulle naturligtvis gå
att även utnyttja för trafikrelaterad information, som streckkoder att scanna på
busshållplatser och AR-markörer i (trafik)läroböcker. Här nedan följer kortfattade
beskrivningar av uppslag till ett antal trafikrelaterade applikationer (sammanställning i
Tabell 8):
Skylt-applikation: En applikation för att få information om vad olika trafikskyltar har
för innebörd. Applikationen använder igenkänningstekniken utan markör; läser av en
skylt och relaterar dess färg och form till en viss information.
Kollektivtrafik: En applikation motsvarande Paris Metro fast för svensk kollektivtrafik.
Använder positioneringstekniken för att känna av vad användaren är och ge information
om närliggande hållplatser och avgångar och i bästa fall även anslutande avgångar och
liknande.
Lediga P-platser: Applikation för bilförare. Applikationen använder
positioneringssystemet och ger information om närliggande parkeringshus och (lediga)
parkeringsplatser.
Rastplats- & toalett-applikation: En applikation som riktar sig till vägtrafikanter och
genom positioneringsprincipen ger praktisk information i form av avstånd till, och
lokalisering av, kommande rastplatser och toaletter.
GPS med varningsljud: En applikation för bilförare för att varna för exempelvis
olycksdrabbade områden. När applikationen känner av att fordonet närmar sig eller
befinner sig i ett område där extra vaksamhet är önskvärt, avger applikationen ljud för
att göra föraren uppmärksam på detta.
Utbildning: En applikation som använder markörer av något slag, där markörerna
representerar information i form av projicering. Kan exempelvis vara en projicering av
hur korrekt rondellkörning går till, eller annan information viktig att veta. Markörerna
kan lätt spridas genom att exempelvis skickas ut till hushåll med post.
Systemet kan även användas i mer traditionell undervisning, som i körkortsteoriböcker,
och då för att representera information som ofta ändras (kan ha senaste uppdateringen i
den relaterade informationen) eller visa projiceringar av olika slag.
Marknadsföring: Ett sätt att ersätta plåtskyltar och att låta bilförare få information om
exempelvis matplatser – applikationen känner av var fordonet befinner sig och talar om
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hur långt det är kvar till och var en viss byggnad ligger. Kan vara information om
McDonalds, OK, Q8 och så vidare. Med fördel kombinerad med information via ljud.
Säkerhetsinformation: En applikation för att uppmuntra till och ge information om hur
man kör säkrare. Förslagsvis används markörer som hänvisar till information om och
beskrivningar av vad som bör tänkas på vid körning på slingriga vägar, i tunnlar, nära
vatten eller annat som är kopplat till den färdsträcka som ligger framför föraren.
Markörerna finns lämpligtvis uppsatta vid rastställen av olika slag.
Kör grönt-applikation: Snarlik säkerhetsinformationsapplikationen men med
information om och beskrivningar hur man kör grönt.
Bilinformation: Markörer eller annan igenkänningsteknik som representerar
informationsprojiceringar av hur påfyllning av spolarvätska går till, hur oljan eller
lufttryck i däcken kollas, eller annan bilrelaterad information.
Tabell 8

Smidigt

Positionering

Grönt

Tryggt

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Lediga p-platser

Lediga p-platser

Varningsljud

Skyltapplikation
Utbildning

Igenkänning

Utbildning

Utbildning
Bilinformation

Bilinformation

Positionering
+
igenkänning

Marknadsföring

Kör grönt-applikation

Säkerhetsinformation

Utifrån kunskapen som inhämtats i och med denna rapport kan några kommentarer ges:
- Tänk på vilket operativsystem som används; olika operativsystem når ut till olika
målgrupper. Om bläddrare ska användas, fundera på vilket som passar
organisationen och applikationen bäst.
- Ge inte för mycket information i en applikation, så att det blir svårt för
användaren att leta fram och sålla ut relevant information. Tänk på att formatet är
begränsat.
- Studera internet- och mobiltelefonstillgängligheten (statistisk data) för att se vilka
som använder mobilt internet och kontrollera täckningsområde för mobilt
bredband.

9.1 Vidare studier för Trafikverket
Innehållet i denna rapport är, som antagligen framgått, starkt präglat av den tidsperiod
som rapporten är skriven under. För att hålla sig uppdaterad med AR-tekniken och
applikationsmarknad skulle krävas en kontinuerlig marknadsavläsning. Det skulle
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kunna göras i flera framtida studier inom området för att uppmärksamma nya trender,
användningsområden och utvecklingsmöjligheter.
Förslagen till applikationer som beskrivits ovan kan även de i sig vara objekt för vidare
studier. Under arbetet med denna rapport har en känsla infunnit sig att tillgänglighet är
en aspekt med potential, varför det även vore intressant att undersöka vad applikationer
och AR kan tillföra inom tillgänglighetsområdet. Kan applikationer exempelvis hjälpa
till öka tillgängligheten till vissa områden för funktionshindrade?
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Figur 2: Paul Milgrams Reality-Virtuality Continuum
Figur 3: Markör från ARToolKit och ARTag
Figur 4: ARToolKits summering av deras arbetsmetod.
Bild hämtad 23 mar 2011 från
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Figur 5: Exempel på Quick Response-kod, Microsoft Tag och Data Matrix
Figur 6: Endsleys modell av situation awareness (Endsley, 1995b)
Figur 7: Wikitude Drive.
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Figur 8: Exempel på screen shot från Augmented Traffic View.
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Figur 9: Exempel på screen shot från Augmented Driving.
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Figur 10: Exempel på screen shot från Metro Paris Subway.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.mobiletor.com/2009/08/28/augmentedreality-functions-for-metro-paris-subway-app-now-on-the-iphone/
Figur 11: Screen shot från Eniro på sjön.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.eniro.no/se/Sverige/Press/Bildbank/Eniropa-sjon---mobilapplikation/
Figur 12: Screen shot från Pocket Universe.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.cultofmac.com/review-simple-sortaaugmented-reality-planetarium-app-has-me-seeing-stars/21753
Figur 13: Exempel på screen shot från Sky Siege.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.gamestrikes.com/sky-siege-v1-4/
Figur 14: Exempel på screen shots från bläddrare (i detta fall Junaio).
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Figur 15: Exempel på screen shot från ARDefender.
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Figur 16: Exempel på screen shot från Kweekies.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.int13.net/kweekies-augmented-reality/en/
Figur 17: Bild från LearnAR:s instruktioner för kroppens organ.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.learnar.org/bio_organs_demo.html
Figur 18: Bild från General Electrics instruktioner för AR-applikation föreställandes ett
vindkraftverk.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://ge.ecomagination.com/smartgrid/preview/
Figur 19: Bilder från Popcodes introduktionsfilmer: roboten med kugghjul samt
intruktionsvideo.
Bilder hämtade 23 mar 2011 från http://www.popcode.info/demos
Figur 20: Pratbubblor och 3D-bild i Junaios applikation ‖Süddeutsche Zeitung
Magazine‖.
Bilder hämtade 23 mar 2011 från http://www.metaio.com/press/pressrelease/2010/sueddeutsche-zeitung-sz-magazin/
Figur 21: Bild från TAT:s informationsvideo om TAT Augmented ID.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://www.tat.se/blog/tat-augmented-id/
Figur 22: DanKam.
Bilder hämtade 23 mar 2011 från http://dankaminsky.com/2010/12/15/dankam/
Figur 23: Screen shot från Atelier Pfister: virtuellt inrett rum.
Bild hämtad 23 mar 2011 från http://itunes.apple.com/en/app/atelierpfister/id385703066?mt=8
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Bilaga 1
FP1

FP2

FP3

Grundläggande premiss
Service is the fundamental basis of
exchange
Indirect exchange masks the
fundamental basis of exchange
Indirekt utbyte maskerar den
fundamentala grunden för utbyte
Goods are distribution mechanisms for
service provision

FP4

Operant resources are the fundamental
source of competitive advantage

FP5

All economies are service economies

FP6

The customer is always a co-creator of
value

FP7

The enterprise cannot deliver value,
but only offer value propositions

FP8

A service-centered view is inherently
customer oriented and relational

FP9

All social and economic actors are
resource integrators

FP10 Value is always uniquely and
phenomenologically determined by the
beneficiary
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Förklaring
Service – applied knowledge for
another party’s benefit – is exchanged
for service
Micro-specialization, organizations,
networks, goods, and money obscure
the service-for-service nature of
exchange
―Activities render service; things
render service‖ (Gummesson 1995)—
goods are appliances
Operant resources, especially ―knowhow,‖ are the essential component of
Differentiation
Service is only now becoming more
apparent with increased specialization
and outsourcing; it has always been
what is exchanged
There is no value until an offering is
used—experience and perception are
essential to value determination.
Since value is always co-created with
and determined by the customer
(value-in-use), it cannot be embedded
in the manufacturing process
Operant resources being used for the
benefit of the customer inherently
places the customer in the center of
value creation and therefore implies
relationship
The organization exist to serve society
and themselves through the
integration and application of
resources

Bilaga 2: Intervjufrågor utifrån teori
Situationssmedvetenhet handlar, kortfattat, om att vara medveten om vad som händer
runt omkring. Den generella definitionen är att situationsmedvetenhet är ”the
perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the
comprehension of their meaning and the projection of their status in the near future”.
Endlsey delar in situationsmedvetenhet i tre nivåer, se nedan.

Nivå 1: Perception
Perception av signaler och information är väsentligt för att kunna skapa en korrekt bild
av situationen. Risken för att begå fel minskar om en korrekt perception kan göras.
Situationsmedvetenhet uppstår från olika informationskällor. Signaler kan uppfattas
genom sinnena; syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Vissa signaler är uppenbara, som
alarmsystem, medan andra är betydligt subtilare. Vid en analys av
situationsmedvetenheten givet av ett system är det dock viktigt att även ta med i
beräkningen att information kan komma från andra källor än direkt från det analyserade
systemet.
Intervjufrågor utifrån nivå 1:
- Vilka informationskällor finns det runtomkring användaren av
produkten/tekniken?
o Hur påverkar dessa användaren/användningen av produkten/tekniken?
o Vad ska användaren uppfatta genom produkten/tekniken?
o Vad ska (måste?) användaren uppfatta från andra informationskällor?
o Vad är relevant att uppfatta i situationen?
Nivå 2: Fattningsförmåga
Denna nivå går ett steg längre än nivå ett och handlar om att förstå och tolka situationen
man befinner sig i. För att göra det handlar det om att sammanfoga de olika signalerna
och information från nivå ett, att tolka, lagra och bibehålla informationen. Förmåga att
förstå och tolka situationen beror på olika faktorer, bland annat:
-

systemkapaciteten
komplexitet
(om systemet är anpassat till informationsmängden)
gränssnittet
stress och arbetsbelastning
användarens uppmärksamhet/minne
erfarenhet

Intervjufrågor utifrån nivå 2:
- Vem är användaren/målgruppen? (erfarenhet, ålder påverkar SA)
- Vad är det huvudsakliga syftet med produkten/tekniken?
(vad för signaler vill
man sända?)

- Vad ställs det för krav på användaren för att kunna använda produkten/tekniken?
- Vilka är de olika delarna i systemdesignen?
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- Vad finns det för systemdesignsbegränsningar?
o Tekniska?
o Användarmässiga?
o Vilka funktioner kan användaren själv styra/välja mellan?
- Vad är systemdesignens starkaste egenskap?
- Vilken information innehåller produkten/tekniken?
( är systemet anpassat
till informationsmängden?)

o Var kommer denna data från? Hur får man tag på den? Vad håller den för
kvalité?
- Hur presenteras informationen?
o Vilken information presenteras?
o I vilken situation presenteras informationen?
o I vilket format presenteras informationen?
o Vilka sinnen kräver presentationen att användaren aktiverar (hörsel,
syn…)?
- Finns det andra personer i systemet? Hur påverkar dessa användaren/systemet?
Nivå 3: Projektion
Den högsta nivån av situationsmedvetenhet karaktäriseras av förmågan att förutspå
framtida situationer. Denna förmåga skapar förutsättningar för beslutsfattande, att kunna
ta rätt beslut i rätt tid.
Intervjufrågor utifrån nivå 3:
För att informationen ska kunna hjälpa till vid beslutsfattande, gäller det att den fyller
något behov i informationsinhämtningsprocessen:
- Vilket behov fyller produkten/tekniken (vilka behov är produkten/tekniken tänkt
att fylla?) Hos vem och hur?
o Vilka behov finns idag?
o Vilka behov har funnits?
o Vilka behov tros uppstå framöver?
o Kommer tekniken i sig att skapa nya behov?
Vilka beslut förväntas användaren kunna ta med hjälp av systemet? Hur påverkar
systemet beslutsfattandet?
The service dominant logic:
Lusch och Vargo påpekar i sin marknadsteori vikten av att räkna med kunden i
värdeskapandeprocessen. De menar att värde inte kan skapas utan kunden och att värdet
fastställs av kunden. Det vill säga, om inte kunden upplever att det finns något värde i
en produkt/tjänst, tilldöms inte heller produkten/tjänsten något värde…
- Vad är användarupplevelsen av att använda produkten/tekniken?
- Vad är användarvärdet av produkten/tekniken?
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Bilaga 3: Intervjufrågor
Att börja med…
Kan du beskriva företaget och era produkter i stort? (Vilka är företagets mål och
visioner, vilka produkter/tekniker tillverkar/säljer ni, vad gör dessa produkter/tekniker?)
Användare
- Vem är användaren/målgruppen? (Har tekniken någon annan potentiell
målgrupp?)
Tekniken och användaren
- Vad är det huvudsakliga syftet med produkten/tekniken?
- Vad är målet/visionen med produkten/tjänsten?
- Vad ställs det för krav på användaren för att kunna använda produkten/tekniken?
- Finns det andra personer i systemet? Hur påverkar dessa användaren/systemet?
Extern information
- Vilka informationskällor tror du det finns runtomkring användaren när denna
använder produkten/tekniken?
- Vilken extern information måste användaren uppfatta från andra
informationskällor? (Vad är relevant att uppfatta i situationen?)
- Hur tror du att denna externa information påverkar användaren/användningen av
systemet?
Information från produkten/tekniken
- Vilken information måste användaren uppfatta genom produkten/tekniken?
- Vilken information innehåller tjänsten/appen? Vilken information presenteras och
hur presenteras den? I vilken situation presenteras informationen?
- Vilka krav ställs på användaren för att kunna ta in/till sig informationen?
- Var kommer informationen från? (Hur får ni tag på den? Vad håller den för
kvalité?)
Tekniken och designen
- Kan du kortfattat beskriva systemdesignen? (Vilka är de olika delarna?)
- Vad finns det för systemdesignsbegränsningar? (Tekniska? Användarmässiga?)
- Vilka funktioner kan användaren själv styra/välja mellan?
- Vad är systemdesignens/teknikens starkaste egenskap? Svagaste?
Behov och beslut
Vilket behov fyller produkten/tekniken (vilka behov är produkten/tekniken tänkt att fylla?)

Vilka beslut förväntas användaren kunna ta med hjälp av systemet?
Användarvärde och användarupplevelse
Hur skulle du beskriva användarupplevelsen av att använda produkten/tekniken?
Hur skulle du beskriva användarvärdet av produkten/tekniken?
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