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Abstract 
The purpose of this study is to examine how an improved level of experienced realism could 

be achieved in Augmented Reality (AR) applications, by allowing increased user interaction 

with a chosen set of virtual lighting parameters. The theoretical foundation of this thesis is both 

concerned with surveys and literature reviews of AR in general but also virtual lighting and 

lighting parameters to a significant extent. In contrast to the majority of previous research, 

where estimating and managing virtual lighting is done automatically, this study suggests that 

a semi-automatic approach might be better suited in delivering improved levels of experienced 

realism. Through the course of this thesis it is also intended to evaluate which of the chosen 

lighting parameters that has had the greatest impact in achieving improved experienced realism. 

Action Design Research (ADR) is applied as the core research methodology and in 

collaboration with the company Neava, an addon for an existing AR application is developed. 

This addon enables manual adjustments of virtual light direction, intensity and color 

temperature. The addon is tested by users of the existing application under observation, 

afterwards the testers answer a brief survey concerning the test, where a comparison between 

existing application and addon is made. Data gathered from both the observations and the 

surveys are then subjects of an analysis, where different phenomena and findings regarding 

improved experienced realism is the focus. The study finds that roughly 90% of the testers did 

indeed experience an improved level of realism, using the semi-automatic addon. Furthermore 

the study finds that the virtual lighting parameter most effective in achieving this is light 

direction, followed by light intensity and least effective in the effort is color temperature. The 

conclusions made of this study are finally presented in the form of a list of design principles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
Denna studie avser att undersöka hur ökad upplevd realism kan uppnås i Augmented Reality 

(AR) applikationer, genom ökad användarinteraktion med utvalda, virtuella ljusparametrar. 

Den teoretiska referensramen omfattas av övergripande teorier kopplade till AR men även mer 

djupgående forskning kring virtuell ljussättning och ljusparametrar. I en domän där 

automatiserade lösningar för virtuell ljussättning dominerar, ämnar denna studie påvisa 

bristerna med automatisk hantering av virtuellt ljus och istället motivera en lösning av semi-

automatisk karaktär. Studien avser även att söka svaret på vilken utav utvalda ljusparametrar 

som haft störst inverkan i åtagandet att öka upplevd realism. Med Action Design Research 

(ADR) som huvudsaklig forskningsmetod, utvecklas ett grundläggande tillägg till en befintlig 

AR applikation i nära samarbete med företaget Neava. Applikationstillägget möjliggör manuell 

justering av det virtuella ljusets riktning, intensitet och färgtemperatur. Applikationstillägget 

testas sedan av befintliga användare under observation, därefter besvarar användaren en enkät 

grundad i testet, där jämförelse mellan befintlig applikation och applikationstillägg är temat. 

Insamlade observations- och enkätdata sätts i centrum för analys med avsikt att förklara 

relevanta fenomen och mönster, kopplade till upplevd realism. Studien finner att det utvecklade 

applikationstillägget i 90% av fallen genererar en ökad upplevd realism. Vidare finner studien 

att den virtuella ljusparameter som bidragit mest till ökad realism är ljusriktning, efterföljt av 

ljusintensitet och den minst bidragande visar sig vara färgtemperatur. De slutsatser som dras i 

studien formuleras och presenteras avslutningsvis i form av en oberoende lista designprinciper.  
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1 Introduktion  
I detta inledande avsnitt ges en introduktion till studiens domänområde och bakgrund. 

Därefter följer en redogörelse för studiens problemformulering och syfte , tillsammans 

med de forskningsfrågor studien bygger på. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse 

kring studiens avgränsningar samt en disposition över rapportens struktur. 

1.1 Bakgrund 
Augmented Reality (AR) kan definieras som en teknik vars ändamål är att förstärka den 

upplevda verkligheten genom att komplettera den med datorgenererat, virtuellt innehåll. Detta 

för att skapa ett tillstånd där information vars tillgänglighet normalt ligger bortom människans 

iakttagelseförmåga kan visualiseras genom kompletterande, virtuella medel. Optimalt 

presenteras de virtuella föremålen för användaren på ett sådant sätt att de förefaller samexistera 

med föremålen i den verkliga världen (van Krevelen & Poelman, 2010; & Azuma, 1997).  

AR och de hårdvaror som realiserar denna teknik, såsom bland annat: Smartphones, Head-

Mounted Displays (HMD’s) och Head-up Displays (HUD’s) har under de senaste åren 

utvecklats flitigt och sysselsatt flera ledande teknikjättar som bland annat Microsoft, Google 

och Sony. Innovativa hårdvarulösningar som exempelvis Microsoft Hololens eller moderna 

Smartphones i kombination med omfattande software development kits (SDK’s) som 

exempelvis Vuforia, har lett till att tillgängligheten, prestandan och tillämpningsområdena för 

AR ökat anmärkningsvärt (Sicaru, Ciocianu, & Boiangiu, 2017). I takt med detta har även det 

globala intresset för AR ökat betydligt. I en undersökning som genomfördes av International 

Data Corporation (IDC) i november år 2017 förutspåddes det globala spenderandet inom AR- 

och Virtual Reality (VR) att år 2018 uppnå 17.8 miljarder USD, en ökning motsvarande 95% 

gentemot det förväntade spenderandet för år 2017 vilket förutspåddes uppgå till 9.1 miljarder 

USD (International Data Corporation, 2017). 

Inom flera av branscherna som undersöker tillämpningsområden för AR ställs höga krav på 

realism och visuell kvalitet av det virtuella innehållet. En kritisk aspekt att beakta för att uppnå 

detta är den virtuella ljussättningen (Koc & Balcisoy, 2013). Det virtuella ljuset måste stämma 

väl överens med de verkliga ljusförhållandena för att i största möjliga utsträckning uppnå en 

sömlös integration mellan den virtuella världen och den verkliga (Balci & Güdükbay, 2016; & 

Liu, Qin, Xu, Nakamae & Peng, 2009). De virtuella objekten är dessutom beroende av en 

naturlig och trovärdig skuggsättning för att framstå som realistiska och integrerade med 

verkligheten. Detta innebär att riktningen och intensiteten av ljuset utgör centrala 

ljusparametrar att beakta för att leverera realistisk AR (Liu, Gevers, & Li, 2015). Vilken typ av 

ljusförhållanden som behöver hanteras varierar beroende på den verkliga ljusmiljön och 



2 
 

illumineringen i den aktuella scenen. Ljusmiljö delas vanligtvis upp i två kategorier 

inomhusmiljö och utomhusmiljö. Varvid den senare anses vara den svårare att hantera då den 

generellt innehåller fler ljusparametrar än vad inomhusmiljön gör (Kolivand & Sunar, 2014; & 

Liu, Qin, Xing & Peng, 2010). Ett flertal tekniker och metoder har genom åren tagits fram för 

att möjliggöra automatisk applicering av den virtuella ljussättningen och illumineringen av 

virtuella objekt, baserat på ett varierande antal bestämmande parametrar, ofta uppmätta ifrån 

den verkliga ljusmiljön (Kamboj, Liu, & Gupta, 2013). Koc & Balcisoy (2013), Kolivand & 

Sunar (2014) och Balci & Güdükbay (2016) utgör tre, konkreta exempel på sådana 

metodframtagningar.  

1.2 Problemformulering 

Det råder en tydlig konsensus kring den virtuella ljussättningens bidragande till realistisk, 

trovärdig och högkvalitativ AR inom den befintliga forskningen och många metoder för att 

estimera detta har - vilket Kamboj et al. (2013), tidigare redogjort - tagits fram genom åren. 

Gemensamt för majoriteten av dessa är att ljussättningen automatiskt estimeras och appliceras 

i AR-scenen, vilket även tidigare nämnda metodframtagningar visat prov på. Vad som däremot 

ofta tycks utelämnas eller förbises i den befintliga forskningen är tillämpningsområdena för 

manuell hantering av den virtuella ljussättningen och begränsningarna för fullkomligt 

automatisk hantering.  

Fullkomligt automatisk hantering av den virtuella ljussättningen medför vissa begränsningar 

och det finns scenarion där dessa metoder inte är tillräckliga för att leverera högt upplevd 

realism och hög kvalitet. Även helt manuell hantering av virtuell ljussättning har sina 

begränsningar och nackdelar, främst i att det innebär ett mer omfattande arbete för användaren 

och kan medföra ökad komplexitet i användandet (Liu & Granier, 2012).  

Denna studie grundas i två hypotetiska begränsningar kopplade till fullkomligt automatiskt, 

virtuell ljussättning: (1) Ljussättningens begränsning till nuet och rådande ljusförhållanden i 

verkligheten. Den automatiska ljussättningen estimeras vanligtvis baserat på uppmätta 

ljusparametrar i den verkliga scenen, Kolivand & Sunar (2014) nämner ljusets intensitet, 

riktning och färgtemperatur som tre utav dessa parametrar. Möjligheten att exempelvis 

undersöka hur ljusförhållandena skulle te sig under andra förutsättningar eller tidpunkter är 

begränsad av den anledning att de virtuella ljusparametrarna vanligtvis inte är justerbara. (2) 

En fullkomligt automatisk, virtuell ljussättning genererar en påtvingad tolkning av vad som 

anses realistiskt, trovärdigt eller högkvalitativt, vilka är aspekter som bör avgöras av 

slutanvändaren för en specifik situation. I majoriteten av den granskade, befintliga forskningen 

bestäms den virtuella ljussättningen genom olika algoritmer där en uppmätt, verklig 
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ljusparameters värde översätts till ett värde på en virtuell ljusparameter. Bland annat Kolivand 

& Sunar (2014), Koc & Balcisoy, (2013) och även de tekniker som omnämns i Kamboj et al. 

(2013) visar exempel på detta. Det är tvivelaktigt att varje enskild användare skulle tolka och 

översätta dessa värden på samma sätt och av den anledningen torde varje enskild användare 

tillåtas påverka denna tolkning efter situation, tycke och behov. Detta för att kunna uppnå de 

individuella kraven på realism, trovärdighet och kvalitet i varje enskilt användningsfall.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att identifiera och formulera designprinciper som blir viktiga att 

beakta för att möjliggöra ökad upplevd realism i AR applikationer. Ett kompletterande 

applikationstillägg till en redan befintlig AR-applikation utvecklas för att testa initiala 

designprinciper men även för att identifiera ytterligare, nya designprinciper. Applikationen i 

fråga hanterar virtuell byggnadsvisualisering i verklig utomhusmiljö och används främst för att 

ta fram beslutsunderlag vid planering av framtida byggnationer. Applikationen har en 

automatisk estimering av den virtuella ljussättningen men saknar manuellt justerbara 

parametrar. I kontrast till de fullkomligt, automatiska estimeringsmetoderna och med hänsyn 

till nämnda hypotetiska begränsningar samt befintlig forskning, avser detta tillägg möjliggöra 

en semi-automatisk hantering av de virtuella ljusparametrarna. Tillägget ska utgöras av en 

hybridlösning där en grundläggande ljussättning automatiskt estimeras för scenen men där 

möjlighet för användare finns att utföra ytterligare justeringar av särskilda ljusparametrar för 

att kunna uppnå de individuella kraven på realism och kvalitet.  

Applikationstillägget utvärderas sedan av applikationens användare för att utröna huruvida den 

semi-automatiska hanteringen av den virtuella ljussättningen varit värdeskapande eller ej. 

Även eventuella, nya tillämpningsområden som möjliggörs genom detta tillägg kommer att 

undersökas och kortfattat presenteras i avseende att ytterligare betona värdet av 

applikationstilläggets semi-automatiska karaktär. Genom framtagningen av detta 

applikationstillägg och efterföljande utvärdering avser studien även söka svaret på följande 

forskningsfrågor:  

• Hur kan mervärde och ökad upplevd realism skapas i Augmented Reality 

applikationer genom att låta användare manuellt hantera virtuella 

ljusparametrar? 

• Vilka ljusparametrar är de mest värdeskapande i att uppnå trovärdighet och 

ökad upplevd realism? 
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1.4 Avgränsningar 

Teoretiskt sett omsluter definitionen AR förstärkande aspekter som gäller för- och kan 

appliceras på samtliga mänskliga sinnen. För ändamålet med denna studie avser definitionen 

förstärkt verklighet genom visuella medel och förhåller sig därför enbart till förstärkande, 

virtuella element som uppfattas okulärt.  

Studien avgränsas till att enbart undersöka virtuell ljussättning i utomhusmiljö där solen kan 

ses som ensam verklig ljuskälla. Ytterligare avgränsningar görs i det hårdvarurelaterade 

området och fokus läggs enbart på AR genom smartphones och surfplattor. 

Utvecklingsarbetet avgränsas med hänsyn till den befintliga AR-Applikationen och därför 

riktas applikationstillägget endast mot Apple plattformen, och operativsystemet iOS11 

tillsammans med Apples SDK för AR, ARKit. 

1.5 Disposition 
Resterande delar av rapporten är strukturerade på följande vis. Härnäst presenteras studiens 

teoretiska referensram och den befintliga forskning som utgjort studiens fundament. Teorier 

kopplade till AR och virtuell ljussättning redogörs för tillsammans med fördjupade 

redogörelser för utvalda ljusparametrar. I kapitel 3 presenteras studiens tillvägagångssätt ifrån 

utveckling av applikationstillägg, till forskningsmetodologin Action Design Research (ADR) 

samt flermetodisk datainsamling och urval. Kapitlet avslutas med metoddiskussion där valt 

tillvägagångssätt diskuteras och reflekteras. Kapitel 4 sammanställer och presenterar insamlade 

data och redogör för det utvecklade applikationstilläggets utformning, funktionalitet och 

design. I Kapitel 5 presenteras och diskuteras analys av insamlade data, där identifierade 

samband och övriga upptäckter belyses och begrundas. I det avslutande kapitlet presenteras de 

slutsatser som dragits av studien, tillsammans med en komplett lista över de identifierade 

designprinciper som ansetts som viktiga att beakta för att generera ökad upplevt realism i AR 

applikationer. Kapitlet avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som legat till grund för studien och framtagandet 

av såväl applikationstillägget som designprinciper. Avsnittet utgör den teoretiska 

referensram på vilken studien är uppbyggd. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

Augmented Reality i stort och relaterad hård- och mjukvara belyses. Sedan behandlas 

teorier kopplade t ill naturligt och virtuellt ljus.   

2.1 Augmented reality 
AR är ett begrepp som hänvisar till en teknik vars syfte är att förstärka den upplevda 

verkligheten med hjälp av virtuell information och möjliggörs genom olika hårdvaror som 

bland annat smartphones och smartglasses (Sicaru et al., 2017).  AR kan definieras i relation 

till den nära besläktade tekniken Virtual Reality (VR). I en VR-miljö avskärmas användaren 

fullkomligt ifrån den visuella verkligheten och omsluts istället av en virtuell miljö. Under en 

VR-upplevelse kan användaren vara säker på att det som skådas är virtuellt. I kontrast till VR 

söker AR erbjuda en kombination av den virtuella miljön och den verkliga. AR-tekniken drar 

därför nytta utav den fysiska, verkliga miljön och förstärker den genom att överlappa den med 

virtuell information (Azsuma, 1997; & Sicaru et al., 2017). I de optimala fallen ska 

integrationen mellan det virtuella och det verkliga vara så pass sömlös att användaren inte kan 

säkerställa huruvida ett objekt är ett fysiskt eller ett virtuellt sådant (Koc & Balcisoy, 2013). 

AR och VR kan sättas in i ett kontinuum mellan verklighet och virtualitet, Figur 2.1 skildrar 

detta kontinuum och kan beskrivas enligt följande: Till vänster i kontinuumet placeras den 

fysiska verkligheten, en miljö helt utan virtuell information. På kontinuumets motsatta ände 

finns den så kallade virtualiteten, en fullständigt virtuell miljö, fullkomligt avskärmad ifrån 

verkligheten. Det är inom denna ändes domän som VR hör hemma. Området mellan dessa 

ändar omnämns som Mixed Reality (MR) och det är inom domänen för detta område som AR 

har sin plats i kontinuumet. Även Augmented Virtuality (AV) är en del av MR domänen men 

är i själva verket en fullkomligt virtuell företeelse när det kommer till visuell miljö. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan VR och AV är att den senare är av mer uppslukande karaktär 

och tillåter en ökad interaktion med den virtuella världen, exempelvis genom fysiska gester. 

Den visuella miljön i sig är fortfarande fullständigt virtuell (Milgram, Takemura, Utsumi, & 

Kishino, 1995). 
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Figur 2.1 – Verklighet/Virtualitet Kontinuumet (Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995. s. 283). 

2.1.1 Hårdvara 
Det finns flera vitala komponenter som de olika hårdvarorna behöver för att hantera AR. En 

displayenhet krävs för att hantera presentationen av den virtuella informationen och ibland 

även informationen kopplad till den verkliga miljön. Ett varierande antal sensorer som kan 

användas för att hantera positionering och orientering av den virtuella informationen. 

Processorer och inputenheter för att hantera de applikationsspecifika interaktionsfunktionerna 

och bearbetningen av den virtuella informationen (Sicaru et al., 2017). 

Dessa hårdvaror kan kategoriseras baserat på den aktuella displayenhetens karaktär (Milgram 

et al., 1995).  Generellt kan de delas upp i See-through displays och Closed-view displays. Den 

förstnämnda karakteriseras av den genomskinliga skärmen vilken kan presentera virtuell 

information för användaren utan att fullständigt skymma dennes sikt av den fysiska verkliga 

miljön. Microsoft Hololens och Google Glass utgör två exempel på hårdvaror som använder 

sig utav denna displayteknik. Genom Closed-view displays har användaren däremot ingen 

möjlighet att direkt skåda den fysiska miljön med sina egna ögon. Detta för att displayen inte 

är genomskinlig. Istället förlitar sig denna displayteknik på att genom en eller flera kameror 

återge den verkliga miljön genom ett videoflöde. Användaren ges intrycket att denne ser den 

fysiska världen men i själva verket är det ett videoflöde projicerat på en skärm som utan någon 

strömtillförsel varit helt svart. Ett exempel på hårdvaror som använder denna typ av 

displayteknik för AR är smartphones och surfplattor. Utöver displaytekniken är dagens 

moderna smartphones och surfplattor oftast också utrustade med de resterande 

hårdvarukomponenterna som krävs för AR (Sicaru et al., 2017). 

2.1.2 Mobile Augmented Reality 

Smartphones och andra mobila enheter som exempelvis surfplattor och smartglasses har under 

de senare åren kommit att spela en viktig roll för utvecklingen av AR-området. I jämförelse 

med tidigare hårdvaror där både tillgängligheten varit låg och kostnaderna för höga för att 

kunna nå ut på konsumentnivå, är dessa mobila enheter en avsevärt tillgängligare och billigare 

lösning för AR (Schmalstieg, Langholtz, & Billinghurst, 2008).   
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Mobile Augmented Reality (MAR) är ett område inom AR där mobilitet och tillgänglighet är 

grundfilosofin. Till skillnad ifrån det mer generella huvudområdet AR, är området för MAR 

mer reserverat och hårdvarumässigt modernare, då fokus enbart ligger på att leverera AR 

genom mobila enheter som exempelvis smartphones (Sudarshan, 2018). Att inte begränsa 

användaren till specifika platser och dessutom kunna leverera AR till hårdvara som sannolikt 

redan är bekant för användaren och tillgänglig i stor utsträckning, har lett till att smartphones 

blivit den dominanta plattformen inom MAR (Chatzopoulos, Bermejo, Huang, & Hui, 2017).  

2.1.3 Software Development Kits 
Att utveckla AR applikationer ifrån grunden är ett resurskrävande arbete och en bred 

kompetensbas behövs för att hantera de olika grundläggande komponenter som utgör systemet. 

Flera olika software development kits (SDK’s) och ramverk har dock tagits fram för att mätta 

detta kompetensgap (Chatzopoulos et al., 2017). Genom dessa olika SDK’s och ramverk 

hanteras de fundamentala komponenterna och funktionerna automatiskt vilket låter utvecklare 

fokusera mer på applikationsspecifika aspekter och detaljer. Detta underlättar utvecklingen av 

robust och pålitlig AR, och sänker generellt kunskapskraven för att utveckla denna typ av 

applikationer (Amin & Govilkar, 2015). 

Apples ARKit är ett exempel på en SDK som stödjer många utav de vitala komponenter som 

krävs för att utveckla AR- och MAR-applikationer. Den är kompatibel med en selektion av 

Apples egna mobila enheter och kräver att enheten har operativsystemet iOS11 eller senare 

installerat. ARKit erbjuder bland annat stöd för detektering av fysiska markytor vilket gör det 

möjligt att positionera virtuella objekt i relation till den verkliga marken. Den erbjuder även en 

så kallad tracking-teknik, vilket är en algoritm som hanterar hur de virtuella objekten ska 

positioneras och orienteras i relation till verkligheten. Detta genom att använda den mobila 

enhetens olika sensorer i kombination med information ifrån enhetens kameraflöde. ARKit har 

också stöd för att automatiskt estimera ljusförhållanden i den rådande scenen som bland annat 

ljusets intensitet och färgtemperatur utifrån uppmätta värden ur enhetens kameraflöde. Dessa 

ljusförhållanden kan sedan användas för att automatiskt applicera virtuell ljussättning på de 

virtuella objekten (Apple Developer, 2017).  

2.2 Virtuell ljussättning 
Illuminering är benämningen på vad som kan kallas för den generella ljussättningen i en scen 

eller av ett objekt och består utav ett flertal ljusparametrar som alla kommer ifrån en eller flera 

ljuskällor. I en utomhusmiljö är den primära ljuskällan oftast solen vilket anses vara en 

komplicerad ljuskälla, främst för att den förflyttar sig med tiden och för att ljusets karaktär kan 

förändras beroende på ett flertal faktorer i den fysiska miljön, särskilt meteorologiska sådana. 
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Ett exempel på detta är att illumineringen kan vara låg när det är molnigt på himlen eftersom 

detta då dämpar ljusintensiteten ifrån solen (Kolivand & Sunar, 2014; & Liu et al., 2009). 

Virtuella objekt utsätts inte naturligt för någon illuminering eller skuggning vilket verkliga 

objekt gör och detta behöver därför bearbetas för att uppnå en enhetlig ljusmiljö i en AR-scen. 

Virtuell ljussättning och skuggor utgör en kritisk aspekt att beakta för att öka realismen av 

virtuella objekt i AR applikationer och således är det också en viktig komponent i att leverera 

trovärdig AR (Koc & Balcisoy, 2013).  

Det är viktigt att den virtuella ljussättningen stämmer väl överens med ljusförhållandena i den 

verkliga scenen för att skapa en sömlös integration mellan verklighet och virtualitet. Virtuella 

objekt som inte illumineras i enlighet med de verkliga ljusförhållandena tenderar att uppfattas 

som malplacerade och orealistiska (Kamboj et al., 2013; & Koc & Balcisoy, 2013).  

2.2.1 Ljusparametrar 
Det naturliga, verkliga ljuset kan delas upp i flera olika ljusparametrar och alla påverkar de 

objekten inom dess miljö på något sätt.  Illumineringen är den generella ljusnivån i scenen och 

kan också beskrivas som det sammanlagda ljuset vilket består utav ett flertal ljusparametrar. 

Bland annat ljusriktning, ljusintensitet och färgtemperatur (Kolivand et al., 2015; & Liu et al., 

2015; & Brooker, 2003). 

Ljusriktningen hänvisar till riktningen av ljuset så som det flödar ifrån ljuskällan och är 

upphovet till hur skuggor geometriskt föreställs och beter sig. Med solen som ljuskälla beskrivs 

ljusriktningen vanligtvis i två led i form av altitud och azimuth vinklar, vilka uttrycks i grader. 

Där altitud beskriver hur högt eller lågt solen står på himlen ifrån horisont till zenith och 

azimuth beskriver solens horisontella position, oftast räknat ifrån norr och österut (Liu et al., 

2015; & Balci & Güdükbay, 2016). Figur 2.2.1a illustrerar detta nedan.  

 

Figur 2.2.1a – Azimuth, Altitud och Zenith. Hämtad från: https://www.timeanddate.com/astronomy/horizontal-coordinate-
system.html (2018-04-18). 

https://www.timeanddate.com/astronomy/horizontal-coordinate-system.html
https://www.timeanddate.com/astronomy/horizontal-coordinate-system.html
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Färgtemperaturen är ett mått på ljusets färg och uttrycks vanligtvis i grader kelvin (°K). Måttet 

i kelvin kan vara visuellt intetsägande och när det handlar om artificiellt, datorgenererat ljus 

styrs den synliga färgen på ljuset istället utav den så kallade färgbalansen. Färgbalansen kan - 

när det talas om färgtemperatur – förklaras genom ett färgspektrum i likhet till det som visas i 

Figur 2.2.1b nedan (Brooker, 2003). 

 

 

Figur 2.2.1b – Färgbalansspektrum ifrån Rött till Blått(Violet) (Brooker, 2003). 

Det är inom detta spektrum som färgtemperaturvärdet i kelvin kan tolkas och översättas till en 

specifik färg. Låg färgtemperatur innebär rött ljus och högre färgtemperaturer går mot blått i 

spektrumet (Brooker, 2003). Enligt standarden ISO 11664-2:2007 – Colorimetry, motsvarar en 

färgtemperatur på 6500°K ett vitt ljus och utgör således ett område i färgspektrumets mitt.  

Brooker, (2003) presenterar även en tabell där exempelvärden på färgtemperatur förklaras med 

hjälp utav vardagliga ljusförhållanden. Lågan ifrån ett värmeljus avger exempelvis ett ljus med 

en färgtemperatur motsvarande 1900°K vilket innebär en färg i den röda delen av spektrumet. 

Ett annat exempel är sommarsol på blå himmel vilket har en genomsnittlig färgtemperatur på 

6500°K vilket då innebär ett vitt ljus. 

Ljusintensiteten är styrkan på ljuset hos en ljuskälla och är som starkast vid ljuskällans mitt 

men avtar ju längre bort ljuset färdats. Ljusintensiteten beskrivs som den ljusparameter som 

har störst visuell inverkan på den generella illumineringen i en viss miljö eller scen (Brooker, 

2003).  

2.2.2 Virtuell ljushantering i Unity3D 
Spelmotorn Unity3D innehar ett flertal fördefinierade, virtuella ljuskällor av varierande slag 

och karaktär. Direktionsljuset utgör en utav dessa och är en ljuskälla som lämpar sig särskilt 

väl vid tillfällen där effekten av solljus försöker återskapas. Direktionsljuset skiljer sig ifrån 

övriga ljuskällor i Unity3D på så vis att dess intensitet är konstant i hela den virtuella scenen. 

Det är varken som starkast vid ljuskällans mitt och avtar inte heller i intensitet ju längre det 
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färdas ifrån den. Direktionsljuset skiner således på alla virtuella objekt i en scen, såvida de inte 

skyms utav andra omkringliggande objekt (Unity Technologies, 2017).  

Direktionsljuset kan manipuleras genom ett stort antal justerbara parametrar, bland dessa finns 

ljusets intensitet, färgtemperatur och riktning. Ljuskällans intensitet hanteras med numeriska 

värden mellan 0 och 8, där 0 är obefintlig intensitet och 8 är mycket stark intensitet. 

Ljusriktningen hanteras genom att ställa direktionsljusets rotation vilken kan justeras i tre 

dimensioner där vardera axels rotation ges ett värde mellan 0 och 360 grader. Direktionsljusets 

färgtemperatur hanteras utifrån ett angivet värde i kelvin mellan 1000K och 40000K. Detta 

värde tolkas sedan genom en funktion där det översätts till en specifik färg i ett färgspektrum 

som kan liknas vid det som presenterats i Figur 2.2.1b ovan (Unity Technologies, 2017). 
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3 Metod 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för forskningsarbetets tillvägagångssätt och 

metodappliceringar. Först belyses forskningsmetodologin Action Design Research. 

Därefter förklaras metoder för datainsamling och användartester.  Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion där identifierade brister och fallgropar i valt tillvägagångssätt 

belyses och diskuteras.  

3.1 Forskningsansats 
Studien har syftat till att utröna huruvida mervärde och ökad upplevd realism kan skapas i AR 

applikationer genom att erbjuda ökad användarinteraktion med den virtuella ljussättningen. 

Förutom detta har studien även avsett att fastställa vilka specifika ljusparametrar som av 

användaren bedömts som de mest värdeskapande i att uppnå nämnda ändamål. I strävan att 

uppnå detta har en delvis kvalitativ, delvis kvantitativ metodstruktur med ett abduktivt 

angreppssätt valts att tillämpas. 

3.2 Litteraturgranskning 
Under framtagandet av studiens bakgrund och teoretiska referensram har en 

litteraturgranskning genomförts. Studiens bakgrund upprättades med avseende att introducera 

AR som område, redogöra för områdets teknologiska utveckling samt kortfattat belysa vikten 

av trovärdighet och realism i AR och även det virtuella ljusets roll i att uppnå detta. Avsnittets 

innehåll har således drivit litteraturgranskningens fokus till att söka efter information relaterat 

till dessa områden. Vetenskaplig litteratur har utgjort det huvudsakliga materialet för 

granskning och litteratursökningen har främst skett med hjälp av databaserna Scopus, Google 

Scholar, Web of Science och Libris.  

För att redogöra för AR som område och dess teknologiska utveckling har det varit väsentligt 

att rikta sökningarna mot tidigare genomförda litteraturgranskningar och undersökningar av 

området i stort. Detta för att det dels ligger bortom studiens syfte att genomföra en renodlad 

litteraturstudie på detaljnivå men även för att områdets definition och övergripande beskrivning 

inte skiljer sig nämnvärt bland de befintliga forskningsbidragen, utan ofta återges på liknande 

sätt. För att söka efter vetenskaplig litteratur av denna karaktär har ovan nämnda databaser och 

sökningar av följande struktur varit betydande: Augmented Reality och Mixed Reality har 

utgjort de primära sökparametrarna och kombinerats med ord som Survey, Review, Literature 

Review, Study, och Advancements. Träffarna har främst sållats efter aktualitet men även efter 

antal citationer.   

I upprättandet av studiens teoretiska referensram har litteraturgranskningens fokus och 

sökområde riktats för att gå mer i linje med studiens syfte och frågeställning. Virtuell 

ljussättning utgör en betydande del av studien och därför har sökningar – huvudsakligen genom 
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tidigare nämnda databaser – utförts inom området enligt följande sökstruktur: Virtual Lighting, 

Virtual Illumination och Virtual Sunlight har utgjort de grundläggande sökparametrarna och 

sedan även kombinerats med sökorden Augmented Reality, Virtual Light Sources, Virtual 

Shadows, Realism, Outdoor Light, Estimation och Calculation. Träffarna har till stor del sållats 

efter aktualitet och årtal, eftersom området genomgår ständig utveckling har det varit väsentligt 

att förhålla sig till forskning av nyare slag.  

Litteraturgranskningen har även fokuserats mot att söka teorier kopplade till 

användarupplevelse och användaruppfattning. För att hitta litteratur kopplade till dessa 

områden genomfördes sökningar i tidigare nämnda databaser med hjälp av sökord som: User-

Perceived Quality, Visual Perception, Usability Sökorden kombinerades även med nyckelord 

som Augmented Reality och Mixed Reality för att ytterligare smalna av sökresultatet.  

3.3 Action Design Research 
Action Design Research (ADR) har utgjort den grundläggande strategin vid identifiering och 

formulering av det organisatoriska problemområdet samt varit drivande vid utformningen och 

framtagandet av applikationstillägget som en föreslagen lösning till detta.  

ADR är en forskningsmetodologi som kombinerar de typiska designaspekterna från Design 

Research med de organisationscentrerade fokuset från Action Research. Detta med ändamålet 

att möjliggöra skapandet av IT-artefakter som utgör en del i en organisatorisk helhet. 

Grundfilosofin är att den designade artefakten bör ses som en del utav den organisation till 

vilken den tagits fram, snarare än en fristående entitet som i grund och botten saknar koppling 

till organisationen. Detta innebär att utvecklingen av IT-artefakter måste ske i nära samarbete 

med de organisatoriska organ inom vilka de ämnar användas och att de genom utvecklingen 

sammanvävs med den organisatoriska kontexten (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi & Lindgren, 

2011). 

Utvecklingen av det semi-automatiska applikationstillägget har genomförts iterativt i ett nära 

samarbete med företaget Neava, utifrån de fyra faserna och de aktiviteter som utgör ADR vilka 

beskrivs av Sein et al. (2011) och fritt kan översättas till: (1) Problemformulering. (2) 

Byggande, ingripande och utvärdering. (3) Reflektion och lärande. (4) Formalisering av 

lärande. Figur 3.1 nedan skildrar ADR metodens olika faser och dess relation till varandra. 
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Figur 3.1 - Action Design Research - Faser och metodsteg. (Sein et al., 2011. s. 41) 

(1) Problemformulering:  

Genom att organisera fokusgrupper, applikationsdemonstrationer och intervjuer med 

nyckelpersoner inom företaget Neava har den befintliga AR-Applikationen och dess 

omkringliggande verksamhetsprocesser granskats. Det har visats att det föreligger 

önskemål om ökad realism i applikationen hos befintliga användare och även möjlighet 

för användare att på egen hand göra nödvändiga justeringar i den virtuella 

ljussättningen. Den teoretiska referensramen som upprättats för denna studie stärker 

tesen om att det kan finnas ett värde i en delvis manuell hantering av utvalda 

ljusparametrar för att möjliggöra ökad realism. Samtidigt låg denna lösning i linje med 

ett av de identifierade organisationsproblemen, där mycket tid och resurser tidigare 

lagts på att justera det virtuella ljuset efter kundens önskemål. Detta var en ineffektiv 

process som ställde krav på kontinuerlig kontakt mellan kund och företag och innebar 

många, tidskrävande leveranser som ofta behövt kompletteras med minimala 

förändringar i den virtuella ljussättningen. De intressegrupper som identifierades var 

applikationens användare och utvecklare, vilka båda kommit att företrädas i ADR 

teamet men även nyckelpersoner inom Neavas ledning involverades.  
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(2) Byggande, Ingripande och Utvärdering: 

Utifrån det som kunnat utrönas under problemformuleringsfasen lades ett förslag på en 

lösning som både låg i linje med det organisatoriska problemområdet kopplat till AR-

applikationen och studiens teoretiska referensram fram för Neava. Det semi-

automatiska applikationstillägget. Utvecklingsarbetet inleddes under denna fas och 

genomfördes genom att iterera mellan fasens tre nyckelmoment, Byggande, Ingripande 

och Utvärdering. 

Varje byggt inkrement av applikationstillägget testades och utvärderades av 

representanter för de identifierade intressegrupperna under varierande former av 

testsessioner, möten och diskussioner. Detta för att styra riktningen av nästkommande 

iteration och samtidigt ingjuta så stor del av organisationen som möjligt i artefaktens 

karaktär och utformning. Utvecklingsarbetet har således styrts av intressegruppernas 

kunskap, krav och önskemål men samtidigt tvingats förhålla sig till den information 

som utgör den teoretiska referensramen och organisationens helhet.  

Tre iterationer utfördes innan Neava fastställde att applikationstillägget uppfyllt de krav 

och önskemål som formulerades under föregående fas. Under den tredje och avslutande 

iterationens utvärderingsmoment genomfördes ett användartest av applikationstillägget 

där en större del av intressegrupperna deltog. Användartestet genomfördes under 

ostrukturerad observation i en ansats att identifiera oförutsedda aspekter som kunnat 

påverka testresultatet. Efter slutfört användartest tilldelades testaren en enkät där frågor 

kopplade till användartestet besvarades för att samla in den nödvändiga data som krävts 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Denna data blev sedan föremål för statistisk 

analys samt utgjorde grundunderlaget för formulering och framställning av ytterligare 

designprinciper. Data ifrån tidigare utvärderingsmoment och observationer 

sammanställdes för att framställa studiens empiri. Som en avslutande del i framtagandet 

av studiens empiri omformulerades även de designprinciper som identifierats som 

viktiga att beakta för att möjliggöra ökad upplevd realism i AR applikationer.  

 

(3) Reflektion och Lärande: 

Reflektion och lärande fasen löpte parallellt med arbetets andra faser och innefattade 

aktiviteter som utförts kontinuerligt. Målet med dessa aktiviteter och moment har varit 

att etablera och reflektera över de insikter och lärdomar som inhämtats under det gångna 

arbetet. Den kunskap detta genererat har sedan kunnat nyttjas i de efterföljande 

arbetsmomenten. Aktiviteterna har i huvudsak utgjorts av utvärderingssessioner i 

varierande former där intressegruppernas åsikter och tankar kontinuerligt tagits i 

beaktande. I enlighet med arbetets agila karaktär har detta lett till att problem och hinder 
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beträffande arbetets riktning och fokus kunnat åtgärdas på en löpande basis och att de i 

ett tidigt skede kunnat identifieras. Aktiviteter kopplade till det teoretiska arbetet har 

också genomförts som en del i detta arbetsmoment med avseende att säkerställa att 

studien följt det initiala syftet och förhållit sig till den teoretiska referensramen. 

Löpande reflektion av applikationstilläggets utformning, funktionalitet och 

användbarhet samt omformuleringar av designprinciperna har också genomförts under 

denna fas.  

I ett avslutande skede reflekterades det lösningsförslag som tagits fram i form av 

applikationstillägget tillsammans med nyckelpersoner från Neava. Även de 

designprinciper som upprättats blev tillsammans med insamlade data föremål för 

reflektion och lärande.   

 

(4) Formalisering av Lärande: 

I den avslutande fasen lades fokus på att formalisera och kontextualisera den kunskap 

som insamlats under studiens gång. De lärdomar som införskaffats under utvecklandet 

av det semi-automatiska applikationstillägget formaliserades och sammanställdes med 

de resulterande organisationsförändringarna. De organisationsrelaterade 

förändringarna formulerades i form av processdiagram för att betona studiens bidrag 

till Neava. Denna sammanställning formaliserades sedan i form av en färdigställd lista 

av designprinciper. Avsikten med dessa designprinciper har varit att förmedla vilka 

aspekter som är viktiga att beakta vid utvecklandet av användarkontrollerad virtuell 

ljussättning i AR applikationer, där ökad realism eftersträvas. Studiens resultat har 

avslutningsvis artikulerats genom denna rapport tillsammans med analyser, egna 

slutsatser och förslag till fortsatt forskning inom området. 

3.4 Utvecklingsarbete 
Utvecklingen av applikationstillägget har skett iterativt i linje med den valda 

forskningsmetodologin ADR. Valet av vilka funktioner som implementerats och hur det 

grafiska användargränssnittet har utformats har gjorts baserat på studiens teoretiska 

referensram samtidigt som önskemål och direktiv ifrån Neava tagits i beaktande. Det 

utvecklade applikationstilläggets utformning har i första hand följt de designprinciper som 

under arbetets gång identifierats. Eventuella nya designprinciper som uppkommit har 

bearbetats i den efterföljande iterationen för att säkerställa att alla designprinciper som tagits 

fram efterföljs. 
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3.4.1 Applikationstillägg 
Då den befintliga applikationen var utvecklad med hjälp utav spelmotorn Unity3D har även 

det framtagna applikationstillägget utvecklats med stöd av denna motor. Spelmotorn har stöd 

för ett flertal olika virtuella ljuskällor vars fysikaliska egenskaper hanteras automatiskt av 

Unity3D’s inbyggda fysikmotor. Det utvecklade applikationstillägget bygger på att genom det 

framtagna användargränssnittet möjliggöra manipulation av tre utvalda ljusparametrar hos en 

virtuell ljuskälla av typen direktionsljus. Denna virtuella ljuskälla har stöd för de ljusparametrar 

som identifierats som viktiga genom den teoretiska referensramen, det är dessutom den typen 

av ljuskälla som används primärt i den befintliga applikationen. 

För att möjliggöra manipulation utav dessa virtuella ljusparametrar på ett användarvänligt och 

effektivt sätt, diskuterades applikationstilläggets design vid ett flertal tillfällen med 

nyckelpersoner inom Neava och befintliga applikationsanvändare. Designförslaget har tagits 

fram iterativt, där varje inkrement i form av mock-ups presenterats och utvärderats i samarbete 

med Neava. En slutgiltig design där majoriteten av intressenterna varit nöjda resulterade i ett 

gränssnitt bestående utav tre rullhjul, så kallade pickers. Detta gränssnitt och dess funktionalitet 

beskrivs närmare i avsnitt 4.1 Utvecklingsarbete – Applikationstillägg.  

Det praktiska utvecklingsarbetet och den löpande testningen av applikationstillägget har 

genomförts med hjälp av Unity3D men även ARKit har kommit att utgöra en vital del i dess 

funktionalitet. ARKit har använts genom Unity3D för att applicera den automatiskt estimerade 

ljussättningen som en grundläggande ljussättning innan manuell justering påbörjas. Detta för 

att öka användarvänligheten genom att generera en utgångspunkt i det virtuella ljuset som 

medför att användaren inte behöver börja om helt ifrån början. Detta har även syftat till att 

minska det ökade arbetet som medföljer en manuell ljushantering, något som Liu & Granier, 

(2012) menar är en av nackdelarna med denna typ av ljushantering.  

3.4.2 Användartest 
I användartesterna deltog 11 personer, testet utfördes av en testperson åt gången och inleddes 

med att testpersonen fick ta del utav en grundläggande beskrivning av applikationstillägget, 

dess funktioner och de ljusparametrar som används genom användargränssnittet.  

Testpersonen tilldelades en iPad och instruerades att starta upp applikationen och 

applikationstillägget. Ett fysiskt (verkligt) objekt fanns beläget på en plats i testpersonens vy, 

testpersonen ombads att granska det fysiska objektet genom applikationens kameraflöde. 

Därefter placerades en fysisk markör ut i anslutning till tidigare nämnda objekt. Testpersonen 

ombads centrera kameravyn över denna markör och ett virtuellt objekt, liknande det fysiska 

objektet framträdde ovanpå markören. Den fysiska markören togs sedan bort men det virtuella 
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objektet behöll sin position med hjälp av ARKits tracking-algoritm. Testpersonen gavs en stund 

att granska det verkliga och det virtuella objektet och den rådande, automatiska virtuella 

ljussättningen genom kameraflödet. Sedan ombads testpersonen besvara frågorna i enkätens 

första del. (Se Bilaga 1 – Enkät. Del 1 – Automatisk ljussättning). 

När enkätens första del besvarats inleddes den andra fasen i testet. Testpersonen ombads 

återigen rikta kameran mot det verkliga objektet och det intilliggande virtuella objektet. Denna 

gång ombads testpersonen trycka på knappen ”Stop Estimation” för att stoppa den automatiska 

ljusestimeringen. Denna aktion bevarar den aktuella ljussättningen och aktiverar samtidigt det 

utvecklade användargränssnittet som kan ses i figur 4.1. Testpersonen informerades om att de 

från och med detta genomfördes en ostrukturerad observation och loggvärdena för ljusintensitet 

och färgtemperatur innan justering antecknades.  

Testpersonen instruerades nu att använda sig utav de tre rullhjulen för att justera den virtuella 

ljussättningen till den grad att denne upplevt att det virtuella objektet varit så realistiskt och 

högkvalitativt som möjligt, utifrån eventuella begränsningar i användargränssnittet. Ett tips 

gavs om att det verkliga objektet kan användas som referens vid justeringen. Ljusjusteringen 

skulle alltså genomföras till den grad att testpersonen uppfattar sin egen förmåga och/eller 

användargränssnittets begränsningar som otillräckliga att uppnå ett högre/bättre resultat. När 

testpersonen sedan var nöjd med sitt testresultat ombads denne att ta en skärmbild ur den 

aktuella vyn. Loggvärdena för ljusintensitet och färgtemperatur antecknades ännu en gång och 

användaren uppmanades att besvara de resterande frågorna i enkäten.  

3.5 Datainsamling 
Tidigare nämnda litteraturgranskning har genomförts med avsikt att samla in den sekundärdata 

som utgjort större delen av studiens bakgrund och teoretiska referensram. Utifrån dessa data 

tillsammans med den utvecklade artefakten och med studiens problemformulering i beaktande, 

har datainsamlingsmetoderna för den så kallade primärdata strukturerats på följande vis.  

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) kan det i vissa fall vara att föredra en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetodik, förutsatt att det är motiverbart. Då denna 

studie avsett att mäta användares tillfredsställelse och uppfattning av en direkt uppleveld 

situation i form av ett användartest, bedömdes det som viktigt att anamma en delvis kvalitativ 

metodik. Detta för att det kan finnas eventuella situationsspecifika aspekter som kan påverka 

användarens uppfattning samt utförandet - och således även resultatet – av användartesterna. 

Vilka aspekter detta rör sig om kan vara högst individuellt och synnerligen problematiska att 

förutspå eller mäta kvantitativt, valet att bedriva den inledande primärdatainsamlingen genom 

kvalitativ metodik har därför gjorts. Samtidigt fanns det goda skäl till att även bedriva en 
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kvantitativ datainsamling för att dels skapa underlag för att ytterligare validera kvalitativa data 

men också för att studiens forskningsfrågor huvudsakligen kan besvaras med hjälp av 

kvantitativa data. Studiens datainsamling är således av flermetodisk design och uppdelad i två 

delar, en kvalitativ del där en ostrukturerad observation utförts i samband med användartesterna 

av applikationstillägget samt en efterföljande kvantitativ enkätundersökning. 

3.5.1 Urval 
Bryman & Bell (2017) beskriver ett bekvämlighetsurval som ett urval där enheter ur en 

population väljs ut baserat på bekvämlighetsfaktorer som exempelvis geografisk tillgänglighet. 

Utifrån denna bemärkelse kan urvalet för denna studie delvis tolkas som ett 

bekvämlighetsurval, det skulle dock vara felaktigt att påstå att hela urvalet gjorts med 

bekvämlighet i åtanke. Populationen utgörs utav användare av den befintliga applikationen 

och inkluderar således inte enbart individer inom organisationen Neava. Det har av denna 

anledning ansetts som viktigt att även söka försökspersoner som tillhör populationen men som 

står utanför organisationen. Nämligen företagets kunder och tillika applikationsanvändare.  

Även om ett urval som enbart gjorts inom organisationen kunnat anses som representativt för 

populationen, har det bedömts som viktigt att försöka involvera en – i bästa fall – lika stor 

urvalsgrupp bestående utav individer utanför organisationen. Detta har gjorts i en ansats att 

minska skevhet i resultaten men även för att på ett pålitligare sätt representera hela 

populationen. Detta har således medfört att det i vissa fall blivit nödvändigt att bortse ifrån 

bekvämlighet och genomföra ett mer systematiskt urval. Det har emellertid till stor del varit ett 

bekvämlighetsurval inom dessa två populationsgrupper där geografisk tillgänglighet ökat 

chanserna för en individ att delta i studien. 

3.5.2 Ostrukturerad observation av användartest 
Datainsamlingens första fas byggde på användartester av det utvecklade applikationstillägget 

vilka genomfördes under så kallad ostrukturerad observation. Den ostrukturerade 

observationsformen beskrivs utav Bell (2006) som en metod där observatören har en klar bild 

över observationens ändamål men där ovisshet gällande observationens karaktär på detaljnivå 

råder. Till skillnad mot den strukturerade observationsformen där en tydlig och detaljerad 

struktur är utgångspunkten, försöker observatören genom en ostrukturerad observation att 

samla in data på ett synnerligen ostrukturerat och fritt sätt i hopp om att denna data i efterhand 

uppvisar något mönster eller struktur. 

Då användartesterna i detta fall sannolikt kommit att påverkas av varierande miljöförhållanden 

som kan skilja sig mellan varje testtillfälle, har observationen haft som mål att skapa en generell 

uppfattning av rådande miljö och användarens upplevelse av den aktuella situationen. Att 
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förhålla sig till ett ostrukturerat observationssätt möjliggör således ett obehindrat fokus igenom 

observationen, vilket skapar en öppenhet för intryck som annars möjligtvis legat bortom 

riktlinjerna för en strikt strukturerad observation. 

Rollen som observatör i denna studie innefattade av den anledningen arbetet att narrativt 

kartlägga användartestet med hänsyn till rådande miljöaspekter, vilka för det aktuella tillfället 

uppfattats som intressanta. Samtidigt dokumenterades användningsförloppet som en del i 

användartestet. I rollen som observatör valde jag att anta en icke-deltagande position vilket av 

Bryman & Bell (2017) förklaras som ett tämligen passivt förhållningssätt till det som 

observeras. Observatören iakttar händelseförloppet och intressanta aspekter i den observerade 

miljön men avstår ifrån att direkt delta i den.  

3.5.3 Enkätundersökning 
Datainsamlingens andra fas utgjordes av en enkät (se Bilaga 1 – Enkät) vilken upprättats med 

grund i tidigare genomförda användartest. Detta innebar att enkäterna lämpat sig exklusivt för 

personer som tidigare genomfört användartestet då frågorna direkt härrört därifrån. Av den 

anledningen delades dessa också ut på plats efter genomförandet av användartestet där 

användarna uppmanats att svara på enkäten direkt.  

Framtagningen av enkäten genomfördes med avseende att utgöra det primära 

datainsamlingsmomentet och har fungerat som en fortsättningsfas på den tidigare 

ostrukturerade observationen och användartestet. Av denna anledning formulerades frågorna 

på ett sådant vis att de kan tyckas förutsätta kunskaper hos användaren som gemene man 

vanligtvis inte har. Den kunskapsgrund som fordras för att besvara enkäten genereras sannolikt 

under användartestet. I en ansats att verifiera detta påstående och säkerställa att enkätfrågorna 

inte förutsatt kunskaper bortom respondentens egna, har studiens första användartest 

genomförts som ett pilottest. Pilotanvändaren saknade tidigare erfarenhet av 

applikationstillägget men besatt kunskap om den befintliga applikationen. Efter genomfört test 

visade respondenten på god förståelse av enkätfrågornas innebörd och betydelse.  

Bell (2006) belyser flera olika typer av frågor som lämpar sig väl för enkäter, däribland: 

alternativfrågor, kategorifrågor och rangordningsfrågor, vilka är frågetyperna som nyttjats i 

enkäten för denna studie. Valet av frågetyp och formulering har för varje enskild fråga 

begrundats med avseende på hur den specifika frågans svar planerats att analyseras utifrån det 

valda tillvägagångssättet för analys. Dessutom har även frågans kapacitet att generera svar som 

är användbara i arbetet att besvara studiens forskningsfråga också varit högst övervägande vid 

utformningen.  
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Formulering av frågor har arbetats fram successivt, där ett flertal revideringar genomförts med 

avsikt att minska mångtydighet och vaghet. Det har emellertid varit problematiskt att förebygga 

outtalade förutsättningar i frågorna då de alla grundar sig i att respondenten erhållit viss, 

grundläggande kunskap under genomförandet av användartestet. Av denna anledning har 

tidigare nämnda pilottest genomförts men ytterligare åtgärder har vidtagits i form av en 

inledande enkätfråga där användaren uppmanas bekräfta att denne förstått innebörden av 

enkätens begrepp och applikationstilläggets grundläggande funktionalitet.  

3.5.4 Analys och bearbetning av data 
Insamlade enkätdata analyserades främst genom att statistiskt sammanställa enkätsvar och 

jämföra svaren kopplade till användartestets första fas med svaren kopplade till dess andra fas. 

Resultatet från enkätfrågorna studerades var fråga för sig men samband mellan ett flertal frågor 

har också analyserats. Analysens fokus har kretsat kring att identifiera mönster i 

användarbeteende, upplevelse och uppfattning av särskilda aspekter utav applikationstillägget, 

såsom ljusparametrars bidragande till att skapa en högre grad av realism och uppfattning av ett 

specifikt, virtuellt objekt. Även insamlade loggdata har kommit att bli föremål för analys där 

samband mellan värdena för ljusintensitet och färgtemperatur undersökts. Även kopplingar 

mellan dessa loggdata och enkätsvar har analyserats i avseende att identifiera ytterligare 

samband eller stärka och förklara redan funna mönster men också för att försöka förklara 

särskilt avvikande resultat. 

De observationsnarrativ som blivit resultatet av de ostrukturerade observationerna 

sammanställdes genom att sammanfatta samtliga narrativ med fokus att identifiera avvikande 

beteende, tillvägagångssätt och/eller testförutsättningar. Narrativ där avvikelser identifierats 

har granskats tillsammans med enkätsvaren för det aktuella testtillfället i en ansats att 

identifiera ett mönster eller olika samband mellan avvikelse och enkätsvar. Även loggdata har 

analyserats tillsammans med identifierade avvikelser för att granska om en användares 

justering av ljusparametrarna skilt sig ifrån en eventuell majoritet. 

3.6 Metoddiskussion 
Litteraturgranskningen kan kritiseras då området för AR utvecklas fort. Källor som är till åren 

gångna är möjligtvis inte relevanta längre men de bör naturligtvis konsulteras om det är ”det 

senaste” som finns tillgängligt. Det är dock tydligt att forskningen inom området ligger bakom 

den faktiska utvecklingen. En omfattande förändring i forskningsområdet kan förutspås under 

de kommande åren och det är högst sannolikt att tillvägagångssätten kommer att förändras 

avsevärt under en snar framtid.  
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Det finns vissa svårigheter som blir centrala att nämna om studiens datainsamling i form av 

observation. Det är ofta vanligt att en observation genomförs under ett längre tidsspann, enligt 

Bell (2006) kan det röra sig om flera månader och ibland även åratal. Då testtillfällena varat i 

snitt mellan 30-40 minuter kan det argumenteras för att det nödvändiga observationsunderlaget 

kan anses vara tunt och det skulle möjligtvis även gå att hävda att mycket vital information gått 

om intet på grund av observationens korta tidsram. Detta måste dock avfärdas, även om det 

kan ligga viss tyngd i påståendet. Studiens observationsområde existerar enbart under 

användartestet och kan därför inte observeras under en längre tid, att observera användaren 

under en längre period före genomförandet av användartestet kan möjligtvis medföra ökad 

validitet och reliabilitet av observationsresultatet men det ligger dessvärre bortom studiens 

ramar. 

Genom observationer kan det även finnas en överhängande risk för skevhet, så kallat bias vilket 

är mycket viktigt att beakta. Som utvecklare av applikationstillägget och studiens upphovsman 

är det lätt att luta sig mer åt data som talar i favör för mina egna åsikter och artefakter.  

Beträffande skevhet bör även användartestet av applikationstillägget bemötas med viss 

kriticism. Användartestet står inför åtminstone två riskfaktorer för skevhet. Dels genomförs 

användartestet under ostrukturerad observation, något som varje testperson informerats om 

innan testet inletts. Det föreligger här en risk för att observatören själv blir föremål för 

observation, ifrån subjektets sida. Med detta menas att jag som observatör med min blotta 

närvaro kan påverka hur en testperson väljer att genomföra vissa moment under användartestet. 

Testpersonen kan till exempel genom att omedvetet eller medvetet observera mig uppfatta att 

något denne gjort har fått en oväntad respons ifrån mig och välja att inte fullfölja aktionen som 

orsakat denna respons. Detta får då naturligtvis påföljder i studiens resultat. 

Den andra identifierade riskfaktorn finns i användartestets andra fas. Testpersonen ombeds här 

att skapa något, närmare bestämt en virtuell ljussättning där de själva uppfattar högsta möjliga 

grad av realism. Testpersonen engagerar sig i uppgiften och anstränger sig i arbetet att uppnå 

det uppsatta målet. När testpersonen sedan ska besvara frågor kopplade till detta arbete i 

enkäten, finns en stor risk för att självbelåtenhet och den upplevda mödan i arbetet påverkar 

dennes svar. Det är sannolikt att testpersonen ställer sig i favör till sin egen skapelse och känner 

att arbetet som genomförts lett till en förbättring och i viss mån vägrar inse om det möjligtvis 

varit förgäves. 

Även urvalet bör beaktas med viss kriticism. Ett bekvämlighetsurval är kritiserbart för en studie 

där ett generaliserbart svar eftersöks men det har varit ett högst nödvändigt urval att göra 

baserat på studiens tidsram och resurser. Något som också borde belysas beträffande urvalet är 
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den begränsade populationen, befintliga användare. Individerna inom denna population är 

bekanta med AR och har åtminstone vid ett tidigare tillfälle använt den befintliga 

applikationen. Det är sannolikt att studiens resultat kommit att se annorlunda ut vid 

undersökning av en annan population. Personer som för första gången upplever AR lägger 

sannolikt inte märke till samma saker som erfarna användare gör. Nya användare är sannolikt 

inte lika kritiskt inställda till detaljer som erfarna användare är och det är troligt att dessa lägger 

större vikt vid tekniken i sig och mindre fokus på detaljnivå som realism och kvalitet, till en 

början.  

Att istället använda Design Research (DR) som grundläggande forskningsmetodologi har 

övervägts vid ett flertal tillfällen under studiens inledande skede. Det hade varit möjligt att 

genom DR ta fram en artefakt av liknande karaktär och sannolikt hade det även gått att besvara 

studiens forskningsfrågor genom denna metodologi. Det blev dock tydligt att framtagningen 

utav denna artefakt skulle komma att både påverka och påverkas av organisationen och att 

utvecklingsarbetet både kunnat influera och influeras av den. För att bättre förstå och råda bot 

på problematiken med den befintliga applikationen samt omkringliggande ineffektiva 

arbetsprocesser var det tydligt att organisationen i dess helhet behövde involveras i en högre 

grad. Applikationstillägget medför inte bara förändringar för slutanvändaren utan påverkar 

även hur arbetet inom organisationssidan utförs. Det blev därför centralt att involvera de 

aktörer som tidigare utfört detta arbete för att i största mån kunna återskapa det i 

applikationstillägget.  

Utrymmet för hänsyn till organisatorisk kontext och organisationen i sin helhet hade enligt min 

tolkning varit betydligt mindre vid tillämpning av DR. Att genom DR hantera utvecklingen av 

artefakten vid sidan om företaget, som ett separat arbete hade sannolikt genererat ett 

applikationstillägg av helt annan utformning och karaktär. Det är min uppfattning att den 

kunskap som inkommit ifrån företaget varit avgörande för applikationstillägget på detaljnivå 

och den kompetens som funnits beträffande det befintliga ljusarbetet har känts som en 

självklarhet att ingjuta i utformningen. Genom en lägre grad av organisationsfokus, vilket 

sannolikt blivit fallet genom DR, är det sannolikt att den befintliga kunskapen till fullo inte 

kommit att ingjutas i det utvecklade applikationstillägget. Brist på förståelse för befintliga 

organisatoriska processer och kontext hade troligtvis medfört att hanteringen av just virtuell 

ljussättning – som ett resultat av låg erfarenhet - varit sämre, och som ett resultat kommit att 

leda till ett förändrat resultat, sannolikt då en lägre grad av upplevd realism.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det genomförda arbetet och studiens 

datainsamling. Kapitlet inleds med en redogörelse för applikationstilläggets utformning  

och funktionalitet. Därefter sammanställs  den data som insamlats genom 

enkätundersökningen, efterföljt av en sammanfattning av insamlade observationsdata.  

4.1 Utvecklingsarbete - Applikationstillägg 
Det utvecklade applikationstillägget utgörs mestadels utav ett grafiskt användargränssnitt 

bestående huvudsakligen utav tre stycken justerbara rullhjul, så kallade pickers. Figur 4.1 

nedan illustrerar applikationstilläggets visuella utformning, illustrationen har utsmyckats med 

beteckningar vid det grafiska användargränssnittets olika element, vilka det i tur och ordning 

redogörs för.  

 

Figur 4.1 – Grafiskt användargränssnitt. Exempelscen: Läskburk. 

Nedan ges en förklaring till det grafiska användargränssnittets olika element utifrån de 

inramningar och beteckningar som visas i Figur 4.1, först beskrivs beteckningarna kortfattat. 

P1, P2 och P3 representerar de tre, tidigare nämnda rullhjulen och är justerbara i två riktningar 

där beroende på riktning ett inkrement eller dekrement inträffar. Ett inkrement eller dekrement 

genomförs genom att vrida rullhjulet uppåt, respektive nedåt till närmast nästkommande streck 
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på hjulet. L1 och L2 representerar loggtexter över olika ljusvärden. B1 och B2 är knappar och 

Object indikerar ett virtuellt exempelobjekt. 

P1: Hanterar virtuell ljusintensitet och är justerbart i två led, uppåt och nedåt. Då hjulet justeras 

uppåt ökas den virtuella ljuskällans intensitet med ett värde av 0.03 enheter för varje inkrement. 

Motsatt resultat uppnås genom att justera hjulet nedåt, vilket resulterar i att ljusintensitetens 

värde minskar med 0.03 enheter för varje dekrement. Om hjulet skulle justeras till den grad att 

ett maximum- eller minimumvärde på ljusintensitet inträffar kommer detta värde att loopas. 

Detta innebär att ett inkrement vid maxvärdet sätter ljusintensiteten till minimum och ett 

dekrement vid minimumvärdet sätter ljusintensiteten till dess maxvärde.  

Förändringar av den virtuella ljusintensiteten kan urskiljas på det virtuella objektet i bild eller 

i loggtexten L1.  

P2: Modifierar ljusriktningen och kan justeras horisontellt i båda riktningarna, vänster och 

höger. Vid justeringar åt höger justeras ljusets riktning medsols, detta medför att den virtuella 

ljuskällans rotation inkrementeras med 2 grader. Justeringar till vänster medför för varje 

dekrement att ljuskällans rotation minskar med 2 grader och ljusets riktning förändras motsols. 

Om ett inkrement genomförs vid rotationsvärdena 359-360 grader, börjar beräkningen om ifrån 

0 grader. Om ett dekrement genomförs vid 0-1 grader börjar beräkningen om på värdet 360 

grader. Till skillnad ifrån P1 där påföljderna av en sådan loop är mer påtagliga, förefaller ljuset 

endast följa en kontinuerlig omloppsbana i detta fall. För betraktaren är det alltså inte urskiljbart 

när denna loop sker, det finns heller inget behov av någon loggtext som uppmärksammar detta. 

Förändringar av den virtuella ljusriktningen blir urskiljbara både på det virtuella objektet men 

påverkar också direkt den skugga som kastas utav det virtuella objektet. 

P3: Hanterar det virtuella ljusets färgtemperatur och kan justeras både uppåt och nedåt. 

Justeringar uppåt förändrar färgtemperaturen positivt, detta leder till att ljuskällans 

färgtemperatur ökar med 10 kelvin för varje inkrement och innebär en färgförändring mot blått. 

Justering i motsatt riktning leder till en negativ förändring i färgtemperaturen, vilken minskar 

med 10 kelvin för varje dekrement och medför en färgförändring mot rött. Om ett inkrement 

genomförs vid det osannolika värdet av 40 000 kelvin återställs färgtemperaturen till 

minimivärdet 1000 kelvin. Denna loop medför en påtaglig färgförändring där det virtuella 

ljuset går ifrån fullkomligt rött till fullkomligt blått. Det motsatta skulle ske vid ett genomfört 

dekrement då färgtemperaturen har värdet 1000 kelvin. 

Förändringar av det virtuella ljusets färgtemperatur blir urskiljbar på det virtuella objekt, i 

synnerhet objekt-  eller delar av objekt där grundfärgen är vit eller uppfattas som väldigt ljus. 
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B1: Används för att stoppa den fullkomligt automatiska ljusestimeringen. Vid applikationens 

start påbörjas den automatiska ljusestimeringen och ljussättningen. När användaren trycker på 

knappen B1 avslutas den automatiska ljushanteringen helt och rullhjulen P1, P2 och P3 

aktiveras för användning. De automatiskt uppmätta värdena sparas och den ljussättning som 

vid tillfället för knapptryckningen rådde, bevaras och fungerar som en utgångspunkt för den 

manuella hanteringen.  

B2: Används vid tillfällen för att återställa trackingen av det virtuella objektet. När användaren 

trycker på knappen B2 återställs alltså det virtuella objektets position till ursprungsläget, vilket 

kan vara användbart vid oförutsedda felberäkningar i algoritmen som hanterar detta eller andra 

oförutsedda problemsituationer. B2 påverkar inte ljussättningen.  

L1 och L2: Representerar loggtexter för det aktuella värdet på ljusintensitet och 

färgtemperatur. L1 visar det aktuella värdet på den virtuella ljusintensiteten med 3 decimaler, 

värdet som visas är i spelmotorn Unity3D’s egen enhet på ljusintensitet. L2 presenterar den 

rådande färgtemperaturen i kelvin vilket är standardenheten för färgtemperatur och avrundas 

till närmaste heltal, efterföljt av enhetsbeteckningen för kelvin (K).  

4.2 Sammanställning av enkätsvar och loggdata 
Enkätundersökningens syfte var att undersöka hur det utvecklade applikationstillägget upplevts 

utav den befintliga applikationens användare under det genomförda användartestet. Enkäterna 

besvarades av respondenterna både under och efter det genomförda användartestet. Nedan 

sammanställs dessa enkätsvar, baserat på den ordning de ställts i enkäten, se även Bilaga 1 – 

Enkät.  

Fråga 1: Jag är vid besvarandet av denna enkät bekant med begreppen Ljusintensitet, 

Ljusriktning och Färgtemperatur – samt hur de används i applikationstillägget.  

Enkätens inledande fråga har ställts för att säkerställa att varje respondent gjort sig förstådd 

med de grundläggande begreppen och funktionaliteten av applikationstillägget. Då denna fråga 

kontrollerar att den kunskap som fordras för att fullt ut kunna besvara enkäten finns hos 

respondenten, har det krävts att denna besvarats med Instämmer helt. Vid tillfälle då detta inte 

skett har tanken varit att tillsammans med respondenten gå igenom de testinstruktioner som 

tillhandahållits, detta blev dock aldrig nödvändigt. 
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Fråga 2: Betygsätt attributen hos det virtuella objektet med avseende på dess likhet till 

det verkliga objektet, enligt skalan 1-5. Där 1 är Mycket olika och 5 är Mycket lika. 

Diagram 4.2.1 visar en sammanställning av enkätsvar kopplade till respondenternas bedömning 

av det virtuella objektets form, färg och textur. Bedömningen och betygsättningen utav dessa 

tre objektattribut presenteras i numerisk skala mellan 1-5. Där 1 avser det lägsta betyget och 

ett högre värde avser ett högre betyg, upp till det maximala värdet 5.   

 

Diagram 4.2.1 – Betygsättning av virtuella objektattribut (Fas 1). 

 

Fråga 3 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets riktning stämmer väl överens med 

riktningen på det verkliga ljuset. 

Respondenternas komparativa bedömning av det virtuella- och det verkliga ljusets riktning 

presenteras i Diagram 4.2.2. Bedömningen uttrycks i instämmandegrad till huvudpåståendet 

och kopplas till enkätens och användartestets första del. Den omfattar således den ursprungliga, 

automatiska ljussättningen.  

 

Diagram 4.2.2 – Virtuell ljusriktning stämde väl överens med verklig ljusriktning (Fas 1). Antal respondenter i parentes. 
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Fråga 4 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets intensitet stämmer väl överens med det 

verkliga ljusets intensitet. 

Diagram 4.2.3 visualiserar en sammanställning av enkätsvar för respondenternas komparativa 

bedömning av virtuell respektive verklig ljusintensitet. Bedömningen uttrycks efter 

respondentens instämmandegrad till huvudpåståendet och kopplas till enkätens och 

användartestets första fas, den automatiska ljussättningen.  

 

Diagram 4.2.3 – Virtuell ljusintensitet stämde väl överens med verklig ljusintensitet (Fas 1). Antal respondenter i parentes. 

 

Fråga 5 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets färgtemperatur stämmer väl överens 

med det verkliga ljusets färgtemperatur. 

Diagram 4.2.4 visualiserar respondenternas komparativa bedömning av det verkliga- och det 

virtuella ljusets färgtemperatur. Bedömningen uttrycks utifrån respondenternas 

instämmandegrad till huvudpåståendet och omfattar enkätens och användartestets första del, 

automatisk ljussättning.  

 

Diagram 4.2.4 – Virtuell färgtemperatur stämde väl överens med verklig färgtemperatur (Fas 1). Antal respondenter i 
parentes. 
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Fråga 6: Betygsätt attributen hos det virtuella objektets skugga med avseende på dess 

likhet till det verkliga objektets skugga, enligt skalan 1-5. Där 1 är Mycket olika och 5 är 

Mycket lika. 

Respondenternas bedömning av den virtuella skuggans attribut för riktning, styrka och form 

sammanställs i Diagram 4.2.5. Betygsättningen av de virtuella skuggattributen presenteras i 

numerisk skala mellan 1-5. Där 1 avser det lägsta betyget och 5 det högsta betyget. Diagrammet 

sammanställer respondenternas betygsättning kopplat till enkätens och användartestets första 

fas, automatisk ljussättning. 

 

Diagram 4.2.5 – Betygsättning av attribut hos virtuell skugga (Fas 1). 

 

Fråga 7 - Huvudpåstående: Jag upplevde det virtuella objektet som realistiskt. 

Respondenternas helhetsbedömning av det virtuella objektets realism under enkätens och 

användartestets första del sammanställs i Diagram 4.2.6. Bedömningen uttrycks utifrån 

respondenternas instämmandegrad till huvudpåståendet. 

 

Diagram 4.2.6 – Det virtuella objektet upplevdes som realistisk (Fas 1). Antal respondenter i parentes. 
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Fråga 8 - Huvudpåstående: Vid justering av det virtuella ljusets riktning kände jag mig 

begränsad utav användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande resultat. 

Diagram 4.2.7 visualiserar en sammanställning av enkätsvar kopplade till respondenternas 

upplevelse av användargränssnittet, vid justering av virtuell ljusriktning. Bedömningen 

uttrycks utifrån respondenternas instämmandegrad till huvudpåståendet att 

användargränssnittet upplevts som begränsande, i arbetet att justera virtuell ljusriktning.  

 

Diagram 4.2.7 – Begränsningar upplevdes i användargränssnittet kopplat till hantering av virtuell ljusriktning (Fas 2). Antal 
respondenter i parentes. 

 

Fråga 9 - Huvudpåstående: Vid justering av det virtuella ljusets färgtemperatur kände 

jag mig begränsad utav användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande 

resultat. 

Diagram 4.2.8 visualiserar en sammanställning av enkätsvar kopplade till respondenternas 

uppfattning av användargränssnittet, vid justering av det virtuella ljusets färgtemperatur. 

Bedömningen grundas på respondenternas upplevda begränsningar av användargränssnittet vid 

justering av virtuell färgtemperatur och baseras på instämmandegrad till huvudpåståendet. 

 

Diagram 4.2.8 – Begränsningar upplevdes i användargränssnittet kopplat till hantering av virtuell färgtemperatur (Fas 2). 
Antal respondenter i parentes. 
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Fråga 10 - Huvudpåstående: Vid justering av det virtuella ljusets intensitet kände jag 

mig begränsad utav användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande 

resultat. 

Diagram 4.2.9 visualiserar en sammanställning av enkätsvar kopplade till respondenternas 

uppfattning av användargränssnittet, vid justering av den virtuella ljusintensiteten. 

Bedömningen uttrycks utifrån instämmandegrad till huvudpåståendet att användargränssnittet 

upplevts som begränsande, i arbetet med virtuell ljusintensitet. 

 

Diagram 4.2.9 – Begränsningar upplevdes i användargränssnittet kopplat till hantering av virtuell ljusintensitet (Fas 2). 
Antal respondenter i parentes. 

 

Fråga 11: Betygsätt attributen hos det virtuella objektets skugga med avseende på dess 

likhet till det verkliga objektets skugga, enligt skalan 1-5. Där 1 är Mycket olika och 5 

är Mycket lika. 

Respondenternas bedömning av den virtuella skuggans attribut för riktning, styrka och form 

sammanställs i Diagram 4.2.10. Betygsättningen av de virtuella skuggattributen presenteras i 

numerisk skala mellan 1-5. Där 1 avser det lägsta betyget och 5 det högsta betyget. Diagrammet 

sammanställer respondenternas betygsättning kopplat till enkätens och användartestets andra 

fas, semi-automatisk ljussättning. 

 

Diagram 4.2.10 – Betygsättning av attribut hos virtuell skugga (Fas 2). Antal respondenter i parentes. 
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Fråga 12: Hur uppfattade du de virtuella ljusparametrarnas bidragande till att öka 

graden av realism? Rangordna ljusparametrarna på skalan 1-3 genom att ange en siffra 

i respektive ruta. Där 1 är Mest bidragande och 3 är Minst bidragande. 

Respondenternas rangordning av de virtuella ljusparametrarnas bidragande till arbetet att öka 

upplevd realism, sammanställs i Diagram 4.2.11. Rangordningen av de virtuella 

ljusparametrarna fastställs genom numerisk betygsättning där vardera ljusparametern av 

respondenten tilldelats ett numeriskt värde mellan 1-3. Där 1 är mest- och 3 är minst 

bidragande. 

 

Diagram 4.2.11 – Rangordning av virtuella ljusparametrars bidragande till ökad realism. 

 

Fråga 13 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets riktning stämmer väl överens med 

riktningen på det verkliga ljuset. 

Diagram 4.2.13 presenterar respondenternas komparativa bedömning av det virtuella- och det 

verkliga ljusets riktning. Bedömningen uttrycks i instämmandegrad till huvudpåståendet och 

kopplas till enkätens och användartestets andra del, det vill säga semi-automatisk ljussättning.  

 

Diagram 4.2.13 – Virtuell ljusriktning stämde väl överens med verklig ljusriktning (Fas 2). Antal respondenter i parentes. 
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Fråga 14 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets intensitet stämmer väl överens med 

det verkliga ljusets intensitet. 

Diagram 4.2.14 presenterar en sammanställning av enkätsvar för respondenternas komparativa 

bedömning av virtuell- respektive verklig ljusintensitet. Bedömningen uttrycks efter 

respondentens instämmandegrad till huvudpåståendet och kopplas till enkätens och 

användartestets andra del, den semi-automatiska ljussättningen.  

 

Diagram 4.2.14 – Virtuell ljusintensitet stämde väl överens med verklig ljusintensitet (Fas 2). Antal respondenter i parentes. 

 

Fråga 15 - Huvudpåstående: Det virtuella ljusets färgtemperatur stämmer väl överens 

med det verkliga ljusets färgtemperatur. 

Diagram 4.2.15 visualiserar respondenternas komparativa bedömning av det verklig- 

respektive virtuell färgtemperatur. Bedömningen uttrycks utifrån respondenternas 

instämmandegrad till huvudpåståendet och omfattar enkätens och användartestets andra del, 

semi-automatisk ljussättning.  

 

Diagram 4.2.15 – Virtuell färgtemperatur stämde väl överens med verklig färgtemperatur (Fas 2). Antal respondenter i 
parentes. 
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Fråga 16 - Huvudpåstående: Jag upplevde det virtuella objektet som realistiskt. 

Diagram 4.2.16 sammanställer respondenternas helhetsbedömning av det virtuella objektets 

realism under enkätens och användartestets andra del, under semi-automatisk ljussättning. 

Bedömningen uttrycks utifrån respondenternas instämmandegrad till huvudpåståendet. 

 

Diagram 4.2.16 – Det virtuella objektet upplevdes som realistiskt (Fas 2). Antal respondenter i parentes. 

 

Fråga 17: Jämför de två testfaserna. När upplevde du högst grad av realism? 

Diagram 4.2.17 visualiserar en sammanställning av enkätsvar kopplade till enkätens avslutande 

moment, komparation av testfaser med avseendet att avgöra under vilken fas den högsta graden 

av upplevd realism gällt.  

 

Diagram 4.2.17 – Jämförelse mellan de två testfaserna (Fas 2). Antal respondenter i parentes. 
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Tabell 1 – Loggvärden för ljusintensitet. 

RESPONDENT UPPMÄTT LJUSINTENSITET (FAS 1) JUSTERAD LJUSINTENSITET (FAS 2) 

R1 1,020 3,420 

R2 0,957 4,407 

R3 0,999 6,090 

R4 0,868 5,458 

R5 1,012 3,172 

R6 0,915 2,925 

R7 0,880 3,310 

R8 0,969 2,979 

R9 1,098 5,178 

R10 1,003 4,363 

R11 1,018 4,619 

 

Tabell 2 – Loggvärden för färgtemperatur i grader Kelvin (°K). 

RESPONDENT UPPMÄTT FÄRGTEMPERATUR (FAS 1) JUSTERAD FÄRGTEMPERATUR (FAS 2) 

R1 5857°K 6587°K 

R2 5870°K 6310°K 

R3 5932°K 6590°K 

R4 5881°K 6331°K 

R5 5855°K 6375°K 

R6 5945°K 6135°K 

R7 4965°K 6545°K 

R8 5732°K 6322°K 

R9 5755°K 6505°K 

R10 5120°K 6080°K 

R11 5716°K 6093°K 

 

4.3 Sammanställning av observationsnarrativ 
De ostrukturerade observationer som genomförts i samband med användartesterna syftade till 

att identifiera oförutsedda företeelser, vilka kunnat påverka användartestet och dess resultat. I 

en ansats att förklara några utav avvikelserna i insamlade enkät- och loggdata, konsulteras 

dessa observationsnarrativ. Även övriga mönster som kunnat utrönas ur dessa narrativ kommer 

att belysas. 

Respondent R1 genomförde användartestet som pilottestare. R1 inledde testet med en uppmätt 

ljusintensitet på 1,020 och en uppmätt färgtemperatur på 5857°K. Vid granskning av det 

virtuella objektet behöll R1 hela tiden samma position och gjorde inga ansatser till att gå 

omkring och granska det virtuella objektet ifrån olika håll, detta trots att god möjlighet till detta 

fanns. Under testets andra fas började R1 med att justera ljusriktningen, och fortsatte sedan att 

justera intensitet och färgtemperatur simultant. R1 föreföll ha problem med att ställa in 

färgtemperatur till sin belåtenhet och kommenterade att justeringen i kelvin kunnat ske med 

större inkrement men att det ändock var möjligt att uppnå tillfredsställande resultat.  
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R2 genomförde testet med stora likheter till R1. Justeringen av ljusparametrarna inleddes med 

ljusriktning och fortsatte sedan med intensitet och därefter färgtemperatur. R2 valde att 

inledningsvis enbart justera ljusintensitet innan denne simultant började justera färgtemperatur. 

R2 behöll likt R1 samma position under hela testet. Även R4 och R6 genomförde testet på detta 

vis och inledde med att justera enstaka ljusparametrar innan färgtemperatur och ljusintensitet 

började hanteras simultant. Gemensamt för R1, R2, R4 och R6 var även att de alla inledde med 

att justera ljusriktning innan de rörde vid övriga rullhjul. 

R3 inledde också testet med att justera ljusriktning men fortsatte sedan med att gå runt objektet 

och granska det ifrån olika vyer. R3 kommenterade att objektet föreföll orealistiskt mörkt på 

sin skuggsida och stannade upp och började experimentera med intensitet och färgtemperatur, 

sannolikt för att kontrollera hur justering utav dessa skulle påverka det uppfattade mörkret. R3 

positionerade sig sedan med riktning mot objektets ljusa sida och började justera intensitet och 

färgtemperatur. En sista rundvandring gjordes där R3 återigen granskade objektet på samma 

sätt som tidigare och proklamerade sedan att denne var färdig.  

R5 var likt R3 benägen att granska det virtuella objektet ifrån olika håll. R5 visade på en 

ovanligt god förståelse för virtuell ljushantering och kommenterade ofta saker på detaljnivå 

som antyder på att R5 inte bara har god förståelse för virtuellt ljus men även en djupare insikt 

i spelmotorn Unity3D. Intressant att nämna för R5 är att denne varit den enda som besvarat 

fråga 17 med ”Vet ej”. R5 valde att motivera detta och kommenterade att justeringen av 

ljussättningen inte ledde till ökad realism utan snarare till ett ”snyggare” och mer visuellt 

tilltalande virtuellt objekt.  R5 justerade ljusriktningen vid ett flertal tillfällen i sin rundvandring 

kring objektet men valde slutligen en position i riktning mot objektets upplysta sida och 

justerade sedan ljusintensitet och färgtemperatur simultant.  

Vid tillfället för R7’s test uppmärksammades avvikelser i de naturliga ljusförhållandena och 

testet inleddes med en uppmätt ljusintensitet på 0,880 och en ovanligt låg färgtemperatur 

motsvarande 4965°K. R7 valde att behålla samma position under hela testet och inledde med 

att justera ljusets riktning. Därefter justerades ljusintensiteten och efter detta justerades 

färgtemperaturen. R7 lade längre tid än de övriga testpersonerna på att justera färgtemperatur 

och kommenterade öppet att det krävdes mycket snurrande för att märka skillnad. R7 avslutade 

med att genomföra mindre justeringar i ljusintensitet.  

R8 och R9 genomförde användartesterna i nära anslutning till varandra och de meteorologiska 

förhållandena uppfattades som mycket lika för dessa två personer. R8 valde att behålla samma 

position under hela testet medan R9 granskade objektet ifrån flera håll. Likt många andra valde 

R8 att inledningsvis justera ljusriktningen men valde sedan att gå på färgtemperatur och 
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avslutningsvis justera ljusintensitet separat. R8 skiljde sig delvis ifrån mängden och 

kommenterade att den virtuella skuggans styrka blivit synbart bättre under testets andra fas, 

något som faktiskt inte sker utan den förblir densamma oavsett justeringar. R9 valde också att 

justera ljusriktningen först men valde sedan att gå runt objektet och granska det ifrån olika håll 

och fortsatte att experimentera med ljusriktningen under denna procedur. R9 positionerade sig 

sedan med riktning mot skuggsidan och började justera färgtemperatur och intensitet. Efter en 

stund flyttade sig R9 till en position med riktning mot objektets upplysta sida och fortsatte 

justera samtliga ljusparametrar tills denne var nöjd.  

Vid testtillfället för R10 uppmättes också en färgtemperatur lägre än genomsnittet och testet 

inleddes med en uppmätt ljusintensitet på 1,003 och en färgtemperatur på 5120°K. R10 valde 

som majoriteten av de övriga respondenterna att justera ljusriktning i första hand för att sedan 

börja justera färgtemperatur och ljusintensitet simultant. R10 kommenterade vid ett tillfälle att 

ljusstyrkan på skärmen var för mörk vilket gjorde det svårt att se ordentligt. R10 bytte då 

position vilket tycks ha förbättrat situationen. R10 tillkännagav även att den virtuella skuggans 

styrka såg orealistiskt mörk ut. 

R11 uppfattades generellt som skeptisk till testet men genomförde testet utan några uppenbara 

besvär. R11 inledde med att justera ljusriktning och gick sedan omkring och granskade objektet 

ifrån flera håll. Därefter började R11 undersöka effekterna av färgtemperaturen genom att 

justera den i olika riktningar, detsamma gjordes för ljusintensitet. R11 tycktes lägga stor vikt 

vid detalj och undersökte varje ljusparameter för sig noggrant. Avslutningsvis justerade R11 

färgtemperatur och ljusintensitet i kombination med varandra till dess att denne var nöjd.  

4.4 Effektiviserad arbetsprocess 
Applikationstillägget har medfört en processeffektivisering för företaget Neava kopplat till 

deras arbete med den befintliga AR applikationen. Ett vanligt förekommande och tidskrävande 

problem är kompletteringar av den virtuella ljussättningen. Kunder kan återkomma med 

begäran på mindre justeringar i den virtuella ljussättningen, där exempelvis den automatiska 

ljussättningen är för mörk eller att ljuset har fel färg. Detta resulterar i att Neava behöver avsätta 

tid för att göra minimala justeringar i Unity3D eller den virtuella modellen för att åtgärda det 

upplevda missnöjet. Genom det utvecklade applikationstillägget förändras arbetssättet för 

denna typ av ljusrelaterade arbeten och läggs istället på användaren själv. Den befintliga 

processen effektiviseras och arbetsbördan för Neava minskar samtidigt som det också genererar 

en snabbare- och sannolikt även mer realistisk lösning för användaren. 
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5 Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras den insamlade data som presenterades i 

föregående kapitel. Samband och mönster kommer att redogöras för och det utvecklade 

applikationstillägget kommer att utvärderas och diskuteras utifrån denna analys.  

5.1 Ökad realism 
Det blir vid en första anblick av insamlade enkätdata klart att en förbättring och en högre grad 

av realism upplevts under testets andra fas. Enkätdata kopplat till fråga 17 gör detta tydligt, där 

10/11 testare svarat att en högre grad av realism upplevts under den andra testfasen. 1/11 angav 

svaret Vet ej. Detta avvikande svar kommer som bekant ifrån respondent R5 och motiverades 

med att justeringar av den virtuella ljussättningen snarare resulterade i ett mer tilltalande objekt 

än ökad realism. Ingen utav testarna svarade Fas 1 på frågan. En överhängande majoritet menar 

alltså att den generella, upplevda realismen av AR applikationen blir högre under 

användartestets andra fas. Vilket antyder att det semi-automatiska applikationstillägget bidragit 

till att öka den upplevda realismen i den befintliga AR applikationen.  

Genom att ställa enkätsvar ifrån Fas 1 och Fas 2 mot varandra kan en förändring skådas mellan 

faserna, kopplat till uppfattningen av det virtuella objektets grad av realism. Vid en jämförelse 

mellan svaren för enkätfråga 7 för användartestets första fas och fråga 16 för den andra fasen, 

blir det tydligt att förbättringar upplevts även här, samt att en majoritet utav dessa upplevt att 

det virtuella objektet förefallit ha högre grad av realism under användartestets andra fas. För 

att tydligt presentera denna förändring har ett stapeldiagram upprättats som överlappar 

enkätdata för dessa två frågor.   

 

Diagram 5.1.1 – Upplevd realism av virtuellt objekt. Jämförelse mellan Fas 1 och Fas 2. 
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Stapeldiagrammet visar att instämmandegraden ökat under den andra testfasen och att en 

majoritet då instämmer i påståendet att det virtuella objektet upplevts som realistiskt.  

5.2 Ljusriktning 
Ljusriktningen bemöttes ofta negativt under den första testfasen, där en majoritet av 

respondenterna inte instämt alls i påståendet att det virtuella ljusets riktning stämt väl överens 

med det verkliga ljusets riktning. Under testets andra fas ökade instämmandet markant till detta 

påstående och enkätdata visar att en majoritet under denna fas instämmer helt. För att 

visualisera denna förändring överlappas enkätdata för fråga 3 och fråga 13, i form av ett 

stapeldiagram. 

 

Diagram 5.2.1 – Upplevd överenstämmelse av virtuell ljusriktning med verklig ljusriktning. Jämförelse mellan Fas 1 och Fas 2. 

Den befintliga applikationens stöd för automatisk hantering av ljusriktning uppfattades som 

högst bristfällig hos användarna till dess att de själva gavs möjlighet att manuellt justera den. 

Att den befintliga applikationen har ett bristfälligt stöd för virtuell ljusriktning står klart. Det 

virtuella ljusets riktning tenderade att ofta appliceras på ett sådant sätt att det uppfattats som 

felaktigt. Detta tycks ha varit det första som uppfattats hos majoriteten av testpersonerna då de 

flesta valt att först justera denna parameter till belåtenhet, innan övrig justering påbörjats. I 

frånvaro av verkliga skuggor är det dock sannolikt att detta gått obemärkt förbi, vilket under 

användartestet inte var fallet. Anledningarna till denna typ av felestimering kan vara många 

och går enbart att spekulera i utifrån den begränsade mängd data som finns till förfogande för 

denna studie. Denna opålitlighet bör inte desto mindre uppmärksammas och beaktas vid 

tolkning av studiens resultat. 
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Anledningen till att instämmandet inte ökat ännu mer mellan de två faserna kan möjligtvis 

besvaras genom att granska enkätsvaren för Fråga 8. Endast 27.3% hävdade att man inte alls 

kände sig hindrad utav användargränssnittet i sin strävan att uppnå tillfredsställande resultat, 

vid justering av virtuell ljusriktning. En majoritet på 54.5% har svarat att de instämmer till liten 

del, alltså att det funnits aspekter vilka upplevts som förhindrande, 18.2% instämmer delvis i 

påståendet. På det hela taget tolkas detta som att det finns utrymme för förbättring i 

användargränssnittet och att en sådan förändring kan motiveras med en sannolikt ökad upplevd 

realism av den virtuella ljusriktningen samt förbättringar användarupplevelse.  

Att erbjuda en bättre hantering av den virtuella ljusriktningen kan motiveras ytterligare genom 

att granska enkätsvaren för Fråga 11. Där har en majoritet av respondenterna angivit att 

ljusriktningen varit den ljusparameter som bidragit mest till ökad realism. Detta kan bero på att 

ljusriktning är den ljusparameter som i det här fallet är mest påtaglig, då den inte bara går att 

urskilja på själva objektet, utan även blir tydligt på dess skugga. Ytterligare bidragande till 

detta är troligtvis att ljusriktningen är den parameter som den befintliga applikationen hanterar 

sämst. Kombinationen av att vara den mest påtagliga ljusparametern och samtidigt den sämst 

hanterade, tolkar jag som anledningen till att den också uppfattas som den mest värdeskapande, 

när manuell justering genomförs under den andra testfasen. Detta eftersom justering av denna 

parameter tveklöst genererar störst visuell förändring av de alla.  

5.3 Ljusintensitet 
Uppfattningen av den virtuella ljusintensiteten varierade även den stort mellan de två 

testfaserna. Den automatiska ljusintensiteten bemöttes med blandade uppfattningar under den 

första testfasen. Vid påståendet att det virtuella ljusets intensitet stämt väl överens med det 

verkliga ljusets intensitet, skådas en tydlig ökning av instämmandegrad för den andra testfasen. 

Denna förändring visualiseras i Diagram 5.3.1 på nästa sida, där en överlappning av enkätdata 

för fråga 4 och fråga 14 presenteras.  

Brooker, (2003) förklarar att ljusintensitet är den ljusparameter som har störst visuell inverkan 

på illumineringen, alltså den generella ljussättningen, i en virtuell scen. Detta ska dock 

nödvändigtvis inte förknippas med en ljusparameters bidragande till att öka upplevd realism. 

Det kan däremot vara förklaringen till varför ljusintensitet rangordnats över färgtemperatur i 

fråga 11. Där angav 18.2% att ljusintensitet var den mest värdeskapande ljusparametern i att 

öka upplevd realism och 54.5% ansåg att det var den näst-mest värdeskapande i åtagandet. Då 

ljusriktning i själva verket inte påverkar självaste illumineringen, utan bara den vinkel en scen 

illumineras ifrån, bekräftar detta Brooker’s, (2003) påstående om ljusintensitet, åtminstone i 

den mån att ljusintensitet överträffar färgtemperatur i visuell påtaglighet. Såvida 
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ljusintensiteten bedömts utav testpersonerna efter upplevd skillnad vid justering, vilket verkar 

ha varit ett bidragande underlag vid bedömningen av ljusriktning.  

 

Diagram 5.3.1 – Upplevd överensstämmelse av virtuell ljusintensitet med verklig ljusintensitet. Jämförelse mellan Fas 1 och 
Fas 2. 

Stapeldiagrammet visar tydligt att en majoritet utav testpersonerna upplevt en ökad 

överenstämmelse mellan virtuell och verklig ljusintensitet under användartestets andra fas. 

Generellt tycks testfas två generera en avsevärt förbättrad uppfattning av den virtuella 

ljusintensiteten, trots detta bör man fråga sig varför instämmandet inte varit ännu högre. 

En av orsakerna till detta identifieras i enkätdata kopplat till fråga 10. Vid påståendet att 

användare känt sig begränsade utav användargränssnittet i sin strävan att uppnå 

tillfredsställande ljusintensitet, svarade 45.5% att de instämde delvis, det vill säga att 

begränsningar i viss grad upplevts. 36,4% instämde inte alls, alltså att inga begränsningar 

upplevts. 18.2% instämde till liten del i påståendet, vilket kan tolkas som att mindre 

begränsningar upplevts. Detta antyder att det finns utrymme för förbättring i 

användargränssnittets utformning och funktionalitet kopplat till hanteringen av virtuell 

ljusintensitet. En förbättrad hantering utav detta kan troligtvis leda till en mer tillfredsställande 

upplevelse och ökad trovärdighet av den virtuella ljusintensiteten.   

Vid granskning av loggdata för ljusintensitet görs en intressant upptäckt, samtliga användare 

väljer att justera upp ljusintensiteten när möjlighet finns. Den genomsnittliga höjningen per 

användare motsvarar 328,2%. Detta antyder att den befintliga applikationens automatiska 
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ljushantering generellt estimerar- och applicerar en ljussättning som är cirka 3.28 gånger för 

låg än vad genomsnittet önskar. Då ljusintensitet av många ansetts vara den näst viktigaste 

ljusparametern är det rimligt att detta också sänkt den generella upplevda realismen i den 

befintliga applikationen, det vill säga under användartestets första fas. 

5.4 Färgtemperatur 
Loggdata visar att färgtemperatur, likt ljusintensitet också justerades uppåt i samtliga av fallen. 

När möjlighet ges väljer användare att höja färgtemperaturen med genomsnittligen 11.8%. 

Respondent R7 sticker dock ut ur mängden och höjer färgtemperaturen med 31.8%. Det har 

dock under R7’s testtillfälle observerats vissa avvikelser i färgtemperatur och den uppmätta 

färgtemperaturen för R7 ligger 13.9% under genomsnittet för övriga tio respondenters 

uppmätta värden. Att R7 väljer att justera upp värdet till ett värde som ligger strax ovanför 

genomsnittet för övriga respondenter kan delvis bero på egenskaper hos R7 som individ. Det 

går samtidigt att föreslå att R7 valt att kompensera för den lågt uppmätta färgtemperaturen och 

hävda att det inte rör sig om en genomsnittlig ökning utan istället ett genomsnittligt 

värdeintervall, inom vilket en majoritet av testpersonerna väljer att ställa den egna 

färgtemperaturen oavsett utgångsvärden. Detta bör betraktas i sken utav ytterligare 

observationsdetaljer och avvikelser. Observationsnarrativen visar att en majoritet utav 

användarna valt att justera ljusintensitet och färgtemperatur simultant, vilket antyder att 

användarna kan ha uppfattat ett samband mellan dessa ljusparametrar, något som R7 trots ett 

ovanligt långt justerande inte tycktes göra, utan justerade vardera virtuell ljusparameter separat. 

Enkätdata för fråga 5 och fråga 15 visar att uppfattningen av virtuell färgtemperatur blev 

avsevärt bättre och att den virtuella färgtemperaturen blev mer lik den verkliga, när användaren 

själv fick justera den. Loggdata visar att den automatiskt estimerade färgtemperaturen i den 

befintliga applikationen generellt uppfattats som låg, då samtliga testpersoner valt att justera 

den uppåt. Diagram 5.4.1 visualiserar enkätdata kopplat till fråga 5 och fråga 15. 

Likt justeringen av ljusriktning och ljusintensitet upplevdes även begränsningar i 

användargränssnittet vid justering av färgtemperatur. Respondent R7 kommenterade även att 

det krävdes mycket snurrande för att märka någon skillnad. Vilket kan ha berott på R7’s lågt 

uppmätta färgtemperatur under den första testfasen vilket genererade en utgångspunkt långt 

under resterande testpersoners utgångsvärden. Vid granskning av enkätdata kopplat till fråga 9 

blir det tydligt att det inte bara är R7 som upplevt någon form av begränsningar i 

användargränssnittet.  
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Det blir vid det här laget tydligt att användargränssnittets utformning och funktionalitet hade 

kunnat vara bättre för samtliga ljusparametrars justering. Det är också högst troligt att en bättre 

hantering utav dessa hade genererat en upplevelse av högre realism.  

 

Diagram 5.4.1 – Upplevd överenstämmelse av virtuell färgtemperatur med verklig färgtemperatur. Jämförelse mellan Fas 1 
och Fas 2. 

5.5 Skuggor 
Fråga 6 och fråga 11 har genererat intressanta resultat. I själva verket besvaras påståendet på 

om den virtuella skuggans riktning stämmer väl överens med den verkliga skuggans riktning i 
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Frågorna kan därför tyckas vara av föga värde för denna studie men det har funnits en vag 

baktanke kopplat till en av studiens identifierade brister, nämligen testpersonernas 

självbelåtenhet.  

Vid en jämförelse av data kopplat till fråga 6 och fråga 11 går det att se förändringar i 

användares uppfattning av den virtuella skuggan. Vid skuggans riktning är förändringar att 

vänta, då det är en direktkonsekvens av ljusriktningens förändring. Vad som däremot inte bör 

förändras nämnvärt är användarens bedömning av den virtuella skuggans form och styrka. 

Vilka dessvärre tycks ha upplevts som positivare under den andra testfasen, i några utav fallen. 

Detta skulle kunna indikera att användaren styrts av sin egen självbelåtenhet och ansett att allt 

blivit mycket bättre efter egen justering, trots att ingen faktiskt förändring skett. Det kan också 
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vara så att användarens ärliga uppfattning har förändrats, eller att en ökad förståelse för 

skuggan har bildats genom att få arbeta en tid med den. Vilket i sin tur kan ha lett till en 

förändrad bedömning, utan att skuggan i sig har förändrats.  

Ytterligare en förklaring till hur uppfattningen av den virtuella skuggan förändrats mellan 

faserna kan ha att göra med hastiga meteorologiska förändringar. Ett exempel på en sådan 

förändring skulle kunna vara förändringar i den naturliga illumineringen som ett resultat av 

växlande molnighet. Detta är dock inget som uppfattats under observationstillfällena, samtidigt 

betyder inte detta att förändringar inte kan ha uppfattats av testpersonerna själva. 

Utomhusmiljön är som Kolivand & Sunar, (2014) och Liu et al., (2009) också hävdat, en 

svårhanterlig ljusmiljö på grund av dess dynamiska ljusförhållanden. Även om testtillfällena 

inte varat under särskilt lång tid och därför inte bör ha påverkats avsevärt utav ljusförändringar 

kopplade till tidpunkt, har åtminstone mindre förändringar skett mellan testfaserna. Därför är 

det heller inte helt förvånande att viss förändring upplevts under den andra testfasen.  

Det måste här medges att en bättre hantering av den virtuella skuggan är på sin plats. Denna 

studie begränsades i stor mån till att enbart undersöka de utvalda ljusparametrarnas bidragande 

och möjlighet till att öka upplevd realism, vilket tyvärr lämnat aspekter som skuggans styrka 

och form i sticket.  En virtuell skugga som i sig är mer dynamisk och responsiv på förändringar 

i virtuell illuminering och inte enbart på ljusriktning har troligtvis kunnat bidra till ännu högre 

grad av upplevd realism. Det får för denna studie dessvärre endast passera som ett förslag till 

fortsatt forskning. 

5.6 Nya tillämpningsområden 
Det utvecklade applikationstillägget har med dess semi-automatiska hantering av virtuell 

ljussättning inte enbart möjliggjort ökad upplevd realism i den befintliga AR applikationen, 

eller effektiviserat befintliga arbetsprocesser hos företaget Neava. Det har även öppnat portarna 

för en ny tillämpning av den befintliga AR applikationen, inom området för virtuell 

byggnadsvisualisering. 

Möjlighet att manuellt justera virtuella ljusförhållanden gör det möjligt att applicera 

ljussättningar som ligger bortom den som råder vid det specifika användningstillfället. Detta 

betyder att det bland annat finns möjlighet att hantera ett slags årstidssimulering, där en 

användare exempelvis kan ges möjlighet att förutse hur solen kommer att falla på den virtuella 

byggnaden vid en specifik tidpunkt eller datum på året. Programvaror för att visualisera just 

solljus på specifika platser och tidpunkter finns redan tillgängligt i olika tappningar och skulle 

kunna användas i kombination med det utvecklade applikationstillägget för att uppnå detta 

även inom AR och virtuell byggnadsvisualisering. Det bör förtydligas att meteorologiska 
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aspekter är i gott som omöjliga att förutspå vilket gör att exempelvis färgtemperatur och 

ljusintensitet blir svåra att behandla i en sådan lösning. Däremot är solvandringen mer eller 

mindre känd, vilket medför att åtminstone ljusriktning kan kalkyleras med god precision. En 

lösning av detta slag kan exempelvis tillämpas för att undersöka vilka delar utav en trädgård 

som faller i skugga under en särskild tidsperiod. Detta kan i sin tur utgöra ett beslutsunderlag 

vid planering av byggnationer i trädgården för att exempelvis maximera antalet soltimmar vid 

den tänkta byggnationen. 
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6 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras utav denna s tudie 

och dess resultat, samt en fullständig lista över de designprinciper som genom denna 

studie identifierats. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Studien visar att det är möjligt att öka den upplevda realismen i AR applikationer genom att 

möjliggöra en ökad användarinteraktion med den virtuella ljussättningen. En majoritet av den 

population som genomfört applikationstilläggets användartest och besvarat studiens enkät 

upplever förbättringar under användartestets andra fas, det vill säga semi-automatisk 

ljussättning, där hela 90.9% påstått att den högsta graden av realism har upplevts under denna 

fas. Resultatet bör samtidigt begrundas med identifierade brister för studiens tillvägagångssätt 

i åtanke, där bland annat självbelåtenhet hos testpersonerna kan ha medfört högre 

instämmandegrad än vad som faktiskt varit riktigt. Trots denna eventualitet tolkas resultatet 

som att det semi-automatiska applikationstillägget gjort det möjligt för användare att öka den 

upplevda realismen avsevärt. Vilket är ett resultat som ligger i linje med de hypoteser som 

grundat studiens problemformulering och samtidigt besvarar studiens huvudsakliga 

forskningsfråga.  

Resultatet stärker många utav de teorier som utgjort den teoretiska referensramen och bekräftar 

att den virtuella ljussättningen faktiskt är en avgörande faktor att beakta för att öka upplevd 

realism i AR applikationer. Vilket bland andra Koc & Balcisoy, (2013), Kamboj et al, (2013), 

Liu et al, (2008, 2010, 2012 & 2015) och Kolivand & Sunar (2014) i varierande utsträckning 

också har förespråkat. Denna studie skiljer sig dock ifrån nämnda verk i det att fullkomligt 

automatisk ljushantering inte eftersträvats i första hand, utan bygger på tesen att den högsta 

graden av realism uppnås när användaren själv får möjlighet att vara med i ljussättningsarbetet.  

Studien har även haft för avsikt att söka svar på vilka ljusparametrar som varit mest 

värdeskapande i arbetet att uppnå ökad trovärdighet och upplevd realism. Analys av studiens 

resultat visar i vilken utsträckning respektive ljusparameter bidragit till att öka den upplevda 

realismen samt hur de uppfattats av testpersonerna. En rungande majoritet utav studiens 

testpersoner har ansett att virtuell ljusriktning är den mest värdeskapande ljusparametern, det 

finns dock skäl till tro att detta påverkats stort av den befintliga applikationens generellt dåliga 

hantering utav denna ljusparameter. På en andra plats, korad till den näst-mest värdeskapande 

ljusparametern hamnar virtuell ljusintensitet. Därefter och således ansedd som den minst 

värdeskapande utav de tre ljusparametrarna, kommer virtuell färgtemperatur. Rangordningen 

antyder att bedömningen av ljusparametrarna kan ha gjorts baserat på en ljusparameters 
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förmåga att generera så stor visuell skillnad som möjligt och nödvändigtvis inte enbart upplevd 

realism.  

Studien finner även att det blir viktigt att hantera användargränssnittet på ett användarvänligt 

och användarcentrerat sätt för att minimera riskerna att användaren känner sig hindrad i sitt 

arbete. Eventuella förhinder förefaller leda till ett försämrat resultat i arbetet att uppnå ökad, 

upplevd realism. Därför har de framtagna designprinciperna vid slutet utav detta arbete 

kompletterats med punkt D 2 och D 4.  

De designprinciper som identifierats och formulerats genom studien vidhåller att användare 

bör vara en större del i upprättandet av virtuell ljussättning för att uppnå ökad upplevd realism, 

eftersom bedömningen av detta skiljer sig åt mellan olika individer. Studiens sammanställda 

designprinciper grundar sig något i filosofin att bevara människan vid hanteringen av virtuell 

ljussättning inom AR applikationer. Detta för att möjliggöra högsta grad av upplevd realism 

för varje individ, vilket talar emot befintliga metoders strävan att automatisera bort individen, 

i ivern att uppnå effektivt, automatiserade virtuella ljussättningar. Automatiserade lösningar 

bör således, i fallet för virtuell ljussättning inom AR, inte erbjuda effektivitet på bekostnad av 

individuellt upplevd realism och kvalitet. 

6.1 Designprinciper 
Framtagningen av designprinciperna har som framgått varit en iterativ process och revideringar 

har genomförts vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. Även om dessa till stor del bestått 

i att formulera om fraser och öka förståelsen för den specifika designprincipens innebörd i 

allmänhet, har en större omstrukturering vid sammanställningen av insamlade data genomförts. 

Denna omstrukturering har blivit viktig att genomföra då analys av insamlade data visat på 

oförutsedda aspekter som påverkat initiala tankar och uppfattningar gällande vilka 

designprinciper som bör tillämpas och efterföljas, för att generera en ökad upplevd realism i 

AR applikationer genom den virtuella ljussättningen.  

Nedan presenteras de initiala designprinciperna (I) som uppkommit under studiens inledande 

problemformuleringsfas eller identifierats genom den teoretiska referensramen. De 

designprinciper som uppkommit efter sammanställning och analys av insamlade data 

presenteras under beteckningen (D). 

I 1: Möjliggör användarinteraktion med viktiga virtuella ljusparametrar. Denna designprincip 

uppkom tidigt under studiens inledande problemformuleringsfas och var en uttalad utmaning 

för företaget Neava där resurser behövt läggas på arbetsuppgifter som sällan till fullo uppnått 

den enskilde individens önskemål och krav på realism. Ytterligare indikationer framkom 
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genom studiens teoretiska referensram där bland annat Kolivand & Sunar (2014), Koc & 

Balcisoy (2013) samt Sicaru, Ciocianu & Boiangiu (2017) betonat vikten av korrekt hantering 

av det som benämnts som viktiga virtuella ljusparametrar. Däribland ljusriktning, ljusintensitet 

och färgtemperatur. Sammanställningen av studiens enkätsvar, i synnerhet kopplat till 

enkätfråga 17, bekräftar att ökad användarinteraktion av nämnda ljusparametrar lett till att öka 

den upplevda realismen vid en stor majoritet av testtillfällena.   

I 2: Användare ska själva tillåtas bestämma vilken ljussättning som genererar högst kvalitet 

och när tillräcklig realism upplevs. En stor del av den befintliga forskning som belysts i 

studiens teoretiska referensram behandlar automatisk ljushantering vilken ofta bygger på en 

eller ett fåtal individers tolkning av en ljusmiljö vilka också avgjort hur denna ljusmiljö skall 

tolkas och representeras virtuellt. Det tycks finnas en underliggande, möjligtvis omedveten 

uppfattning om att alla tycker lika i avseendet. Det blev under studiens inledande 

problemformuleringsfas tydligt att en sådan uppfattning inte är alldeles riktig. Flera 

representanter från Neava uttalade högst varierande uppfattningar rörande den befintliga 

mobilapplikationens ljussättning och realism. Att dessa uppfattningar varierat individer 

emellan har även visats i den sammanställning som gjorts av enkätsvar och 

observationsnarrativ, där tydlig varians står att finna.   

I 3: Utgå från en grundläggande virtuell ljussättning för att underlätta i användarens 

justeringsarbete. Liu & Granier (2012) framhäver att en manuell hantering av virtuella 

ljusparametrar medför ett mer omfattande arbete och kan medföra ökad komplexitet i 

användandet av sådana applikationer. Detta bekräftas under användartestet då användartestets 

första fas inte inneburit något arbete alls med den virtuella ljussättningen medan 

användartestets andra fas inneburit en uppenbart större arbetsbörda än föregående fas. 

I 4: Använd virtuella ljuskällor som är representativa för den tänkta naturliga ljusmiljön. 

Brooker (2003) betonar vikten av att tydligt planera den tänkta ljusmiljön och definiera dess 

syfte innan de virtuella ljuskällorna väljs ut. Detta för att noggrant kunna välja vilken typ av 

virtuell ljuskälla som är bäst lämpad att representera motsvarande naturliga ljuskälla för att 

skapa de bästa förutsättningarna för trovärdigt ljus. 

I 5: Säkerställ att färgtemperaturvärden och färgbalans följer rådande standard. ISO 

Standarden för Colorimetry (ISO 11664-2:2007) säkerställer att de färgtemperaturvärden som 

tolkas i Kelvin är i enlighet med uppsatta internationella branschstandarder och att den ljusfärg 

detta representerar är noggrant validerad och accepterad.  
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D 1: Användargränssnittet får inte upplevas som hindrande vid justering av den virtuella 

ljussättningen. Observationsnarrativen har visat att upplevda hinder i användargränssnittet kan 

leda till missnöje hos användaren, något som specifikt uttryckes under testtillfällena för 

respondenterna R1 och R7, dessa observationsnarrativ bekräftar också i viss mån det Liu & 

Granier (2012) belyst angående ökad komplexitet och arbetsbörda. Enkätsvaren visar samtidigt 

att hinder i användargränssnittet upplevts hos fler testpersoner än R1 och R7. 

D 2: Tänk på att justering av virtuella ljusparametrar inte får upplevas som långsamt. 

Respondent R7 uttryckte tydligt sitt missnöje över att det krävts mycket justeringsarbete för att 

märka någon skillnad av färgtemperaturen. Det var under R7’s tillfälle klart att ett 

justeringsarbete som upplevs som långsamt också uppfattas som hindrande av en del personer. 

Sammanställningen av enkätsvaren visar också att det varit fler som upplevt hinder i justering 

av färgtemperatur. 

D 3: Tänk på att virtuella objekt bör granskas med den upplysta sidan mot betraktaren. 

Respondent R3 kommenterade under sitt användartest att det virtuella objektet föreföll 

orealistiskt mörkt på dess skuggade sida. Något som respondent R5 tycks ha instämt till, då 

denne efter mycket granskning av den skuggade sidan valt att positionera sig mot det virtuella 

objektets upplysta sida för att slutföra justeringsarbetet. Även R9 verkade påverkas negativt av 

det virtuella objektets skuggade sida och bestämde sig efter en del justeringsarbete att förflytta 

sig till den upplysta sidan och börja om justeringsarbetet på nytt. 

D 4: Presentera loggvärden eller annan tydlig indikator på att förändring sker vid försök till 

justering av virtuella ljusparametrar. För att förtydliga att förändring faktiskt sker vid justering 

av ljusparametrar med liten visuell konsekvens blir det viktigt att presentera numeriska värden 

som visar på detta, detta eftersom skillnad i det virtuella ljuset kanske inte uppfattas vid en 

första anblick. Behovet av denna designprincip blev tydligt under granskning av respondent 

R7’s observationsnarrativ.  

D 5: Justeringsmöjligheter av virtuell färgtemperatur bör tillhandahållas med möjlighet att 

även justera virtuell ljusintensitet. Denna designprincip har blivit tydlig vid sammanställning 

av observationsnarrativen för respondenterna R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9 och R11. Alla dessa 

respondenter valde att justera ljusintensitet och färgtemperatur i kombination med varandra, 

det antyder att ljusparametrarna kompletterar och påverkar varandra och det förefaller vara så 

att den ena stärker den andres visuella påtaglighet. 

D 6: Tänk på att fördefinierade ljuskällor skiljer sig åt mellan olika fysikmotorer och behöver 

därför studeras exklusivt för att göra korrekt val till rätt applikation. Brooker (2003), betonade 
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vikten av att undersöka den planerade ljusmiljön noggrant innan de virtuella ljuskällorna valdes 

ut. Vid valet av ljuskälla under utvecklingen av applikationstillägget var det tydligt att 

ljuskällor av samma definierade typ kan skiljas åt avsevärt. Detta är därför en designprincip 

som är särskilt viktig att beakta för det fall där utvecklingsmiljö och verktyg skiljer sig från 

vad som nyttjats i denna studie. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under genomförandet av denna studie har de frågor som motiverat till dess uppkomst besvarats 

och kanske även mer därtill. Samtidigt har det genom arbetets gång uppkommit nya frågor och 

funderingar som dessvärre legat bortom de ramar som omslutit denna kandidatuppsats. Dessa 

frågor och funderingar presenteras nedan, som förslag till fortsatt forskning. 

Denna studies övervägande fokus på virtuell ljussättning och ljusparametrar lämnar mycket 

osagt beträffande virtuella skuggor. Mycket av den befintliga forskningen som presenterats i 

den teoretiska referensramen indikerar att skuggor är av minst lika stor vikt för att öka upplevd 

realism i AR applikationer. Av denna anledning föreslås att virtuella skuggors bidragande till 

ökad upplevd realism i AR applikationer undersöks, möjligtvis i kombination med att metoder 

för semi-automatisk hantering utav dessa också begrundas.  

Vid valet utav ljusparametrar finns det stort utrymme för nya framtagningar då antalet 

ljusparametrar är många fler än de som hanterats i denna studie. Förslag till vidare forskning 

är således att undersöka huruvida andra ljusparametrar som exempelvis ambient light, alltså 

bakgrundsljus eller skylight vilket är ljuset som reflekteras ifrån himlen, kan hanteras för att 

öka upplevd realism i AR applikationer i utomhusmiljöer.  

Som ett avslutande förslag betonas att det finns skäl till forskning som arbetar vidare på fynden 

i denna studie men där huvudsakligt fokus läggs på att generera en ökad användarupplevelse 

och hantering av virtuella ljusparametrar genom det grafiska användargränssnittet. Det har 

genom denna studie identifierats underlag som tyder på att bättre hantering av det grafiska 

användargränssnittets utformning och funktionalitet kan generera en högre grad av upplevd 

realism.  
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Bilaga 1 – Enkät 
 

Del 1 – Automatisk ljussättning 

Hur väl stämmer nedan påståenden in på din uppfattning av 
applikationstillägget under den första testfasen? Markera ett svarsalternativ 
per fråga om inte annat anges. 

 

1. Jag är vid besvarandet av denna enkät bekant med begreppen Ljusintensitet, 
Ljusriktning och Färgtemperatur – samt hur dessa används i applikationstillägget. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

2. Betygsätt attributen hos det virtuella objektet med avseende på dess likhet till det 
verkliga objektet, enligt skalan 1–5. Där 1 är Mycket olika och 5 är Mycket lika.  

 

 1 2 3 4 5 

Objektets form ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Objektets färg ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Objektets textur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Det virtuella ljusets riktning stämmer väl överens med riktningen på det verkliga 
ljuset. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 



 
 

4. Det virtuella ljusets intensitet stämmer väl överens med det verkliga ljusets 
intensitet. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

5. Det virtuella ljusets färgtemperatur stämmer väl överens med det verkliga ljusets 
färgtemperatur. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

6. Betygsätt attributen hos det virtuella objektets skugga med avseende på dess likhet 
till det verkliga objektets skugga, enligt skalan 1–5. Där 1 är Mycket olika och 5 är 
Mycket lika.  

 

 1 2 3 4 5 

Skuggans riktning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skuggans styrka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skuggans form ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



   
 

7. Jag upplevde det virtuella objektet som realistiskt. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

Del 2 – Semi-automatisk ljussättning  

Hur väl stämmer nedan påståenden in på din uppfattning av 
applikationstillägget under den andra testfasen? Markera ett svarsalternativ 
per fråga om inte annat anges. 

 

8. Vid justering av det virtuella ljusets riktning kände jag mig begränsad utav 
användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande resultat. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

9. Vid justering av det virtuella ljusets färgtemperatur kände jag mig begränsad utav 
användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande resultat. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

 

 



   
 

10. Vid justering av det virtuella ljusets intensitet kände jag mig begränsad utav 
användargränssnittet i min strävan att uppnå tillfredsställande resultat. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

 

11. Betygsätt attributen hos det virtuella objektets skugga med avseende på dess likhet 
till det verkliga objektets skugga, enligt skalan 1–5. Där 1 är Mycket olika och 5 är 
Mycket lika.  

 

 1 2 3 4 5 

Skuggans riktning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skuggans styrka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skuggans form ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

12. Hur uppfattade du de virtuella ljusparametrarnas bidragande till att öka graden av 
realism? Rangordna ljusparametrarna på skalan 1-3 genom att ange en siffra i 
respektive ruta. Där 1 är Mest bidragande och 3 är Minst bidragande.  

 Färgtemperatur  ☐ 

Ljusintensitet   ☐   

Ljusriktning  ☐ 

 

 



   
 

13. Det virtuella ljusets riktning stämmer väl överens med riktningen på det verkliga 
ljuset. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

14. Det virtuella ljusets intensitet stämmer väl överens med det verkliga ljusets intensitet. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

 

15. Det virtuella ljusets färgtemperatur stämmer väl överens med det verkliga ljusets 
färgtemperatur. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

16. Jag upplevde det virtuella objektet som realistiskt. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte alls 

17. Jämför de två testfaserna. När upplevde du högst grad av realism? 

 Fas 1 (Automatisk ljussättning) 

 Fas 2 (Semi-Automatisk ljussättning) 

 Vet ej 



   
 

Bilaga 2 – Sökträffar 
Tabell A -  Antal sökträffar för viktiga sökfraser i databaserna Scopus, Google Scholar, Libris 

och Web of Science.  

Sökfras Scopus Google Scholar Libris Web of Science 

Augmented Reality 19476 1590000 ~ 575 13692 

Mixed Reality 6161 3500000 ~ 231 5798 

Augmented Reality + Survey 612 380000 ~ 21 505 

Mixed Reality + Survey 327 1960000 ~ 15 346 

Augmented Reality + Review 837 612000 ~ 34 715 

Mixed Reality + Review 371 2710000 ~ 14 432 

Augmented Reality + Study 5034 1020000 ~ 106 4082 

Mixed Reality + Study 2053 3430000 ~ 45 2474 

Augmented Reality + Literature 
Review 

188 311000 ~ 8 172 

Mixed Reality + Literature 
Review 

84 1770000 ~ 7 96 

Augmented Reality + 
Advancements 

194 43300 ~ 2 144 

Mixed Reality + Advancements 42 46700 ~ 2 31 

Virtual Lighting 1631 548000 ~ 33 12303 

Virtual Illumination 1717 439000 ~ 24 1267 

Virtual Sunlight 154 112000 ~ 4 167 

Virtual Light Sources 1522 3630000 ~ 18 896 

Virtual Light + Augmented 
Reality 

521 203000 ~ 6 305 

Virtual Illumination + 
Augmented Reality 

253 45900 ~ 2 140 

Virtual Sunlight + Augmented 
Reality 

14 8560 ~ 0 11 

Virtual Light + Realism 119 162000 ~ 3 102 

Virtual Illumination + Realism 86 44300 ~ 0 45 

Virtual Sunlight + Realism 4 22200 ~ 0 0 

Virtual Shadows 1098 176000 ~ 29 776 



   
 

Virtual Outdoor Light 76 116000 ~ 1 55 

Outdoor Light Estimation 251 227000 ~ 1 203 

Outdoor Light Calculation 140 150000 ~ 1 111 

User Perceived Quality 6542 2310000~ 52 7096 

User Perceived Quality + 
Augmented Reality 

32 94200~ 2 31 

User Perceived Quality + Mixed 
Reality 

9 452000~ 0 13 

Visual Perception + Augmented 
Reality 

430 159000~ 28 374 

Visual Perception + Mixed 
Reality 

98 771000~ 7 109 

Usability + Augmented Reality 884 65100~ 31 590 

Usability + Mixed Reality 198 52400~ 10 131 

~ Indikerar att antalet träffar är ungefärligt.  


