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Sammanfattning  

Detta arbete har som syfte att skapa ett applikationstillägg som möjliggör betraktande av 3D-

objekt från en fågel-vy i Augmented Reality (AR) -miljö. AR är en teknologi under stark 

tillväxt, teknologin bygger på att placera virtuella objekt i den verkliga världen och betrakta 

dessa genom olika typer av hårdvara. 

Arbetet har utförts mot företaget Neava som upptäckt ett behov av fågel-vy i deras  

AR-applikation vilken används för byggnadsvisualisering. 

Metoden som tillämpats för arbetet är Design Science Research (DSR) med en 

problemcentrerad inledning som genom metodens sekvenser utmynnat i en IT-artefakt, genom 

demonstrationer och kvalitativ datainsamling har lärdom utvunnits utifrån upplevelse och 

förståelse av 3D-objektet vid användning av artefakten. 

Analysen av resultatet visar på ökad upplevelse och förståelse för storlek, placering och form 

av en virtuell byggnad i AR-miljö när den kan betraktas från en fågel-vy. 
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Abstract  

This research aims to create an application extension that allows viewing of 3D objects from a 

bird’s-eye view in Augmented Reality (AR) environment. AR is a technology during strong 

development, the technology is based on placing virtual objects in the real world and being able 

to view these through different types of hardware. 

The work has been carried out with the company Neava, which discovered a need for  

bird´s-eye view in their AR application which is used for visualization of buildings. 

The methodology used for the research is Design Science Research (DSR), with a problem-

centered initiation, through the method's sequences an IT artifact was created, through 

demonstrations and qualitative data collection, knowledge have been gained from experience 

and understanding of the users of the artifact. 

The analysis of the results shows an increased experience and understanding of the size, 

location and shape of a virtual building in the AR environment when viewed from a  

bird's-eye view.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

”Augmented Reality (AR) är en teknologi vars tid har kommit” 

    (Kipper & Rampolla, 2012, s. XV) 

Trots detta citat som är relativt nytt så skrevs det om AR redan under 1960-talet. Genom att 

koppla en display till en dator skapar vi oss möjligheten att få kunskap om begrepp som inte 

kan realiseras i den fysiska världen (Sutherland, 1965). 

AR är en mix av virtuella objekt och verklig omgivning. Det virtuella objektet kan addera till 

eller ta bort objekt i den verkliga världen (Azuma, 1997; & Kipper & Rampolla, 2012) för att 

på så vis skapa en förstärkt verklighet vilket är den svenska översättningen av AR. AR förlitar 

sig på liknande teknologi som Virtual Reality (VR) vilket är en helt datorsimulerad verklighet 

som inte har några inslag av verkliga objekt för användaren. AR skiljer sig på så sätt från VR i 

att användaren ser en presentation av virtuella objekt i en verklig miljö. (Azuma, 1997) Känslan 

användaren får i AR-miljö gentemot VR-miljö kan således skilja sig. Ett identiskt objekt som 

presenteras i VR- och AR-miljöer upplevs av användaren ”mjukare” i AR-miljön (Gaffary,  

Le Gouis, Marchal, Argelaguet, Arnaldi & Lécuyer, 2017). Det optimala i en AR-miljö är att 

virtuella objekt och verkligheten och dess objekt är i symbios med varandra (Azuma, 1997). 

Detta skapar problem när virtuella objekt ska vara delvis skymda om de är placerade bakom ett 

verkligt objekt som inte täcker det helt. För att virtuella objekt ska få en realistisk känsla så 

krävs effekter så som skuggning, ljussättning (Kolivand & Sunar, 2014) och 

gravitationseffekter (Montero, Zarraonandia, Diaz, & Aedo, 2017).  

Dagens utveckling av mobiltelefoner, trådlös överföring och lagring ger alla de nödvändiga 

förutsättningar som krävs för att AR ska kunna växa och blomma ut (Kipper & Rampolla, 

2012). De senaste åren har AR haft stor tillväxt och utveckling med att lösa problemen som kan 

uppstå inom ovan nämnda effekter, samt att fler verktyg exempelvis AR-glasögon har dykt upp 

på den allmänna marknaden (Montero, Zarraonandia, Diaz, & Aedo, 2017). 

Användningsområdena och möjligheterna för AR är mycket stora (Sicaru, Ciocianu, & 

Boiangiu, 2017). Idag används AR inom många områden och med stor variation. AR är stort 

inom marknadsföring där exempelvis biltillverkare använder sig av 3D-modeller av sina bilar. 

I den nya typen av navigering används AR-teknologi för att visa användaren vägen. Inom 
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utbildning finns det stora möjligheter för användning av AR till exempel inom medicinska 

studier, utbildning av bilmekaniker, byggarbetare, mm. Det är bara fantasin som sätter 

gränserna. AR används även i samband med tv-sändningar av olika sporter, där tittaren kan se 

virtuella linjer vid t.ex. längdhoppning, simning och amerikansk fotboll, för att hjälpa tittaren 

med information som annars kan vara svår att förmedla (Kipper & Rampolla, 2012) . 

1.2 Problemformulering 

Av praktiska skäl delas AR-användning ofta in i olika miljöer där det skiljs på inomhus- och 

utomhusmiljö. En utomhusmiljö stöter på fler utmaningar som skuggor och ljussättning 

(Kolivand & Sunar, 2014). Stora objekt och långa avstånd skapar ytterligare svårigheter.  

I omgivningar där det inte finns byggnader med tydliga former utan majoriteten av objekten är 

naturliga objekt som träd, stenar och buskar försvåras spårningen som utförs vid placering av 

ett objekt i AR (Rößler, Rogge, & Hentschel, 2011). Vid visualisering av  

3D-objekt i en AR-miljö så kan olika vyer och vinklar användas för bästa upplevelse. För att 

förbättra användarens upplevelse av en AR-miljö så kan man se hur denne påverkas av 

avvikelser mellan det virtuella och verkliga perspektivet genom olika vyer (Liestol & Morrison, 

2013). 

Majoriteten av (för detta arbete) granskad AR-forskning består av markburen AR och har 

således inte belyst det Liestol & Morrison (2013) lyfter fram. Det kan anses som ett problem 

om användaren av en AR-applikation inte har möjlighet att visualisera och betrakta  

3D-objektet från olika vyer. Vid en ”normal-vy” på en höjd av 1.7m (Liestol & Morrison, 2013) 

kan användaren, beroende på omgivningen, se hela eller bara en del av det objekt som 

visualiseras.  

Ett exempel är när endast normal-vy är tillgänglig och omgivningen för den specifik plats som 

skall användas för visualisering av 3D-objekt i form av en byggnad inte tillåter användaren att 

röra sig fritt för att kunna se objektet i sin helhet. Detta skulle leda till att användaren inte får 

en klar förståelse för hur byggnaden ter sig till sin omgivning. 

En teoretisk lösning för problemet i exemplet är att möjliggöra för användaren att alternera vy 

av objektet i applikation X. En fågel-vy skulle kunna appliceras om omgivningen möjliggör för 

användaren att ta sig högre upp än normal-vy. Detta skulle exempelvis kunna vara för den 

specifika platsen en närliggande balkong för att sedan från denna förhöjda plats kunna placera 

ut objektet och få bättre överblick. 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa en artefakt i form av ett applikationstillägg till en befintlig 

applikation genom att applicera vald forskningsmetod. Tillägget som är en ny funktion i 

applikation X skall ge användaren möjlighet att betrakta ett 3D-objekt i AR-miljö från en fågel-

vy och på detta vis förhöja upplevelsen och öka förståelsen för objektet samt hur det ter sig till 

dess omgivning. Detta applikationstillägg ligger till grund för den data som samlas in för att 

undersöka hur användare upplever olika vyer i AR-miljö och hur dessa ökar användar-

upplevelse och -förståelse. 

1.3.1 Forskningsfråga 

➢ ”Vad tillför en fågel-vy för användar-upplevelsen och -förståelsen för 

ett 3D-objekt till dess omgivning i en AR miljö? 

1.3.2 Antagande 

Studien har för avsikt att bevisa de antaganden som tagits fram utifrån problemformuleringen. 

➢ En fågel-vy ökar förståelsen och upplevelsen av ett 3D objekt i form av byggnader i 

AR-miljö. 

1.4 Avgränsningar 

Utifrån denna studies syfte att visualisera 3D-objekt i form av byggnader görs avgränsning till 

användning av AR för utomhusmiljö. Avgränsningar görs även i hårdvara där endast handhållna 

enheter i form av iPhone och iPad kommer att användas. Studiens fokus ligger på vy av objekt 

och kommer därför inte hantera andra problem så som ljus- och skuggningseffekter.  

1.5 Disposition 

Arbetet struktur fortsätter med förklaring av AR-tekniken i kapitel 2. I kapitel 3 presenteras 

relevant teori för forskningsfrågan följt av kapitel 4 som redovisar val av metod och hur den 

har tillämpats på arbetet. Kapitel 5 presenterar resultatet av arbetet. Analys och diskussion 

redovisas i kapitel 6 följt av slutsatser i kapitel 7. Vidare redovisas referenslista samt bilagor 

bestående av testfall, exempelbilder från testfall och intervjufrågor. 
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2. AR-tekniken  

2.1 Augmented Reality 

Enligt Azuma (1997) innebär AR en verklig värld där virtuella objekt presenteras genom att 

lagras ovanpå eller sammansatt med den verkliga världen. För användarens optimala upplevelse 

skall de virtuella objekten leva i symbios med den verkliga världen (Azuma, 1997). AR-miljön 

möjliggör för användaren att betrakta objekt som annars inte skulle vara synliga för det 

mänskliga ögat (Kalkofen, Veas, Zollman, Steinberger, & Schmalstieg, 2013). Det är mixen av 

virtuella objekt och verkliga världen som skiljer AR från VR. I VR är användaren helt 

avskärmad från den verkliga världen och således är allt denne ser virtuellt. Samma objekt kan 

presenteras i AR och VR men upplevas olika. En studie av Gaffary et al. (2017) där användaren 

fick integrera med samma objekt i AR där miljön byggdes upp i den verkliga världen och i VR 

där miljön byggdes upp virtuellt, visar att i 60% av fallen upplevs ett objekt mjukare i AR.  

För att ett virtuellt objekt skall upplevas att passa in i den verkliga världen så finns det ett flertal 

parametrar att förhålla sig till. Viktiga effekter finns att beakta inom ljussättning och skuggor 

(Kolivand & Sunar, 2014). Gravitationseffekter är även det en betydande faktor för hur ett 

objekt upplevs, ett exempel på det är om en virtuell boll faller mot en horisontal yta skall denna 

reagera med ytan och studsa upp efter kontakt och inte fortsätta falla genom ytan. Detta kan 

liknas mot en verklig boll som faller mot ett golv (Montero et al. 2017). 

Utvecklingen av AR och de områden som det används i är ständigt växande och har haft stora 

framgångar inom allt från medicinska studier till utbildning av piloter och illustrationer för 

reklam och sportevent (Kipper & Rampolla, 2012). 

2.2 Hårdvara 

En av huvudkomponenterna för att kunna driva en AR-applikation är hårdvara. Hårdvaran 

består av ett antal vitala komponenter för att kunna driva AR-mjukvara med framgång. Dessa 

komponenter består av en eller flera kameror, dels för att spåra (kommer fortsättningsvis 

benämnas som tracking) och dels, beroende på vilken typ av hårdvara som används, för att 

fånga den verkliga världen. En display krävs för att användaren skall kunna se något samt 

sensorer för tracking (Uva, et al. 2016). 
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2.2.1 Head-mounted display (HMD)  

HMD är en form av glasögon vilka det finns två typer av, en stängd- och en öppen-vy. Den 

stängda-vyn är den som räknas som standard. Användaren ser inget om inte enheten är igång 

och användaren har inte heller möjlighet att direkt se den verkliga världen utan den projiceras 

via en display som får information från en eller flera små kameror. Öppen-vy liknar mer ett par 

solglasögon där användaren ser omgivningen även om enheten inte skulle vara igång (Sicaru, 

Ciocianu, & Boiangiu, 2017). 

2.2.2 Head-up display (HUD)  

HUD skiljer sig från HMD på så vis att det är transparanta glasögon som möjliggör för 

användaren att se omgivningen även om de inte är igång. När HUD används visualiseras 

informationen i glaset framför ögonen utan att störa för mycket av sikten. En revolutionerande 

HUD-enhet är Microsoft HoloLens vilken ger användaren möjlighet att interagera med de 

virtuella objekten (Sicaru et al. 2017). 

2.2.3 Mobile Augmented Reality (MAR) 

Den senaste tidens stora utveckling av mobiltelefoner och andra handhållna enheter som fått 

funktioner som GPS, kamera, högupplösta skärmar och snabba processorer har banat väg för 

MAR (Kamilakis, Gavalas, & Zaroliagis, 2016). Mobiltelefoner och surfplattor har även blivit 

de enheter som används mest av alla hårdvaror för AR (Kim, Kang, Choi, Choi, & Hong, 2017). 

Mobiliteten, enkelheten och tillgängligheten gör att MAR kan användas i stor omfattning. De 

flesta har redan en enhet som de kan ta fram vid behov, slå på AR-applikationen och genom att 

titta på mobiltelefonens display se den verkliga världen och de virtuella objekt som presenteras 

för just den servicen. Områdena för användning är ofantligt många och kan vara allt från att 

lösa vardagsproblem med navigation, turism och underhållning, samt utbildning och spel 

(Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, & Väänänen-Vainio-Mattila, 2013). 

2.3 Mjukvara 

För att utveckla AR-mjukvara på smidigaste sätt och för att slippa behöva bygga allt från 

grunden används oftast någon av de befintliga Software Development kits (SDK) som finns att 

tillgå, t.ex. Wikitude, Metaio, Vuforia och ARToolkit vilka har varit populära under en längre 

tid. Dessa SDKer tillhandahåller verktyg och kodbibliotek för avancerade funktioner vilket 

underlättar och förkortar arbetet genom att utvecklaren inte behöver starta från ruta ett utan kan 

återanvända redan skrivna funktioner som till exempel tracking (Kim et al. 2017).  
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Apple släppte nyligen den senaste version av deras SDK ARKit vilken har i jämförelse med 

andra AR SDKer en effektivare omgivningsdetektering och positionering vilket ger hög 

precision av det virtuella objektets position. ARKit´s nya funktioner möjliggör även för 

detektering av vertikala ytor (Apple Developer, 2017). 

2.4 Tracking 

Inom AR spelar tracking-teknologin en mycket viktig roll. Det är en form av spårning eller 

rekognosering av omgivningen. Tracking används för att lokalisera, positionera och orientera 

vilket krävs för att kunna integrera virtuella objekt i den verkliga världen. Tracking delas upp i 

två olika varianter, marker-based tracking och markeless tracking (Kim et al. 2017). Vid 

marker-based tracking använder man sig av markörer som placeras ut i den verkliga världen 

som mjukvaran sedan skannar av för att kunna placera ut objektet. Det finns en del nackdelar 

med denna metod, dels att den verkliga omgivningen måste förberedas innan AR-programmet 

kan användas samt om några av markörerna blir skymda minskas pålitligheten av trackingen.  

Markerless tracking arbetar utan placerade markörer. Den läser istället av den verkliga världen 

som man för stunden befinner sig i och ur den lokaliseras framträdande objekt för att kunna 

hitta en lämplig yta att placera ut det virtuella objektet på (Scheuermann, Meissgeier, Bruegge, 

& Verclas, 2016). 
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3. Teori  

3.1 Vyer 

Användningen av olika typer av vyer är väldigt vanligt inom filmbranschen, vyerna ingår i 

”grammatiken” inom film och används vid olika scener beroende på vilken information och 

känsla som vill förmedlas (Arijon, 1991). Olika kameratekniker förmedlar olika känslor och 

uppfattningar av ett objekt, dessa tekniker innefattar bland annat vinklar och distans som också 

utgör storleken på scenen. Olika distanser från kameran till dess objekt visar olika saker för 

observatören, vid long shot där objektet har längre avstånd till kameran så kan man se större 

objekt i sin helhet, vid extreme long shot som är då kameran är som längst bort från dess tänkta 

objekt ser man stor del av omgivningen vilket är avsett att hamna i fokus. Medium shot och 

close-up handlar mer om att få detaljerna av ett objekt. Vinkeln av kameran handlar om 

riktningen och höjden från vilket scenen visas. Om ett objekt ses från worms-eye eller 

grodperspektiv får objektet i sig en upphöjd status (Chandler, 2018) till skillnad från birds-eye 

eller fågel-vy vilket i många sammanhang upplevs som att betraktaren får en position av makt 

och upphöjdhet. I detta fall erbjuder fågel-vy möjligheten att se och uppleva information som 

utan elevation inte skulle kunna vara möjligt (Dorrian & Pousin, 2013). 

Vy i detta sammanhang belyses utifrån hur en person betraktar ett objekt. Vid benämning av 

normal-vy menas first person view eller eye-level vilket är för människan det normala tillståndet 

i vilket man ser och betraktar saker. Denna normal-vy erbjuder en 3D-vy av ett objekt, 

elevationen av denna vy är fast vid längden av varje individ. Normal-vy är speciellt användbar 

i kombination med andra vyer för att skapa förståelse för ett objekt och dess position (Wither, 

DiVerdi, & Höllerer, 2007).  

Fågel-vy har varit väldigt populär för bland annat ritningar och kartor då vyn erbjuder 

betraktaren att ta del av information i form av en helhet och även detaljer (Dorrian & Pousin, 

2013). 
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3.2 Användarupplevelse 

Användarupplevelse används under förkortningen UX (user experience) vilket är ett välkänt 

begrepp som används inom integrering mellan människa och maskin. UX beskriver 

användarens upplevelse och känslor under användandet av en produkt och inte effektiviteten i 

produkten i sig (Olsson, et al. 2013). I en studie av Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren, & Kort 

(2009) menar de att det trots det utvecklade intresset för UX har det inte utvecklats en, delad 

eller slutgiltig definition av UX. Enligt dem finns behovet av en definition för att underlätta 

inom såväl forskning som utbildning. Merparten av studiens respondenter var överens om att 

UX är dynamisk, kontextberoende och subjektiv (ibid.). 

Tidigare studier visar att vissa försöker undvika en definition av UX då de arbetar med 

betydelsen av att designa för UX. Detta leder till frågan: 

 ” Varför är det så utmanande att nå en gemensam definition av UX?” 

(Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren, & Kort, 2009, s719) 

Law et al. (2009) beskriver att det finns flertalet anledningar till detta, det är många aspekter att 

ta in i beräknande, dels att UX associeras inom många olika fält samt att man måste ta 

dynamiska begrepp i beaktande som emotionell påverkan samt experimentella och estetiska 

variabler. 

Enligt (ISO 9241-210:2009) är definitionen av UX hur användning och/eller förväntad 

användning av ett system, en produkt eller tjänst uppfattas av användaren. Denna ISO definition 

är i samma linje med resultatet av undersökningen av Law et al. (2009) även om det krävs 

ytterligare förklaring kring upplevelsen avförväntad användning. 

Tidigare forskning har urskiljt komponenter av upplevelser för en produkt, dels i form av 

personlig eller symbolisk betydelse samt känslomässiga erfarenheter som glädje och ilska. Det 

generella målet för interaktiva system är att uppnå så rik UX som möjligt, detta för att främja 

användarens positiva känslor vilket breddar människan  fokus, underlättar upptäckter och ökar 

välbefinnande (Olsson, et al. 2013). 
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Avsaknaden av en klar definition till trots så finns det ett syfte med UX som är att utvärdera om 

en produkt uppfyller kraven för en användare som gör att de känner glädje och att produkten 

har personlig eller symbolisk betydelse, samt att det erbjuds möjligheter och insikter till 

användaren och även att de kan gå tillbaka till positiva minnen med hjälp av produkten (Olsson, 

et al. 2013). 

UX fokuseras därför främst på positiva resultat, såsom positiva känslor, interaktion. Vilket i sin 

tur resulterar att UX-konceptet fokuserar på att ta bort de negativa faktorer inom användbarhet 

och funktionalitetsproblem genom att förstärka de positiva Erfarenheter som överträffar 

användarens förväntningar för att studier har visat att de positiva känslorna bredda människors 

fokus, underlätta upptäckten och öka välbefinnande. (Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, & 

Väänänen-Vainio-Mattila, 2013) 
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4. Metod  

Det primära målet med detta arbete är att tillsammans med Neava Technologies AB utveckla 

en artefakt i form av ett applikationstillägg för redan befintlig AR-applikation om jag i denna 

rapport kallar applikation X. Utifrån denna artefakt skall kunskap utvinnas utifrån hur 

användaren upplever och förstår objektet som visualiseras i applikation X. Från dessa kriterier 

har valet av forskningsmetod att applicera på arbetet resulterat i Design Science Research 

(DSR). DSR är uppbyggt av sex stycken processaktiviteter enligt Figur 1. Beroende på struktur 

och utgångsläge för vald undersökning i användning av denna metod kan arbetet inledas vid 

olika aktiviteter (Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee, 2007).  

 

Figur 1 - DSRM process model (Peffers et al. 2007 s. 54) 

Detta arbete har utgått från ett problemcentrerat tillvägagångssätt vilket gör att arbetet har 

startat i första processen i metodsekvensen (Peffers et al. 2007).  

Rubrikerna för metodens sekvenser är fritt översatta i denna rapport.  

Tillvägagångssättet för metoden kan skilja sig beroende på vilken inriktning man väljer att 

använda sig av. Metoden delas upp i två större faser Build och Evaluate som innefattar de 

aktiviteter som ingår i metoden. I evaluate skall utvärdering av artefakten utföras oftare vid de 

olika stegen beroende på om man använder sig av Ex Ante Evaluation där utvärdering sker 

under tiden artefakten skapas eller Ex Post Evaluation vilken har utvärdering efter att artefakten 

skapats. Detta arbete kommer att inrikta sig på att se hur artefakten fungerar genom 

observationer av testresultatet utifrån hypoteser. Arbetet är Descriptive utifrån observationerna 

av resultatet som bevisar om artefakten visar sig vara användbar.  

Ex post Evaluation tillämpas då utvärderingen av artefakten kommer att ske vid tester efter att 

utvecklingsarbetet är slutfört (Sonnenberg & Vom Brocke, 2012). 
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4.1 Litteratur- och informationssökning 

För att fylla kunskapskravet för den teoretiska referensram som ligger till grund för detta arbete 

har stor vikt lagts på att studera tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, 

undervisningsmaterial och böcker. Dessa publikationer har införskaffats via sökningar med den 

sökmotor som Luleå Tekniska Universitet (LTU) biblioteket erbjuder samt ytterligare 

sökningar i databaser så som IEEE Xplore, Scopus och Google Scholar.  

 

För att skapa mig förståelse för teknologin som finns inom AR har litteratur och 

informationssökning gjorts inom området. Sökningarna har både inriktats på ett bredare 

spektrum för att få en klar uppfattning om huvudområdet genom sökord ”augmented reality”. 

Dessa sökningar ger väldigt brett resultat och filtrerades med ”case study” och ”survey” för att 

få bättre fokus i området.  

Ytterligare sökningar har gjorts med huvudinriktning på AR och filtrerats utifrån de berörda 

teoriområdena ”tracking”, ”hardware”, ”software”, ” visualization”, ”3d objects”, ”depth 

perception” och ”mobile”. Dessa sökningar har resulterat i högt antal sökträffar, eftersom AR i 

dagsläget är ett snabbt utvecklande område har urval gjorts utifrån senaste publiceringsdatum 

för att få den mest aktuella forskningen. 

Till stöd för den teoretiska kunskapen för vyer har inriktningen mot AR utifrån den undersökta 

forskningen visat sig relativt begränsad. Sökningarna har därför breddats över fler områden där 

olika kameraperspektiv och vyer undersökts med sökord ”camera cue” då det är en fackterm 

inom filmbranschen. Ytterligare sökningar har även gjorts med fokus på ”bird’s-eye view”, 

”camera view” och ”aerial view”. 

Stor del av undersökt och använd litteratur har samlats in genom att granska referenslistor till 

den i arbetet tidigt funna litteraturen. 

4.2 Problem identifikation och motivation  

Innan mitt arbete startat har Neava har vid test och användning av applikation X 

uppmärksammat att ytterligare funktion krävs för att användaren skall kunna få en bättre 

förståelse för hur objektet som i berörd applikation där byggnader som placerats ut på bestämd 

plats ter sig till sin omgivning. I de användningsfall där området runt specificerad plats för 

objektet är begränsat har användaren även haft svårt att se objektet i sin helhet. Dessa problem 

leder således till att förståelsen och upplevelsen för användaren inte blir optimal.  
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Jag har tillsammans med Neava diskuterat problemet och specificerat det till att den nuvarande 

applikation X som tillhandahåller en ”normal-vy” inte är tillräcklig. Önskemålet är att kunna 

visualisera objektet från en förhöjd vy för att användaren ska kunna få bättre överblick och på 

så vis få förståelse för objektet och hur det passar in i sin omgivning. En förhöjd vy i detta 

sammanhang kommer fortsättningsvis benämnas som fågel-vy 

4.3 Definiera mål för en lösning 

Vi har sedan tillsammans kommit fram till att målet för lösningen av definierat problem var att 

skapa en artefakt som ger användaren möjlighet att i en AR-miljö se objektet från en alternativ 

vy som i detta fall koncentreras till en fågel-vy. Denna vy skall underlätta för användaren att få 

en överblick av objektet och dess omgivning och på så vis få förhöjd upplevelse och ökad 

förståelse. Enligt Peffer et al. (2007) definieras i denna aktivitet min inriktning mot antingen 

kvantitativa eller kvalitativa mål. Då detta arbete bygger på att utvärdera och analysera 

upplevelsen av den skapade artefakten vilket framkommer genom test och intervjuer lämpar sig 

kvalitativt mål bäst. 

Fördelen med kvalitativa mål är att de har stark koppling till verkliga livet och fokuserar på 

vanliga händelser i naturliga miljöer. Ytterligare fördel finns i att datainsamling skett i en 

specifik situation i direkt kontakt mellan mig och testpersonen istället för att data är insamlat 

på distans via webbformulär, post eller telefon. Detta medför att jag kan ta del av den upplevda 

erfarenheten under testets gång. Kvalitativa studier har även visats användbara när hypoteser 

ska bevisas samt att det är den bästa strategin för upptäckande och utforskning av nya områden 

(Miles, Huberman, & Saldaña, 2013). 

4.4 Design och utveckling 

Skapandet av artefakten, vilken är ett tillägg till befintlig applikation X, utifrån problem och 

mål skall funktioner utvecklas för att uppnå önskat resultat av användandet. Huvudfunktionen 

är att ge användaren möjlighet att välja vy utifrån vilken de vill betrakta objektet. Nuvarande 

funktion i applikation X tillåter användaren att se på objektet från normal-vy/mark-vy. 

Utvecklingen av denna artefakt kommer således ge användaren möjlighet att växla mellan 

mark-vy och fågel-vy i den utsträckning som omgivningen tillåter användaren att placera sig 

på förhöjd plats.  

Befintlig applikation X som tillhandahålls av Neava är utvecklad i spelmotorn Unity3D. Då 

mitt arbete inriktas mot att bygga en artefakt i form att ett tillägg till denna redan befintliga 
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applikation så medför det att mitt utvecklingsarbete följt samma spår och har därför utvecklats 

i Unity3D.  

För att artefakten skulle kunna uppnå önskat resultat utifrån problembeskrivningen krävdes det 

att kunskap i utvecklingsverktyget Unity3D införskaffades innan utvecklingsarbetet kunde 

inledas. För att komplettera den kunskap som krävdes har jag läst dokumentation av verktyget 

samt att jag har studerat onlinekurser. 

Neava tillhandahåller den AR-applikation som ligger till grund för artefakten som skapats. Då 

syftet är att undersöka tilläggets funktionalitet, inte skapa ny eller utvärdera den befintliga 

designen, har artefakten följt den rådande designen vid addering av valmöjlighet för att kunna 

använda det nya tillägget. Applikation X använder sig av Apples SDK ARKit och markeless 

tracking vilket även artefakten kommer att göra. 

Vid ett möte jag hade med Neava presenterade jag ett förslag till lösning av rådande problem. 

Lösningsförslaget tillåter användaren när denne är placerad på en plats högre upp än markplan 

att kunna placera ut huset där de står och sedan förflytta objektet längs Y axeln. Detta resulterar 

i att användaren kan stå högre upp än objektet som står på markplan och betrakta det ur en 

fågel-vy. Beslut togs att implementering av föreslagen lösning skulle utföras. 

För att hantera förflyttningen längs Y axeln implementerade jag en Unity3D slider. Slidern utför 

en funktion på Vector3 i Unity3D som tillåter förändring av 3D position. 

4.5 Demonstration och datainsamling 

Fokus för detta arbete ligger på upplevelse och förståelse för användaren vilket gör att kvalitativ 

datainsamling lämpar sig bäst. Kvalitativa metoder går mer på djupet för att skapa en 

uppfattning och förståelse för hur testet upplevs. Kvalitativa intervjuer har positiva egenskaper 

i att det mer kan uppfattas som ett vanligt samtal. Varje individ kan uppfatta och tolka frågor 

och instruktioner på olika sätt. Flexibiliteten vid kvalitativa intervjuer gör att jag kan 

vidareutveckla en fråga och demonstration för att informanten skall kunna förstå på bästa sätt 

(Holme & Solvang, 1997). 

Datainsamlingen har skett genom demonstrationer och livetest av applikation X med totalt 17 

informanter. Inför varje test har jag beskrivit hur det kommer att gå till för att ge informanten 

en förståelse för vad denne skall fokusera på under testets gång. Testfallen utfördes med hjälp 

och stöd av instruktioner från mig.  
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Applikation X’s mark-vy samt det nya tillägget fågel-vy har använts. Informanten har sedan 

under intervju svarat på semistrukturerade frågor utifrån deras upplevelse av de olika vyerna 

som applikation X tillhandhåller. Intervjufrågornas utformning riktas mot att svara på 

forskningsfrågan samt säkerställa huruvida ställda antagande kan bevisas eller ej. 

Enkäten är utformad med kvalitativ datainsamling. Informanten har möjlighet att för varje fråga 

välja mellan normal-vy eller fågel-vy. Alternativ för ”vet ej” finns inte då det enligt Bishop 

(1987) är vanligt att en respondent oftast väljer mellan-alternativet om det finns möjlighet att 

göra det. Efterförljande motivering till valet av vy ger informanten möjlighet att med egna ord 

beskriva upplevelse och förståelse av objektet uifrån test. 

Vid datainsamlingen har jag fokuserat på svaren som getts under intervjuerna och inte via 

observationer vilket gör att resultatet inte är direkt beroende av att informanten skall ha kunnat 

hantera och manövrera applikation X själv. Därför har vissa personer som deltagit fått hjälp 

med detta av mig för att testet skall ha kunnat genomföras effektivt. 

Slumpvis har personer tillfrågats att testa applikation X för att sedan svara på frågorna. Miles, 

Huberman & Saldaña (1994) beskriver detta som en form av bekvämlighets insamling då 

undersökningen är geografiskt lättåtkomlig och kan utföras direkt.  

Testet av applikationstillägget har utförts i utomhusmiljö. 3D-objektet som illustrerats är ett hus 

i skala 1:1. 

Innan testet inleds har jag informerat informanten om att detta arbete fokuserar på hur objekt 

kan förstås och upplevas i förhållande till sin omgivning från olika vyer. Det hen skall ha i 

åtanke under testets gång är att fundera på hur hen uppfattar huset och hur det förhåller sig till 

omgivningen. 

Testfall samt intervjufrågor presenterar i bilaga 1 respektive bilaga 3. 

4.6 Utvärdering 

Utifrån demonstration och datainsamling har jag gjort analyser för att fastställa om arbetet 

utifrån problemidentifiering och mål lyckas besvara den forskningsfråga som jag haft. Den 

empiriska undersökningen som står till grund för resultatet har en induktiv ansats som 

generaliserar utifrån observationer som gjorts av resultatet från test och demonstration och 

insamlade data från intervjuerna. 
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Enligt Miles, Huberman & Saldaña (2013) analyseras kvalitativa data genom tre steg, ”Data 

Condensation” ”Data Display” och ”Conclusion Drawing and Verification”. Dessa tre steg är 

en ständigt pågående process under datainsamlingsperioden. Figur 2 illustrerar hur jag har 

förflyttat mig i arbetet mellan alla fyra stegen under tiden för datainsamlingen. Därefter 

fokuseras arbetet på condensation, display och conclusion drawing/verification under 

resterande tid för arbetet. 

 

Figur 2 - Components of Data Analysis: Interactive Model (Miles, Huberman & Saldaña, 2013 s. 14) 

Data Condensation är ett arbete som pågår under hela projektet och skall ses som en del av 

analysen och inte ett separat moment från analysen. Här väljer jag delar av insamlade data som 

följer olika mönster för att sammanfatta dem på bästa sätt. Arbetet går ut på att organisera, 

fokusera och sortera rådata från utförda intervjuer för att vid senare steg kunna verifiera och 

dra slutsatser. 

Målet med Data Display är att visa data på sådant vis som gör det lättare att förstå. Om 

människan presenteras med mängder av löptext kan det leda till att slutsatser dras hastigt och 

delvis utan grunder. Om data istället systematisk presenteras tydligt i tabeller och diagram kan 

jag samla den information som krävs för att kunna dra väl grundade slutsatser utifrån den 

presenterade insamlade data. 

Conclusion drawing/verification är det tredje steget i analysaktiviteten och inleds oftast redan 

i början av datainsamlingen då jag redan börjat fundera på vad saker betyder och i detta steg 

kan man börja se mönster, förklaringar och förekomster (Miles, Huberman, & Saldaña, 2013). 
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Demonstration och datainsamling som är föregående metodaktivitet har tillsammans med 

utvärdering gått igenom flertalet iterationer. Varje iteration har innefattat testfall följt av de tre 

stegen Data Condensation, Data Display och Conclusion drawing/verification. Iterationerna har 

varierat i längd från ett till tre testfall, detta för att sammanfattningen skulle kunna ske ofta för 

att enklare och exaktare kunna sammanställa intervjuerna utifrån anteckningar och minne.  

Utvärderingsarbetet har följt de tre analysstegen enligt (Miles, Huberman, & Saldaña, 2013). 

Vid första steget har jag sorterat svaren för varje fråga, grupperat och sammanställt dessa 

tillsammans för respektive fråga, vilket bidrog till att jag kunde få en bättre överblick för att 

sedan kunna hitta samband i svaren utifrån tema och sammanhang. Varje fråga innefattar 

kvantifierbara alternativ samt kvalitativ förklaring till varför detta alternativ har valts. Steg två 

har därför inneburit att stapla upp dessa kvantifierbara data för att möjliggöra redovisning i 

diagram. I steg tre kunde framträdande mönster utvinnas och analys kunde identifiera 

rimligheter. 

4.7 Kommunikation 

Den avslutande aktiviteten i forskningsmetoden fokuserades på rapportstruktur och 

sammanställning av rapport för att färdigställas inför publicering. Artefakten som är resultatet 

av arbetet har jag kommunicerat ut till Neava via presentation och demonstration. 

4.8 Metoddiskussion 

Valet av metod var inledningsvis inte en självklarhet då även Action Design Research (ADR) 

togs i beaktande som tänkbar metod för arbetet. Metoderna har likheter som gör att båda skulle 

kunna appliceras på arbetet vilket hade varit intressant att se hur resultatet hade påverkats om 

ADR hade använts. Den stora skillnaden som påverkade valet av metod var att ADR inriktar 

sig på att lära sig under utvecklingen av artefakten. Med DSR däremot lär vi oss mer utifrån 

resultatet av artefakten vilket i detta fall lämpar sig bra då jag vill undersöka hur artefakten 

fungerar utifrån upplevelse och förståelse vid användning. 

Vald metod har passat väldigt bra för arbetets gång då dess sekvenser klart och tydligt redogör 

för vad som skall göras och vilket resultat som förväntas i varje arbetsmoment. Metoden är 

iterativ och tvingar inte mig att strikt följa de olika stegen i den ordning som figur 1 visar utan 

möjliggör flexibilitet i arbetsordningen. 

Fundering och diskussion för omformulering av forskningsfråga har gjorts för att ge 

möjligheten att i större utsträckning kunna samla kvantitativa data och således byta ut den 
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kvalitativa analysen. Detta har dock förkastats med hänvisning till önskemålet från 

problemägare då de finner värde i att få en förståelse för hur användaren upplever den nya vyn 

vilket framkommer bäst i en kvalitativ forskning då användaren har möjlighet att beskriva med 

egna ord hur de förstår och upplever applikationstillägget. 

Frågorna kan anses delvis partiska då respondenten tvingas till att välja en av de två vyerna som 

används vid testerna. Möjligheten att välja ett tredje alternativ i form av  

”vet ej” eller ”osäker” finns inte. Detta kan ha påverkat resultatet så att det förstärkts åt den ena 

eller andra vyn vilket jag är medveten om. Vid de fall där respondenten varit osäker har 

intervjutillfället möjliggjort följdfrågor för att ta reda på ett svar som respondenten varit nöjd 

med. Utifrån tester och intervjuer har detta fungerat väldigt bra samt att det inte lämnar, för 

arbetet, data utan värde vilken endast skulle förkastas i resultat och analys. 

Det slumpmässiga urvalet av informanter som gjorts har berott på att när jag skall demonstrera 

applikation X och det nya tillägget så behöver vi vid testtillfället kunna ta oss upp på en högre 

belägen plats, till exempel i form av balkong, för att kunna se på objektet från en fågel-vy. Detta 

har då gjort att jag kunnat utföra tester endast där den möjligheten ges och jag har därför inte 

kunnat inrikta mig på en specifik grupp av personer.  
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5. Resultat  

Nedan redovisas resultatet av de data som samlats in under testfall med efterföljande intervjuer. 

Cirkeldiagram har använts för redovisning av de kvantitativa data för att tydliggöra svaren utifrån 

frågeställningarna. Alla kvalitativa svar är inte presenterade. Istället har en sammanställning av 

motiveringar till upplevelsen och valt alternativ gjorts. Svar med samma inriktning, där viss 

formulering skiljt sig från varandra, har slagits samman. Exempelbilder från ett testfall som visar 

hur applikation X ser ut i det läge då testpersonen betraktar huset från de olika vyerna finns 

presenterade i bilaga 2. Bifogade citat är endast exempel från olika informanter och inte en generell 

motivering. 

 

Figur 3 – Cirkeldiagram resultat av fråga 1 

➢ Fågel-vy  

En lite större del av testarna fick lättare att förstå storleken på huset när de kunde se 

helheten vid längre avstånd, med överblick från ett högre perspektiv, då fler 

referenspunkter så som träd och bilar gick att uppfatta. 

” Genom fågel-vyn öppnas helt nya informationsvägar. Man får möjlighet att se 

huset i en annan kontext och får en ökad bild för dess helhet. Det blir även mycket 

tydligare hur byggnaden förhåller sig till den omkringliggande miljön.” 

➢ Normal-vy 

För en del informanter upplevs normal-vy ge en bättre uppfattning av höjd och bredd 

på huset då de stått utanför huset. Utifrån deras placering har de då kunnat gå nära 

och titta uppåt och åt sidorna vilket har bidragit till bra förståelse för storleken. 

”När man fick gå nära och uppleva huset i sin helhet” 

 

41%
59%

1. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för 

storleken av huset?

Normal-vy Fågel-vy
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Figur 4 - Cirkeldiagram resultat av fråga 2 

➢ Fågel-vy  

Alla informanter upplevde att fågel-vy ger bäst förståelse för huset i förhållande till 

omgivningen detta för att helhetsuppfattningen underlättar för att förstå husets storlek 

till dess omgivning när vyn höjs. Det möjliggör även att fler referenspunkter kan ses 

som i normal-vy är skymda av huset. Upplevelsen höjdes även då fågel-vy ger 

användaren möjlighet att få bättre uppfattning av omgivningen. 

” Du får möjlighet att skåda en omgivning som vid en normal-vy kanske varit 

skymd av huset. Jag uppfattar ett tydligt mervärde i förståelsen av omgivningen 

genom se allt i en och samma vy (istället för att behöva promenera runt huset för 

att se baksidan till exempel.)” 
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2. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för storleken 

av huset i förhållande till omgivningen och andra hus?

Normal-vy Fågel-vy
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Figur 5 - Cirkeldiagram resultat av fråga 3 

➢ Fågel-vy  

Testarna upplevde att de fick bra förståelse för placeringen av det virtuella huset när 

det i användandet av applikation X flyttades ut över den plats där det skulle stå och 

sedan sänktes ner. Även här ökade förståelsen när avstånd ökade och vyn höjdes, på 

så vis möjliggjordes det att ytorna bredvid huset kunde ses bättre vilket underlättar 

vid förståelse av placering. 

” I kombination till vad som kunde observeras vid demotillfället (när 

demonstranten faktiskt sänkte ned byggnaden) gjorde det tydligt var den befann sig. 

Det känns också som att man i en fågel-vy får ett ökat antal referenspunkter att 

lokalisera byggnaden med.” 

➢ Normal-vy 

De som svarade att normal-vy var bästa vyn för att förstå placeringen av huset 

upplevde det mer värdefullt att kunna gå runt huset och se sig omkring för att på så 

sätt kunna få bästa förståelsen för var huset är placerat. 

”Lättare att förstå när man kan gå runt huset och titta från olika vinklar hur det är 

placerat” 
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3. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för 

placeringen av huset?

Normal-vy Fågel-vy
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Figur 6 - Cirkeldiagram resultat av fråga 4 

➢ Fågel-vy  

Denna fråga gav ett tydligt svar från alla informanter. De upplevde att förståelsen av 

placeringen av huset i förhållande till omgivningen vid jämförelse av de olika vyerna 

är fågel-vy klart bättre. Den ger användaren en helt annan överblick och hen kan se 

hela omgivningen. Överblicken ger dig möjlighet att se hur huset är placerat i 

förhållande till andra hus då det går att se om det står i linje med något annat hus. 

Avståndet till andra hus och byggnader var också lättare att uppskatta när fler 

referenser fanns i synfältet. Fågel-vyn gav helt klart bättre upplevelse och förståelse. 

”Ser tydligt alla sidor av huset så det r tydligt att det är placerat mellan andra hus, 

vid normal-vy blockeras mycket och det kan se ut som att det är inne i andra hus 

inte bredvid” 
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4. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för 

placeringen av huset i förhållande till omgivningen och 

andra hus?

Normal-vy Fågel-vy
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Figur 7 - Cirkeldiagram resultat av fråga 5 

➢ Fågel-vy  

Majoriteten upplevde att fågel-vy gav bästa förståelse för formen på huset. Detta för 

att det är den enda vyn där hen har möjlighet att urskilja var husets alla hörn befinner 

sig då hela husets tak kan betraktas. När huset ses längre ifrån får hen bättre 

perspektiv över hur det är utformat. 

” För att det är den enda vyn där du faktiskt får en hint av husens alla hörn på en 

och samma gång.” 

➢ Normal-vy 

De tillfrågade som ansåg att normal-vy gav bäst förståelse för formen av huset tyckte 

att det var lättare att förstå helheten av formen på huset när alla sidor kunde betraktas 

var för sig genom att röra sig fritt runt huset.  

” Formen uppfattas bäst när man kan gå runt och titta på det för att se alla vinklar 

och sidor” 

 

  

18%

82%

5. I vilken av vyerna får du bäst förståelse över 

formen på huset?

Normal-vy Fågel-vy
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Figur 8 - Cirkeldiagram resultat av fråga 6 

 

➢ Fågel-vy  

Att se huset i sin helhet och samtidigt kunna ta del av omgivningen, för att se hur det 

passar in, levererar mycket mer information. Båda vyerna är viktiga att ha med då de 

bidrar med olika fördelar. Fågel-vy bidrar däremot mest för förståelsen och 

upplevelsen av huset i sin helhet. 

”Kändes mer naturligt att titta på huset från avstånd. På marken är det lite för 

tydligt att huset inte passa in, så svårt att uppskatta storleken” 

”Fågelvyn är en solklar vinnare. Vilket kanske inte är så förvånande då den 

levererar mycket mer information.”  

0%

100%

6. Vilken vy bidrog mest till förståelse och 

upplevelse av huset?

Normal-vy Fågel-vy
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6. Analys och diskussion  

Syftet med arbetet har varit att utveckla ett tillägg till den AR-applikation som är framtagen av 

Neava. Genom att tillämpa DSR utmynnade design- och utvecklings-sekvensen i en artefakt 

vilken ger användaren möjlighet att betrakta 3D-objekt i AR-miljö från en fågel-vy. Denna 

artefakt har sedan använts för demonstration, datainsamlingen har skett via intervjuer vilket 

presenterats i punkt 4 Resultat. 

Det huvudsakliga problemet som låg till grund för arbetet upptäcktes i användningsfall där 

omgivningens begränsningar inte tillåtit användaren att röra sig i den mån som krävdes för att 

3D-objektet skulle kunna betraktas i sin helhet. Önskemål fanns därför i att undersöka huruvida 

en fågel-vy kan öka förståelse och upplevelse för ett 3D-objekt i AR-miljö. 

Vid analys av resultatet kan tidigare nämnd teori bekräftas i det Dorrian & Pousin (2013) lyfter 

fram att fågel-vy ger möjlighet att se och uppleva information som utan elevation inte skulle 

vara möjlig att uppfatta. Vilket innefattar att observatören kunnat ta del av helheten samt vissa 

detaljer av objektet i fråga. Under intervjuerna har det även framkommit att båda vyerna har ett 

stort värde i sig vilket kan hänvisas till teori av Wither, DiVerdi & Höllerer (2007) som säger 

att vissa kombinationen av vyer kompletterar varanda på ett fördelaktigt sätt. 

Det skall tas i beaktande att vid vissa testfall har informanten inte kunnat röra sig fritt runt det 

virtuella huset, på grund av att det inte varit möjligt utifrån omgivningen, vilket kan ha haft 

påverkan på den förståelse och upplevelse som sedan förmedlats vid intervjun. Detta är inget 

som direkt stör arbetet utan istället visar att behovet för den skapade artefakten finns. Med detta 

i beaktande finns förståelse för att viss del av insamlade data är väldigt enkelriktad just för att 

det är endast vid de testfall där informanten kunnat röra sig fritt efter önskemål som de sedan 

vid intervju valt normal-vy framför fågel-vy. 

Under intervjuerna har det även kommit på tal om de aspekter som går förlorade för en 

användare när hen betraktar objektet från en fågel-vy istället för normal-vy. Ökat avstånd 

innebär minskad detaljrikedom samt att möjligheten att gå in i det virtuella huset också 

försvinner med en fågel-vy vilket stärks med hänvisning till teori av Chandler (2018). Detta är 

något jag varit medveten om men inget som detta arbete går in djupare på då syftet varit att 

undersöka vad en fågel-vy kan tillföra för att förbättra förståelse och upplevelse och inte en 

direkt jämförelse mellan de två vyerna. Det skulle i sig kunna vara ett separat arbete för att 

säkerställa alla de för- och nackdelar som de olika vyerna bidrar med. Informanterna har även 
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kommenterat vid ett flertal tillfällen att båda vyerna behövs just i den bemärkelsen att de 

erbjuder olika fördelar och kompletterar varandra bra. 

Användarupplevelsen över lag var väldigt positiv både över applikationen och tekniken i sig då 

inte alla informanter varit i kontakt på AR i denna utsträckning då den blev väldigt påtaglig 

annat än vad de sett på tv med hänvisning till rapportens avsnitt om AR-tekniken där Kipper & 

Rampolla (2012) beskriver hur det används inom olika områden. Informanterna utryckte glädje 

om hur de kunde betrakta huset genom applikationen och på så vis skapa sig en personlig 

betydelse för tilltänkt hjälpmedel för när de ska ta beslut om hur de ska gå tillväga när de ska 

välja hustyp samt placering av detta när de skall bygga nytt. Denna personliga betydelse och 

glädje kan hänvisas till lyckad UX genom tidigare nämnd teori av Olsson, Lagerstam, 

Kärkkäinen, & Väänänen-Vainio-Mattila (2013). 

7. Slutsats  

Utifrån analys av presenterat resultat har följande slutsatser dragits. När användare ges 

möjligheten att i en AR-miljö betrakta en 3D-modell, som föreställer ett hus, från en fågel-vy 

får denne större förståelse för husets storlek i sig samt storleken i förhållande till sin omgivning. 

Resultatet visar även att användaren får ökad förståelse för placeringen av huset och placeringen 

i förhållande till dess omgivning. Användaren får även lättare att uppfatta formen av huset när 

det betraktas från fågel-vy. Utifrån ställda frågor vilka har varit specificerade, för ta reda på hur 

en användare förstår och upplever huset i de aspekter som är intressanta för arbetet, så har alla 

svarat att både förståelse och upplevelse av huset ökar när det kan betraktas från en fågel-vy i 

jämförelse med normal-vy. 

Med dessa slutsatser bevisas de antaganden som inledningsvis framkommit i arbetet.  

För att besvara forskningsfrågan så kan en fågel-vy öka användar-upplevelsen och förståelsen 

genom att bidra med en överblick som möjliggör för användaren att få bättre förståelse för 

storlek, placering och form av ett virtuellt hus i AR-miljö. 
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Bilagor  

Denna del av rapporten innefattar bilagor till utfört arbete. 

Bilaga 1 – Testfall 

 

RUBRIK APPLIKATIONSTEST AV VYER 

FÖRBEREDELSER / 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Applikation X är igång och fungerar, omgivningen ger 

möjlighet för informanten att ta sig högre upp än 

marknivå. Informanten har av mig blivit informerad 

om vad denna skall titta efter och fundera på under 

testets gång 

TESTSTEG 

1. Applikation X startas 

2. Objektet placeras ut 

3. Normal-vy används inledningsvis, informanten 

betraktar objektet 

4. Informanten byter position för att testa fågel-vy 

5. Applikationstillägget fågel-vy startas 

6. Samma objekt placeras ut på samma plats 

7. Informanten betraktar objektet 

FÖRVÄNTAT RESULTAT  

Informanten har fått en klar bild för sig vad hen tycker 

om och upplever de olika vyerna som testats för att 

kunna gå vidare och svara på intervjufrågorna  
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Bilaga 2 – Exempelbilder testfall 

 

Figur 9 – Skärmbild av normal-vy från ett testfall 

 

Figur 10 – Skärmbild av fågel-vy från ett testfall 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 

1. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för storleken av huset? 

Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för storleken av huset i 

förhållande till omgivningen och andra hus? 

Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för placeringen av huset? 

Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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4. I vilken av vyerna får du bäst förståelse för placeringen av huset i 

förhållande till omgivningen och andra hus? 

Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. I vilken av vyerna får du bäst förståelse över formen på huset? 

 Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Vilken vy bidrog mest till förståelse och upplevelse av huset? 

 Normal-vy   Fågel-vy 

   

Varför? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 


