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Abstrakt 
Augmented reality är en teknologi som förutspås ha en lovande framtid och en positiv 

inverkan på vårt samhälle. Design i AR kopplat till navigation kan stötta användare att ta sig 

från en punkt till en annan, detta är även kallat navigationsstöd. Design av navigationsstöd 

handlar om att designa abstrakta visuella representationer som via AR sammansätts med den 

fysiska miljön. Digitala designers står dock fortfarande inför utmaningar vid design av 

navigationsstöd. Utmaningar som hur designen ska ta hänsyn till den fysiska miljön som ofta 

är dynamisk och behöver anpassas därefter. För att undersöka detta skapades en prototyp för 

att testa fem designade navigationsstöd som är skapade utifrån en litteraturstudie och som 

sedan utvärderades med användare. I studien tillämpades kunskap om interaktiv 

informationsvisualisering eftersom detta är läran om hur interaktiva visuella representationer 

skall designas. Inspiration från navigationsstöd som används i fysiska och digitala miljöer 

anpassades till den utvalda miljön, vilket var biblioteket på Halmstad högskola och mål som 

användare har där. Dessutom tillämpades kunskap om extern kognition vid design av 

navigationsstöden för att ta hänsyn till forskning hur människan uppfattar visuella 

representationer. Denna studie undersöker hur navigationsstöd kan designas i AR för att stötta 

användare med hjälp av interaktiv informationsvisualisering.  Studien resulterade i sju stycken 

designriktlinjer som kan användas av digital designers vid design av navigationsstöd i AR för 

att stötta användare. 

 

Nyckelord: Augmented reality, Interaktiv informationsvisualisering, 

informationsvisualisering, extern kognition 

 

 

 

  



   

 

   

 

Abstract 
 

Augmented reality is a technology that is predicted to have a promising future and a positive 

impact on our society. Design in AR linked to navigation can support users to move from one 

point to another, this is also called navigation support. The design of navigation support deals 

with design of abstract visual representations that are combined with the physical 

environment through AR. However, digital designers are still facing challenges in designing 

navigation support. Challenges such as how the design should take into account the physical 

environment that is often dynamic and needs to be adapted accordingly. The study applied 

knowledge of interactive information visualization, since this is the science of how interactive 

visual representations should be designed. Inspiration from navigation support used in 

physical and digital environments was adapted to the selected environment, which was the 

library at Halmstad university and objectives that users have there. In addition, knowledge of 

external cognition was applied in the design of the navigationsuport to take into account 

research how man perceives visual representations. This study examines how navigation 

support can be designed in AR to support users through interactive information visualization. 

To investigate this, a prototype was created to test five navigationsuport that were created 

based on a literature study and then evaluated with users. The study resulted in seven design 

guidelines that can be used by digital designers when designing AR navigation aids to support 

users. 

 

 

Keywords: Augmented reality, Interactive information visualization, information 

visualization, extern cognition 
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1 Introduktion 
År 1992 myntade Caudell & Mizell (1992) uttrycket augmented reality vilket skedde i 

samband med framtagandet av en genomskinlig skärm som var ämnad att visa virtuella 

representationer i en fysisk miljö. Artefakten var ämnad att förstärka användarens visuella 

synfält och kom därför att heta förstärkt verklighet eller augmented reality (AR) (Azuma et 

al., 2001). Idag nästan 40 år senare förutspår marknadsundersökningar att tillväxten av AR 

kommer nå 150 miljoner euro år 2020 i Europa, vilket är en ökning på över 150 procent från 

2018 års beräkningar [1].  

 

Den digitala utvecklingen har gjort att AR teknologin har gått från något som bara användes i 

forskningsmiljöer till något som idag kan användas med hjälp av människans mobiltelefoner 

(Azuma et al., 2001; Dillman, Mok, Tang, Oehlberg, & Mitchell, 2018). AR teknologin har 

bland annat förmågan att visualisera navigationsstöd för att stötta användare vid navigering 

(Dillman et al., 2018; Grasset, Mulloni, Billinghurst, Schmalstieg, 2011; Reitmayr & 

Schmalstieg, 2004). Med hjälp av AR kan den fysiska miljön och virtuella representationer 

kombineras som ger en designer nya sätt att förse navigationsstöd (Grasset et al., 2011). 

Beroende på användarens position, ändamål och den fysiska miljöns utformning visas 

navigationsstöd i realtid framför användarens synfält (Dillman et al., 2018). Vid traditionell 

navigation behöver människan undersöka den fysiska miljön som de befinner sig i, då de 

navigerar med hjälp av befintligt navigationsstöd i den fysiska miljön för att hitta till sitt mål 

(Grasset et al., 2011).  

 

Användarens mentala modell är väsentlig vid design av navigationsstöd i AR (Dillman et al., 

2018; Grasset et al., 2011) och användarens tidigare erfarenheter kan påverka hur den 

uppfattar visuella representationer (Scaife & Rogers, 1996). Kunskapen om 

informationsvisualisering är därför nödvändig eftersom detta är läran om design av visuella 

representationer som består av abstrakt information (Card, Mackinlay & Shneiderman, 1999). 

Design av informationsvisualisering kan exempelvis vara att visualisera användarens position 

i form av en nål på en karta som används för att stödja människans kognitiva processer (Card 

et al., 1999; Heer, Card & Landay, 2005). För en digital designer handlar det om att designa 

abstrakt information (Card et al., 1999; Dillman et al., 2018) som via AR teknologin läggs 

ovanpå den fysiska miljön för att exempelvis stötta användare när de navigerar sig i olika 

fysiska miljöer (Dillman et al., 2018; Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). 

Informationsvisualisering har använts av digitala designers sedan 1980-talet när datorer 

började bli mer populära och grafiken mer avancerad (Card et al., 1999). Den digitala 

utvecklingen av både hårdvara och mjukvara har möjliggjort ett brett utbud av nya och mer 

avancerade visualiseringar (Azuma, 2001; Card et al., 1999; [1]).  

 

Informationsvisualisering används för att stötta användarens kognitiva processer och har 

länge designats statiskt eller icke interaktivt (Card et al., 1999). Interaktiv 

informationsvisualisering öppnar upp möjligheter att utforska och manipulera informationen 

som representationen består av, vilket kan stödja människans kognitiva processer ytterligare 

(Card et al., 1999; Yi et al., 2007). 

 

Tidigare forskning av navigationsstöd i AR tar exempelvis upp design i form av vägpunkter 

för att visa vägen för användaren (Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Andra 

typer av navigationsstöd i AR kan vara att områden eller saker i den fysiska miljön ser ut att 

lysas upp, denna design har tidigare visat sig vara effektiv i speldesign (Dillman et al., 2018). 

Vidare finns det traditionella navigationsstöd som pilar och skyltar som ofta används i kartor 
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för att visa vägriktningen (Darken & Peterson, 2001). Även om det idag finns navigationsstöd 

i AR kvarstår det fortfarande utmaningar kring hur designen ska anpassas till den fysiska 

miljön (Dillman et al., 2018). En fysisk miljö är föränderlig då nya fysiska objekt kan 

tillkomma eller information om miljön uppdateras (Kourouthanassis, Boletsis & Lekakos, 

2015). Designern behöver även ta hänsyn till hur användare uppfattar navigationsstöd i AR 

tillsammans med den fysiska miljön (Dillman et al., 2018). 

 

Med AR teknologins potential behövs idag mer forskning kring hur navigationsstöd i AR bör 

designas i samband med den fysiska miljöns utmaningar (Dilman et al., 2018; Grasset et al., 

2011; Kourouthanassis et al., 2015; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Syftet med denna studie 

är att bidra till undersökningen hur navigationsstöd i AR kan designas för att stötta användare 

med hjälp av interaktiv informationsvisualisering. Studien ämnar därför att undersöka 

ovanstående utmaningar och följande frågeställning: 

 

Hur kan navigationsstöd i augmented reality designas för att stötta användare vid navigation 

med hjälp av interaktiv informationsvisualisering?  



   

 

 3 

2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien beskriver och presenterar bakgrunden till AR som teknologi och 

forskningsområde. Därefter kommer litteraturstudien redogöra för de centrala begreppen 

informationsvisualisering, interaktiv informationsvisualisering, extern kognition och design 

av navigationsstöd. Avslutningsvis kommer litteraturstudien att sammanställa de centrala 

delarna för studien. 

 

2.1 Augmented reality 
AR är en teknologi som via kamera och display ger möjligheten att visualisera virtuella objekt 

som sammansätts med den fysiska miljön (Azuma, 2001). Namnet augmented reality 

myntades redan år 1992 av Caudell & Mizell som i ett forskningsprojekt ville studera sätt att 

visa virtuella representationer via en genomskinlig skärm (Caudell & Mizell, 1992). Försök 

av att visa virtuella representationer via olika skärmar dateras tillbaka till år 1962 då olika 

undersökningar gjordes (Caudell & Mizell, 1992). Uppkomsten av forskningen ledde fram till 

att virtuella representationer kan förstärka användares synfält och kom därför att heta förstärkt 

verklighet eller augmented reality (Azuma, 2001). AR kan vidare definieras genom dessa tre 

punkter som presenteras nedanför (Azuma, 2001): 

 

• AR kombinerar fysiska och virtuella representationer i en fysisk miljö  
• AR används interaktivt och i realtid 
• AR kan förena fysiska och virtuella representationer med varandra 

 

2.2 Informationsvisualisering 
Informationsvisualisering är läran om att designa visuella representationer som består av 

abstrakt information (Card et al., 1999; Heer et al., 2005). Att designa abstrakt information 

kan vara ett utmanande moment för en designer eftersom den inte alltid har någon uppenbar 

rumslig form (Card et al., 1999; Heer et al., 2005). Att designa abstrakt information kan till 

exempel vara att visualisera att något går att interagera med och därmed kan stödja 

användarens kognitiva processer (Card et al., 1999; Heer et al., 2005).  

 

För att vidare förklara processen när information går från något abstrakt till en full 

visualisering används följande exempel: Användaren har en uppgift, till exempel att hitta en 

specifik plats i den fysiska miljön. Beroende på typen av information, till exempel koordinater 

för en plats omvandlas denna information till form, färg, storlek. Vidare renderas 

informationen, Dvs. en bild genereras som användaren ser och uppfattar. Användaren ser och 

uppfattar bilden, exempelvis en karta och nål som symboliserar nuvarande position (Heer et 

al., 2005). Resultatet är sedan ämnat att stödja utförandet av uppgiften, i detta fall stötta 

användaren att ta sig från en punkt till en annan (Heer et al., 2005). I vår nutida värld blir 

abstrakt information allt mer vanligt och därför är det viktigt att ha kunskap om hur denna 

information kan designas (Card et al., 1999; Darken & Peterson, 2001).  

 
2.3 Interaktiv Informationsvisualisering 
Med hjälp av interaktiv informationsvisualisering finns möjligheten att stödja människans 

kognitiva processer ytterligare och underlätta förståelsen för abstrakt information (Card et al., 

1999; Heer et al., 2005; Yi et al., 2007). Yi et al. (2007) hävdar att interaktiv 

informationsvisualisering bör ha en större roll inom forskning. Genom att designa in 

interaktion i en visuell representation förädlas dess egenskaper vilket ökar värdet för 

representationen (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). Användaren kan få en ökad känsla av att 

den är i kontroll och kan styra vad som ska visas eller omvandlas när den interagerar med en 
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visuell representation (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). Med hjälp av interaktion genereras 

fler användningsområden för en visuell representation och möjligheterna att stödja 

användarens kognitiva processer ökar (Yi et al., 2007).  

 

Interaktivitet kan designas på olika sätt och förse användaren med egenskaperna att direkt (att 

den själv väljer) eller indirekt (att valen den gör påverkar resultatet) manipulera 

representationen (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). Det finns flera interaktionstekniker som 

presenteras inom forskning och är bland annat att: 1); Visa information vid ett specifikt 

tillfälle, till exempel när användaren närmar sig det eller har tagit sig till ett specifikt steg i en 

process, 2); designa en visuell representation med animation, till exempel att den rör på sig 

eller omvandlas till något annat vid interaktion, 3); förstärka en visuell representations 

betydelse för användaren, med exempelvis färg, text eller ljus vid interaktion, eller, 4); ge 

användaren möjlighet att manipulera en visuell representation, till exempel att information 

visas med hjälp av klickfunktion (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). 

 

2.4 Extern kognition 
För att förstå vikten av informationsvisualisering är det betydelsefullt för en designer att 

förstå hur människan uppfattar visuella representationer och varför de uppfattar dem som de 

gör (Card et al., 1999; Scaife & Rogers, 1996). Detta kallas för den externa kognitionen, 

vilket beskrivs som sammanfogningen av den visuella representationens egenskaper och den 

kognitiva processen hos människan (Scaife & Rogers, 1996). Egenskaper hos en visuell 

representation kan beskrivas som delar av en hel visuell representation, som till exempel 

ihopsättningen av färg och form bildar det människan ser och uppfattar (Scaife & Rogers, 

1996).  

 

Scaife och Rogers (1996) lyfter tre centrala punkter som förklarar extern kognition och hur 

denna kunskap kan användas av designers: 

 

• Computational offloading: Beskriver ifall egenskaperna hos den visuella 

representationen förser människan med direkt förståelse och stödjer de kognitiva 

processerna hos människan. Ett exempel skulle kunna vara att inte förse människan 

med överflödig information, det kan förvirra en människa mer än ge ett tydligt syfte. 
• Re-representation: Beskriver i vilken utsträckning olika visuella representationer som 

har samma abstrakta struktur, kan göra problemlösningen enklare. Ett exempel är att 

lösa samma matematiska multiplikationsräkning genom att använda romerska siffror. 

Båda visar samma formella struktur men eftersom användandet av decimalsystem är 

mer vanligt blir romerska siffror betydligt svårare. Att lösa och förstå LXVII * X idag 

är svårare än 68 * 10. Denna kunskap är viktig för en designer, att använda visuella 

representationer som underlättar människans uppfattning. 
• Graphical constraining: Beskriver i vilken utsträckning de olika grafiska elementen 

som färg och form i en visuell representation är sammanhängande och bildar en klar 

och tydlig bild över vad den visuella representationen har för syfte. Ju närmre 

koppling elementen i den visuella representationen tillsammans har med hur den 

fysiska världen ser ut och fungerar idag desto tydligare blir det för människan. Till 

exempel att formen “gående gubbe” tillsammans med “grönt ljus” tillsammans i 

dagens samhälle uppfattas att människan har tillåtelse att gå över gatan. 
 

2.5 Navigation 
Navigation menas att människan rör sig inom eller runt en miljö med hjälp av dess kroppsliga 

rörelser och kognitiva processer såsom synen och minnet för att ta sig från punkt A till punkt 
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B (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). Med rörelser kan människan kontrollera 

positionen den befinner sig i samtidigt som dess kognitiva processer skapar förståelse för den 

miljö som den befinner sig i och vart den ska (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). 

Under de senaste årtiondena har flera olika typer av traditionella navigationsstöd förekommit 

som används för att stötta människan vid navigering, till exempel kartor, skyltar eller 

riktningsindikatorer (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011).  Fysiska miljöer där 

navigationsstöd används är föränderlig, alltså att nya fysiska objekt kan tillkomma och miljön 

ser nästan aldrig likadan ut (Kourouthanassis et al., 2015). Design i AR står inför utmaningar 

som hur visuella representationen ska designas för att fungera i olika fysiska miljöer 

(Kourouthanassis et al., 2015). 

 

2.5.1 Design av navigationsstöd i AR 

AR teknologin möjliggör nya sätt att designa virtuellt navigationsstöd i den fysiska miljön 

(Darken & Peterson, 2001; Dillman et al., 2018; Grasset et al., 2011). Navigationsstöd som 

bland annat används i speldesign kan idag replikeras och användas inuti AR för att stötta 

användare vid navigering (Dilman et al., 2018). Med kunskap om navigationsstöd från både 

fysiska och virtuella miljöer möjliggör detta fler alternativ att stödja användare vid navigation 

i AR (Darken & Peterson, 2001; Dilman et al., 2018; Grasset et al., 2011). 

 

Idag saknas det sätt att designa interaktiva visuella representationer inuti AR som bemöter de 

utmaningar hur visuella representationer ska ta hänsyn till den fysiska miljön (Dillman et al., 

2018; Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). De faktorer som en designer 

behöver ta hänsyn till i den fysiska miljön är: 1); Hur designen behöver passa in i den miljö 

som den är ämnad att fungera i (Dilman et al., 2018; Grasset et al., 2011), 2); hur designen 

behöver vara anpassad till hur den fysiska världen fungerar och ser ut (Dilman et al., 2018), 

3); till skillnad från speldesign har fysiska objekt en oföränderlig egenskap och går inte att 

förändra som något virtuellt (Dilman et al., 2018). 

 

2.5.2 Traditionella navigationsstöd i form av riktningsindikatorer, spår och text 

Riktningsindikator är ett navigationsstöd i AR som visar vilken riktning användaren ska ta 

(Darken & Peterson, 2001; Dillman et al., 2018). Riktningsindikatorn kan vara i form av pilar 

och skyltar men även andra objekt som pekar eller visar, likt en kompass vilken riktning 

användaren ska följa (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). Navigationsstöd i AR 

kan vara en serie vägpunkter med visuella representationer, även kallat spår (Reitmayr & 

Schmalstieg, 2004). Varje vägpunkt är ämnad att visa vilken riktning som användaren ska ta, 

denna teknik kan ge full visualisering av hela navigationen från A till B (Reitmayr & 

Schmalstieg, 2004). 

 

Navigationsstöd i AR kan även bestå av visuella representationer som informerar användaren 

om en viss plats (Grasset et al., 2011). Det kan vara i form av text som beskriver hur långt 

användaren har kvar till sitt mål (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). Detta kan 

fungera som stöd när användaren nått ett visst delmål eller behöver mer information längs 

färden för att nå sitt slutgiltiga mål (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). 

 

2.5.3 Speldesign 

Idag är AR teknologin mer avancerad och det finns möjligheter att applicera design från andra 

digitala kontexter där virtuellt navigationsstöd används tidigare, bland annat speldesign, vilket 

inte varit möjligt tidigare (Dillman et al., 2018). Detta öppnar upp för fler typer av 

navigationsstöd som kan användas (Dillman et al., 2018). I speldesign används bland annat 

animation vid interaktion, till exempel objekt som förflyttar sig i vägriktningen mot 
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användarens slutgiltiga mål och är ett så kallat herdeobjekt (Dillman et al., 2018). En annan 

teknik som används i speldesign är att lysa upp en plats med hjälp av en virtuell 

representation för att vägleda eller indikera att platsen som lyses upp är av intresse för 

användaren (Dillman et al., 2018). Belysningen är ämnad att förse användaren med en 

reaktion vilket ska leda till intresse, som slutligen ska göra att användaren rör sig åt den 

riktningen (Dillman et al., 2018). Andra former av navigeringsstöd i AR kan vara att indikera 

vart användaren inte ska gå genom att visualisera fel väg med hjälp av en visuell 

representation (Dillman et al., 2018). Det kan vara design som ska se ut att blockera en 

riktning som användaren kan komma att ta men som inte är mest effektiva för denna skall nå 

sitt mål (Dillman et al., 2018). 

 

2.6 Sammanställning 
ARs utveckling och dess egenskaper att stötta användaren vid navigation på nya sätt har lett 

till att forskare börjat studera mer kring detta ämne (Dillman et al., 2018;  Grasset et al., 2011; 

Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Förståelsen för hur design av navigationsstöd ska se ut 

kopplat till hur den fysiska världen uppfattas och fungerar är betydelsefullt (Dillman et al., 

2018). Läran om interaktiv informationsvisualisering är en betydelsefull del vid design av 

abstrakt information samt för att stödja människans kognitiva processer och uppnå designens 

syfte (Card et al., 1999; Heer et al., 2005). Scaife & Rogers, (1996) lyfter tre punkter 

(Computational offloading, Re-representation och Graphical constraining) som de menar är 

av betydelse vid design av visuella representationer. 

 

Interaktion i en visuell representation är en betydelsefull faktor då interaktionen kan öka 

värdet för människan och öppnar upp möjligheter att stödja dess kognitiva processer 

ytterligare (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). Det finns olika tillvägagångssätt att designa 

interaktion i en visuell representation. Ett exempel som presenteras i litteraturen är att designa 

animation som gör att den visuella representationen rör på sig när användaren interagerar med 

den (Card et al., 1999; Dilman et al., 2018; Yi et al., 2007). 

 

Att navigera är en uppgift människan gör för att ta sig från en punkt till en annan. Däremot 

försvåras denna process när människan inte vet vägen dit. Detta kan leda till att människan 

letar efter information i sin omgivning för att kunna utföra denna uppgift (Darken & Peterson, 

2001; Grasset et al., 2001). Vid navigation i AR är det betydelsefullt för användaren att den 

får stöttning i form av navigationsstöd (Darken & Peterson, 2001; Dillman et al., 2018; 

Grasset et al., 2011). Det finns idag design av navigationsstöd i AR som designers kan 

använda Däremot finns det inte tillräcklig forskning om hur de ska designas effektivt och hur 

de kan fungerar i verkligheten (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011; Dillman et al., 

2018; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). 

 

Nedan beskrivs tre stycken centrala delar som är framtagna utifrån litteraturstudien. Dessa 

centrala delar är en sammanfattning av litteraturen och valdes som grund att förhålla sig till 

när prototypen senare ska designas. 

 

 
Tabell 1. Sammanfattning av de centrala delar från litteraturstudien. 

Centrala delar Sammanfattning av centrala delar Litteratur 

Interaktiv 

informations-

visualisering 

• Visa information vid ett specifikt tillfälle, till exempel när 

användaren närmar sig det eller har tagit sig till ett 

specifikt steg i en process 

(Card et al., 

1999; Dillman 

et al., 2018 

Heer et al., 
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• Designa en visuell representation med animation, till 

exempel att den rör på sig eller omvandlas till något annat 

vid interaktion 
• Förstärka en visuell representations betydelse för 

användaren, med en exempelvis färg eller ljus vid 

interaktion 
• Manipulera en visuell representation, till exempel att 

information visas med hjälp av klickfunktion 

2005; Yi et al., 

2007) 

Design av 

navigationsstöd 

• Text 

• Kartor 

• Skyltar  

• Riktningsindikatorer 

• Belyst område 

• Herdeobjekt 

• Blockering 

• Spår 

(Darken & 

Peterson, 2001; 

Dillman et al., 

2018; Grasset 

et al., 2011; 

Reitmayr & 

Schmalstieg, 

2004) 

Extern 

kognition 

Computational offloading: Beskriver ifall egenskaperna hos 

visuella representationer förser människan med direkt förståelse 

och stödjer de kognitiva processer hos människan. 

  
Re-representation: Beskriver i vilken utsträckning olika visuella 

representationer som har samma abstrakta struktur kan göra 

problemlösningen enklare.  

  
Graphical constraining: Beskriver i vilken utsträckning de olika 

grafiska elementen som färg och form i en visuell representation är 

sammanhängande så att de bildar en klar och tydlig bild över vad 

den visuella representationen har för syfte. 

(Card et al., 

1999; Heer et 

al., 2005; 

Scaife & 

Rogers, 1996) 
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3 Metod 
Följande avsnitt beskriver studiens forskningsansats och tillvägagångssätt. Kapitlet kommer 

att beskriva hur empiriskt material samlats in och analyserats. Avslutningsvis diskuteras de 

etiska överväganden under studien samt ett kritiskt resonemang kring metodval för att kunna 

stödja beslut som tagits i studien. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Studiens syfte var att undersöka hur navigeringsstöd kan designas i AR för att stötta 

användare vid navigering med hjälp av interaktiv informationsvisualisering. Som 

undersökningsmetod valdes en designorienterad forskningsansats. En designorienterad 

forskningsansats valdes då det är en kreativ problemlösningsprocess, som innebär att skapa 

kunskap och förståelse om de identifierade områden och undersöka dem med hjälp av design 

(Hevner, March, Park & Ram, 2004). För att urskilja framtida effekter av design kan en 

prototyp utvecklas vilket ska underlätta utvärderingen av identifierad kunskap, på detta vis 

kan framtida effekter förutsägas innan en artefakt utvecklas (Lim, Stolterman & Tennberg, 

2008). Eftersom forskningsfrågan hade en tydlig koppling till hur någonting kan designas i en 

viss miljö eller inom ett visst ämnesområde blev det också relevant att välja denna 

forskningsansats. 

 

Studien var uppdelad i tre primära steg: litteraturstudie, design och utvärdering. 

Litteraturstudien ämnade att redogöra för de primära ämnesområdena av studien som var 

augmented reality, interaktiv informationsvisualisering, extern kognition och navigation. 

Nästa steg var design, vilket var utvecklandet av en prototyp i AR där fem designelement 

designades (se tabell 3). Designelementen var olika typer av navigationsstöd och designades 

utifrån de centrala delarna i litteraturstudien (se tabell 1). Därefter utvärderades 

designelementen för att undersöka hur de stöttade användare vid navigation och för att 

frambringa ny kunskap. 

 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ämnade att undersöka och identifiera tidigare kunskap för att sedan 

utvärdera problemområdet genom design (Hevner et al., 2004). Under litteraturstudien 

användes forskningsartiklar och annan litteratur i form av böcker. Vid sökandet av relevant 

litteratur användes två stycken söksidor: Google Scholar och Scopus. Conference on Human 

Factors in Computing Systems (CHI) är en konferens inom människa-dator-interaktion vilket 

också användes som källa för att hitta artiklar som var relevanta för vårt ämne. 

Litteraturstudiens sökprocess utgick först utifrån artiklarnas titel och abstrakt. Ifall artikeln 

verkade intressant för vårt syfte som var att besvara forskningsfrågan, gick artikeln vidare till 

val av litteratur. Sökprocessen utgick även från publikationsår, alltså om det fanns nyare eller 

mer relevant litteratur. Sedan utfördes ytterligare en gallring och artiklar togs bort som ansågs 

vara irrelevanta genom att läsa dessa mer noggrant. Artiklarna bedömdes utifrån innehållet 

och relevans för studien. Vid sökning av litteratur användes nyckelord. Nyckelorden var: 

Augmented reality, Interactive information visualization, information visualization, design, 

extern cognition och navigation. Dessa begrepp i olika kombinationer vid sökningen har legat 

till grund för vår litteraturstudie vilket även avgränsade vår studie. Under sökningsprocessen 

genomfördes framåtsökningar för att se vilka artiklar som refererat den ursprungliga artikeln 

eller författarnas tidigare publicerade artiklar. Bakåtsökningar genomfördes också där 

intressanta artiklar identifierades i referenslistan som relevant litteratur för vårt 

forskningsområde. 
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3.3 Design av prototyp 
En prototyp utvecklades för att utvärdera de fem designelement i form av navigationsstöd 

som designats (se tabell 2). Designelementens design utgick från de centrala delarna i 

litteraturen (se tabell 1). Prototyp är en väsentlig del i designorienterad forskning, då den kan 

används som ett redskap för att genomföra och undersöka de idéer som identifierats från 

litteraturen (Hevner et al., 2004). Den kunskap som identifierats kan då genom en prototyp 

utvärderas och itereras i målet om ny kunskap (Hevner et al., 2004).  

 

För att testa designelementen utgick designen från användare som navigerar inuti Halmstad 

högskolas bibliotek. Behov och ändamål som en person har när den navigerar i en 

biblioteksmiljö ansågs vara lämplig för att utvärdera prototypen. En person som besöker ett 

bibliotek är vanligtvis en person med liten eller ingen kunskap om i vilken boksektion boken 

den söker finns. 

 

Vid utvecklandet av prototypen designades fem stycken designelement i form av olika typer 

av navigationsstöd. Utvecklingsprocessen av designelementen grundades i de centrala delarna 

av litteraturstudien (se tabell 1). Kunskapen om interaktiv informationsvisualisering 

tillämpades. Inspiration från navigationsstöd som används i fysiska och virtuella miljöer 

anpassades till miljön och användarens mål. Dessutom tillämpades kunskapen om extern 

kognition vid design av designelementen för att ta hänsyn till forskning om hur människan 

uppfattar visuella representationer. Designelementen beskrivs och presenteras mer noggrant i 

avsnitt Design (se avsnitt 4). Prototypen är skapad i programmet Torch som är en applikation 

som fungerar på mobiltelefoner och kommer därför delvis avgränsa studiens resultat till AR 

för mobiltelefoner. 

 

3.4 Utvärdering 
Syftet med utvärderingen var att undersöka ifall designelementen stöttade användarna när de 

navigerade genom den valda miljön. Vidare undersökte utvärderingen vilka problem som 

uppstod och orsaker varför problemen uppstod. För att utvärdera designen genomfördes både 

observationer under tester och semistrukturerade intervjuer för att undersöka användares egen 

upplevelse av designen och hur väl prototypen kunde stötta dem i sin navigation. 

 

Utvärderingen genomfördes på sex stycken användare där varje användare fick utföra tre 

uppgiftsbaserade test (se bilaga 1). Platsen för utvärderingen var inne på Halmstad Högskolas 

bibliotek. Varje uppgift var beskrivet inuti prototypen när användarna började testet. 

Uppgifterna var baserade på att användarna skulle få stöd när de navigerade från ingången till 

trappan som går till övervåningen och sedan till två stycken boksektioner inne på biblioteket. 

Alla användare testade samma prototyp och utgick ifrån samma scenario. Scenariot tilldelades 

i början av varje test som en genomgång av prototypen och för att förklara syftet med 

utvärderingen (se bilaga 1). 

 

Under utvärderingen observerades användarna vid varje uppgift för att få insikt i hur de 

reagerade när de kom i kontakt med varje designelement. Efter varje observation noterades 

intressanta insikter för att sedan användas vid analys. Exempelvis när användarna tvekade 

eller om de uttryckte sig osäker under användning av prototypen. Observationer är ett 

effektivt sätt att undersöka hur användaren förstår designen och berikar även övrigt material 

som exempelvis intervjuer (Myers, 2013). 

 

Under utvärderingen utfördes också semistrukturerade intervjuer med användarna där 

förberedda frågor användes. Detta skedde i slutet av varje genomförd uppgift, vilket betyder 
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att hela intervjun med användarna var uppdelad i tre delar. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer ges mer utrymme att ställa följdfrågor som kan vidareutveckla en 

användares resonemang (Myers, 2013). Under intervjun användes en intervjumall som hade 

förberetts (se bilaga 1). Intervjuerna utfördes med användarna efter varje avklarad uppgift 

eftersom det kunde finnas risk att de skulle blanda ihop de olika uppgifterna och 

designelementen. Valet att ställa följdfrågor bestämdes för att ge en ökad möjlighet att skapa 

förståelse för hur användarna uppfattade designelementen. Intervjuerna spelades in för att 

kunna fånga användarnas tankar och funderingar kopplat till utvärderingen. Detta skulle 

förenkla analysen då materialet kan läsas och tolkas utifrån varje ord som användaren sa 

under intervjun. 

 

3.5 Urval 
Utvärderingen genomfördes med sex användare (se tabell 2). Rekrytering av användare utgick 

utifrån Halmstad högskolas studenter, de var i olika åldrar, varav hälften män och hälften 

kvinnor. Urvalet gjordes baserat på kön för att få spridning på materialet samt få olika 

perspektiv.  
Tabell 2. Beskrivning av urval 

Användare Intervjulängd Kön Ålder 

Användare 1 21:08 min Kvinna 25 

Användare 2  25:23 min Kvinna 29 

Användare 3 20:04 min Man 26 

Användare 4 23:05 min Kvinna 30 

Användare 5 32:44 min Man 28 

Användare 6 20:23 min Man 23 

 

3.6 Analysmetod 
För att analysera resultatet av utvärderingen och göra mängden data hanterbar utforskades det 

empiriska materialet utan förutbestämda ramar vilket lät materialet styra de slutgiltiga 

kommentarerna om designelementen. Det resultat som identifierats är starkt kopplat till det 

insamlade materialet och kan därför ge upphov till hypoteser och ny kunskap.  

 

Innan det empiriska materialet analyserades transkriberades samtliga intervjuer i enskilda 

dokument, därefter lästes samtliga intervjuer igenom en gång för att skapa en tydligare 

förståelse om varje intervju. Genom att lära känna och förstå materialet kan det bli det enklare 

att inte utelämna väsentliga delar i materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Det empiriska 

materialet från utvärderingarna analyserades utifrån varje designelement och data valdes ut 

efter vad som ansågs vara relevant för studien och kärnan i det användarna uttryckte. 

Analysens syfte var att identifiera genomförbarheten, alltså hur det gick när användarna 

navigerade med hjälp av prototypen, vilka problem som uppstod och vad som framkallade 

problemen. Efter analys framkom ny och bekräftande kunskap om design av navigationsstöd i 

AR för att stötta användare med hjälp av interaktiv informationsvisualisering.  

 

Under den analyserande fasen markerades meningar som ansågs ge kunskap om respektive 

designelement och studiens problemformulering. Detta gjordes både från de transkriberade 

intervjuerna och från de noteringar som gjordes vid observationerna. Därefter gjordes ett 

utdrag av understrukna meningar som ansågs ge kunskap för studiens syfte. Den markerade 

texten var förkortad till en kort mening eller ord vilket sedan etiketterades med en kod. Vid 

kodning kan ett ord sammanfatta och beskriva material (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på kodningsprocess under designelementet belyst ram var: “Placeringen var lite off, 

först så trodde jag att det var han receptionist killen och sen så trodde jag det var skylten 
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bredvid trappan ” och kod var “tydlig placering”. Resultatet av analysen bidrog till en 

djupare förståelse för hur navigationsstöd i AR kan designas med hjälp av interaktiv 

informationsvisualisering. Slutligen diskuterades analysen i relation till litteraturen i 7 

designriktlinjer (se tabell 4). 

 

3.7 Etiska överväganden 
Studien förhöll sig till vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande etiska överväganden, vilka 

är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet följdes upp genom att informera användarna vad 

syftet var med studien, om deras rätt att få reda på all information samt att materialet som 

samlats in från utvärderingar skulle hanteras på korrekt sätt. Enligt samtyckeskravet hade 

användarna äganderätt över det material de varit med och producerat. Nyttjandekravet innebar 

att användarna informerades om att det material som samlats in endast skulle användas i 

studiens undersökningssyfte. Användarna informerades om konfidentialitetskravet som 

betyder att materialet hanterades på ett sätt som förhindrar att obehöriga kommer i kontakt 

med materialet. Allt material och information hanterades helt anonymt vilket användarna 

informerades om inför varje testtillfälle. 

 

3.8 Metoddiskussion 
Kvalitativa metoder kan påverka resultatet då det blir en tolkning av den insamlade datan 

(Fejes & Thornberg, 2014). Kvalitativa metoder valdes som undersökningsmetod och under 

utvärderingen kom detta att bli betydelsefullt då det gav intressanta insikter efter intervjuerna 

med användarna. Efter utvärderingen kunde användarnas synpunkter kring hur de navigerade 

med hjälp av de navigationsstöd som designades i prototypen analyseras. 

  

Något som observerades under studien var den onaturliga situation som användarna ställdes 

inför. Känslan av att gå runt med mobilen framför sig i ena handen inuti ett bibliotek kan 

tolkas på olika sätt av människor runt omkring. Detta kan ha påverkat utvärderingen negativt 

då testet sätter användarna i en onaturlig situation. Dock ansågs användarna hanterade detta 

utan större problem. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom mer öppna frågor kunde genomföras vilket 

sedan gav möjligheten till följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun som användes under 

utvärderingen gjorde det även möjligt att formulera följdfrågor och ta reda på intressanta 

insikter, vilket gör den semistrukturerade intervjun mer flexibel än till exempel en 

enkätundersökning. Användarna fick försöka klara uppgifterna utan att de skulle behöva fråga 

om hjälp (se bilaga 1). Observationerna blev här därför ett effektivt verktyg för att tydligare 

identifiera var problem ligger. 
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4 Design 
I avsnitt Design beskrivs designens syfte och utformning. Vidare kommer kapitlet beskriva 

och visualisera de olika designelementen som grundats i de centrala delarna i 

litteraturstudien. Avslutningsvis presenteras resultat av utvärdering. 

 

4.1 Problemidentifieringsfas 
AR tekniken erbjuder stöd vid navigation på helt nya sätt som inte tidigare har varit möjligt 

(Azuma et al., 2001; Dillman et al., 2018; Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 

2004). Flera forskare anser att AR teknologin fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium och 

designers har fortfarande inte ett gemensamt sätt att designa för användaren i AR (Dilman et 

al., 2018; Grasset et al., 2011; Kourouthanassis et al., 2015; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). 

Design av visuella representationer i AR behöver ta hänsyn till hur den fysiska miljön ser ut 

och fungerar (Dillman et al., 2018; Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Det 

finns inte tillräckligt med kunskap om hur navigationsstöd i AR ska designas för att stötta 

användarens uppfattning med hänsyn till den fysiska miljön (Dillman et al., 2018). För att 

design av visuella representationer ska vara effektiv hävdar Card et al., (1999) och Scaife & 

Rogers, (1996) att designen behöver vara tydlig och överensstämma med användarens tidigare 

erfarenheter om hur den fysiska världen ser ut och fungerar.  

 

Studien ämnade att undersöka hur navigationsstöd kan designas i AR för att stötta användare 

vid navigering med hjälp av interaktiv informationsvisualisering. Navigationsstöd i AR 

designades i en prototyp vars syfte var att stödja användare vid navigation. Tidigare etablerad 

kunskap om interaktiv informationsvisualisering och extern kognition har sammankopplats 

med befintliga sätt att designa navigationsstöd. Design av navigationsstöd kan se ut på flera 

sätt, denna studies design har inspiration från olika kontexter, den fysiska världen, tidigare 

forskning inom navigationsstöd och speldesign. Resultat av utvärderingen som presenteras i 

avsnitt 4.3 förklarar hur det gick för användarna när de navigerade sig med stöttning från 

prototypen och designelementen. 

 

4.2 Design av designelement 

I detta avsnitt redovisas de fem designelement i form av navigationsstöd som är framtagna för 

prototypen i studien. Navigationsstöden har ursprung från litteraturstudien och är en 

kombination av de centrala delar som presenterades i litteraturavsnittet (se tabell 1).  

Vidare presenteras en sammanställning i form av en tabell med samtliga navigationsstöd, 

samt en kort beskrivning av dessa (se tabell 3).  

 

4.2.1 Belyst ram 

Vid design av navigationsstöd med hjälp av AR kan flera tekniker användas, en av dessa är att 

markera eller belysa ett område med hjälp av färg och form (Dillman et al., 2018; Grasset et 

al., 2011). Belyst ram blev en gulfärgad rektangel och liknar en ramlist runt en dörr vilket 

skulle informera användaren att den skulle navigera genom dörröppningen (se figur 1). Re-

representation innebär att ju närmre koppling elementet har med hur den fysiska världen ser 

ut, desto tydligare blir det för människan (Scaife & Rogers, 1996). Ramen placerades därför 

runt dörrens öppning för att underlätta avläsningen av ramens betydelse, vilket var att väcka 

intresse för dörröppningen. Graphical constraining innebär att den visuella representationen 

ska vara realistisk i förhållande till det den representerar (Scaife & Rogers, 1996). Den gula 

färgen var ämnad att skapa en belysande effekt, vilket var ämnat att väcka uppmärksamhet 

hos användaren och valdes därför till ramen. 
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Genom att designa in interaktion i ett designelement kan detta stödja användarens kognitiva 

processer ytterligare och stötta denna under navigationsuppgifter (Card et al., 1999; Heer et 

al., 2005; Yi et al., 2007). Ramen gjordes därför interaktiv för att ge ytterligare feedback. När 

användaren kom i närheten av den belysta ramen utlöstes en skylt med information som 

indikerade att användaren nått målet för uppgiften (se figur 2). Denna funktion valdes för att 

inte förse användaren med för mycket information på en och samma gång och syftar på 

computational offloading (Scaife & Rogers, 1996). 

 

         
Figur 1. Belyst ram Figur                       2. Belyst ram efter interaktion 

 

4.2.2 Vägblockering 

Navigationsstöd i AR behöver inte bara bestå av designelement som visar vart användaren ska 

gå någonstans utan kan även bestå av visuella representationer som indikerar vart användaren 

inte ska gå någonstans (Dillman et al., 2018). Designelementet vägblockering designades i 

form av en bokhylla och står i vägen för användaren. Denna design hade i avsikt att 

användaren skulle välja en annan väg för att nå målet (se figur 3 & 4).  

 

Scaife och Rogers (1996) lyfter re-representation, vilket innebär att de visuella 

representationer som har samma abstrakta struktur kan göra problemlösningen enklare. 

Bokhyllan var ämnad att se ut att vara i vägen för användaren och att denna skulle välja en 

annan väg för att nå sitt mål. Computational offloading innebär att en visuell representation 

inte ska förse användaren mer information än nödvändigt (Scaife & Rogers, 1996). I 

bakgrunden skulle användaren även se nästa navigationsstöd för att se vart den skulle men att 

vägen var blockerad. Designen var ämnad att leda användaren att ta en annan väg (se figur 3), 

därför fanns det mer information i användarens synfält. Graphical constraining betyder att 

designen av en visuell representation ska vara realistisk i förhållande till det den representerar 

(Scaife & Rogers, 1996). Därför designades en bokhylla då utvärderingen utfördes i en 

biblioteksmiljö vilket skulle förenkla uppfattningen att den passade in i miljön. 
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 Figur 3. Blockering ett som blockerar användarens väg           Figur 4. Blockering två som blockerar användarens väg 

 

4.2.3 Riktningsindikator 

Visuella representationer kan fungera som stöd när en användare ska navigera från en punkt 

till en annan (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). 

Pilar som används i den fysiska världen är igenkännande visuella representationer (Darken & 

Peterson, 2001; Dillman et al., 2018). Designelementet riktningsindikator designades i form 

av en pil vilket skulle indikera vilken riktning användaren skulle (se figur 5). Graphical 

constraining innebär att ju närmre koppling elementen i den visuella representationen har med 

hur den fysiska världen ser ut och fungerar idag desto tydligare blir det för människan (Scaife 

& Rogers, 1996). Riktningsindikatorn designades med en neongrön färg för att indikera att 

det var åt rätt håll den pekade. 

 

Navigationsstöd i AR kan vara att designa en serie vägpunkter med visuella representationer, 

även kallat spår (Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Riktningsindikatorn var designad utifrån 

utsatta vägpunkter i den fysiska miljön. När användaren närmade sig en vägpunkt visades 

nästa navigationsstöd. Genom att designa in interaktion i visuella representationer, i detta fall 

att riktningsindikatorn syns efter en indirekt handling kan användarens kognition stödjas 

ytterligare genom att inte förse användaren med överflödig information (computational 

offloading) (Scaife & Rogers, 1996). Sammanlagt användes riktningsindikatorn tre gånger i 

prototypen. Den första valdes till uppgift ett och resterande två till uppgift tre. 

 
     Figur 5. Grön pil som pekar åt vänster mot trappan till andra våningen 
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4.2.4 Herdeobjekt (Riktningsindikator med animation) 

Pilar i den fysiska miljön är igenkännande visuella representationer vid stöd av navigation och 

när dessa designas in i AR kan de framhävas ytterligare med färg, form eller interaktion för 

att stödja kognitionen hos användaren (Darken & Peterson, 2001; Dillman et al., 2018). Scaife 

och Rogers (1996) lyfter re-representation vilket innebär att den visuella representationen som 

har samma abstrakta struktur, ska göra problemlösningen enklare. Designelementet 

herdeobjekt hade därför pilens form för att det skulle vara konsekvent med andra 

designelement i prototypen. Herdeobjektet fick färgvalet blå eftersom den inte skulle 

förväxlas med de gröna pilarna som inte kan röra på sig, vilket skulle resultera i att 

användaren inte försågs med onödig information, computational offloading (Scaife och 

Rogers, 1996). 

 

Animation vid interaktion som stöttar vid navigation används ofta i speldesign, detta kan även 

appliceras i AR med objekt som förflyttar sig i vägriktningen där det slutgiltiga målet finns 

för användaren (Dilman et al., 2018). Vid herdeobjektet fick användaren möjligheten att själv 

välja när den skulle börja röra på sig vilket gav användaren friheten att manipulera 

herdeobjektet (se figur 6). Scaife & Rogers (1996) beskriver även hur visuella 

representationer kan innehålla olika typer av egenskaper som har en underliggande koppling 

till den fysiska världen (graphical constraining). Därför designades designelementet ungefär 

som i speldesign där spelaren kan bli ledd till sitt mål. 

           
Figur 6, 7 & 8. Pil som åker mot användarens nästa destination 

4.2.5 Svävande text med riktningsindikator 

Skyltar och pilar i den fysiska världen är igenkännande visuella representationer som används 

vid stöd av navigation och när dessa läggs in i en AR miljö kan dessa framhävas ytterligare 

(Card et al., 1999; Dillman et al., 2018; Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). 

Svävande text med riktningsindikator var ämnad att informera användaren med hjälp av både 

text och pil för att påvisa att användaren var nära sitt mål (se figur 9). 

 

Scaife och Rogers (1996) beskriver betydelsen av att använda visuella representationer som 

har samma abstrakta struktur och som överensstämmer med användarens tidigare erfarenheter 

kan göra problemlösningen enklare (re-representation). Därför användes samma neongröna 

färg som vid riktningsindikatorn, färgen skulle indikera att det var åt rätt håll och för att 
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använda konsekvent färg i prototypen. Designelementet dyker upp efter en indirekt handling 

av användaren, det vill säga när användaren kommer i närheten av designelementet. Detta 

gjordes för att inte förse användaren med för mycket information för tidigt med risk att 

förvirra användaren, det vill säga computational offloading (Scaife och Rogers,1996). 

 

 
Figur 9. Text och pil som pekar mot användarens mål 

 

 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av beskrivningar för designelementen som designades i prototypen 

Designelement Beskrivning av designelement Figur Litteratur 

Belyst ram Den belysta ramen är ämnad att indikera 

på att ett specifikt område i den fysiska 

miljön var i användarens intresse och att 

den ska ta sig dit. Designelementet består 

av ljusa färger som ger effekten av att 

området är belyst. 

1 & 2 Card et al., 1999; 

Dillman et al., 

2018; Grasset et 

al., 2011;  Heer 

et al., 2005; 

Scaife & Rogers, 

1996 

Vägblockering Vägblockeringen är ett designelement 

som indikerar att användarens väg är 

blockerad och behöver ta en annan för att 

nå sitt mål. Vid navigering kan det finnas 

flera vägar att välja för att nå till målet. 

Att indikera att en väg är avstängd eller 

blockerad kan förhindra användaren att ta 

fel väg. 

3 & 4 Dillman et al., 

2018; Grasset et 

al., 2011;   

Scaife & Rogers, 

1996 

Riktnings-

indikator 

Designelementet består av en pil som har 

en neongrön färg som skall informera vart 

användaren skall titta eller gå någonstans. 

Designelementet dyker upp beroende på 

användarens position i den fysiska miljön 

och även de designelement användaren 

interagerat med tidigare. Detta kan göras 

för att inte överväldiga användaren med 

information men också för att underlätta 

beslut under vägen. 

5 Card et al., 1999; 

Darken & 

Peterson, 2001; 

Reitmayr & 

Schmalstieg, 

2004; Scaife & 

Rogers, 1996 
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Herdeobjekt Herdeobjekt är ett designelement som 

användaren kan följa efter för att ta sig 

mot sitt mål. Användaren får ett val att 

interagera med den visuella 

representationen och klicka igång den. 

Efter interaktion rör sig herdeobjektet mot 

målet användaren ska till. 

Designelementet rör sig i det fysiska 

rummet och ska leda användaren mot 

målet. 

6, 7 & 8  Dillman et al., 

2018; Reitmayr 

& Schmalstieg, 

2004; Scaife & 

Rogers, 1996; Yi 

et al., 2007 

Svävande text 

med riktnings-

indikator 

Designelementet består av en pil som har 

neongrön färg som skall informera vart 

användaren skall titta eller gå någonstans. 

Till detta har en text lagts till för att 

förtydliga vad pilens syfte är och för att 

beskriva målet. Svävande text med 

riktningsindikator dyker upp beroende på 

var användaren befinner sig någonstans 

för att inte överväldiga användaren med 

information. 

9 Card et al., 1999; 

Darken & 

Peterson, 2001; 

Reitmayr & 

Schmalstieg, 

2004; Scaife & 

Rogers, 1996 
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4.3 Resultat av utvärdering 
Utvärderingens syfte var att testa designelementen och se hur de fungerar i AR för att stötta 

navigation för användaren med hjälp av interaktiv informationsvisualisering. Resultatet av 

utvärderingen presenteras under varje designelement.  

 

4.3.1 Belyst ram 

Användarna beskrev upplevelsen av designelementet belyst ram olika beroende på var de 

befann sig i den fysiska miljön. Anledningen till detta antyddes bero på att om användaren såg 

den belysta ramen för tidigt kunde den ligga över ett fysiskt objekt i det fysiska rummet som 

det belysta området inte var ämnat att belysa. Användarna kommenterade att den belysta 

ramen upplevdes ligga närmre inpå än vad den faktiskt gjorde, vilket uttrycktes leda till 

förvirring gällande vart de skulle gå.  

 

“Placeringen var lite off, först så trodde jag att det var han receptionist killen och sen så 

trodde jag det var skylten bredvid trappan men sen så fort man ställde sig rätt och kolla på 

den då var det inga problem liksom, då fattade man att det var trappan, bra och tydlig” 

 

• Användare 2 

 

Under utvärderingen uttryckte vissa användare att de uppfattade den belysta ramen en aning 

svag i färgtonen och att de hade svårt att se den vid första blick. Detta uttrycktes försvåra 

navigationen för vissa användare. Detta gav ett annat designelement, riktningsindikatorn som 

var lokaliserad i mitten av rummet större betydelse än vad avsikten var. 

 

“Den var inte så skarp och tydlig, kanske man skulle förtydliga lite när man väl har gått in i 

den att den blir typ grön. Den var ganska nästan genomskinlig nu. Men att man gör den stark 

gul när man går igenom den eller någonting.” 

 

• Användare 6 

 

“Den formen blev lite konstig. Jag hade nog tänkt om det skulle vara en sån här nu är du 

framme hade det varit en sån här navigerings pil eller den här runda med ett plopp i typ, sån 

här måltecken. Då hade man tänkt att jaha det är den grejen.” 

 

• Användare 4 

 

4.3.2 Vägblockering 

Majoriteten av användarna uttryckte att de uppfattade designelementet vägblockering som ett 

stopp eller en indikation att vägen designelementet blockerade inte var korrekt. Däremot 

reagerade vissa användare med att vilja utforska och se vad som fanns bakom 

vägblockeringen. Några av användarna som gick igenom vägblockeringen uttryckte att de 

redan hade sett målet, alltså slutet på uppgiften och valde därmed att gå igenom 

designelementet. 

 

“Nej men man går ju automatiskt runt. Nu vet jag ju inte om det fanns någonting i vägen.” 

 

• Användare 4 

 

“om det fanns någonting fysiskt så skulle jag inte gå igenom det på riktigt. Det är mer att vad 

jag vet och inte vet. Då menar jag att jag vet att jag gå igenom det på riktigt.” 
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• Användare 5 

 

Det framkom även under utvärderingen att vägblockeringen var svårtydlig och uppfattades 

olika av användare. De uttryckte sig inte förstå vad designelementet vägblockering hade för 

syfte. Syftet var att omdirigera användaren men upplevelsen av vägblockeringen uttrycktes 

kunna ha andra betydelser (se exempel nedan). 

 

“jag tänkte spontant att det skulle kunna vara en brick wall så då hade det varit tydligt 

liksom, för nu var lite såhär, okej det är svart, det betyder fara typ, men det såg ut som post it 

lappar typ, så jag tänkte kommer jag behöva interagera med den, typ som en whiteboard.” 

 

• Användare 1 

 

Användare som valde att kliva igenom vägblockeringen såg ut att känna sig obekväma. De 

uttryckte sig inte se vad som fanns bakom vägblockeringen och såg ut att vara rädd att gå in i 

någonting. 

 

(Observation) Användaren sträckte fram händerna när användaren gick igenom 

vägblockeringen och gav ett osäkert intryck. 

 

• Användare 4 

 

4.3.3 Riktningsindikator 

Överlag var återkopplingen om riktningsindikatorn att den var enkel att förstå och att den gav 

tydlig information om hur användarna skulle navigera sig. Flera användare kommenterade att 

den neongröna färgen stod ut, var tydlig och indikerade för dem vart de skulle rikta sin 

uppmärksamhet. 

 

“Ja, näe, det var en bra pil, den var ju tydlig och grön, så näe bra pil, den pekade åt rätt 

håll”  

 

• Användare 2 

 

“Jo men det kändes säkert att det var grönt, hade det varit rött hade man nog tänkt oh gud, 

jag vill inte gå hit, men jag tycker den var stor och grön och säker och tydlig liksom, man 

kunde ju inte missuppfatta vad den betyder”  

 

• Användare 1 

 

Däremot var det användare som uttryckte att de inte var helt säkra på var den exakta 

riktningen av riktningsindikatorerna pekade någonstans. 

 

“Aa det känner jag, sen är ju en pil så här, hur skarpt ska jag svänga då? Jag ska nog gå åt 

vänster här men hur skarpt åt vänster? Jag ska nog mot trappan, men jag kanske aa. Eller det 

jag fundera på va hur skarpt vänster jag skulle ta, jag ska nog vänster men aa.” 

 

• Användare 4 
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Den andra riktningsindikatorn i den tredje uppgiften hade en utlösarfunktion vilket innebar att 

den inte visades förrän användarna närmat sig den. Några av användarna uttryckte sig inte se 

något navigationsstöd på sin skärm och kommenterade att de var förvirrade eftersom de inte 

visste hur de skulle navigera sig. Även fast de kunde se sig omkring och leta efter 

navigationsstöd i det fysiska rummet istället. Detta uttrycktes skapa en viss osäkerhet hos 

majoriteten av användarna huruvida de var på väg åt rätt håll eller inte. 

 

“Men det var bara en pil i början. Så tänkte jag amen jag fortsätter väl åt det här hållet. (...) 

Då ska jag fortsätta gå eller? jaa. Amen jag fortsätter väl gå tills något annat kommer tänker 

jag så gör man det men man blir ändå lite osäker på om det är rätt liksom. Sen kom det ju en 

pil till vänster. Så gick jag ditåt.” 

 

• Användare 4 

 

“Jag tror om pil nummer två hade dykt upp tidigare så hade det varit smidigare, men, nu 

drog jag slutsatser, så kunde jag ganska snabbt och lätt hitta till nummer två men det var lite 

där som jag fastnade och tittade i telefonen, titta upp, titta i telefonen, för jag var nära på att 

missa pil två nämligen, för jag försökte liksom vara lite smartare denna gång men det gick 

inte bra, så ja.” 

 

• Användare 2 

 

4.3.4 Herdeobjekt 

Återkopplingen från designelementet herdeobjekt var att användarna överlag tyckte att 

tydligheten var god och att det var logiskt att förstå dess syftet. Herdeobjektets funktion att 

flytta sig i riktningen dit användaren skulle gjorde att pålitligheten i den ökade, användarna 

uttryckte sig litade på den. Något som däremot kommenterades flera gånger var att 

herdeobjektet rörde sig snabbt efter att användaren hade interagerat med det. Herdeobjektet 

kunde inte anpassas för respektive användare utan rörde sig oberoende av deras tempo. 

 

“Hade jag suttit i rullstol så hade man kanske inte riktigt hunnit med, om det hade krånglat 

på vägen så kanske man hade tappat bort pilen innan man kommit dit.”  

 

• Användare 3 

 

“Den gick väldigt fort den där pilen, hehehe. Jag vet inte om den följer efter mig men jag 

kände att jag ökade takten så den gick ganska fort men det blev väldigt tydligt när den rör på 

sig.” 

 

• Användare 4 

 

“Nä det var väl inga konstigheter, den swushade iväg fort. Om jag hade haft en nyopererad 

höft eller nåt så hade jag inte hunnit med, tur att jag inte har det.” 

 

• Användare 6 

 

Under färden med herdeobjektet dök ett annat designelement upp (svävande text med 

riktningsindikator) ovanför användaren. Några av användarna uttryckte att det skapade en 

aning förvirring. Utkomsten av detta var att övergången mellan de två designelementen 

fungerade mindre bra. 
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“Man läste inte texten utan man följde pilen bara.” 

 

• Användare 4 

 

4.3.5 Svävande text med riktningsindikator 

Majoriteten av användarna påpekade positioneringen av svävande text med riktningsindikator. 

Bland dessa användare uttrycktes några av problemen vara den naturliga positioneringen av 

mobiltelefonen i handen som var något neråtlutad. Vid vissa tillfällen missade användarna 

texten med information och såg endast pilen som indikerade till vilken hylla användaren 

skulle. Det var dock ett återkommande problem för användarna att placera svävande text med 

riktningsindikatorns avstånd. Användarna uttryckte sig ha svårt att avgöra djupet i förhållande 

till vad prototypen visade och den fysiska miljön och därmed förstå vilken boksektion som 

uppgiften ledde till. 

 

“antingen så är det för att jag hade sjunkit in för mycket i augmented reality eller så hjälpte 

det inte mig riktigt (...) pilens avstånd, det var svårt att avgöra liksom, den kan inte visa mig 

exakt, där skillnaden på tio centimeter eller 30 centimeter, så när jag väl var framme så 

pekade den höger men jag visste inte vilken av bokhyllorna jag skulle gå till, och i och med 

att jag inte kollade upp från telefonen, (...) så gick jag fram och tillbaka liksom.”  

 

• Användare 2 

 

“den var lite högt upp kanske, spontant, men samtidigt var det ju inte jobbigt och bara höja 

mobilen lite men jag är också kort så jag hade velat ha den lite lägre nivå för jag tänker 

ögonen är ju här och då är det skönt att slippa leta upp den, den hade kunnat vara lite lägre.” 

 

• Användare 1 

 

(Observation) Användaren upplevs inte se riktningsindikatorn. 

 

• Användare 3 

 

Observationen visar att desto längre bort användaren var desto bättre kunde personen se 

texten och pilen och därmed veta åt vilket håll de skulle.  

 

“Aa jag såg ju den tidigare i början. Och då kändes det också som att den pekade lite 

uppifrån och där nere är målet. Så det blev ju tydligt. Så knallar man ditåt, lite höger och där 

är den. Aa men det tycker jag är tydligt.”  

 

• Användare 4 

 

Däremot, ju närmare användarna kom designelementet desto svårare var det att avgöra i 

vilken boksektion de skulle gå in i. Detta uttrycktes bero på distansen mellan hyllorna i 

bibliotek samt utmaningen med att uppfatta djupet i förhållande till rummet och 

designelementet. 

 

“För att se att den pekar ju lite höger och så får man vända sig in och då var det rätt. Så den 

blev ju ganska otydlig när man kommer. Ja närmre kändes det nästan som att den försvann ur 

bild för att den var så högt så då ser man den inte så himla tydlig längre.”  
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• Användare 4 

 

Vid nära håll uttryckte sig användarna ha svårt att tyda vad designelementet hade för 

funktion. Slutsatsen kunde göras att färgvalet var en faktor i den dåliga uppfattningen kring 

texten och pilen. 

 

“Men jag vet inte spontant om man kanske skulle ha någon annan färg på texten än vad pilen 

va. (...) Man läste inte texten utan man följde bara pilen.” 

 

• Användare 6 
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5 Diskussion  
Nedan diskuteras analys av utvärdering i relation med litteraturstudien. Diskussionen skulle 

hjälpa att besvara frågeställningen av studien. Resultatet av diskussionen skulle även 

frambringa ny kunskap inom design av navigationsstöd och hur det kan stötta användare i AR 

med hjälp av interaktiv informationsvisualisering. 

 

5.1 Belyst ram 
Genom att belysa ett område kan detta indikera vart användaren ska vända sin 

uppmärksamhet någonstans och stötta användaren att finna sitt slutgiltiga mål (Darken & 

Peterson, 2001; Dillman et al., 2018; Grasset et al., 2011). Utvärderingen indikerar att den 

belysta ramen uppfyllde sitt ändamål, att leda användaren till målet. Insikten från studien var 

dock att det är utmanande att designa ett designelement som belyst ram i AR på grund av en 

betydelsefull faktor, användarens synvinkel. Utvärderingen indikerar att användaren hade 

svårt att uppfatta designelementets djup genom skärmen och utifrån användarens position i 

förhållande till den fysiska miljön. Dessutom uttryckte användarna förvirring på grund av att 

belysta ramen visades i början av uppgiften och den kunde därmed ligga framför andra 

fysiska objekt i rummet. Utvärderingen indikerar att om användaren haft en tydligare 

synvinkel till den belysta ramen hade användaren haft lättare att förstå var den exakta 

positionen för den belysta ramen låg någonstans. Detta hade ytterligare underlättat för 

användaren att förstå den belysta ramens syfte, att vägleda användaren. Reitmayr & 

Schmalstieg, (2004) beskriver användning av en serie vägpunkter med visuella 

representationer som ska underlätta navigationen på väg mot användarens mål i AR. Detta 

kan kompletteras med så kallade interaktionspunkter. Interaktionspunkter betyder att det 

primära navigationsstödet dyker upp när användaren nått en viss position i det fysiska rummet 

där synvinkeln är bättre mot nästa navigationsstöd där det syns tydligare. 

 

Scaife & Rodgers (1996) lyfter vikten av hur en visuell representation bör ha direkt förståelse. 

En gul färg bestämdes för den belysta ramen eftersom den behövde uppfattas direkt av 

användaren och det ansågs vara en bra färg att välja, detta visade sig inte vara tillräckligt. 

Utvärderingen visade att den gula färgen var en aning svag i tonen vilket delvis beror på 

teknologins brist. Även belysningen i rummet kan ha varit en faktor och vilka färger som 

fanns på väggarna bredvid. Den visuella representationen är menad att stötta människans 

kognitiva processer när användaren tar sig från punkt A till B (Darken & Peterson, 2001; 

Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004). Utvärderingen visar att det fanns brister 

i att stötta användaren. Utvärderingen visar även på svårigheter med att ha ett designelement i 

AR som inte går att anpassa efter den fysiska miljöns utformning. Färgen uppmärksammades 

av användarna men om den kunde stötta de kognitiva processerna fullt ut är svårt att 

argumentera för. 

 

Studiens utvärdering gav även insikter kring huruvida AR teknologin är redo att anta 

utmaningar för personer med exempelvis nedsatt syn eller färgblindhet. Dessa personer kan 

ha helt andra behov vid design av navigationsstöd vilket det behövs ytterligare forskning 

kring. Inom interaktiv informationsvisualisering finns möjligheten att manipulera objekt 

(Card et al., 1999; Yi, Kang, Stasko & Jacko, 2007) och en del av detta kan vara att ändra 

färgton, färgskala eller till och med färg helt och hållet för att förbättra navigationen för 

användaren. 

 

5.2 Vägblockering 
Navigeringsstöd i AR behöver inte bara bestå av visuella representationer som indikerar vart 

användaren ska gå någonstans utan kan även bestå av visuella representationer som indikerar 
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vart användaren inte ska gå någonstans (Darken & Peterson, 2001; Dillman et al., 2018). 

Vägblockeringen designades i prototypen för att indikera vilken väg som var fel och skulle 

leda användaren att välja rätt väg. Utvärderingen antydde på att designelementet 

vägblockering inte fungerade tillräckligt bra som navigationsstöd eftersom den inte kunde 

förhindra användare att gå igenom den. Efter analysen ansågs detta bero på att 

vägblockeringen inte hade tillräckligt tydlig koppling med vad den hade för syfte därför att 

användarna såg inte hur den skulle underlätta deras navigering. Vägblockeringen skapade mer 

frågor än svar och uttrycktes skapa en viss osäkerhet hos användaren. Scaife & Rogers (1996) 

beskriver hur kopplingen mellan elementen i en visuell representation tillsammans ska bilda 

en tydlig uppfattning för människan (Graphical constraining). Designelementet vägblockering 

hade formen av en bokhylla. Det togs för givet att användare skulle förstå bokhyllans syfte i 

den valda miljön och att de skulle tolka designelementet att den blockerade deras väg. 

Utvärderingen visade att vägblockeringens element inte var tillräckligt tydliga för användarna 

att de skulle förstå dess syfte.  

 

Under utvärderingen hade användare en tendens att inte kolla upp från sin mobil. Studiens 

utvärdering av vägblockeringen indikerar att designelement inte bör dölja vad som finns 

bakom det. När användare inte kollade upp såg de inte vad som finns bakom det och kunde 

uttryckta en viss osäkerhet när detta hände. Designen var inte ämnad att skapa osäkerhet, utan 

stötta användarna när de navigerar sig. Designers bör vara försiktiga med hur de placerar 

navigationsstöd i AR och studien indikerar på en rekommendation att inte blockera 

användarens synfält. Genom att exempelvis göra vägblockeringen interaktiv, att den blir röd 

eller att text dyker upp när användare kommer i närheten kan förtydliga dess syfte. Interaktion 

har möjligheten stödja människans kognitiva processer ytterligare och underlätta förståelsen 

för abstrakt information (Card et al., 1999; Heer et al., 2005; Yi et al., 2007). Den röda färgen 

eller texten kan ytterligare indikera på att vägen var blockerad. 

 

Det var vid fler designelement än vid vägblockeringen som användare uppfattades vara djupt 

koncentrerad på navigationsstödet från AR prototypen i mobilen när de navigerade sig. Några 

användare missade vad som fanns i den fysiska miljön. Detta kan skapa allvarliga 

konsekvenser där användare kan råka ut för eventuella olyckor, ifall de går in i någon/något i 

den fysiska miljön. Studien indikerar på att det inte var ett medvetet val användaren gjorde 

utan de uttryckte sig titta ner i mobilen utan att reflektera mycket över det. Det går därför det 

att diskutera ifall det är etiskt rätt att sätta användare i en situation där designen påverkar 

användarens beslut att se ner i mobilen hela tiden. En designlösning kan vara att designa 

ytterligare visuella representationer som påminner användaren att kolla upp från mobilen för 

att påminnas om den fysiska världen och se vad som finns framför.  

 

5.3 Riktningsindikator 
Interaktivitet kan antingen vara en direkt eller indirekt handling (Card et al., 1999; Yi et al., 

2007). Det kan bland annat vara att användare kommer i närheten av en virtuell representation 

som gör att ett designelement syns (Dillman et al., 2018). Studiens utvärdering av 

riktningsindikatorn indikerar att användandet av interaktionstekniker som har indirekta 

interaktionsegenskaper kan behöva tydliggöras. Scaife & Rogers (1996) beskriver i punkten 

computational offloading, vilket innebär att människan inte ska utsättas med överflödig 

information. Under utvärderingen valdes en indirekt interaktionsteknik att designas in i 

designelementet. Utmaningen med detta var hur mycket navigationsstöd som ska visas kontra 

hur lite för att användare ska nå sitt mål. Studien indikerar att användare oftast var i ett behov 

av navigationsstöd när det inte fanns något tillgängligt. Vår analys och slutsats av 
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riktningsindikator var att användare förlitar sig på att den ska tillgodoses med navigationsstöd 

hela tiden för att sitt mål.  

 

5.4 Herdeobjekt 
Genom att designa interaktivitet i form av en animation som gör att visuella representationer 

rör sig kan stödja navigationen ytterligare för användaren (Card et al., 1999; Yi et al., 2007). 

Studien indikerar dock på att animationen hos herdeobjektet rörde sig för snabbt över golvet 

och några användare hade svårt att hinna med. Studiens utvärdering indikerar därför på att 

herdeobjektets fart kan behöva anpassas eller vara anpassningsbart för att leda användaren på 

ett effektivt sätt.  

 

Utvärderingen indikerar även på att användare med sämre rörelseförutsättning kan ha ännu 

svårare att hinna med. Detta kan betyda att äldre användare eller användare med rörelsehinder 

möjligtvis kan påverkas negativt på grund av avsaknaden att anpassa farten för herdeobjektet. 

Interaktiviteten kan behöva justeras och detta är något som en designer behöver ta hänsyn till. 

Vid design av navigationsstöd som liknar herdeobjektet anses det utifrån denna studie att det 

bör finnas anpassningsbara funktioner för användaren. 

 

5.5 Svävande text med riktningsindikator  
Navigation menas att människan rör sig inom eller runt en miljö med hjälp av dess kroppsliga 

rörelser och kognitiva processer såsom synen och minnet för att ta sig från punkt A till punkt 

B (Darken & Peterson, 2001; Grasset et al., 2011). Utvärderingen indikerade på att positionen 

av svävande text med riktningsindikator skapade problem för användaren i AR. När 

människan vill hitta till en specifik plats eller område som är okänt skannar människan oftast 

området de befinner sig i efter information som kan leda människan till målet (Darken & 

Peterson, 2001). Svävande text med riktningsindikator placerades därför högre upp än de 

andra designelementen. Detta val gjordes även på grund av navigationsstödets design. 

Svävande text med riktningsindikator hade en pil som pekade snett nedåt höger mot 

respektive uppgifts mål och låg därför på högre höjd. Utvärderingen indikerade att den 

generella hållningen av mobiltelefonen hos användarna under utvärderingen var snett 

neråtlutad. Detta medförde problem i samband med synligheten av navigationsstödet 

svävande text med riktningsindikator.  

 

Utkomsten från detta är att navigationsstöd i AR inte kan placeras var som helst utan behöver 

ta hänsyn till hur användaren normalt håller i mobiltelefonen. Möjligtvis kan detta 

kompletteras med interaktionspunkter som ber användaren att titta uppåt mot det primära 

navigationsstödet vid en specifik plats i det fysiska rummet. 

 

5.6 Designriktlinjer för design av navigationsstöd i AR 
Samtliga designelement har analyserats och diskuterats utifrån litteraturstudien och resultat av 

utvärdering. Detta resulterade i sju stycken designriktlinjer som presenteras och beskrivs 

nedan i tabell 4. Dessa designriktlinjer är ämnade att underlätta för en designer vid design av 

navigationsstöd i AR. 

 
Tabell 4. Sammanställning av designriktlinjer för design av navigationsstöd i AR 

Designelement Designriktlinjer  Beskrivning 
Belyst ram 

 

 

 

Designa navigationsstöd i 

AR utifrån användarens 

position. 

Användarens position i den fysiska miljön har stor 

betydelse för hur den kommer att se navigationsstödet 

under färden mot målet. Vid design av navigationsstöd i 

AR bör därför en anpassning göras utifrån användarens 

position. Detta kan förslagsvis göras med hjälp av 



   

 

 26 

 
 

interaktionspunkter i rummet där användaren ser 

navigationsstödet från en tydligare synvinkel.  

Designa navigationsstöd i 

AR med färganpassning. 

Direkt förståelse är betydelsefullt för användaren vid 

navigationsstöd i AR. Färgelement i navigationsstöd kan 

därför behöva vara justerbara för att användaren själv ska 

kunna anpassa färger utifrån egna förutsättningar eller den 

fysiska miljöns utformning. 

Vägblockering Designa navigationsstöd i 

AR med en tydlig koppling 

till dess syfte. 

Navigationsstöd i AR kan uppfattas olika av användare. Att 

designa navigationsstöd och anpassa det till den fysiska 

miljön kan gå emot dess syfte. Navigationsstödet behöver 

ha en tydlig koppling till syftet i vad den ska betyda för att 

ge användaren effektiv stöttning vid navigering. 

Designa navigationsstöd i 

AR med kompletterande 

design för att undvika 

kollision. 

Studien visade på att användare ägnade mycket fokus på 

navigationsstödet från mobilen och kunde missa vad som 

fanns i den fysiska miljön. Navigationsstöd i AR kan 

behöva kompletteras med design som får användaren att 

titta upp från mobilen för att undvika skador i form av 

kollisioner med andra objekt. 

Riktningsindikator Designa navigationsstöd i 

AR som är konstant synlig 

för användaren. 

Det är en utmaning för designers att designa rätt mängd 

navigationsstöd för att stötta användaren vid navigation i 

AR. Det är inte effektivt att överbelasta användare med 

information eftersom det kan påverka dess kognitiva 

processer negativt. Däremot indikerar studien att det är 

bättre att konstant visa något navigationsstöd för 

användaren. 

Herdeobjekt Designa navigationsstöd i 

AR där fart på animation 

kan anpassas. 

Användare är olika och kan ha olika förutsättningar i deras 

rörelsetempo. Detta betyder att äldre användare eller 

användare med funktionshinder kan påverkas negativt. 

Användaren bör själv ha möjlighet att anpassa animationen 

utifrån sin egen förutsättning. 

Svävande text 

med 

riktningsindikator 

Designa navigationsstöd i 

AR utifrån människans 

generella hållning av en 

mobiltelefon. 

Vid design av navigationsstöd i AR i mobilen kan den 

behöva placeras i det fysiska rummet utifrån den generella 

hållningen av mobiltelefoner. Detta för att underlätta hur 

användare uppfattar navigationsstödet.  
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6 Slutsats 
Denna studie ämnade att besvara frågeställningen: Hur kan navigationsstöd i augmented 

reality designas för att stötta användare vid navigation med hjälp av interaktiv 

informationsvisualisering? Studiens syfte var att undersöka hur design av navigationsstöd i 

AR kan designas och ta hänsyn till den fysiska miljön. Till hjälp har etablerad litteratur 

utforskats om navigation i AR, interaktiv informationsvisualisering och där teorin om extern 

kognition har varit en betydelsefull faktor. Fem olika typer av navigationsstöd designades 

utifrån litteraturen som sedan utvärderades i en prototyp tillsammans med sex stycken 

användare. En utvärdering genomfördes för att testa navigationsstöden. Slutligen analyserades 

och diskuterades navigationsstöden vilket resulterade i sju stycken designriktlinjer hur 

navigationsstöd i AR kan designas. Nedan presenteras de sju designriktlinjer som är ämnade 

för designers när de ska designa navigationsstöd i AR där två av dem är primärt för design i 

mobiltelefonen: 

 

• Designa navigationsstöd i AR utifrån användarens position 
• Designa navigationsstöd i AR med färganpassning 
• Designa navigationsstöd i AR med en tydlig koppling till dess syfte 
• Designa navigationsstöd i AR med kompletterande design för att undvika kollision 
• Designa navigationsstöd i AR som är konstant synlig för användaren 
• Designa navigationsstöd i AR där fart på animation kan anpassas 
• Designa navigationsstöd i AR utifrån människans generella hållning av en 

mobiltelefon 
 

Tidigare forskning förutspår att AR är en uppkommande teknologi (Dillman et al., 2018; 

Grasset et al., 2011; Reitmayr & Schmalstieg, 2004; Rauschnabel et al., 2015), därför är de 

designriktlinjer utifrån ett samhälleligt perspektiv viktiga för att driva denna teknologi åt rätt 

riktning, då det fortfarande är ett relativt outforskat område.  

 

Den fysiska miljön har betydelse vid design i AR eftersom designelementen ser ut att vara i 

den fysiska miljön, vilken tidigare forskning uppmärksammat är en betydelsefull faktor (Card 

et al., 1999; Dilman et al., 2018; Darken & Petersen, 2014). Designriktlinjer som presenteras 

kan leda till att framtida design av navigationsstöd i AR stödjer den kognitiva ansträngningen 

hos användaren på ett effektivt sätt.  

 

Designriktlinjerna tar inte bara hänsyn till hur specifika navigationsstöd kan designas men 

även placering av designelementen i den fysiska miljön utifrån hur användare navigerar med 

hjälp av AR. 

 

6.1 Vidare forskning 
Studien indikerar att designriktlinjerna kan användas för framtida design av navigationsstöd i 

AR. Däremot testades prototypen i ett bibliotek vilket är en inomhusmiljö. Det kan därför 

vara relevant för vidare forskning att undersöka designriktlinjerna i andra miljöer som 

utomhus eller andra inomhusmiljöer. Studiens resultat indikerar på att det kan finnas vidare 

utvecklingspotential angående personer med funktionshinder. Denna studies utvärdering har 

utgått från studenter utan några rörelsehinder eller någon synnedsättning. Det hade därför 

även varit relevant att utforska designriktlinjerna på en större grupp av användare.



   

 

 

Referenslista 
[1] CBI, ministry of foreign affairs. (2017). Virtual Reality and Augmented Reality in Europe. 

Hämtad 190326 från https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-

reality-augmented-reality/ 

 

Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent 

advances in augmented reality. Computer Graphics and Applications, IEEE, 21(6), 34-47 

 

Card, S.K., Mackinlay, J. D., & Shneiderman, B (1999). Readings in information 

visualization: using vision to think. San Francisco: Morgan Kaufmann.  

 

Caudell, T. P., & Mizell, D. W. (1992, January). Augmented reality: An application of heads-

up display technology to manual manufacturing processes. In System Sciences, 1992. 

Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on (Vol. 2, pp. 659-669). 

IEEE. USA: Kauai, HI. 

 

Darken, R. P., & Peterson, B. (2001). Spatial orientation, wayfinding, and representation. 

Handbook of Virtual Environment Technology. California: Department of Computer Science, 

Naval Postgraduate School. 

 

Dillman, K. R., Mok, T. T. H., Tang, A., Oehlberg, L., & Mitchell, A. (2018, April). A Visual 

Interaction Cue Framework from Video Game Environments for Augmented Reality. In 

Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (p. 140). 

ACM. Canada: Montreal QC. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2014). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 

105-112. 

 

Grasset, R., Mulloni, A., Billinghurst, M., & Schmalstieg, D. (2011). Navigation techniques 

in augmented and mixed reality: Crossing the virtuality continuum. In Handbook of 

Augmented Reality (pp. 379–407). USA, New York: Springer.  

 

Heer, J., Card, S. K., & Landay, J. A. (2005, April). Prefuse: a toolkit for interactive 

information visualization. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in 

computing systems (pp. 421–430). ACM. Portland, Oregon: USA. 

 

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information 

systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–106. 

  



   

 

 

Höllerer, T., Feiner, S., Terauchi, T., Rashid, G., & Hallaway, D. (1999). Exploring MARS: 

developing indoor band outdoor user interfaces to a mobile augmented reality system. 

Computers & Graphics, 23(6), 779-785. 

 

Kourouthanassis, P. E., Boletsis, C., & Lekakos, G. (2015). Demystifying the design of 

mobile augmented reality applications. Multimedia Tools and Applications, 74(3), 1045-1066. 

 

Lim, Y. K., Stolterman, E., & Tenenberg, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as 

filters, prototypes as manifestations of design ideas. ACM Transactions on Computer Human 

Interaction (TOCHI), 15(2), 7. 

 

Myers, M. D. (2013). Qualitative Research in Business and Management (2nd ed.). Thousand 

Oaks, CA, USA: Sage Publications Ltd. 

 

Narzt, W., Pomberger, G., Ferscha, A., Kolb, D., Müller, R., Wieghardt, J., ... & Lindinger, C. 

(2006). Augmented reality navigation systems. Universal Access in theInformation Society, 

4(3), 177-187. 

 

Rauschnabel, P. A., Brem, A., & Ro, Y. (2015). Augmented reality smart glasses: definition, 

conceptual insights, and managerial importance. Unpublished Working Paper. The University 

of Michigan-Dearborn, College of Business. 

 

Reitmayr, G., & Schmalstieg, D. (2004). Collaborative augmented reality for outdoor 

navigation and information browsing. Interactive Media Systems group, (pp. 31–41). Vienna 

University of Technology. 

 

Scaife, M., & Rogers, Y. (1996). External cognition: how do graphical representations work?. 

International journal of human-computer studies, 45(2). School of Cognitive and Computing 

Sciences, University of Sussex, Brighton. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning.  Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Yi, J. S., ah Kang, Y., Stasko, J. T., & Jacko, J. A. (2007). Toward a deeper understanding of 

the role of interaction in information visualization. IEEE Transactions on Visualization & 

Computer Graphics, (6).  

 

Yuen, S. C. Y., Yaoyuneyong, G., & Johnson, E. (2011). Augmented reality: An overview 

and five directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and 

Exchange (JETDE), 4(1), 11. 

  



   

 

 

Bilaga 1 
Först gav vi användare en bakgrund till vad de gjorde på biblioteket innan de startade testet. 

Utvärderingen bestod av tre stycken uppgifter som användarna fick utföra med hjälp av 

prototypen. I den första uppgiften fick användaren med hjälp av prototypen navigera sig till 

trappan som leder till andra våningen. Andra uppgiften var att navigera till 

Fritidsverksamhetssektionen. Efter detta fick användare en till uppgift som var att försöka 

navigera till Litteraturundervisningssektion. Vid varje avklarad uppgift fick användaren ett 

meddelande att uppgiften är utförd och fick därefter genomföra en intervju. 

 

Före test 

 

Du kommer nu få testa en prototyp som handlar om att navigera sig med hjälp av augmented 

reality. Prototypen fungerar med hjälp av en mobil, dess skärm och kamera som du får utav 

oss. Du kommer att få tre stycken uppgifter under testet att utföra och det är mening att du 

inte ska behöva be om hjälp om du inte måste. Efter varje uppgift kommer vi ställa några 

frågor om hur det gick och vad du tänkte. Du kommer att vara helt anonym, vem du är eller 

gör kommer inte att synas någonstans utan ditt samtycke. 

 

Kontextscenario: Du är i ett bibliotek och letar efter böcker. Du behöver navigation till vilken 

sektion du ska hämta boken från och tar upp din mobil för att hjälpa navigera dig i biblioteket. 

 

Frågor efter test 

 

Fråga 1: Vad är dina erfarenheter av augmented reality? 

 

Fråga 2: Hur gick det att hitta till trappan som leder till andra våningen? 

• Var det tillräcklig information under testet för att du skulle förstå vart du skulle? 

• Efter att du startat testet, hur uppfattade du pilen i mitten av rummet? 

Vad tyckte du om den gröna färgen på pilen? 

 

• Vad tycker du om tydligheten? 

• Vad tyckte du om placeringen av pilen i rummet? 

• Tycker du att pilen kunde vara placerad annorlunda? (I så fall hur? 

• Hur uppfattade du den belysta ramen i slutet av uppgiften?  

Påverkade den dig vart du skulle navigera dig? 

Var den svår att se? 

Vad tyckte du om placeringen av ramen? 

Tycker du att ramen kunde vara placerad annorlunda? 

Färgval? 

Form?  

Storlek? 

 

Fråga 3: Hur gick det att det att hitta till fritidsverksamhetssektionen? 

• Påverkade den blå pilen hur du skulle navigera dig? 

• Hur gick det att interagera med den blå pilen? 

Hur tolkade du den blå pilen innan du interagerade med den? 

Efter pilen: 

• Vad tyckte du om skylten och pilens placering/färg? 



   

 

 

• Tycker du att visuella representationeren skulle kunna vara placerade annorlunda? (I 

så fall hur?) 

Hur påverkades din navigation när pilen började röra sig? 

• Vad tyckte du om den gröna skylten i luften som indikerade på att du närmat dig ditt 

mål? 

o Hur var tydligheten i informationen du fick? 

      

Fråga 4: Hur gick det att hitta till litteraturundervisningssektionen? 

 

• Påverkades dina beslut gällande vart du skulle efter att du sett skylten? Formulera om 

Hur påverkades dina beslut i så fall? 

Vad tycker du om placeringen av skylten som visade “fel väg”? 

Vad upplevde du när skylten dök upp när du kom nära den? 

 

Om dem sett blockeringen eller gått igenom den: 

• Påverkades dina beslut efter den första blockerade gången?  

Hur påverkades dem? 

• Om ja, hur fick den dig att tänka annorlunda om vart du skulle? 

• Om nej, förklara deras handlingar 

• Vad tyckte du om bokhyllans placering och storlek? 

Tycker du att bokhyllan skulle vara placerad annorlunda? 

 

• Tycker du att pilarna gav dig tillräcklig information om hur du skulle navigera dig? 

Vad tyckte du om pilarnas placering/positionerad och storlek? 

En av pilarna visade sig efter att du närmat dig den, vad upplevde du då? 

 

• Påverkades dina beslut efter den andra blockerade gången? Det har flyttat på sig 

Hur påverkades dem? 

• Om ja, hur fick den dig att tänka annorlunda om vart du skulle? 

• Om nej, förklara deras handlingar 

• Vad tycker du om bokhyllans placering och storlek? 

Tycker du att bokhyllan skulle vara placerad annorlunda? (I så fall var/hur?) 

 

• Vad tyckte du om den gröna skylten i luften som indikerade på att du närmat dig ditt 

mål? 

o Hur var tydligheten i informationen du fick? 

o Vad tyckte du om skyltens placering? 

o Vad tyckte du om skyltens färg? 

 

Tack för din medverkan. 
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