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Abstract 

This study investigates augmented reality using third person 
perspective and what precision can be achieved by using this 

method. There have been prior studies in regards to precision 

using augmented reality, however studies using third person 

perspective are scarce. This study presents a solution using a 

static camera capturing the user as well as the plane to augment 
from behind. This augmented image is then transferred to a 

handheld device that is held by the user. Using this method the 

user will be free to manipulate and work with the plane without 

removing the device that captures the scene, a common problem 

when using visual reference markers in augmented reality. The 

study successfully shows that this can be implemented without 
compromising user experience as well as achieving a precision 

below 13 millimeters. The AR-tool has been proven to reduce time 

consumption of the task by up to four times compared to the 

manual method using a folding ruler. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Förstärkt verklighet (fritt översatt av författarna från engelskans 

Augmented Reality, kommer hädanefter benämnas som AR i studien) 

definieras av Azuma [1] som en teknik som behöver uppfylla tre faktorer: 

 

1. Den måste kombinera den verkliga världen med 

virtuella/artificiella inslag. 

2. Den ska gå att manipulera i realtid. 

3. De virtuella elementen ska smälta in med den verkliga världen. 

Exempelvis ska en virtuell lampa kunna upplevas stå på ett 

verkligt bord. 

 

Till skillnad från den virtuella verkligheten där världen är helt virtuell, så 

förstärks det inom AR med endast virtuella inslag. Eftersom allt måste ske 

i realtid och det ska samtidigt gå att manipulera virituella element i den 

riktiga världen, så räknas exempelvis inte 3D-filmer som förstärkt 

verklighet.  

AR-tekniken har snabbt utvecklats inom många olika typer av 

branscher. Enligt Wang et al. [2] så är den största utvecklingen inom den 

mobila marknaden där social kommunikation, reklam, resor och olika 

typer av detaljhandel är några av de största drivande krafterna. Även 

Seichter et al. [3] tar upp hur användandet av AR kommer att ha en mer 

betydande och central roll i framtiden. En av slutsatserna till detta är att 

det ständigt tillverkas och utvecklas kraftfullare handhållna enheter vilket 

gör att i princip alla har förutsättningarna för att kunna använda sig av 

tekniken redan idag. Slutsatser från litteraturstudien tyder på att det 

gjorts lite arbeten om lokalisering och precision för samspelet mellan 

interaktion- och visualiseringstekniker. Verktygen behöver utvecklas och 

förbättras för att användaren ska få rätt information samt den förväntade 

noggrannheten för precisionen. Detta skapar ett upplevelsebaserat system 

som är pålitligt, korrekt, användar- och upplevelseinriktad [2]. Även 

Summers et al. [4] styrker detta och tar upp att precisionen av de 

integrerade elementen är en viktig del för att upplevelsen och 

användarvänligheten ska vara så bra som möjligt. Eventuella felmarginaler 

av elementen kan påverka användbarheten negativt och resultatet blir att 

applikationer som använder AR inte fungerar som de är tänkta att göra. 

En av de svåraste hindren för att bygga pålitliga AR-system är 

noggrannheten och som Wang et al. [2] bekräftar ”The biggest single 

obstacle to building effective AR systems is the requirement of accurate, 

long-range sensors and trackers”.  

Ett hjälpmedel som används för att hitta och applicera den förstärka 

miljön är visuella markeringar som kan användas som referenspunkter. 

Visuella markeringar förekommer ofta inom AR-verktyg vilket också 

påtalas av Abawi et al. [5]. Vidare tar Lepetit och Fua [6] upp att markörer 

av denna typen är lätta att framställa. De är även tillförlitliga och det är 

enkelt att uppskatta och utnyttja mätningar för vidare positionering av 

koordinatsystemet inom AR-verktyget. Dessa typer av 
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registrerings/spårningssystem är effektiva men och andra sidan har de 

sina begränsningar inom funktionalitet. Kuo et al. [7] tar upp 

begränsningar som den visuella miljöpåverkan på grund av de höga 

färgkontrasterna. Det finns också olika typer av miljöbegränsade områden 

där yt-materialet på väggar inte är lämpad för markörer, något som Seo et 

al. [8] styrker ytterligare. I deras studie har författarna tagit fram ett 

system för användning av AR inom turism. På Gyeongbokgungi i Korea där 

detta användes lämpade det sig inte att förändra målobjekten då de är 

gamla kulturmonument som är väldigt känsliga och ovärderliga.  

Något som används ofta vid interaktion mellan en användare och den 

förstärka verkligheten är det som på engelska heter head mounted display 

(HMD). HMD är en enhet som visar stereoskopiska bilder vilket är två 

stycken platta tvådimensionell bilder, ett för vardera ögat. Vardera bild är 

nästintill identiska och olikheterna finns för att hjärnan ska skapa en 

illusion av ett djup genom att ögonen smälter samman dessa bilder [9]. 

Enheten monteras på huvudet i något som efterliknar glasögon som kan 

ses i Figur 1. Användningen av HMD kan föra med sig vissa problem. Det 

främsta problemet för denna typen av enheter, inom tillverkningsindustrin 

eller för olika typer av hantverkare ute på fält, är att de fortfarande är 

opraktiska på grund av dess storlek. Förutom dess storlek så är de 

fortfarande förhållandevis dyra. I Figur 1 återfinns en nVisor ST50 som är 

en populär produkt från företaget NVIS Inc [10]. Denna HMD-produkt 

kostar enligt hemsidan närmare 17,900 USD vilket motsvarar ungefär 

147,000 SEK. Priset kan ha en lösning inom en snar framtid då 

marknadsundersökningar visar att AR-enheter har ökat vilket eventuellt 

kan sänka priserna [11]. Även att flertalet produkter är under utveckling 

riktade mot den privata marknaden. Ett tydligt exempel på en produkt 

riktad mot privatpersoner är Google Glass [12] som kommer att öka både 

medvetenheten av förstärkt verklighet men också öka antalet HMD-enheter 

hos konsumenter. Tack vare att AR-enheter har ökat så etablerar sig 

företag allt mer på marknaden för att utveckla HMD-applikationer [13]. 

Dock kostar google glasses i dagsläget 1,500 USD för betatestare men 

kommer troligtvis kosta betydligt mindre när den släpps ut till 

konsumenter [11]. Det är också långt från säkert hur en sådan produkt 

kommer att tas emot av marknaden då inte bara priset eller tekniska 

aspekter måste tas i beaktning, utan även de estetiska och dess 

moderiktighet.  

 

Figur 1 - Head mounted display (HMD) [10] 

Med enheter som HMD är det oftast två typer av perspektiv som utnyttjas. 

Vanligaste är i första person där användaren ser alla händelser och allt 

som förekommer på samma sätt som genom sina egna ögon. 
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Tredjepersonperspektivet är det andra perspektivet och här ser 

användaren sig själv och omgivningen [14]. Några som utnyttjar denna 

teknik är meteorologer i TV som dock inte använder sig av en HMD. Istället 

ser de sig själv genom exempelvis en monitor. Genom monitorn kan de 

kontrollera att de rör sin kropp och armar i rätt riktning i förhållande till 

den bakomliggande duken där väderkartan är applicerad.  

Ökningen av AR-applikationer och intresset för AR har medfört att 

utvecklingen för att skapa olika ramverk som underlättar arbetet för AR 

också ökat [3]. Ett exempel på ett väletablerat system som använts i 

flertalet studier är ARToolKit av Kato och Billinghurst [15] som släppte en 

studie så tidigt som 1999. Denna studie introducerade ett virtuellt 

konferenssystem där deltagare på annan ort kunde delta via en virtuell 

monitor som fritt kunde placeras av användaren i rummet. Studien 

använde en HMD för att kunna manipulera och betrakta de virtuella 

objekten och erbjöd en virtuell whiteboard för att kunna samarbeta och 

interagera med de andra deltagarna. I en annan studie där de undersökte 

precisionen med hjälp av ARToolKit och förstärkt verklighet är Abawi et al. 

[5]. De undersökte inom vilka gränser ramverket lyckas identifiera och 

placera ut objekt beroende på vinkel och avstånd mellan kamera och 

markering. ARToolKit har uppdaterats och fått ökad funktionalitet i och 

med utvecklingen av AR-teknologin, men flertalet andra ramverk med 

ytterligare funktionalitet har tillkommit. Ett tydligt exempel på 

konkurrensen på ramverk för AR kan ses på Social Compare [16]. De har 

lagt upp en jämförelse baserat på ett dokument sammanställt av Gerhard 

Reitmay via “Augmented Reality Professionals Group” på LinkedIn. Här har 

de listat ett 70-tal alternativ och väger dess funktionalitet mot varandra. 

Denna studie hade inga krav på komplex funktionalitet utan har istället 

letat efter ramverk med fokus på användarvänlighet och snabb utveckling.  

Som det beskrevs tidigare så har AR sin största utveckling inom den 

mobila sektorn men det går även se en ökning inom marknaden för 

arkitektur och byggindustrin [2]. AR-tekniken kan hjälpa till på många 

sätt för att underlätta arbetet inom byggbranschen. Wang et al. [2] tog upp 

att AR-tekniken kan appliceras på en mängd av problem under ett 

byggnadsprojekt, ”AR can be applied to address a plethora of problems 

throughout a construction project's lifecycle, for example, planning, 

design, safety, and training of crane operators”.  

Med avstamp från detta så presenterar denna studie en lösning för att 

enklare kunna lokalisera bakomliggande dolda strukturer i inomhusmiljö, 

expempelvis rör eller elledningar bakom en vägg. Denna lösning använde 

sig av handhållna enheter som har fördelen att de är förhållandevis billiga 

samt lättillgängliga då i princip alla äger en kompatibel smartphone. Målet 

var att skapa ett enklare precisionsverktyg med förstärkt verklighet. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Den vanligaste metoden för att positionera virtuella objekt i den verkliga 

världen är visuella markeringar [5]. Dessa har ett inneboende problem där 

AR-enheten(kameran) måste ha hela markören under uppsikt. Detta leder 

till att tekniken som fångar upp och tolkar markörerna måste hela tiden 

ha ett avstånd till ytan som ska förstärkas. Ett problem som kan uppstå 

som en följd av detta är när användaren har behov av att manipulera eller 

exempelvis göra en markering på en yta eller vägg. Den här studien 

föreslår en lösning på detta problem. Genom användandet av en statisk 
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enhet som fångar upp både användare och arbetsytan kan detta problem 

undvikas. Denna enhet ska tolka och förstärka ytan för att sedan överföra 

bilden till en handhållen enhet hos användaren. Detta leder till att 

användaren ser en förstärkt verklighet med virtuella element, men även sig 

själv. Med detta som bakgrund har fokus legat på de kvalitativa 

frågeställningarna rörande användarens upplevelse. För att närmare 

undersöka detta samt se vilken precisionen som går att uppnå så kommer 

experiment att utföras. Baserat på denna problematik kommer denna 

studie att svara på följande frågeställningar: 

 

1. Hur hög precision går det att uppnå med denna typ av verktyg?  

2. Hur upplever användaren att se sig i tredjeperson vid 

användning? 

3. Vilken typ av visuell markering fungerar bäst för positionering? 

2 Teoretisk och metodisk bakgrund 

2.1 Tidigare arbeten 
Precision 

Under introduktionen togs det upp kortfattat om hur viktigt det är med 

precision och noggrannhet. Det nämns i ett flertal studier om hur viktigt 

det är att objekt är precist och noggrant placerade i den förstärkta 

verkligheten [7]. Precision behandlas på olika områden i dessa tidigare 

studier. I två studier utförda av Khoury och Kamrat [17, 18] utnyttjar 

författarna tre olika typer av trådlösa teknologier för att lokalisera och 

positionsspåra en användare i en byggnad. De tre teknikerna de använde 

sig av var Wireless Local Area Network (WLAN), Ultra-Wide Band (UWB) 

och ett GPS-positioneringssystem för inomhus. Vinnaren av dessa tre 

tekniker var inomhus-GPS som hade felmarginaler på endast 1-2cm. 

Andra studier har fokuserat på andra områden där precisionen hade en 

mycket större roll. Ett exempel är inom sjukvården, där bland annat Chen 

et al. [19] använde sig av datortomografi kombinerat med AR-teknologin 

för att återskapa virtuella objekt som efterliknar organ hos människan. I 

deras experiment hade de rekonstruerat ett organ där de utnyttjade AR-

teknik med en HMD. Ett flertal mätningar gjordes på prototypen där de 

studerade hur stora fel de fick i både djup och i vinkel. Det som är 

anmärkningsvärt är att de faktiskt klarade av de kliniska kraven vilket de 

tar upp “... the error distribution was also relatively average in different 

regions. Therefore, the accuracy of this AR-based surgical navigation 

system was sufficient to meet the clinical requirements”.  

Det som kunde ses i flera av studierna var att det går att uppnå hög 

precision med förstärkt verklighet. I den här studien fokuserades därför på 

frågor som rör användarupplevelsen vid användningen av dessa verktyg, 

och framförallt användningen av tredjepersonsperspektiv. 

Tredjepersonsperspektiv 

Ett flertal studier har gjorts som involverar att betrakta sig själv ur 

tredjeperson men väldigt sällan tar de explicit upp användarens erfarenhet 

av detta. En modern teknik som kan ses inom nöjesbranschen och i ett 

antal studier är Microsoft Kinect [20], vilket är en kamera med inbyggda 

sensorer. Ett exempel där det har använts en kombination av Kinect och 
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förstärkt verklighet var i en studie gjord av Clark och Piumsomboon [21] 

där de utnyttjade Kinects förmåga att uppfatta ett 3D-rum. Resultatet blev 

ett bilspel där användaren hade möjlighet att påverka de virtuella 

föremålen med objekt såsom böcker, händer och andra fysiska objekt. Det 

intressanta i denna studie var de observationer som gjordes om hur 

snabbt testpersonerna glömde bort att det är virtuella objekt de 

manipulerar. Detta gav en fingervisning om att verktyg av denna typ har 

en snabb inlärningskurva. Användaren borde därför utan större problem 

kunna ta till sig virtuella elementen och interagera med dessa. Det 

förväntades därför att även denna studies implementation skulle ge en 

snabb inlärningskurva. Detta stärks ytterligare av Nakamura et al. [22] i 

deras studie om användarupplevelser ur tredjeperson och gränssnittets 

roll i det hela. Genom användning av en statisk kamera och en HMD så 

fick användarna testa två olika versioner av ett pusselspel. En annan 

intressant upptäckt var hur användarna inte påverkades i någon större 

utsträckning av upplösningen av videoströmmen utan istället sågs 

problemet med att användarens rörelser blev spegelvända som ett betydligt 

större hinder. Detta inträffade när användaren var vänd mot kameran och 

rörde sig i sidled, vilket inte bör vara något hinder i denna studie då 

användaren kommer jobba mot en arbetsyta med ryggen mot kameran.  

Endast ett fåtal andra arbeten har hittats där de utförde studier och 

experiment om tredjepersonsbaserade upplevelser. I ett arbete av Salamin 

et al. [23] så utfördes ett experiment baserat på två typer av perspektiv, 

förstaperson- och tredjepersonsperspektiv, inom AR. Det presenterades ett 

flertal testfall där testdeltagarna testade vilket perspektiv som lämpade sig 

bäst beroende på uppgift. Uppgifterna var uppdelade i sex stycken olika 

testfall och utfördes med respektive perspektiv. I första testet skulle 

deltagaren gå i ett rum utan hinder som var redan känt sen tidigare. De 

övriga testen var att gå en 50 metersbana med olika hinder, öppna en dörr, 

lägga en boll i en kopp, ta emot och passa en boll med både fötter och 

händer. Resultaten påvisade att båda var användbara inom dessa 

simuleringar. Tredjepersonperspektivet var att föredra hos de flesta 

användarna vid interaktion eller manipulation av objekt i rörelse, i deras 

fall en fotboll som deltagarna passade mellan varandra. I förlängningen 

såg de att det var lättare att utvärdera avstånd och kunna förutse banan 

för ett rörligt objekt vid användning av tredjepersonsperspektivet. 

Slutsatsen de drog genom detta var att tredjepersonsperspektivet ger en 

mer övergripande bild över omgivningen och kunde på så sätt uppskatta 

avstånd och situationen på ett enklare vis. Förstapersonsperspektivet var 

att föredra vid detaljuppgifter, exempelvis att lägga ner en boll i en kopp. 

Slutsatserna som gick att ta med från dessa tidigare studier var att 

lösningen som presenteras i denna studie går miste om den 

detaljuppfattning som fås vid användning av förstapersonsperspektiv. 

Dock kan den övergripande bild som användaren får vid användning av 

tredjepersonsperspektivet fungera väl för att identifiera och markera 

bakomliggande dolda strukturer.  

Sensorer och markörer 

Feng et al. [24] tog upp flera olika typer av tekniker för hanterandet av 

registrering med förstärkt verklighet. De delade in de olika teknikerna i tre 

kategorier:  
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 Sensorbaserade (Sensor-based) 

 Syn-/bildbaserad (Vision-based)  

 Hybrid av ovanstående     

 

Sensorbaserade 

Sensorbaserade tekniker bygger precis som namnet antyder på olika typer 

av sensorer som ger feedback till systemet. Detta kan vara sensorer som 

baseras på magnetism, ljud, optiska eller mekaniska sensorer. En sensor 

som börjat etablera sig och ses inom AR-teknologin är GPS-baserade. 

 

Syn-/bildbaserad teknologi 

Syn-/bildbaserad teknologi bygger på att systemet får in en bild av den 

verkliga världen som den sedan tolkar. Denna typ av teknologi är det mest 

aktiva området inom AR-forskning [24]. De delar upp den synbaserade 

teknologin i ytterligare underkategorier:   

 

 Känneteckensbaserad (Feature-based) 

 Modellbaserad (Model-based)   

 

Den känneteckensbaserade teknologin är en teknik där systemet försöker 

hitta samband mellan 3D-världen och den 2D-bild som systemet får in. 

Här försöker systemet hitta kännetecken och mappa 2D-världen till den 

riktiga världen. En vanlig metod för att göra just detta är med markörer 

som systemet kan känna igen, men det ska också poängteras att det finns 

forskning som gjorts med lösningar utan visuella markörer. Ett exempel på 

ett väletablerat system som använder sig av denna typ av teknik för 

visuella markörer är som beskrevs innan, ARToolKit.  

Den modellbaserade teknologin bygger på att en databas eller modell 

som innehåller kända kännetecken som tekniken sedan försöker matcha 

och mappa på den bild som systemet får in. Ett vanligt sätt att göra det på 

är att kolla kanterna på exempelvis byggnader för att försöka matcha med 

den givna modellen i systemet. En studie som implementerade en lösning 

av den här typen beskrevs av Lima et al. [25]. Här genomfördes en studie 

för handhållna enheter med en implementerad lösning för att identifiera 

kanter på välkända objekt. Detta genomfördes med ett lyckat resultat men 

de kom fram till att registreringsprecisionen fortfarande kunde förbättras. 

Noterbart var att vid komplexa objekt med flertalet kanter och noder så blir 

beräkningarna ofta väldigt tunga vilket troligtvis inte lämpar sig för dagens 

handhållna enheter.   

Hybridbaserad 

Hybridteknologin bygger precis som namnet antyder på att utnyttja en 

blandning av tekniker för att försöka skapa sig en bättre och mer robust 

tolkning av världen. I många situationer så räcker det inte med en 

teknologi utan det kan krävas både bildbehandling och sensortekniker för 

att skapa sig en helhetsbild. Huang et al. [26] använde just en 

hybridlösning där de även valde att implementera en lösning för att låta 

molnet sköta tunga och komplicerade beräkningar som deras applikation 

krävde. 
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2.2 Nuvarande tekniker 
I nuläget finns det ett fåtal tekniker som löser 

problemet med att hitta underliggande dolda 

strukturer. En teknik är regelsökaren som 

fungerar som en handhållen skanner. Denna 

klarar av att hitta underliggande dolda strukturer 

som rör, reglar, kablar och liknande på cirka 80-

150mm djup beroende på material [27]. Fördelen 

med den här tekniken gentemot en AR-lösning är 

att den inte behöver ha någon information om 

bakomliggande föremåls placering. Nackdelen är 

att de är relativt långsamma. Tekniken kräver att 

en handhållen enhet skannar av väggen på en yta 

av cirka 200mm i bredd. Ett exempel på hur detta kan se ut går att se på 

Figur 2. Då användaren är så pass isolerad på en liten yta av väggen finns 

en risk att den övergripande bilden av hur de underliggande objekten är 

placerade går förlorad. Lösningen som presenteras i denna studie skulle få 

en betydligt klarare övergripande bild av underliggande objekt. Nackdelen 

är att all information måste vara given i digital form redan till en början. 

Det betyder att lösningen inte kommer att vara ett substitut till 

regelsökaren utan snarare skulle fungera som ett komplement i de fall då 

en ritning används.  

Radarsystem är annars en vanlig metod för att lokalisera objekt, men 

att lokalisera objekt genom väggar har visat sig vara svårare. Detta är 

något som Iqbal och Mohammed [28] tar upp i deras studie om just detta 

ämne. Studien resulterade i ett radarsystem som med hög precision kunde 

skapa en digital bild av bakomliggande objekt på väggen.  

Andra tekniker för att lokalisera underliggande objekt kan vara enklare 

metoder såsom att fysiskt knacka på ytan eller att mäta ut efter en ritning. 

Den senare av dem två har problematiken att ritningar sällan uppdateras i 

takt med att förändringar sker. En digital ritning ger fördelen att den är 

betydligt enklare att uppdatera än den fysiska motsvarigheten. En annan 

aspekt att tas i beaktning är den mänskliga faktorn. Vid mätningar efter 

en ritning ökar snabbt riskerna att begå misstag och felaktigt markera ut 

en punkt eller position. Genom att en punkt blir felaktigt utsatt kan 

efterföljande punkter påverkas om den används som referens. Den här 

studien kan vara en lösning på detta problem. Det föreslagna verktyget 

skulle kunna minska risken med att fel propagerar då nya referenspunkter 

blir utmarkerade via hjälpmedlet. I förlängning skulle den eventuellt 

kunna spara tid genom att ta bort de manuella verktygen, exempelvis 

tumstock och måttband. Eftersom tiden för dessa moment reduceras 

kommer även ekonomin påverkas positivt som ett resultat av detta. Detta 

verktyg bör även kunna förbättra arbetsmiljön och samtidigt ergonomin 

genom att förhindra obekväma och upprepade rörelser som senare kan 

leda till förslitningsskador.      

Figur 2 - Regelsökare 
[27]  
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3 Metod 

3.1 Implementation 

 Verktyg 

Mjukvaran togs fram i spelmotorn Unity [29] med tilläget Qualcomm 

Vuforia [30]. Dessa verktyg tillät snabb utveckling och gav möjlighet att 

fokusera på att lösa de inneboende problemen snarare än 

implementationsfrågor.  

Unity är en spelmotor och utvecklingsverktyg för att snabbt kunna 

utveckla multiplattformsprogramvara. Genom att placera ut objekt på en 

virtuell scen abstraheras onödig programmering bort för att skapa och 

manipulera objekt. Istället kan fokus läggas på beteendet av objekten och 

dess samspel med varandra. Unity tillåter också skapandet av mindre 

script i C#, Javascript och shaderprogrammering. Det här gör det väldigt 

flexibelt eftersom det ger tillgång till det fulla biblioteket av .NET men 

samtidigt en abstraktion av en scen och objekt som interagerar med 

varandra och omgivningen.  

Vuforia är ett ramverk inriktat på förstärkt verklighet och finns 

tillgängligt för att utveckla i Java, C++ samt Unity. Användandet av ett 

ramverk som Vuforia gav fördelarna att fokusera på implementeringen av 

det som gjorde denna studie unik, istället för att också implementera en ny 

lösning på hur systemet ska tolka och förstärka verkligheten. Vuforia 

hanterade all bildhantering för att upptäcka och positionera de visuella 

markeringarna. Vuforia placerade sedan ut objekten i förhållande till 

dessa. En klar nackdel med verktyg av den här typen var att 

implementationen av hur kameran och förstärkningen fungerarade var 

dolda. På så vis fungerade verktygen som en svart låda där utvecklarna 

fick jobba runt problem som eventuellt kunde uppstå. 

 Serverapplikation 

Denna enhet hade till uppgift att hantera all typ av förstärkning och 

fångade även upp verkligheten med en statisk kameraenhet. Dessa steg 

går att följa via Figur 3 och motsvarande steg markeras ut genom en siffra 

i parentes. Systemet fick in en oförstärkt bild via en webbkamera(1) som 

var ansluten till systemet. Ramverket Vuforia hanterade sedan upptäckten 

utav markörerna(3) och höll även deras tillstånd via objektet ARCamera(2). 

Denna kamera(2) manipulerade scenen(4) och dess objekt för att de skulle 

kunna projiceras korrekt i avseende på markörens(3) position och 

koordinatsystem. De objekt som var aktiva på scenen(4) hanterades i ett 

kontrollerobjekt(5) med avseende på aktiv markering(3) och respektive 

punkt. Den kontrollerade också rutnätet och om det skulle vara aktivt eller 

ej. Unitys inbyggda kamera(6) var konstant placerad i origo (0,0,0) med 

avseende på scenens(3) lokala koordinatsystem. Denna hade som 

huvudsakliga uppgift att rendera scenen till en tvådimensionell textur(7). 

Denna textur(7) kodades sedan om till JPEG(8) och skickades som en 

bitström via remote procedude call (RPC) till klienten(9). 
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Figur 3 - Flödesdiagram för serversidan 

Varje markering hade sin egen yta som kunde betraktas som ett lokalt 

koordinatsystem. Objekt placerades sedan ut på ytan i relation till 

markeringen som systemet upptäckte. Skulle denna markering täckas av 

användaren eller på annat vis tappas, så upptäckte systemet detta och 

bytte till nästa närliggande markering som låg närmast den aktiva 

punkten. Systemet letade också upp närmsta markering vid byte av punkt, 

vilket gjorde att högsta möjliga precision kunde uppnås baserat på 

punkten som avsågs att placeras ut. Samma bild som renderades av 

kameraobjektet i Unity renderades sedan ut till en 2D-textur. Texturen 

kodades om till JPEG med en komprimeringsgrad på 50%. Graden av 

komprimering kunde regleras men efter tester utförts med värden mellan 

0-100 beslutades att 50% var en optimal avvägning mellan kvalitet och 

storleken på bilden. Denna serialiserades sedan till en byte-array och 

skickades till klienten. Texturen skapades med samma upplösning som 

applikationen hade i Unity. Under experimentet var denna upplösning på 

668x376.  

Upplösningen på texturen som Vuforia genomförde sin bildbehandling 

på kom av en fördefinierad profil baserad på typen av kameran. Denna 

blev satt till 640x360 då upplösningen hade en stor påverkan på 

prestandan. En upplösning på 1280x720 gav mellan 8-10 bilder per 

sekund (hädanefter FPS efter engelskans frames per second) vilket går att 

jämföra med 640x360 som gav en mer rimlig prestanda på 20-40 FPS.  

 Klientapplikation 

På samma sätt som för serverapplikationen går det att se ett flödesschema 

över klientapplikationen i Figur 4. Klienten kördes på en handhållen enhet 

hos användaren och hade en väldigt passiv roll i systemet. Dess uppgift 

var att ta emot den ström av data som skickades från servern via RPC(1). 

En kontroller(2) hanterade att konvertera, den byte-array som skickades 

från servern, tillbaka till en 2D-textur(3) på nytt. Det här ritades sedan ut 
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på skärmen till användaren(4). Eftersom det var stora mängder data som 

strömmades över från servern så fanns det en risk att klienten inte hann 

behandla all information. Utifall för hög ping uppnåddes så avbröt klienten 

anslutningen och anslöt sedan på nytt. Detta gjordes för att bilden som 

strömmades till klienten skulle ligga så nära i tid som möjligt. Klienten 

hade även möjlighet att utföra enklare kommandon via RPC, vilket styrde 

systemet under experimentet. 

 

Figur 4 - Flödesdiagram för klientsidan 

3.2 Hårdvara 
Begränsningar fanns vad det gäller resurser, både inom hårdvara och tid. 

Som en följd av detta gjordes endast ett fåtal tester för att få fram den mest 

lämpade hårdvaran. 

 Kameran 

Första kameran som testades är integrerad i en Acer Aspire V5-573G [31] 

och hade en upplösning på 1280x720 och 1.3 megapixlar. Den andra 

kameran som testades är integrerad i en Asus K53TK [32] och hade en 

upplösning på 640x480 och 0.3 megapixlar. Dessa två kameror testades 

där tre variabler kontrollerades, fokusering av markeringarna, avstånd och 

ljus. Bedömningen gjordes att dessa två kameror inte höll en tillräckligt 

hög standard för att kunna genomföra experimentet. Kamerorna klarade 

inte av att fånga markeringarna på det avstånd som krävdes. Istället 

köptes en Logitech C270 [33] med en upplösning på 1280x720 och 3 

megapixlar. Även om denna kamera hade samma upplösning så hanterade 

den ljusförhållanden och avstånd på ett bättre sätt. Förutom att den höll 

en bättre kvalitet så fanns utökade möjligheter till att kalibrera kameran 

samt placera den på ett mer flexibelt sätt än de integrerade kamerorna. 

 Server 

Serverapplikationen hade många operationer som var beräkningsintenvisa. 

Den hade som uppgift att fånga upp bilden, tolka den via bildbehandling, 

rendera den till skärmen samt en 2D-textur, för att sedan koda om denna 

till JPEG. Bilden serialiserades sedan och skickades till klienten som en 

bitström. Detta försökte programmet göra så ofta som möjligt för att 

undvika en hackig och eftersläpande bild. I snitt genomfördes detta cirka 

20-30 gånger i sekunden. För att detta skulle uppnås testades 

programmet på två olika datorer, en Asus K53TK samt en Acer Aspire V5-

573G. Noterbart var att på modellen av Asus K53TK uppnåddes endast 

cirka 10 FPS, vilket gav en märkbart hackig effekt vid användning. Istället 
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användes Aspire V5 som den statiska enheten med cirka 20-40 FPS 

beroende på upplösning på texturen. 

 Klient 

Klienten hade, som beskrevs innan, en väldigt passiv roll och därför 

gjordes inte heller några prestandatester för att avgöra vilken av 

författarnas mobila enheter som var bäst lämpad för att agera som klient. 

Valet föll på en Sony Xperia Z3 Compact och valet av denna hårdvara togs 

endast för den hade bäst prestanda i form av skärmupplösning och 

ljusförutsättningar. 

3.3 Kontroll av visuella markeringar 
För att få fram bra och robusta visuella markörer togs sju olika varianter 

fram. Dessa skiljdes åt i mönster, färger och komplexitet. Ett simpelt test 

genomfördes genom att kameran monterades på en fast punkt varefter 

markören successivt flyttades bakåt. Eftersom testet syftade till att 

lokalisera markörerna så låg fokus inte på hur länge den kunde hålla kvar 

markören. Istället försökte kameran identifiera markören vid varje ny 

punkt. Detta gjordes genom att dölja markören temporärt. Testet utfördes 

snabbt och var ganska elementärt då det endast gjordes i syfte av att ta 

fram den bäst lämpade lösningen för det huvudsakliga experimentet.  

Då ramverket Vuforia användes gavs en ursprunglig uppskattning till 

hur bra markörerna skulle identifieras. Detta skedde på en skala mellan 0-

5 och uppskattades så fort en ny markör laddades upp i Vuforias databas. 

Testet utfördes på följande markeringar som går att se i Tabell 1: 

Tabell 1 - Markörer som testades 

 

    

Namn Markering 1 Markering 2 Markering 3 Markering 4 

Vuforias 

uppskattning 

0/5 0/5 2/5 3/5 

Avstånd(cm) - - - - 

 

   

Namn Markering 5 Markering 6 Markering 7 

Vuforias 

uppskattning 

4/5 5/5 5/5 

Avstånd(cm) - - - 

 

Markering 1 samt 5 var markeringar som skapades av författarna. Dessa 

togs fram för att närmare se hur komplexiteten på bilden samt 

geometriska figurer påverkade systemets förmåga att upptäcka markören. 

Noterbart var att Vuforias uppskattning av Markering 5 var väldigt hög 
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gentemot den simpla Markering 1. Markering 6 genererades av en 

mjukvara som skapats av Brovision [34]. Mjukvaran genererar fram 

markeringar med hög komplexitet och många geometriska figurer. Även 

här uppskattade Vuforia att markeringen skulle ha en hög förmåga att 

upptäcka markören. Markering 7 var av typen frame marker och är 

framtagen av Vuforia. Denna markering fungerade lite annorlunda i 

Vuforiaramverket än vad de övriga markörerna gjorde, genom att varje 

markör får ett unikt ID. Detta ID är kodat binärt i markörens ram genom 

att variera svarta och vita rektanglar vilket kan ses i tillhörande Figur 5. 

Detta gör det möjligt att ha upp till 512 markörer på en yta simultant.  

Markörerna skrevs ut med måtten 16x16cm, undantaget markering 6 

som av misstag hade måtten 20x20cm. Anledningen till att så stora 

markörer valdes beror på att en hög precision 

ville uppnås. I en kontrollerad miljö som i fallet 

med experimentet fanns det goda förutsättningar 

för att låta markörerna ta plats utan att den 

skulle vara i vägen. Genom att låta markörerna 

vara stora kunde kameran flyttas längre bort från 

arbetsytan vilket gav en större överblick.  

Testerna som utfördes utvisade att markören 

som var framtagen av Qualcomm för deras 

ramverk Vuforia gav främst resultat. Qualcomm 

hävdar att frame marker-markeringen lämpar sig 

väldigt väl när ett flertal markörer behöver följas 

simultant på ett längre avstånd. Detta bekräftades också av de utförda 

testerna som gjordes. Förutom avståndet så har Hable et al. [35] påvisat 

att den här typen av markör har en väldigt snabb responstid gentemot 

andra vanliga visuella markeringar på marknaden. I vissa situationer upp 

till fyra gånger så snabb. Detta var något som också observerades under 

testet av markörerna. Det gick också att dra slutsatsen att Qualcomms 

uppskattningar föll väl ut med verkligheten och att det endast var 

markering 5 som stack ut. Markeringens uppskattning låg på fyra av fem 

men identifierades sämre med sina 86cm än markering 4 som bara hade 

tre av fem och kunde lokaliseras på 134cm. Det fullständiga resultatet av 

samtliga mätningar kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2 - Resultatet av markörtestet 

 

    

Namn Markering 1 Markering 2 Markering 3 Markering 4 

Vuforias 

uppskattning 

0/5 0/5 2/5 3/5 

Avstånd(cm) 0 0 58 134 

Figur 5 - Frame marker 
[36]  
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Namn Markering 5 Markering 6 Markering 7 

Vuforias 

uppskattning 

4/5 5/5 5/5 

Avstånd(cm) 86 162 467 

 

3.4 Experimentet 

 Utförandet 

Två uppsättningar av experimentet genomfördes där första tillfället var på 

Högskolan i Gävle med studenter samt lärare som deltagare. Andra 

tillfället skedde på Syntronics huvudkontor i Gävle med de anställda som 

var på plats. De två experimenttillfällena hade lite olika förutsättningar 

som skildes åt såsom avståndet mellan kameran och arbetsytan samt 

storleken på arbetsytan. Dessa åtgärder tvingades genomföras eftersom 

lokalen på Syntronic inte tillät samma avstånd och rityta som på 

högskolan. Det gav som följd möjligheten att studera hur resultaten 

påverkades utifall avstånd och rityta ändrades. Vissa skillnader var det 

dock önskvärt att få bort, såsom ljuset från solen. Därför doldes fönster för 

inkommande ljus så endast inomhusbelysning användes för att på så sätt 

få en så snarlik förutsättning för de båda tillfällena. En ytterligare 

anledning att skärma av solljuset var att bibehålla samma 

ljusförutsättningar under experimenten oavsett tid på dygnet. 

Inledningsvis delgavs en kortare beskrivning till deltagaren om vad 

experimentet gick ut på, dock inte mer än vad som behövdes för att de 

skulle kunna genomföra delmomenten. Det poängterades inte för 

deltagaren att de skulle vara så noggrann som möjligt utan deltagaren fick 

själv utföra momenten i sitt eget tempo. Vid de båda experimenttillfällena 

så fick deltagarna till en början en lista med tio fördefinierade punkter. 

Dessa markerades ut på en arbetsyta i form av en whiteboard. Punkterna 

markerades ut med en blå whiteboardpenna helt utan assistans av det 

utvecklade hjälpverktyget. Till sin hjälp hade användarna tillgång till 

måttband och en tumstock. Efter de första tio punkterna fick användarna 

tillgång till hjälpverktyget. Innan användaren fick tillgång till verktyget 

förklarades det bara kort om att kryss kommer markeras ut på en position 

på ritytan och att motsvarande position skulle markeras på whiteboard. 

Testledarna undvek att nämna de visuella markeringarna eller poängtera 

att de skulle se upp för att delvis täcka markeringarna. Det här gjordes för 

att försöka påverka användandet av verktyget så lite som möjligt då 

studien ville kontrollera hur snabbt deltagarna anpassade sig samt om det 

fanns någon inlärningskurva att betrakta. Detta för att jämföra ifall 

liknande slutsatser kunde dras som i tidigare studier inom området [21]. 

Förutom att deltagaren fick tillgång till verktyget så markerades punkten 

ut på liknande sätt som förut, denna gång med en svart whiteboardpenna. 

Användaren matade sedan fram till nästa punkt med sin enhet. Det sista 

testet som utfördes är liknande som det föregående, men nu fick 
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användaren också se ett grafiskt rutnät i verktyget med ett avstånd på 

10x10cm samt en röd whiteboardpenna. Punkterna kontrollmättes sedan 

efter experimentet av testledarna med hjälp av en krysslaser och tumstock. 

Både storlek på arbetsytan och avståndet till kameran varierade beroende 

på experimenttillfälle, detta går att se i Tabell 3 där förutsättningarna 

beskrivs tydligare. 

Tabell 3 - Förutsättningar för experimenttillfället 

Plats för 

experimenttillfället 
Högskolan i Gävle Syntronic 

Rityta(mm) 1003x696 1000x600 

Avstånd mellan 

arbetsytan och 

kameran(cm) 

220 320 

Manuella punkter 10 10 

Punkter med AR-

verktyget utan rutnät 
9 10 

Punkter med AR-

verktyget med rutnät 
11 10 

 

Punkterna som användes i systemet var kända sedan tidigare av 

testledarna och slumpades fram innan experimenten på respektive plats 

då arbetsytan varierade. Detta gjorde att inga omedvetna mönster lades in 

i fördelningen av punkterna. Under utförandet av testerna observerades 

beteendet hos användarna. Förutom att testledarna observerade och 

samlade in kvantitativ data om precisionen så beräknades även tiden för 

varje markerad punkt. För att få ut mer om hur användaren uppfattade 

verktyget ställdes ett antal kvalitativa frågor till deltagarna. Frågorna som 

ställdes var följande: 

 

 Hur är det att se dig själv när du arbetar? 

 Upplevde du att verktyget var till hjälp? 

 Underlättade det med det virtuella rutnätet?  

 Uppfattade du det som att du satte ut rätt positioner? 

 Var det enkelt att lära sig använda verktyget och hur snabbt 

anpassade du dig? 

Ytterligare frågor kunde tillkomma beroende på observationer av 

testledarna samt frågor och funderingar från deltagarna. 

 Anordning och beskrivning av vyer 

I de båda experimenttillfällena var anordningarna en enkel uppsättning i 

en mindre lokal. I den övre delen av Figur 6 ses en av testledarna 

utsättandes en punkt med hjälp av klientapplikationen. Den rektangulära 

markerade ytan är arbetsytan på en whiteboard med respektive markör i 

vardera hörn. Det som kan ses i den nedre delen av bilden är 

serverapplikationen på en laptop med en webbkamera riktad mot 

arbetsytan. Det är också denna bild som deltagaren fick se i sin enhet. 
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   Figur 6 – Testledarnas vy bakom serverklienten 

För att se vad som sker hos användaren och klientsidan kan det ses i 

Figur 7 och Figur 8. I Figur 8 är den faktiska bilden hos klienten som kan 

ses på den mobila enheten där deltagaren ser sig själv bakfrån. På bilden 

ses också den förstärkta verkligheten applicerad med ett rutnät samt ett 

kryss där deltagaren ska markera sin punkt. Något som kan noteras, men 

som deltagaren egentligen inte behöver bry sig om, är vilken markör som 

är aktiv för tillfället. Detta kan ses tydligt då markören uppe i det högra 

hörnet har en röd kvadrat i sig vilket betyder att det förstärkta planet ritas 

ut med denna som referens. 

 

    Figur 7 - Handhållna enheten och arbetsytan 
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Figur 8 - Klientapplikationsvyn 

 Testgrupper 

Majoriteten av deltagarna i första experimentgruppen hade en bakgrund 

med studier inom data och elektronik. Deltagarna var i majoritet antingen 

studenter inom data-elektronik eller lärare inom det datavetenskapliga 

området. Vissa av deltagarna hade även erfarenhet av både utveckling och 

forskning inom förstärkt verklighet. Deltagarna från Syntronic hade dock 

en liknande bakgrund då Synctronic är ett tekniskt företag med 

konsultjobb inom både elektronik- och mjukvarulösningar. Detta förde 

med sig att datorvanan var väldigt hög inom båda testgrupperna. Antalet 

personer som deltog på Högskolan i Gävle var tolv stycken, varav sex 

studenter, fyra lärare, en doktorand och en utomstående. På Syntronic i 

Gävle var storleken på deltagargruppen tio stycken, varav sju inom 

mjukvara, en inom hårdvara och två personer med administrativa 

uppgifter. 

 Sammanställning av resultat 

Kvantitativ data 

Mätningarnas resultat samlades in och sammanställdes. För att ge en 

tydlig bild över hur spridningen av punkterna fördelades skapades två 

diagram för varje grupp. Ett diagram som påvisar spridningen av de 

utsatta punkterna och ett låddiagram som åskådliggör medianvärde och 

variation av data inklusive extrempunkter. En extrempunkt är en punkt 

som inte svarar mot den övriga insamlade mängden av de utsatta 

punkterna. En utförligare diskussion om vad som kan ha åstadkommit 

dessa extrempunkter tas upp under 5.1.2 - Precision. Detta gav en tydlig 

bild över hur mätningarna skiljdes åt mellan grupperna men gav också 

möjlighet att lätt urskilja punkter som sticker ut ur mängden. Vid 

sammanställningen av punkternas felmarginal så var det felavståndet som 

var det intressanta att titta på. Därför användes absolutbeloppet på de 

uppmätta felmarginalerna för att undvika att två värden skulle ta ut 

varandra. För att beräkna avståndet från de faktiska punktera jämfört 

med deltagarnas punkter så användes Formel 1 - Euklidiskt avstånd: 

 

𝐷 = √(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2) 

Formel 1 - Euklidiskt avstånd 
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D svarar mot det Euklidiska avståndet och dx och dy svarar mot 

felmarginalen i x- och y-led. De faktiska värdena och diskussion kring 

dessa tas upp senare i studien under resultat- och diskussionsdelen. 

Kvalitativ data 

De kvalitativa frågor som ställdes till deltagarna antecknades i den mån 

det var möjligt. Efter experimentet kontrollerades svaren och 

anteckningarna från intervjuer och en större sammanfattning av 

användarnas intryck samlades in. Det här gav att intrycken svarade mot 

de generella intrycken och vissa utstickande intryck kan ha förlorats. 

 

4 Resultat 

4.1 Precision 

 Högskolan i Gävle 

För experimentet som utfördes på Högskolan i Gävle sammanställdes det 

att medelvärdet för precisionen för samtliga deltagare hade felmarginaler 

inom en radie på 3-6mm för x-led och 5-7 y-led för alla delmoment. Detta 

gav ett felavstånd på i sämsta fall ~9mm och i bästa fall ~6mm. 

Medianvärde för samtliga moment gav en felmarginal på 2-4mm på x-led 

och 2-5 i y-led. Med medianvärdet gav det ett felavstånd på ~6mm i sämsta 

fall och ~3mm i bästa fall. Spridningen av deltagarnas utsatta punkter går 

att se i Figur 9, Figur 10 och Figur 11 för motsvarande moment. 

Det första momentet som utfördes med tumstock eller måttband hade 

en genomsnittlig felmarginal på ~3mm i x-led och ~5mm i y-led vilket gav 

ett avståndsfel på ~6mm. Dessa räknades ut enligt euklidiskt avstånd 

vilket beskrevs närmare under metoddelen. Motsvarande punkter för 

medianvärdet var ~2mm i både x- och y-led med ett avståndsfel på ~3mm. 

Som det går att se i Figur 9 ligger som väntat alla punkter i närheten eller 

på den faktiska punkten. En punkt sticker ut från mängden av den 

faktiska punkten 7. Under experimentet så blandade deltagaren ihop x- 

och y-led från punkt 6 och 7. 
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Figur 9 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för det manuella momentet 

Det andra momentet som utfördes var med AR-verktyget utan rutnät. 

Medelvärdet på felmarginalerna låg på ~6mm i x-led och ~7mm i y-led 

vilket gav ett avstånd från punkten på ~9mm. Motsvarande medianvärde 

var ~2mm i x-led och ~5mm i y-led vilket ger ett avstånd på ~5mm från 

punkten. 

 
 

Figur 10 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för AR-momentet utan rutnät 

Det sista momentet med rutnätet hade en genomsnittlig felmarginal på 

~6mm i x-led och ~5mm i y-led vilket gav ett felavstånd på ~8mm. 

Medianvärdet för motsvarande moment blev ~4mm i x-led och ~4mm i y-

led vilket resulterade i ett felavstånd på ~6mm. 

 

 
 

Figur 11 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för AR-momentet med rutnät 

Som det gick att se i Figur 9, Figur 10 och Figur 11 så fanns det vissa 

punkter som stack ut från mängden. Under användandet av AR-verktyget 

där punkterna inte stämde överens med övriga så ansågs det att dessa 

punkter var extrempunkter. Punkterna framgår tydligt i båda 
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diagramstyperna men framförallt Figur 12 (x-led) och Figur 13 (y-led). 

Dessa punkter visas som röda cirklar. Den gröna lådan motsvarar 50 % av 
alla punkter för motsvarande moment och de heldragna linjerna svarar 

mot högsta respektive lägsta värde för punkter som inte betraktas som en 

extrempunkt. Den gula linjen i lådan är medianvärdet. Noterbart är att i 

Figur 12 ligger fyra extrempunkter utanför diagrammet, tre för verktyget 

utan rutnät och en med rutnät. I Figur 13 ligger två punkter utanför 

diagrammet, en för manuella samt en för verktyget utan rutnät. 

 

Figur 12 - Felmarginal i X-led för Högskolan i Gävle.  
Fyra extrempunkter ligger utanför diagrammet. 

 
Figur 13 - Felmarginal i Y-led för Högskolan i Gävle.  

Två extrempunkter ligger utanför diagrammet. 
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 Syntronic 

För experimentet som utfördes på Syntronic sammanställdes det på 

samma sätt som det gjordes på Högskolan i Gävle. På Syntronic var 

medelvärdet något högre för samtliga deltagare och låg på 4-10mm i x-led 

och 3-8mm i y-led i de tre delmomenten. Vid sämsta förutsättningarna 

resulterar detta i ett avståndsfel på ~13mm. Här återfinns fler avvikelser 

vilket gör att medianvärdet ger ett något bättre resultat med 3-7mm i x-led 

samt 2-6mm i y-led. Vid sämsta tänkbara resultat ger det ett avståndsfel 

på ~9mm. Spridningen för de utsatta punktera i respektive moment går att 

se i Figur 14, Figur 15 och Figur 16.  

Första momentet gav en genomsnittlig felmarginal på ~4mm i x - och 

~3mm i y-led. Detta gav ett felavstånd på ~5mm. Felmarginalen uträknad 

med medianvärdet gav liknande resultat med ~3mm i x- respektive ~2mm 

y-led med ett felavstånd på ~4mm. Spridningen utav punkterna går att 

observera i Figur 14. 

 

 
 

Figur 14 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för det manuella momentet 

I Figur 15 går det se resultaten för verktyget utan rutnätet. Ett par 

punkter sticker ut som är sämre än andra. Framförallt har punkt 2 en 

felmarginal som är betydligt högre än snittfelen på de övriga punkterna, 

dock går det även att se en hög spridning på punkterna 1 respektive 10. 

Detta moment hade en genomsnittlig felmarginal på 10mm i x- och 8mm i 

y-led med ett felavstånd på ~13mm. Medianvärdet gav något bättre 

resultat med ~7mm felmarginal i x-led samt ~5mm i y-led, vilket gav ett 

felavstånd på ~9mm. 
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Figur 15 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för AR-momentet utan rutnät 

Momentet med rutnätet gav ett bättre resultat än utan rutnätet med en 

genomsnittlig felmarginal på ~8mm i x-led och ~8mm i y-led. Det här gav 

ett felavstånd på ~11mm. Medianvärdet för motsvarande moment gav 

~5mm i x-led och ~6mm i y-led med ett felavstånd på ~8mm. 

 

 
 

Figur 16 - De faktiska och deltagarnas utsatta punkter för AR-momentet med rutnät 

Även på Syntronic så fanns det punkter som stack ut ur mängden, dock i 

en högre grad, och detta går att se i Figur 14, Figur 15 och Figur 16. I 

Figur 17 (x-led) och Figur 18 (y-led) går det att se motsvarande låddiagram 

för mätningarna på Syntronic. Det som skiljer sig ifrån Högskolan i Gävle 

är att det inte återfinns några extrempunkter utanför diagrammet. Dock 

går det att se en större spridning vilket kan ses genom en större area på de 

gröna boxarna, detta gäller för både x – och y-led. 
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Figur 17 - Felmarginal i X-led för Syntronic. 

 
Figur 18 - Felmarginal i Y-led för Syntronic 

  

4.2 Tid 
Resultatet av samtliga tider från deltagarna för det manuella momentet 

utfört på Högskolan i Gävle var att det tog cirka fyra gånger så lång tid än 

de motsvarande momenten med AR-verktyget, vilket också går att se i 

Tabell 4 och Tabell 5. Detta är relativt likt tidmätningarna från Syntronic 

där tiden för att genomföra manuella momentet tog tre gånger så lång tid 

som motsvarande AR-moment. Det går att se i Tabell 6 och Tabell 7. 

Tiderna är genomgående snabbare på Syntronic på alla moment jämfört 

med resultaten på Högskolan i Gävle.  
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Förbättringarna av tiderna återkommer också i många av deltagarnas 

kommentarer där de både nämner att det var roligare och snabbare att 

jobba med verktyget. Genomgången av momenten med AR-tekniken för 

användarna var i regel under minuten och det gick att observera hur 

deltagarna efter endast någon punkt blev allt mer bekväm med det nya 

arbetssättet. 

 Högskolan i Gävle 
 

Tabell 4 - Medelvärdet för tiden för alla moment 

Moment Genomsnittlig tid(s) 

1: Manuell 510 

2: Utan rutnät 118 

3: Med rutnät 140 

 

Tabell 5 - Medianvärdet för tiden för alla moment 

Moment Genomsnittlig tid(s) 

1: Manuell 433 

2: Utan rutnät 115 

3: Med rutnät 122 

 

 Syntronic 

 
Tabell 6 - Medelvärdet för tiden för alla moment 

Moment Genomsnittlig tid(s) 

1: Manuell 298 

2: Utan rutnät 99 

3: Med rutnät 106 

 
 

Tabell 7 - Medianvärdet för tiden för alla moment 

Moment Genomsnittlig tid(s) 

1: Manuell 307 

2: Utan rutnät 95 

3: Med rutnät 102 

 

4.3 Användarupplevelsen 
Under de två experimenttillfällena, på Högskolan i Gävle och Syntronic, så 

ställdes ett antal kvalitativa frågor som skulle besvaras av samtliga 

deltagare. Dessa var:     
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 Hur är det att se dig själv när du arbetar? 

 Upplevde du att verktyget var till hjälp? 

 Underlättade det med det virtuella rutnätet?  

 Uppfattade du det som att du satte ut rätt positioner? 

 Var det enkelt att lära sig använda verktyget och hur snabbt 

anpassade du dig? 

 Hur är det att se dig själv när du arbetar? 

Fokusen låg oftast på hur handen och pennan rörde sig i förhållande till 

vad de såg på enheten. Några av de svar som låg till grund för detta var: 

 

“- Man tänker inte på sig själv man kollar efter vart handen är så man  

inte skymmer målet” 

“- Fokuserade på punkterna så kände inte konstigt att se sig själv.” 

Vissa av deltagarna uppfattade det som svårare än andra och hade  

svårare att ta till sig verktyget: 

“- Det var som att se sig själv i en spegel, man blev osäker på vilket håll  

man skulle flytta handen” 

“- Ovan vinkel. Kände mig lite tafatt i början. Kändes onaturligt.” 

Övriga intryck från vissa deltagare var att de kände sig i vägen för punkten 

som placerades ut på ytan. Intrycken som deltagarna gav var lika oavsett 

om det var på Högskolan i Gävle eller på Syntronic. Även fast användarna 

hade kommentarer och synpunkter angående tredjepersonsperspektivet så 

uppgav i princip alla att detta inte var något större bekymmer. Sett över de 

22 personer som gjorde experimentet så upplevde endast en person att det 

kändes onaturligt att arbeta genom tredjepersonsperspektiv. 

 Upplevde du att verktyget var till hjälp? 

Här var i princip alla överens om att verktyget var till en hjälp. Viss tvekan 

rådde kring om precisionen gick att lita på och vissa menade även på att 

de kände sig säkrare med tumstocken än med verktyget. Det i princip alla 

påpekade var hur pass mycket snabbare och roligare det var att använda 

verktyget gentemot att markera ut de manuella punkterna. Vid ett 

testtillfälle såg testledarna hur deltagaren inte bara blandade ihop 

koordinatens axlar när de läste från ritningen utan även helt glömde bort 

att markera ut en punkt. Vilket reflekterades tydligt i svaret: 

 

“- Utan verktyget blev det svårt att hela tiden kolla på ritningen och 

följa instruktionerna. Man visste inte om man gjort alla eller inte” 

Under experimenten på Högskolan i Gävle kommenterade deltagarna ofta 

valet av de grafiska punkterna som placerades ut. Dessa var dels en aning 

stora men täckte också för mycket av ytan. Detta gjorde att användaren 

hade svårt att hitta mitten på målet och upplevde därför att viss precision 

tappades. Här gav också deltagarna förslag på markörer som eventuellt 

hade varit lämpligare. Även valet att använda en röd penna för att markera 

ut punkterna påpekades. Detta eftersom punkterna rent grafiskt 

markerades ut med en röd komponent på användarens enhet och 

begränsade därför möjligheterna att se mitten av punkten tydligt: 
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“- Svårt att se pennspetsen. Svårt att se med den röda markeringen då 

den har samma färg” 

“- Om man kunde se udden på pennan, och att man visste att satt rätt 

så är det ett hjälpmedel” 

 Underlättade det med det virtuella rutnätet? 

Denna fråga var den som skiljde sig mest angående användarupplevelsen 

mellan de båda experimenttillfällena. På Högskolan i Gävle var i princip 

alla överens om att rutnätet inte var till någon hjälp. De som inte tyckte 

det var i vägen tyckte att det inte påverkade överhuvudtaget. Vissa 

användare kunde se ett användningsområde för rutnätet utifall punkten 

låg precis på en linje. En annan idé var att det skulle kunna användas som 

ett verktyg som exempelvis ett vattenpass. De tyckte även att det skulle 

kunna vara användbart om de inte hade en specifik punkt att placera ut: 

 

“- Rutnätet var bara i vägen. Ingen hjälp alls. Behöver inte kolla av” 

“- Rutnätet var bara i vägen. Eventuellt som linjal” 

“- Rutnätet störde, men skulle kunna använda för andra syften om det 

skulle vara vågräta mätningar, men inte för kryss” 

På Syntronic så var användarna dock mer positivt inställda till rutnätet, 

och resultatet från precisionsmätningarna visade tydligt att precisionen 

också ökade vid användning av detta: 

 

“- Kändes lättare med rutnätet. Men kan bero på att jag redan gjort 10 

punkter” 

“- Det var till en hjälp. Användes som riktlinjer” 

Testledarnas största användningsområde med rutnätet var att enkelt se 

utifall ett koordinatsystem blivit skevt på grund av delvis skymd 

markering. Även användarna upptäckte snabbt när de påverkade en 

markering och flyttade sig då också från berörd markering.  

 Uppfattade du det som att du satte ut rätt positioner? 

Uppfattningen kring hur precist de utsatta punkterna var med respektive 

utan verktyget varierade stort mellan testdeltagarna. Vid diskussionerna 

efter experimenten så uppfattade merparten av deltagarna att det 

manuella momentet var mer precist. När deltagarna dock ombads ange en 

uppskattning av felmarginalen så ansågs verktyget och den manuella 

metoden vara snarlika. Exempel på kommentarer från deltagarna som rör 

detta var bland annat: 

 

“- För precisionsmarkering är tumstocken bättre. Skulle behöva zooma 

in för att få högre precision” 

“- Lite svårt med precisionen. Veta var man har pennspetsen med en så 

pass liten bild” 

“- Kan bli fel på med några millimeter eftersom tumstocken svajar osv” 

I Tabell 8 och Tabell 9 går det att se att siffrorna är snarlika gällande 

uppskattningarna som gjordes för det manuella momentet samt momentet 

med AR-verktyget. Dock går det att se att den faktiska felmarginalen hos 

AR-verktyget inte svarar mot de uppskattningar deltagarna angav. 
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Däremot visade sig gissningarna på det manuella momentet svara väldigt 

väl ut mot förväntningarna med en differens på endast 2mm. Dessa siffror 

tar inte till hänsyn några extrempunkter och eftersom att inte alla 

personer på Högskolan i Gävle gav en uppskattning i felmarginal så har 

deras punkter inte räknats med. Resultaten från Syntronic som går att se i 

Tabell 10 och Tabell 11 visar på högre gissningar både vad gäller det 

manuella momentet och med verktyget. Gissningarna på Syntronic låg 

bättre i linje med det faktiska resultatet för AR-verktyget medan det 

manuella momentet hade betydligt sämre gissningar. Samtliga 

felmarginaler räknades ut genom användning av Euklidiskt avstånd som 

går att se Formel 1. 

 

Tabell 8 - Differensen på felavstånd i mm med manuella 

Högskolan i Gävle Manuell 

Genomsnittlig uppskattad felmarginal 7 

Genomsnittlig felmarginal 5 

Differensen 2 

 

Tabell 9 - Differensen på felavstånd i mm med AR-verktyget 

Högskolan i Gävle AR-Verktyget 

Genomsnittlig uppskattad felmarginal 6 

Genomsnittlig felmarginal 11 

Differensen 5 

 

Tabell 10 - Differensen på felavstånd i mm med manuella 

Syntronic Manuell 

Genomsnittlig uppskattad felmarginal 13 

Genomsnittlig felmarginal 5 

Differensen 8 

 

Tabell 11 - Differensen på felavstånd i mm med AR-verktyget 

Syntronic AR-Verktyget 

Genomsnittlig uppskattad felmarginal 11 

Genomsnittlig felmarginal 12 

Differensen 1 
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 Var det enkelt att lära sig använda verktyget och hur snabbt 
anpassade du dig? 

I princip alla deltagare under experimenten utom en svarade att de inte 

hade några problem att lära sig använda verktyget. Testledarna 

instruerade väldigt kort innan testet genom att poängtera att ett kryss 

placerades ut på den handhållna enheten samt visade hur de gick vidare 

till nästa punkt. Efter det ombads användarna genomföra resterande del 

av experimentet på egen hand. Det observerades hur de ursprungliga 

reaktionerna ofta var lite förbryllade men inom en kort stund byttes dessa 

ut mot positiva kommentarer. Exempel på detta kunde vara kommentarer 

som “Gud vad svårt!” eller efter experimentet då en deltagare beskrev det 

som “Underligt första minuten men hjärnan tränade bort det”. 

5 Diskussion 

5.1 Resultat 

 Tid 

Det som särskiljer mätningarna på Syntronic från de mätningar som togs 

på Högskolan i Gävle är att tiden för att mäta ut de manuella punkterna 

har minskat med nästan 40 %. Den största anledningen till den stora 

skillnaden mellan de två experimenttillfällena kan vara att två av 

deltagarna på högskolan hade två respektive tre gånger så lång tid som 

övriga deltagare. Som en följd av detta så gjordes även en sammanställning 

av tiden med medianvärde vilket går att se i Tabell 5 för Högskolan i Gävle 

samt Tabell 7 för Syntronic. Vid jämförandet av högskolans Tabell 4 och 

Tabell 5 går det att notera att skillnaderna i det manuella momentet är 

över en minut. En annan anledning kan vara de olika punkternas ordning 

och placeringar. Punkternas placeringar på högskolan var sådana att de 

satt väldigt utspridda samt i en ordning som krävde att tumstocken 

ständigt behövde justeras. Punkterna på Syntronic var ofta positionerade 

på den nedre halvan av ritytan och i en ordning som inte krävde för stora 

justeringar på tumstocken. Av de tio punkterna så var endast tre 

placerade på den övre halvan av arbetsytan. Tiderna på de manuella 

mätningarna var avsevärt mycket kortare i jämförelse med tiderna på 

högskolan. Trots detta så går det att se att verktyget gick tre gånger 

snabbare än det manuella momentet i Tabell 6. Det observerades under 

båda experimenttillfällena att många av deltagarna placerade ut punkterna 

med AR-verktyget lite för fort och inte tog den tid som behövdes. Detta fick 

som följd, och något som testledarna iakttog, att punkterna inte 

placerades ut så noggrant. 

 Precision 

Högskolan i Gävle 

Något som att gick notera i resultaten för AR-verktyget var att i princip alla 

deltagares punkter ligger på eller intill den faktiska punkten förutom ett 

par få avstickare. Detta går också att observera i Figur 10 och Figur 11. 

Detta gav en skev bild när medelvärdet räknades ut. Vid beräkningen av 

felmarginalen där extrempunkter uteslöts noterades en förbättring av 

precisionen. Beroende på moment gick det se en förbättring på ~1-4 mm. 
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Detta på grund av att det fanns ett fåtal punkter som ökade genomsnittet 

med väldigt hög grad, vilket inte påverkade medianvärdet nämnvärt.  

De extrempunkter som framgick i låddiagrammen (Figur 12 och Figur 

13) misstänks bero på problem med delvis övertäckta markeringar som gav 

ett felaktigt koordinatsystem. Det finns dock fortfarande en möjlighet att 

punkter med denna problematik återfinns bland testresultaten. Detta 

utifall ett koordinatsystem endast har flyttats marginellt ur sin 

ursprungliga position. Under rubriken felkällor framgår detta tydligare där 

det diskuteras ytterligare om markeringar och extrempunkter. 

Syntronic 

Eftersom tester på högskolan hade gjorts innan experimentet på Syntronic 

så förde det med sig att vissa kvalificerade gissningar kunde göras. En 

sådan gissning var att resultatet skulle bli snarlikt för det manuella 

momentet. Eftersom förändringarna av storleken på arbetsytan och 

avståndet till kameran inte borde påverkat resultaten negativt. Detta borde 

snarare underlätta arbetet med att sätta ut punkterna i det manuella 

momentet tack vare att arbetsytan var mindre. Vilket också svarade väl ut 

mot de resultat som sedan mättes upp och som kan ses i en jämförelse 

mellan Figur 9 och Figur 14.  

Resultaten från mätningarna med verktyget utan rutnät gav ett resultat 

som var sämre än de som uppvisades på högskolan. Detta var något som 

författarna redan hade förutspått med tanke på avståndet till kameran och 

därmed mindre bild på klienten. Den första punkten med verktyget utan 

rutnät (Punkt 1 i Figur 15) har en väldigt lättåtkomlig placering och bör 

inte ha påverkats av problem med delvis täckt markering men det är den 

första punkten för användningen av AR-verktyget. Författarna tror därför 

att viss felmarginal på denna punkt kan bero på ovana med den nya 

tekniken. Vidare studier av Figur 15 visar att även Punkt 2 hade en 

spridning som var väldigt hög. Även detta kan bero på inlärningskurvan 

men misstankar finns också om påverkan av markeringen eller att 

punktens obekväma placering orsakade problem. För högerhänta 

personer, vilket alla deltagare på Syntronic var, krävdes en lång 

förflyttning av kroppen och obekväm vridning. Detta tillsammans med att 

deltagarens kropp ofta täckte delar eller hela punktens position gjorde att 

den var svåråtkomlig. Dessa resultat går inte att se i resultaten från 

Högskolan för punkt 1 och 2 (Figur 10). Misstankar fanns att det berodde 

på att ritytan och klientens bild av ritytan på enheten var större. Den 

större ritytan gjorde det också svårare att delvis täcka markeringarna.  

Författarna hade en förväntning på att se liknande eller något sämre 

resultat för verktyget med rutnätet gentemot de utan. Det går dock att se i 

Figur 16 att mätningarna var bättre för verktyget med rutnätet. Detta är 

något som också deltagarna betonade vid intervjuerna och rutnätet hade 

överlag bättre mottagande på Syntronic än vid tidigare test. Spridningen är 

fortfarande högre än vad som går att se för experimenten på högskolan. 

 Användarupplevelsen 

Författarna trodde inledningsvis att merparten av deltagarna skulle tycka 

det vara konstigt och obekvämt att se sig själv när de arbetade. Men så var 

inte fallet, deltagarna tänkte inte så mycket på sig själv och hur de rörde 

sig i utförandet. Under observationerna kunde testledarna se hur olika 

tekniker användes för att hantera detta. Exempelvis när deltagaren valde 
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att inte stå frånvänd från kameran utan snarare stod snett vid sidan om 

ritytan. Detta gjorde att vissa rörelser blev svårare att genomföra genom 

tredjepersonsvyn. Vid efterföljande frågor om hur de upplevde att se sig 

själva kunde det märkas en klar skillnad på svaren rörande upplevelsen. 

När deltagarna kände sig i vägen kunde det bryta illusionen om att 

punkten faktiskt fanns på väggen, och inte bara på användarens enhet. 

Detta styrktes av att deltagarna under experimentet när de gav 

kommentarer om att det blev svårt att navigera sig när systemet fick 

fördröjningar under korta stunder.  

Något som ofta togs upp av användarna var bristen på en funktion för 

att zooma in. En sådan funktion upplevdes kunna bidra mycket för att öka 

precisionen eftersom deltagare hade svårt att lokalisera pennspetsen vid 

upprepade tillfällen. Detta efterfrågades på båda testplatserna. Deltagarna 

gav också uttryck för markören som användes för att markera ut 

punkterna. Författarna håller med deltagarna att den markör som 

användes var för stor och täckte för mycket av ytan. Ett förslag på bättre 

grafisk markör var exempelvis ett liknande kryss men med ett hålrum 

lämnat i mitten för att inte täcka pennspetsen. Ytterligare ett förslag från 

deltagarna vore en icke ifylld cirkel.  

Något som var förbryllande var hur många av deltagarna som 

uppfattade verktyget som mindre precist men ändå gav liknande 

felmarginal för verktyget som utan. Vid jämförandet av gissningarna 

mellan Syntronic och Högskolan i Gävle så var gissningarna från 

deltagarna på Syntronic högre än motsvarande på högskolan. Anledningen 

till detta tros vara den längre sträckan mellan kameran och arbetsytan 

som förde med sig att ritytan blev mindre på deltagarens enhet. Detta 

förklarar dock inte varför den uppskattade felmarginalen för den manuella 

metoden ökade gentemot den på Högskolan i Gävle. 

 

5.2 Begränsningar 

 Unity/Vuforia 

Att välja ett så slutet ramverk som Unity/Vuforia gör att kontrollen över 

hur systemet behandlar och tolkar markörerna blir begränsad. Det går att 

argumentera för att en lösning med ett mindre komplext ramverk hade gett 

större frihet och bättre kontroll. Det hade i förlängningen kunnat ge ett 

effektivare system då Vuforia/Unity är byggda för att stödja mer 

funktionalitet än vad som implementerats här.  

En nackdel som funnits är att Vuforia utgår ifrån att kameran är 

statisk i scenens origo. Detta gör det svårt att manipulera kamerans 

bildförhållande och andra egenskaper som kunde underlätta under 

utvecklingen. Detta löstes genom att låta programmets upplösning på 

scenen hålla korrekt bildförhållande men det gör att det inte är en optimal 

lösning inför framtiden. En annan nackdel med Vuforia är att den i sin 

nuvarande form inte stödjer en skeppad applikation med webbkamera. 

Denna fungerar endast vid testkörning inuti Unity. Det här gör att den 

nuvarande implementationen kräver att även servern ligger på en 

handhållen enhet utifall Unitys utvecklingsmiljö inte ska användas vid 

körning. I den här studien gör detta ingen större skillnad eftersom det ur 

experimentsyfte inte påverkar resultaten. Valet av dessa ramverk 
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minskade implementationstiden avsevärt vilket gav bättre möjligheter att 

fokusera på experimentet. 

 Markeringar 

Att använda sig av visuella markeringar ger den naturliga följden att de 

måste vara synliga av kameran hela tiden. Det gör att om markeringarna 

täcks så tappas förstärkningen helt eller delvis. Författarna valde därför 

att införa ett system där ett flertal markörer används på ytan vilket gör att 

om en markering täcks över så tar nästa över sömlöst. Nackdelen är att 

sämre precision kan uppstå utifall en markering långt från punkten blir 

aktiv. Efter tester av olika markörstyper så föll valet på Vuforias frame 

markers. Dessa är lämpade i situationer där det behövs många aktiva 

markeringar samtidigt och vid tillfällen då markeringarna är relativt små. 

Något som förvånade författarna var hur viktigt det var att få snabb 

respons av markörerna vid igenkänning, där frame markers var det 

överlägsna alternativet Detta gjorde att hela systemet fick en bättre 

övergripande känsla av robusthet som gjorde att det i princip inte märktes 

om en markering tappades. 

5.3 Felkällor 

 Ritytan 

Under experimentets tidiga stadie på Högskolan i Gävle användes 

magneter för att hålla uppe markeringarna på korrekt plats. När dessa 

sedan fästes permanent hade de förskjutits 4mm vilket gjorde att den 

faktiska ritytan hade en total höjd på 696mm istället för det tilltänkta 700. 

Följden av detta var att punkter som utgick från de två övre markeringarna 

fick automatiskt en förskjutning på 4mm i y-led. Då merparten av 

deltagarna redan hade utfört experimentet på platsen togs beslutet att inte 

justera detta utan fortsätta experimentet med samma förhållande.  

En tydlig skillnad mellan experimenttillfällena var storleken på ritytan 

och avståndet till kameran. Under experimentet på Syntronic användes ett 

kameraavstånd på 320cm samt en rityta med storleken 100x60cm. 

Motsvarande uppsättning på Högskolan i Gävle var 220cm till kameran 

samt en rityta på 100x70cm. Som en följd av en mindre rityta samt ett 

längre avstånd till kameran så täckte ritytan en mindre area på klientens 

skärm. På Figur 19 går det att se en skärmdump av klientvyn med ritytans 

storlek markerad. Klientens enhet har en upplösning på 1280x720px och 

ritytan upptar 630px i x-led av denna. Detta ger en täckning av cirka 

49.5% av enhetens totala yta. Motsvarande täckning för y-led ger cirka 61 

%. Betraktas experimentuppsättningen på Syntronic så ger avståndet till 

kameran att denna siffra är betydligt lägre. Täckningen av x-led på 

klientens enhet ger här istället cirka 34.4% respektive 36.8% för y-led. Det 

här går att betrakta på Figur 20. Vid en jämförelse av resultaten från 

experimenttillfällena går det att se en tydlig försämring i precision för 

testerna som genomfördes på Syntronic. Författarna drar slutsatsen att 

detta är en direkt följd av den minskade storleken på ytan som 

användaren uppfattade på sin enhet. 
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Figur 19 - Ritytans storlek(px) på Högskolan i Gävle 

 

 

Figur 20 - Ritytans storlek(px) på Syntronic 

 

En annan tydlig skillnad som noterades är rutnätets betydelse. Under 

experimenten på Högskolan i Gävle upplevdes rutnätet endast som ett 

hinder av deltagarna. Om de punkter där en markering var delvis övertäckt 

bortses från (extrempunkter togs bort ur datasettet) går det att se att detta 

överensstämmer väl med vad resultaten säger. Precisionen var högre för 

gruppen utan rutnät.  

Däremot upplevde flertalet av deltagarna på Syntronic att rutnätet 

underlättade. Detta stärks också av resultaten där det går att se en 

betydligt mindre spridning av punkterna med rutnätet gentemot utan. Vad 

detta beror på är svårt att avgöra men författarna drar slutsatsen att det 

ökade avståndet till kameran gav behovet av fler referenser på ritytan, 

vilket eventuellt kan ha tillhandahållits av rutnätet. Vid experimenten vid 

Högskolan låg begränsningarna snarare i var pennspetsen låg i förhållande 

till krysset. Istället för att fungera som en referens uppgavs rutnätet vara i 

vägen och täckte både pennan och kryssets placering. Den mindre 

arbetsytan gav också större risk att delvis täcka markeringarna vilket gav 

ett snabbt gensvar vid användandet av rutnätet. När detta inträffade 

kunde då deltagaren flytta sig helt eller delvis. 
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 Användargränssnitt 

Flera testpersoner nämnde efter experimentet att ett kryss inte var så bra 

val, dels för att krysset var för tjockt (10mm), samt att det dolde spetsen 

på pennan. Detta gjorde att det var svårt att avgöra när den var i mitten av 

den utsatta markeringen. Ett alternativ till detta skulle kunna vara en 

markering med tomrum i mitten. En annan funktionalitet som påtalades 

av användarna som skulle underlätta var en zoomfunktion. Detta skulle 

kunna införas med implementeringen som gjorts under denna studie 

eftersom den statiska kameran fortfarande skulle ha alla visuella 

markeringar under uppsikt.  

Gemensamt för båda dessa synpunkter är att de skulle kräva en högre 

upplösning av bilden som skickas till klienten hos användaren. Den 

relativt låga upplösningen som användes under experimentet valdes för att 

kunna få mjuka rörelser med snabbt gensvar från systemet vid snabba 

rörelser. Detta gjorde också att kravet på hårdvaran på serversidan 

minskade. Vid framtida arbeten skulle fokus och större delen av arbetet 

kunna läggas på grafikkortet genom användningen av shaders och 

därigenom nå en högre upplösning. Detta skulle ge en betydligt större 

möjlighet för sofistikerade varianter av grafiska komponenter för att 

markera ut punkterna och ge en möjlighet att zooma i bilden för 

användaren. 

 Markeringar och extrempunkter 

En felkälla uppstod när testpersonen helt eller delvis dolde en markering. 

Detta motverkas av systemet delvis, när systemet förlorar fokus av en 

markering helt så väljer systemet en annan. Problemet som kvarstår vid 

tillfällen där användare har delvis dolt en markör, systemet uppfattar inte 

markören på ett korrekt sätt och till en följd blir koordinatsystemet skevt. 

Ett exempel på detta går att se i Figur 21 och Figur 22. Vid användning av 

rutnätet går detta att se väldigt tydligt, dock utan rutnätet kan det vara 

svårt att uppfatta utifall ett skevt koordinatsystem används. Detta är något 

som kommer av användningen av ramverket Vuforia. Vuforia har i sin 

standardimplementation valt att försöka hålla kvar förstärkningen så långt 

som möjligt. Tyvärr uppstår problem och får som följd att en förstärkning 

sker men med ett felaktigt resultat.  

Som en följd av detta uppstod ett flertal extrempunkter vilket går att se 

som uteliggare i låddiagram X och Y. Gränsen för när en punkt ansågs 

vara en extrempunkt varierade beroende på variationen av punkternas 

insamlade datamängd. 
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Figur 21 - Korrekt koordinatsystem 

 

 

Figur 22 - Felaktigt koordinatsystem 

 Kontrollmätningar 

Vid kontrollmätningar så användes en krysslaser samt en tumstock. Med 

användning av krysslaser genomfördes alltid mätningar rakt efter y- och x-

axeln. Detta kombinerat med att mätningarna kan genomföras utan stress 

och att testledarna såg till att de blev så korrekta som möjligt. En 

potentiell felkälla var att tumstocken i sig inte hade svårt för 

millimeterprecision men mot en väggyta kan tumstocken lätt böja sig eller 

glida ur den tilltänkta positionen. En annan felkälla är att 

whiteboardpennorna gav en tjocklek på ~2-3mm. Som en följd av 

mätutrustningen så uppskattades därför en felmarginal på ~4-5mm. 

 Miljö 

En annan variabel som var väldigt svår att styra över var ljusförhållandena 

under experimentet. Solljus har skärmats av för att så långt som möjligt 

minska variationen under en dag. Men att få en jämn fördelning av ljus så 

att alla markeringar vart lika mycket upplysta var svårare. Tyvärr fungerar 

markeringar också sämre vid blanka ytor som reflekterar ljuset väl, varav 

ytan på whiteboarden gav problem. Detta motverkas delvis av att ha flera 

lysrör med olika infallsvinklar som kan lysa upp ytan. Fenomenet går inte 

att replikera på de två experimentplatserna utan istället har testledarna 

försökt att uppnå så goda ljusförhållanden som möjligt. 
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 Mänskliga faktorn 

Noterbart vid experimenten var att många deltagare började slarva vid 

användningen av AR-verktyget. Vid intervjun efteråt svarade många att 

verktyget var enkelt att använda och att de anpassade sig snabbt. 

Eftersom de själva inte behövde mäta upp punkterna så såg testledarna 

att användarna helt placerade ansvaret på systemet och därför inte var 

fullt så noga med att markera ut punkten. Detta går att jämföra med när 

användarna själva fick mäta ut de tio första punkterna med 

mätinstrument, då ansvarstagandet växte och därmed också att markera 

ut punkterna noggrant och korrekt. Detta kunde med största sannolikhet 

gått att påverka genom att instruera deltagarna om att ta god tid på sig 

och försöka placera ut punkterna så noga som möjligt. Testledarna valde 

dock att försöka påverka deltagarna så lite som möjligt eftersom även 

användarupplevelsen var av intresse vid denna studie. Utifall mer 

information hade delgivits användarna om hur systemet fungerade samt 

informerat om att försöka undvika täcka markeringar hade 

felmarginalerna minskat. Troligtvis hade detta gjort att användarnas 

helhetsupplevelse om ett lättanvänt system minskats. 

 Utrustning 

Valet av utrustning som beskrevs tidigare var begränsat och vissa val av 

diverse utrustning hade på så vis även påverkat mätningarna på olika sätt. 

Bland annat hårdvaran som serverapplikationen användes på är inte 

optimal och lämpad för grafisk hantering. Kameran som användes under 

experimentet var inte heller den mest lämpade på marknaden då den hade 

svårt för fokusering och olika ljusförhållanden. Valet av 

whiteboardpennorna som hade en tjocklek på 2-3mm i diameter påverkade 

precisionen negativt och även betraktas som en felkälla. För att optimera 

experimentet på den fysiska fronten så hade det bland annat behövts mer 

resurser för att inhandla kraftfullare hårdvaror och mer korrekta pennor 

för en bättre mm-precision.  

 

5.4 Fortsatt Arbete 

 Optimeringar av systemet 

Många användare nämnde att en högre upplösning på videoströmmen 

skulle kunna ge en högre precision. För att åstadkomma detta finns ett 

antal olika metoder. Den som är mest lovande för en framtida studie är att 

istället för en separat klient använda sig av ett integrerat system där 

systemet helt går från server-klientförhållandet. Genom att låta 

klientapplikationen själv fånga upp bilden med en trådlös kamera slipper 

den skala om och förvränga bilden innan användaren får se det förstärkta 

resultatet. Det här skulle kräva mer beräkningar på klientsidan men inget 

som bör vara ett problem. Fördelarna med detta är att utvecklarna inte 

måste vara konservativa med bildupplösningen eftersom den inte ska 

serialiseras eller skickas via nätverket. Det har också fördelarna att det 

blir enklare att skapa en flexiblare lösning eftersom kravet på en andra 

enhet eliminerats.  

En lösning som inte skulle kräva lika mycket förändring av den 

nuvarande implementeringen är att istället för att låta processorn hantera 
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kodningen till JPEG skulle detta kunna överlåtas till datorns grafikenhet. 

För att åstadkomma detta behöver shaderprogrammering användas, vilket 

inte bör vara något större problem. Det här skulle förhindra de FPS-

problem som uppkommer vid uppskalning av bilden till en högre 

upplösning. Hur mycket bilden kan skalas upp innan nätverket istället 

sätter gränsen är oklart. 

 Studier inom byggindustrin 

Testerna påvisade att hög precision gick att uppnå relativt enkelt med de 

existerande ramverken. Som fortsättningsarbete skulle det gå att göra 

tester ute i verkligheten inom byggindustrin. Exempel på en sådan studie 

är att digitalisera en redan befintlig ritning av ett byggprojekt och följa 

utvecklingen under projektets gång där AR-verktyget skulle användas. En 

smidigare lösning av den statiska enheten skulle behöva tas fram som 

både är liten till storlek men även kraftfull och lättanvänd nog att driva 

programvaran utan att minska på prestandan.  

Det som ligger närmast att försöka ta fram som ett framtida arbete är 

att öka upplösningen på bilden användaren ser samt införa en enklare 

zoom-funktion. Detta skulle kunna leda till betydligt mer precisa 

markeringar av var användarens verktyg befinner sig i förhållande till 

objektet samt ge möjlighet att även kunna ta hand om mer finkänsliga 

arbeten som kräver högre precision. I sin nuvarande form skulle den 

logiska appliceringen för programvaran vara lite grövre positioneringar som 

inte behöver uppnå millimeterprecision. Istället skulle det lämpa sig som 

ett verktyg för upprepande moment där det räcker med en grov 

uppskattning på var objekten befinner sig. Exempelvis när bakomliggande 

dolda strukturerna ska markeras ut. Redan i ett så tidigt stadie som under 

denna studie har en precision inom 13mm kunnat påvisas vilket lämpar 

sig för de flesta användningsfall. 

 Markeringar 

Det största problemet som påverkade precisionen negativt var hur 

markeringarna blev delvis övertäckta som påverkade systemets förmåga 

att placera markeringen korrekt i systemet. Som en följd av detta blev 

koordinatsystemet skevt vilket resulterade i väldigt stora avvikelser på 

vissa punkter. En lösning kan vara att tvinga systemet att släppa en 

markering utifall minsta tveksamhet finns till om hela markeringen går att 

observera. En annan lösning kan vara att interpolera positionerna mellan 

alla synliga markörers inneboende koordinatsystem. Interpolation är en 

teknik där en mängd av kända punkter kan generera fram nya 

mellanliggande punkter. Det här gör det möjligt att uppskatta en 

godtycklig punkt i förhållande till de synliga markeringarna. Detta skulle 

leda till att om en markering har blivit uppsatt inkorrekt eller på annat vis 

få ett felaktigt koordinatsystem så skulle felmarginalen reduceras genom 

att interpolera in de andra markörernas tolkning av punkten. Framförallt 

skulle detta bidra till att reducera de extrempunkter som kunde ses under 

experimenten. 

 Head Mounted Display 

En annan väg att gå kan vara att göra en lösning som innefattar en HMD. 

Det här skulle göra att användaren får händerna fria och därmed 
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antagligen lämpa sig bättre för arbeten som kräver precisionsarbete. Den 

klara nackdelen med en HMD-enhet över den handhållna lösningen som 

har presenterats här är att det blir betydligt kostsammare. Det skulle även 

göra det svårare att ha ett logiskt gränssnitt till användaren för att zooma, 

byta vy eller objekt att visualisera.  

6 Slutsatser 
Studien har behandlat precision för förstärkt verklighet med fokus på 

tredjepersonsperspektiv. Den har påvisat att det går med enkla medel 

uppnå tillfredsställande resultat med en felmarginal på under 13 

millimeter. Felmarginalen bör inte vara ett hinder för användning inom det 

tilltänkta området av att påvisa och markera underliggande dolda 

strukturer såsom rör och ledningar. Författarna tror att vid en optimering 

skulle felmarginalen kunna minskas drastiskt och ett fel på 0-5mm är inte 

orimligt.  

Användaren av systemet måste mata in positionerna för varje objekt 

innan applikationen kan utnyttjas. Även de visuella markeringarna måste 

placeras ut på rätt plats. Detta leder till att verktyget kräver mer tid för att 

förberedas och sätta upp gentemot den manuella metoden som i princip 

inte kräver någon förberedelse Det tyder på att en metod som utnyttjar AR-

teknik inte är så praktisk när ett fåtal objekt ska positioneras ut och när 

det ej finns digital tillgång till positionerna sedan innan. Med tanke på hur 

pass mycket snabbare det går när systemet väl är preparerat så skulle det 

troligtvis fungera väldigt bra vid större byggprojekt eller vid andra tillfällen 

då proceduren ofta återupprepas. Detta skulle kunna spara både pengar, 

tid och talar för en mer ergonomisk arbetssituation. Applikationen skulle 

kunna vara användbar vid exempelvis upprättandet av modulhus för 

studentbostäder då varje bostad är identiska och samma moment behöver 

upprepas ett flertal gånger. När den digitala informationen väl matats in i 

systemet kan användaren då enkelt applicera samma teknik på olika 

väggar utan att behöva göra några större förändringar i systemet.  

Den visar också att tredjepersonsperspektivet inte begränsar 

användaren nämnvärt vid användning utan är något som användaren i 

många fall tycker känns naturligt. Vilket faller väl ut med vad som 

förväntades och som har påvisats i tidigare studier [21, 22]. Liknande vad 

Clark och Piumsomboon [21] genomförde i sitt experiment så gavs en 

minimal förklaring av systemet innan användning för att påverka 

användarna så lite som möjligt. Precis som i deras studie så observerades 

att användarna snabbt tog till sig verktyget och glömde bort 

begränsningarna med densamma.  

Uppfattningen är att denna teknik skulle mottas väl av användare ute 

på marknaden och har goda förutsättningar att vidareutvecklas till ett 

fullständigt system och hjälpmedel ute i industrin. Många av 

testdeltagarna uppgav att de absolut skulle kunna tänkas använda denna 

typ av teknik om den fanns tillgänglig på marknaden. 

7 Tack 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare, Torsten Jonsson, för allt 

engagemang genom ovärderliga tips och som har försett oss med verktyg 
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som behövdes under experimenttillfällena. Utan honom hade vi inte 

kunnat göra denna uppsats möjlig. Vi vill också passa på att tacka Stefan 

Seipel som gav oss det projektförslag som tillslut ledde fram till denna 

studie. Även en hälsning till Åke Wallin som gav oss tillgång till en 

experimentlokal på Högskolan i Gävle.  

Vill även tacka Syntronic som har ställt upp med arbetsrum och 

experimentlokal under perioden med examensarbetet. Ett speciellt tack till 

Håkan Sjörling som har varit vår handledare och kontaktperson under 

denna tid på Syntronic. 

Ett stort tack till alla deltagare som deltagit på experimenttillfällena och 

som har hjälpt oss att kunna göra experimenten och denna studie möjlig. 

Tillslut även ett gigantiskt tack till varandra som utfört denna studie 

eftersom vi varit så flexibla och förstående under projektets gång. 

TACK! 
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