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Sammanfattning 
När det gäller design av augmented realitymarkörer och platsbaserat berättande finns det 
många aspekter att ta hänsyn till för att skapa en djup och engagerande upplevelse för 
användaren. Det finns olika tekniska och kommunikativa faktorer att ta hänsyn till, bland annat 
måste markörerna vara igenkännbara som just markörer samtidigt som de måste vara 
tolkningsbara av bildigenkänningen i augmented realityenheten. Mitt i denna konflikt ligger en 
designutmaning i vilket det estetiska uttrycket och berättandet måste passa in.  
 
Denna studie har genomförts som en kvalitativ fallstudie där scenarier och prototyper har 
utvecklats utifrån designmetoder som bland annat brainstormning och idéloggar baserat på 
teorier om designprinciper för augmented reality och berättande i olika medier. En intervju 
med en potentiell uppdragsgivare ligger delvis till grund för designarbetet. Det producerade 
materialet har utvärderats genom användbarhetstester samt observationer och intervjuer 
med ett antal testpersoner. 
 
Under arbetet utvecklades “Naturens gång” – en platsbaserad berättelse med tillhörande 
augmented realitymarkörer. Upplevelsen bestod av bild, ljud, video och animation som förde 
användaren genom en suggestiv berättelse med hjälp av GPSpunkter och markörer. Som 
teknisk plattform användes augmented realityapplikationen Minnesmark.  
 
Utvärderingen visade på vikten av att användandet av tekniken flyter skarvlöst, att markörerna 
görs skarvfulla och ges betydelse i sig så att de är relevanta för berättelsen och inte bara ett 
tekniskt hjälpmedel, att vända de tekniska begränsningarna till fördelar, att den estetiska och 
kommunikativa stilen är genomgående i alla delar, det vill säga i markörer, filmer, bilder och 
så vidare, för att bibehålla användarens inlevelse i situationen.  
 
 

 
  

 



Abstract 
Regarding design of augmented reality markers and locationbased storytelling, there are 
several aspects to consider in order to create a deep and engaging user experience. There 
are various technical and communicative factors to take into account, for example: The 
markers must be specifically recognizable as markers while they also must be interpretable 
by image recognition in an augmented reality device. In the midst of this conflict lies a design 
challenge in which the aesthetic expression and storytelling must fit. 
 
This study was conducted as a qualitative case study where scenarios and prototypes have 
been developed based on theories of design principles for augmented reality and storytelling 
in different mediums. Design methods including brainstormning and idéa logs have been 
used in the developement. An interview with a potential stakeholder has partly formed the 
basis for the design work. The produced material has been evaluated through usability 
testing, observation and interviews with a number of test persons. 
 
"The Course of Nature" – a locationbased story with accompanying augmented reality 
markers – was developed as a part of the study. The experience consisted of image, sound, 
video and animation that brought the user through a suggestive story using GPS locations 
and markers. As a technical platform the augmented reality application Minnesmark was 
used. 
 
The evaluation showed the importance of how the technology should seamlessly integrate 
the different elements of the experience, that the markers are given seamfulness and 
importance in themselves so that they are relevant to the story and not just a technical tool, 
turning the technical limitations into benefits, that the aesthetic and communicative style is 
consistent across all parts, the markers, video, images and so on, in order to maintain the 
user's immersion. 
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1. Introduktion 
Det ligger ett dilemma i avvägningen mellan den tekniska funktionaliteten och den grafiska 
utformningen av augmented realitymarkörer som används i platsbaserade berättelser. 
Markörerna måste vara igenkännbara som just markörer för användaren och lättolkade av 
mjukvaran i användarens mobila enhet. Detta gör att de får en väldigt teknisk utformning och 
de estetiska och kommunikativa aspekterna utelämnas ofta. Även samspelet mellan 
markörer och platsbaserat berättande är ett område som ännu tycks relativt outforskat. 
Föreliggande studie ämnar undersöka ämnet genom att skapa en platsbaserad berättelse 
med markörer för att sedan utvärdera och analysera denna i syfte att skapa en mer 
engagerande upplevelse för användaren. 
 

1.1 Bakgrund 
Augmented reality (AR)  på svenska förstärkt verklighet  kombinerar verkligheten med 
virtuell data i realtid i en tredimensionell miljö (Lee, 2012). Det kan exempelvis vara något så 
enkelt som hårkorset i ett kikarsikte eller något så avancerat som den display med 
information som projiceras över cockpitfönstret i ett jaktflygplan. Någonstans däremellan 
finns våra allt kraftfullare smartphones som med sina kameror blir allt mer kompetenta 
plattformar för olika ARapplikationer (Nilsson, 2010). Det kan röra sig om enkla spel där man 
använder sig av sin telefon för att se sig omkring efter virtuella zombier som integreras i den 
faktiska omgivande miljön, eller navigationsappar där du i kameravyn ser en markering om i 
vilken riktning och hur långt borta caféet du söker finns (se 1.1.5 Användningsområden). Den 
virtuella informationen kan bestå av till exempel symboler, grafik, text, bild, 3Dobjekt, video, 
audio som integreras kontinuerligt med den omgivande verkligheten. 
 

1.1.1 AR-teknik – En översikt 
De tre grundläggande dragen hos AR är enligt ett av de första företagen att utveckla AR för 
kommersiellt bruk, Total Immersion, följande (Total Immersion, 2014):  
 

1. Igenkänning: Att känna igen ett objekt (en markör, en bild, ett föremål, en miljö, ett 
ansikte eller en kropp) 

2. Tracking: Realtidslokalisering i rummet av objektet 
3. Blandning: Integrering av media (video, 3D, 2D, text, bild, etc.) ovanpå objektet 

 
Begreppet AR skiljer sig från Virtual Reality (VR) på så sätt att AR betecknar när virtuell 
information visas enbart i begränsad form i samspel med verkligheten. VR betecknar 
motsatsen, att man helt omsluts av en virtuell verklighet där verkligheten endast påverkar i 
begränsad grad. Mixed Reality (MR), blandad verklighet, är en samlingsterm för olika 
varianter där verklighet och det virtuella blandas i olika grad. (Nilsson, 2010.) 
 
Det finns enligt Lee (2012) två varianter av AR, den kan dels vara markörbaserad och dels 
markörlös. I den markörbaserade varianten används en fysisk markör (se 1.1.3 
ARmarkörer) som avläses och “triggar” ARinnehåll. I markörlös AR triggas innehållet av 
olika sensorer som till exempel GPS (Global Positioning System), en kompass eller ett 
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bildigenkänningsprogram som tolkar kamerans insignaler (vilket oftast är förutbestämda 
bilder som inte är markörer). 
 
Dunleavy (2014) gör inte skillnad på markörer och andra bilder utan delar istället upp 
versionerna i visionbased, som använder kameran för att avläsa omgivningen, och 
locationbased, som använder GPS, kompass och gyro för att orientera enheten.  
 
De flesta typer av ARapplikationer är anpassade för en person och kräver någon form av 
visuellt interface, en sorts display, samt ofta hörlurar, för att användaren ska kunna ta del av 
innehållet. De vanligaste displaytyperna är HeadUp Display (HUD) vilken är integrerad i 
omgivningen, vanligtvis i en bil eller en flygplanscockpit, HeadMounted Display (HMD) som 
bärs i någon form på huvudet, samt handhållna enheter som till exempel moderna 
smartphones. Själva displayen förekommer främst i två typer, dels en optiskt genomskinlig 
på vilken information visas medan man ser verkligheten genom den, och dels en videoskärm 
där verkligheten förmedlas genom en kamera och informationen läggs in i videosignalen. 
(Klepper, 2007.) 
 
Ytterligare en möjlighet att visa information är att projicera den direkt på retinan, något Tidwell 
et al. (1995) utvecklat vid HIT Laboratory vid University of Washington. Informationen 
projiceras med en överlägset skarp upplösning och färgåtergivning. Tekniken har även 
fördelen att fungera i skarpt soljus. Även Fortin (2013) rapporterar om tekniken, men 
konstaterar även att den ännu inte är kommersiellt tillgänglig för privat bruk.  
 

1.1.2 AR-teknik – förr, nu, framtid 
Metoden att visa information över en bild av verkligheten har använts länge i till exempel 
kikare och teleskopsikten för vapen, men började nämnas i sin moderna version under 
beteckningen augmented reality i större omfattning i artiklar först runt år 2009. Redan på 
60talet genomfördes dock experiment med huvudburna enheter och forskningen har länge 
varit inriktad på denna modell. Först med den ökade tekniken i smartphones har 
kommersiella applikationer nått privatpersoner som användare. (Nilsson, 2010.) 
 
Även om tekniken har funnits för både IOS och Androidbaserade smartphones i många år 
har det främst varit “early adopters” som använt tekniken fram tills nyligen. Tack vare allt 
bättre teknik, kraftfullare processorer och snabbare infrastruktur för tillgång till internet i 
kombination med smartphonens GPS, kompass och kamera har det börjat dyka upp 
kommersiella applikationer av intresse även för gemene man (se 1.1.5 
Användningsområden). (Metz, 2012.)  
 
Det finns ett flertal aktörer på marknaden som tillhandahåller den grundläggande tekniken för 
utveckling av ARapplikationer i form av Software Developer Kits (SDKs) vilka innehåller 
grundtekniken för att skapa en ARapp. Några av de största aktörerna är Layar, Metaio, 
Wikitude och Total Immersion som dels utvecklar sina egna applikationer och dels 
licensierar ut mjukvara till tredje part för utveckling av “native apps” (Augmented World Expo, 
2014a). Med hjälp av dessa produkter är det alltså möjligt för utvecklare att på ett enkelt sätt 
skapa sin egen ARapplikation, skräddarsydd utifrån sina egna behov.  
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Googles ARglasögon Google Glasses börjar i dagsläget bli kommersiellt tillgängliga (Google, 
2014a) och de kombinerar en smartphone med en huvudburen ARdisplay. Andra tillverkare 
av “Smart Glasses” är till exempel Vuzix, vilka marknadsför sin modell M100 som “en dator 
man bär på sig” (Vuzix, 2014). En annan liknande tillämpning är Sixth Sense, en sensor och 
projektor som bärs på kroppen och styrs av ett gestbaserat system (Desale & Ahire, 2013). 
 
I takt med att tekniken blir alltmer tillgänglig och användbar blir även användandet mer och 
mer utbrett. Men för att smartglasses verkligen ska slå igenom måste de bli lättare, bättre 
utformade och billigare enligt Grifantini (2010). Manjoo (2012) nämner också i en artikel att de 
inte bara är något för specialintresserade utan kan även komma att bli ett uttryck inom mode 
precis som andra funktionella, bärbara accessoarer som till exempel armbandsur. 
 
Det finns dock vissa negativa aspekter med tekniken i synnerhet gällande ARglasögon. 
Enligt Honan (2013) känner sig många i omgivningen obekväma när de inte vet om bäraren 
använder sina Google Glasses för att filma dem, eller om bäraren riktar sin uppmärksamhet 
på någon form av ARinnehåll, kanske läser nyheterna, istället för att lyssna på dem. 
 
I tidskriften Scientific American rapporterar Greenemeier (2011) om en framtid för AR i form 
av kontaktlinser. Konstruktionen av dessa är dock en stor teknisk utmaning och en 
kommersiell produkt ligger ännu långt in i framtiden.  
 
Framtiden för AR ser sammanfattningsvis ljus ut och Nokias tidigare utvecklingschef Tomi 
Ahonen tvekar inte att i ett av sina TEDTalks utnämna AR till det åttonde massmediet 
(Ahonen, 2012) och författaren Chris Kluwe spår att AR kommer bli lika revolutionerande som 
internet (Kluwe, 2014).  
 
Med kommande projekt som Googles Project Tango (Google, 2014b), som i en smartphone 
introducerar teknik som kan uppfatta omgivningen på ett tredimensionellt sätt, kan man 
skönja stor potential för att AR så småningom fullständigt integreras i våra vardagsliv. 
 

1.1.3 AR-Markörer 
En ARmarkör är en fysiskt existerande artefakt, i de flesta fall en platt bild, med förutbestämd 
och särskiljande grafisk form, avsedd att i videoströmmen från kamera uppfattas av bild 
igenkänningen i en ARenhet och därigenom “trigga” ARinnehåll som då blir tillgängligt för 
användaren.  
 
För att markören ska vara funktionell måste användaren först identifiera markören som just 
en markör. Det måste finnas en inneboende kvalitet som gör att den särskiljer sig från andra 
bilder så att användaren förstår att denne ska interagera med markören. Det kan vara ett 
speciellt grafiskt element och kan till exempel vara en tjock svart ram (som krävs för 
applikationer drivna av ARToolKit, se 1.1.6 Minnesmark) som gör att man snabbt ser att det 
rör sig om en markör. Den ska alltså signalera att den bär på ARinnehåll i någon form. 
 
I fall då det inte är uppenbart att en bild är en markör och har ARinnehåll kopplat till sig kan 
man använda en speciell symbol i samband med markörbilden som gör att användaren får 
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en indikation på detta. Till exempel “ar”loggan i reklamkampanjer med ARinnehåll i Layars 
applikaton (Layar, 2014). 
 
Markören är ofta nonfigurativ med till exempel ett svartvitt rutmönster men kan även bära 
någon form av information till exempel i form av ett motiv eller till och med ett foto. I det första 
exemplet är markören enbart att betrakta som ett tekniskt hjälpmedel, i det andra kan 
markören innehålla information i sig själv, som sedan förstärks av ARinnehållet.  
 
Varje markör måste ha ett unikt utseende för att inte förväxlas med en annan markör eller 
något som inte är en markör. Den måste även vara utformad enligt tekniska specifikationer 
så att den kan tolkas av ARapplikationens bildigenkänning. Varje markör är i ARenheten 
kopplad till data i form av en mönsterfil (pattern file) som representerar den faktiska bilden. 
Det är dessa som bildigenkänningen i ARenheten sedan letar efter i videoströmmen från 
kameran. Olika applikationer har olika stort omfång på mönsterfilernas möjliga komplexitet 
och tröskeln för vad som tolereras kan vara allt mellan högupplösta fyrfärgsbilder till svartvit 
lågupplöst pixelgrafik. (Se exempel i 1.1.6 Minnesmark.) (ARToolworks, 2014.) 
 

1.1.4 Platsbaserat berättande 
Platsbaserat berättande är ett narrativ bestående av olika delar av en berättelse knutna till 
olika fysiska platser som användaren måste förflytta sig till, och ibland interagera med,  för att 
ta del av innehållet. Delarna kan antingen vara avsedda att upplevas i en bestämd sekvens 
eller vara avsedda att ge användaren ett val hur man vill fortsätta i handlingen. Fokus växlas 
ofta mellan verkligheten och ARmaterialet i berättelsen, både det fysiska och virtuella är en 
del av handlingen (Gustafsson et al., 2006). Även om olika mediatyper ingår, till exempel bild, 
ljud och video, kan en platsbaserad berättelse inte sägas vara transmedial då allt material tas 
emot genom samma ARenhet.  
 
Ett exempel på platsbaserat berättande är konceptet Mobile Urban Drama (Hansen et al., 
2012), i vilket användaren har en mobil enhet och blir med hjälp av den huvudperson i ett 
drama som utspelas i en verklig, delvis responsiv, stadsmiljö. Verkliga platser är en del av 
dramat och triggar olika scener genom platsbaserad teknologi som GPS och markörer.  
 

“In the conceptual framework, dramas are constructed as a series of events 
that form the story.“ 

(Hansen et al., 2012, s. 64.) 
 
Det påpekas även att konceptet inte är helt nytt, rundvandringar med olika media har använts 
i till exempel guidade rundturer förr, det nya är istället att kombinera platsbaserad teknik med 
ett dramatiskt narrativ. (Hansen et al., 2012.) 
 

1.1.5 Användningsområden 
Det finns många olika användningsområden för augmented reality och platsbaserade 
berättelser. Tekniken kan användas för tekniska lösningar som navigation och instruktion, för 
konstnärliga upplevelser, samt i kommersiella och i undervisningssyften. Några specifika 
exempel på användande följer nedan. 
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Till IKEAkatalogen 2013 skapades en kampanj med en ARapplikation som via 
bildigenkänning i katalogen gav tillgång till interaktivt material som video, bildspel och 
ytterligare produktinformation. ARinnehållet kunde visualisera produkterna på ett levande sätt 
i form av tredimensionella animationer. Kampanjen gav även uppmärksamhet i andra media. 
ARinnehållet går dessutom att uppdatera eller helt byta ut vilket ger katalogen en utökad 
livstid. (Augmented World Expo, 2014b.) 
 
En besökare på ett museum eller liknande kan få mer information om ett specifikt 
utställningsobjekt genom att rikta sin kamera mot detta (eller en associerad markör). Denna 
metod används till exempel i utställningen Rymdresan på Visualiseringscenter C i Norrköping 
där man med hjälp av datorgrafik adderar information till den fysiska miljön (Mynewsdesk, 
2013).  
 
I applikationen Wikitude (Wikitude GmbH, 2014) kan användaren genom kameran se sig 
omkring och få information om var i omgivningen det finns till exempel restauranger, hotell 
eller intressanta sevärdheter. 
 
Word Lens är ett exempel på en applikation för smartphones som genom kameran läser av 
text på skyltar, översätter texten, och visar den sedan, i realtid, integrerat på skylten där den 
till synes ersätter originaltexten. (Tsotsis, 2010.) 
 
AR kan även användas som tekniskt hjälpmedel för till exempel servicetekniker där teknisk 
information om en motor och instruktioner för montering och handhavande visas som stöd 
för användaren. (Henderson & Feiner, 2011.) 
 
I spelet Zombies Everywhere! integreras virtuella zombies i spelarens verkliga miljö och 
genom att se sig omkring med kameran i sin smartphone ska man undvika att komma nära 
dem genom att antingen eliminera dem med virtuella vapen eller rent fysiskt springa undan 
dem. (Useless Creations Pty Ltd, 2014.) 
 
Forskning för att optimera lärande med AR pågår, men ännu är inte AR integrerat i lärandet 
mer än som ett sätt att ge engagemang och motivation till studenterna snarare än som en 
bättre läroprocess. (Schwabe & Göth, 2005.) 
 

1.1.6 Minnesmark 
Minnesmark, som har utvecklats av Mattias Arvola och Umapathi Tallapragada vid 
Linköpings Universitet, är en ARapplikation med ARToolKit som grund (Arvola, 2013). En 
mobilapplikation laddas ner till en iPhone eller iPad och genom denna tar användaren del av 
ARupplevelsen. Med Minnesmarkeditorn (som genererar den .jsonfil som styr händelse 
förloppet i mobilappen) kan användaren konstruera en rundvandring bestående av sex 
geografiskt definierade platser samt fjorton grafiska markörer som kan knytas till ARinnehåll i 
form av stillbilder, panoreringsbara panoramabilder, ljud och video. Platserna placeras ut 
med hjälp av GPSkoordinater. 
 
Markörerna är förutbestämda och ingår i editorprogrammet, men kan bytas ut manuellt om 
de konstruerats enligt de tekniska kraven. Markörerna skannas bäst av ARenheten på en 
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halv till en meters håll och i tillräckliga ljusförhållanden, något som begränsar var markörerna 
kan sättas upp. Bildigenkänningen kräver bland annat en tjock svart ram runt ett tydligt 
pixelerbart motiv för att generera en fungerande patternbild (se figur 1) (ARToolworks, 2014).  
 

 
Figur 1. Exempel på markörer.  

 
Att skapa en patternbild av markören kan göras bland annat genom en flashbaserad online 
markergenerator, se figur 2 (Tarotaro, 2008). Genom att manuellt ändra i .jsonfilen kan man 
även ändra andra saker i applikationens uppförande, som till exempel regler för när 
GPSbaserade platser triggas. 
 

 
 

Figur 2. Exempel på hur man utifrån en markör skapar en patternfil. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att utforska de tekniska krav och grafiska möjligheter som 
utformningen av ARmarkörer i platsbaserat berättande för med sig, samt under en 
designprocess utveckla en mer estetiskt tilltalande och kommunikativ lösning för design av 
dessa markörer. Detta i avsikt att lägga en grund för vidare utveckling av platsbaserat 
berättande och design av markörer som kan skapa en bättre och mer engagerande 
upplevelse för användaren. 
 

1.3 Designutmaning & forskningsfrågor 
Det finns gott om olika tekniska lösningar på hur ARmarkörer kan utformas men väldigt få 
konkreta exempel på hur dessa skulle kunna utformas rent estetiskt eller kommunikativt, och 
i samklang med användarsituationen, i synnerhet i en kontext där enbart den tekniska 
utformningen skulle kännas malplacerad.  
 
Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det gäller design av markörer. Dels handlar det 
om de visuella, grafiska sidorna – hur kan de utformas utifrån tekniska, estetiska och visuella 
aspekter. Dels handlar det om de kommunikativa sidorna – räcker det om de fyller sin 
tekniska funktion eller behöver de ha ett värde i sig, och är det ens möjligt att uppnå?  
 
En annan fråga handlar om samspelet mellan markörerna kontra både den fysiska miljö de 
ingår i och helheten i den berättelse de är en del av. Hur viktigt är det att markörerna inte 
bryter illusionen eller stör upplevelsen för användaren? Är det möjligt att i högre grad än i 
dagsläget integrera markörerna i den fysiska miljön, och/eller i helhetsupplevelsen? 
Skulle upplevelsen av och inlevelsen i en platsbaserad berättelse förstärkas om markörerna 
integrerades i berättelsen högre grad? 
 
Designutmaningen i föreliggande studie kan sammanfattas i tre konkreta forskningsfrågor: 
 

● Hur bör ARmarkörer utformas i en platsbaserad berättelse? 
● Hur kan man hantera tekniska begränsningar och krav på ARmarkörer? 
● Hur skulle elementen inom platsbaserat berättande kunna utformas för större 

inlevelse? 
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2. Teori 
Detta kapitel tar upp tidigare forskning och teorier som sedan legat till grund för 
designarbetet. Den utforskande karaktären i en kvalitativ studie gör att det inte alltid finns 
relevant litteratur inom ämnet för studien, något även Creswell (2014) konstaterar. Detta och 
den gränsöverskridande naturen i platsbaserat berättande gör att teorier från flera olika 
områden måste tas i beaktande. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning kring vad som är tekniskt möjligt när det gäller markörer i 
datorförstärkt verklighet och vilka alternativ till markörer som är tänkbara. Alternativen kan till 
exempel handla om att dölja markörer för ögat genom att göra dem ultravioletta eller infraröda 
(Park & Park, 2010). Det finns även exempel på hur ARteknik samspelar med markörer 
jämfört med markörfritt (Kim & Hwang, 2012). Litteraturen tar även upp hur tekniska aspekter 
påverkar utvecklingen och användning av AR (Papagiannakis et al., 2008). Vidare berörs till 
exempel begränsningar i den visuella utformningen av markörer gällande användning av 
enbart svarta och vita ytor eller vad som kan ersätta markörerna i den fysiska miljön (Kuo et 
al., 2013).  
 
Andra källor, som inte är lika tekniskt inriktade, ser till den större bilden – hur AR kan ses som 
en ny konstform (Gould, 2014) och vad som kan anses vara det estetiska värdet i AR. Detta 
tas även upp av Papagiannis (2014). Andra områden som kan dra nytta av tekniken är mode, 
reklam, inredning och underhållning är några tänkbara enligt Bradley et al. (2009) i en artikel 
om hur markörer kan användas på tyg. Slutligen finns även många undersökningar på hur AR 
kan appliceras påi ett konkret användningsområde som spel, något som bland annat Broll et 
al. (2008) tar upp. 
 

2.2 Designprinciper för AR 
Dunleavy (2014) identifierar följande designprinciper för att utveckla ARupplevelser: 
 

1. Enable and then challenge (challenge) 
2. Drive by gamified story (fantasy) 
3. See the unseen (curiosity) 

 
Om användaren samtidigt ska hantera en mobil enhet, navigera till platser, förstå 
ARinnehållet i berättelse och även lösa gåtor eller problem i berättandet måste man 
möjliggöra för denne att tillgodogöra sig och förstå både innehållet och andra procedurer 
inom ARupplevelsen. Utmaningen bör ligga i en högre nivå, inom ramen för själva 
berättelsen eller spelet, inte i handhavandet av tekniken. (Dunleavy, 2014.) 
 
Berättelsen och utmaningarna i ARupplevelsen bör bilda struktur och motivation för 
aktiviteten. Genom att göra användaren delaktig, särskilt om spelliknande element som 
pussel och gåtor ingår i berättelsen, engageras denne och större grad av inlevelse 
(immersion) kan uppnås. Kvaliteten på denna utformning har stort inflytande på upplevelsen. 
(Dunleavy, 2014.) 
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Den tredje principen handlar om att göra ARenheten till en “lins”, snarare än en skärm, 
genom vilken man kan se det som annars skulle vara osynligt ute i verkligheten. Det är lätt att 
användaren bara koncentrerar sig på ARenheten och glömmer bort sin omgivning. Då det är 
lätt att skapa uppslukande upplevelser med lurar och en skärm är det viktigt att inte tekniken 
skymmer det som pågår i omgivningen, utan förblir en del av helheten. ARtekniken ska helst 
ta med användaren djupare in i en interaktion mellan det verkliga och virtuella för att skapa en 
helhet. (Dunleavy, 2014.) 
 

2.3 Berättande i olika medier 
Att sätta samman de olika delarna av en platsbaserad berättelse handlar om att integrera 
olika former av medier till en sammanhängande berättelse. Enligt Dahlberg & Snickars 
(2008) finns det tre aspekter av ett medium, som i sin tur har betydelse för hur en berättelse 
presenteras: 
 

“Å ena sidan kan man betrakta ett medium som en fysisk kanal (bok, fotografi, radio), 
å andra sidan som modalitet (ljud, bild, rörlig bild, text, musik, tal, multimodal). Men 
det är också möjligt att ta sig an mediebegreppet som historisk diskurs, eller som 
sociokulturell praktik i termer av muntlig kultur, skriftkultur, typografisk kultur, 
elektronisk mediekultur, digital mediekultur och så vidare. Det faktum att forskare – 
även inom medie och kommunikationsvetenskap – inte alltid skiljer mellan dessa 
olika betydelser hos begreppet beror på att dessa tre aspekter ofta tillsammans 
definierar termen medium.” 

(Dahlberg & Snickars, 2008, s. 26.) 
 
De citerar även forskaren MarieLouise Ryan som menar att det finns tre dimensioner i 
berättande: semantiska, syntaktiska och pragmatiska. Det vill säga vad som påverkar 
handling, gestaltningen och själva applikationen av berättelsen. (Dahlberg & Snickars, 2008.) 
 

“Den pragmatiska dimensionen, som alltså avser hur medier används och förstås av 
sina användare, innebär vidare, som Ryan själv understryker, att såväl berättaren 
som läsaren kan välja att ”tänka med mediet”, eller att tänka bort och låta bli att tänka 
på mediet. Den sistnämnda dimensionen är ibland tekniskt determinerad, som när 
tvmottagningen en gång i tiden allt som oftast trilskades, eller när uppkopplingen till 
Internet i dag är långsam – med andra ord, när vi blir medvetna om mediets teknik.” 
 

(Dahlberg & Snickars, 2008, s. 27.) 
 
Ett medium skulle kunna vara ett hölje som innehåller olika former av berättande. Det 
centrala är berättelsen, budskapet, kommunikationen medan konstruktionen av hand 
havande, syntax och innehåll är viktiga aspekter för helheten. 
 

2.4 Abstraktionsnivå 
När det gäller berättande i tecknad form behöver ställning tas till vilken stil som gör sig bäst 
och i vilken grad av abstraktion denna befinner sig. Abstraktion av ett realistiskt motiv handlar 
enligt boken Understanding Comics: The Invisible Art (McCloud, 1993) inte om att eliminera 
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detaljer utan snarare om att fokusera på specifika sådana. Genom lyckad abstraktion kan 
uttrycket förstärkas och jämfört med sin realistiska förebild kommunicera på ett mer effektivt 
sätt. Med ett givet syfte menar McCloud att denna förenkling av objekt kan stärka en 
berättelse oavsett medium och att den inte behöver innebära en förenklad story.  
 
Abstraktionen kan vara ikonisk (påminna om förebilden) eller symbolisk (slutligen re 
presentera enbart sig själv) enligt modellen nedan (se figur 3). Abstraktionsmodellen är ritad 
med McClouds original som utgångspunkt (McCloud, 1993). 
 

 
 

Figur 3. Egen framställning av McClouds modell för abstraktion. 

 
Den ikoniska abstraktionsprocessen illustreras av McCloud (1993) genom ett ansikte i sex 
steg, från det realistiska fotografiet av en fysisk person till de få prickar och streck som 
associeras med huvud, ögon och mun. Som den yttersta abstraktionen står dock ordbildning 
med text, i detta fall “ANSIKTE”. Graden av igenkänning hos betraktaren ökar också 
successivt ju närmare den ikoniska framställningen man kommer, enligt McCloud. Från att 
en eller ett fåtal personer kan känna igen sig i skalans realistiska utgångspunkt till att nästan 
alla kan identifiera sig med det generiska ansiktet till höger på den ikoniska axeln. 
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2.5 Strong Concepts 
Strong concepts (starkt koncept, egen övers.) inom interaktionsdesign är enligt Höök 
Löwgren (2012) ett koncept mellan teori och konkreta artefakter där designelement 
abstraheras till en vitt applicerbar princip. Det rör sig alltså inte om en specifik funktion för en 
unik artefakt, även om ett starkt koncept kan användas på så vis. Jämfört med teorier är 
starka koncept mer konkreta och har egentligen inga krav på mångsidighet. 
 
Enligt Höök och Löwgren (2012) kan kännetecken för ett starkt koncept vara att: 
 

● interaktionen är dynamiskt gestaltande och inte bara statisk, ska påminna om något 
som känns logiskt relaterat 

● hänsyn tagits till både människan och tekniken 
● det finns en grundidé som har potential även inom andra användningsområden 
● det kan användas i olika utformningar och generera det önskade resultatet 

 
För att hålla en godkänd akademisk nivå på designforskningen finns några kriterier 
formulerade för erkännande av kunskap som Höök och Löwgren (2012) refererar till. 
Kriterierna är att forskningen ska vara diskutabel (contestable), försvarbar (defensible) och 
väsentlig (substantive). Alltså, något som går emot vad som redan är erkänt, som övertygar 
med grundade argument och som motiverar den tid och möda som lagts på forskningen i 
förhållande till relevansen för intressegrupper är att ses som ett akademiskt bidrag. 
 
Ett starkt koncept kan generera en design för att möta ett specifikt användningsområde, 
utforska ett nytt eller förtydliga teorier kring mänskligt beteende. Det ska ses i förhållande till 
relaterade arbeten, jämföra likheter och skillnader, för att stärka den akademiska nivån. 
Graden av generaliserbarhet är också intressant där man tar reda på hur andra områden kan 
relateras till konceptet. (Höök & Löwgren, 2012.) 
 

2.6 Skarvfullhet och skarvlöshet 
Höök och Löwgren (2012) tar upp skarvfullhet (seamfulness) som ett exempel på ett starkt 
koncept (se 2.5 Strong concepts) när det gäller designlösningar för interaktion. Skarvfullhet 
lyfter fram “skarvar”, vilka kan beskrivas som skillnader mellan system, och gör dessa 
påtagliga för användaren. Detta görs till exempel för att tydliggöra att en övergång mellan 
system sker, vilket ger användaren större förståelse för hur dessa system fungerar och bör 
hanteras. Att tydliggöra skarvarna ger även större kontroll till användaren, enligt Barkhuus & 
Polichar (2011), då denne själv kan välja hur och när interaktionen ska ske. Ett exempel på 
nyttan med skarvfullhet i ett system är när användaren kan se på mätaren för signalstyrka i 
sin smartphone att denne har dålig täckning och därför väljer att koppla upp sig mot ett 
tillgängligt WiFinätverk istället (Barkhuus & Polichar, 2011).  
 
Skarvlöshet (seamlessness) går ut på att intuitivt få en användare att förstå ett system, eller 
relationen mellan flera system, för att minimera skarvar och i så liten utsträckning som 
möjligt störa interaktionen. Detta genom att, i motsats till tanken om skarvfullhet, göra 
skarvarna osynliga för användaren. (Vertesi, 2014.)  
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Vidare uppnås inte skarvlöshet enligt Barkhuus & Polichar (2011) bara i själva funktionerna 
utan även till exempel genom att kombinera många olika funktioner i en enhet för att ge en 
plattform av möjligheter att lösa flera olika uppgifter. Om användaren befinner sig på en plats 
med dålig täckning, exempelvis i en tunnel, kan också en djupare förståelse för systemen 
skapas genom att användaren ser samband mellan signal och miljö (Höök & Löwgren, 2012). 
 
Skarvfullhet och skarvlöshet utesluter inte varandra, utan kan med fördel komplettera 
varandra inom ett eller flera integrerade system. Chalmers & Galani (2004) argumenterar 
dessutom för att fullständig skarvlöshet varken är möjlig eller önskvärd att uppnå.  
 

"Interaction may become seamless and unproblematic, even if the differences, 
boundaries and ‘seams’ in media are objectively perceivable. People accommodate 
and take advantage of seams and heterogeneity, in and through the process of 
interaction." 

 
(Chalmers & Galani, 2004, s. 1.) 
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3. Metod 
Inom den övergripande kvalitativa strategin har en fallstudie valts eftersom det enligt Creswell 
(2014) är en lämplig metod för utvärdering och analys av bland annat en aktivitet 
(användandet av AR och platsbaserat berättande) och en process (att genom forskning 
svara på syftet). En kvalitativ fallstudie, som den föreliggande, skulle ge olika resultat om den 
genomfördes vid olika tidpunkter och platser och nedanstående metoder används därför för 
att säkerställa studiens validitet. 
 

3.1 Forskningsmetoder 
Det huvudsakliga arbetet går ut på forskning genom design där ett designresultat arbetas 
fram, med bland annat scenarier och prototyper, och dels i itererande cykler genom en 
idéskissbok som utvärderas löpande under processen. Kvalitativa intervjuer görs initialt för att 
få en utgångspunkt. Sedan följer intervjuer, kombinerade med observationer och använd 
barhetstester, med personer som har särskild erfarenhet av och insikt i bild och form för att 
under processen få en kompetent utvärdering av det som produceras. 
 

3.1.1 Forskning genom design 
Forskning genom design är en metod för att studera något som man samtidigt skapar och på 
så sätt ta fram ny kunskap. Artefakten skapas med utgångspunkt i att uppnå önskvärda mål 
och är något som människor upplever, tolkar och använder. Mål och lösningar beror på hur 
problemet formuleras och det finns inte ett givet resultat som är det enda rätta. Vetenskapliga 
metoder används för att generera kunskapen, exempelvis en strukturerad skiss/dagbok (se 
3.2.4 Idélogg). För att hålla forskningen fokuserad är det viktigt att utgå från ett tydligt 
formulerat syfte med tillhörande forskningsfrågor. Metoden är holistisk, det är alltså 
resultatets helhet man ser till. (Zimmerman et al., 2007.) 
 

3.1.2 Fallstudie 
Genom att i detta designfall välja ett program, Minnesmark (vilket är fritt tillgängligt), som en 
plattform att arbeta med, sätts en teknisk avgränsning i studien. Designarbetet ska ske inom 
de tekniska ramarna för detta program. Detta, tillsammans med bakgrundsinformation från 
övrig relevant forskning på området, utgör en grund att utgå från vad gäller krav på markören. 
 
Enligt Creswell (2014) bör en studie med kvalitativ ansats ha kvalitativ validitet, något som 
innebär relevanta resultat. Validitet definieras av ord som pålitlighet, autencitet och tro 
värdighet (trustworthiness, authenticity samt credibility), och detta syftar till att alla fakta som 
framkommer i studien ska vara korrekta och relevanta ur studiens synvinkel. Kvalitativ 
reliabilitet, berättar Creswell (2014), handlar om att studien genomförs på ett enhetligt och 
stabilt sätt, något som bland annat säkerställs då samma intervjumetod kommer användas 
under hela studien. Forskaren kan genom att följa ett flertal validitetsstrategier kan säkerställa 
noggrannheten i studien. Validiteten i denna studie kommer säkras i största möjliga mån 
genom använda följande av Creswells (2014) strategier: 
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● Genom triangulering i form av flera intervjuade personer får man olika uppsättningar 
data, det vill säga svar, på frågeställningarna som sedan kan användas för att 
etablera grund för teman.  

● Genom ”member checking” där de intervjuade efteråt ges möjlighet att ta del av 
analyser och slutsatser för att se om de blivit korrekt uppfattade. 

● Genom att förmedla resultaten genom rik och fyllig beskrivning ges läsaren en 
bredare, realistisk bild och en mer delad upplevelse av vad som framkommer under 
intervjun. 

● Partiskhet bör redovisas mycket noga då det ger en öppen och ärlig skildring som 
läsaren kan använda för att göra sig en egen uppfattning om studiens innehåll. 

● Att redovisa motstridiga fakta och varför man inte tagit hänsyn till eller håller mer är 
viktigt för att ge än mer trovärdighet.  

● Att spendera lång tid i forskningsfältet eller i undersökningssituationen är en bra 
strategi i mån av tid.  

● Slutligen räknas användandet av en extern granskare upp, något som i detta fall sker 
först i slutet av processen då arbetet granskas av tilldelad examinator från Linköpings 
universitet. 

 
Eftersom en kvalitativ studie som den här begränsas då det är ett mycket specifikt arbete 
som granskar en specifik situation (användande av ARmarkörer och platsbaserat berättande 
utifrån gällande praxis), en specifik tidpunkt (studien görs nu, med den teknologi och de 
kulturella normer som råder nu) och specifika personer (ett urval har skett i form av vilka 
personer som intervjuats, och deras synpunkter och åsikter har påverkat resultatet), måste 
man vara mycket försiktig att dra generaliserande slutsatser utifrån dessa specifika resultat 
menar Creswell (2014). Men grundat på den vetenskapliga ansats som denna studie syftar till 
kan man tack vare ovan redovisade validitetsstrategier anse det möjligt att svara på syfte och 
frågeställning utifrån insamlade fakta. Studien lämnar det sedan öppet åt läsaren att dra 
vidare generaliserande slutsatser eller, om denne vill veta vad andra grupper tillför frågan, 
göra vidare studier. 
 
Designfallet i föreliggande studie utgår från ett scenario med ett antal stationer och markörer 
som skulle kunna vara en del av ett större sammanhang, till exempel en berättande 
rundvandring på en specifik plats, en fiktionär platsbaserad berättelse, eller ett interaktivt 
ARspel för lärande, upplevelse eller utforskande. 
 

3.1.3 Divergera / Konvergera 
“Divergera / Konvergera” går i korthet ut på att man i designprocessen samlar all 
bakgrundsfakta till en utgångspunkt från vilken man först genererar en stor mängd möjligheter 
och alternativ som genererar ännu fler möjligheter innan man sedan smalnar av de möjliga 
vägarna, slår samman liknande alternativ och tar bort andra alternativ tills man till slut har en 
lösning kvar. (Dubberly, 2004) 
 

3.1.4 Intervjuer och användbarhetstester 
Datainsamlingen sker genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, ansiktemotansikte, 
där där ett antal personer får svara på ett förberett frågeformulär enligt ett intervjuprotokoll 
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som konstruerats med utgångsläge i grundligt utfört förarbete, allt enligt metodteorier av 
Creswell (2014). Frågorna i denna typ av intervju bör vara relativt få och vara öppna så att 
den intervjuades tankar och åsikter får möjlighet att på ett naturligt sätt komma fram och 
spegla dennes perspektiv på frågan.  
 
Intervjun genomförs av två personer där den ena står för kommunikationen med den 
intervjuade och den andre antecknar och observerar. Creswell (2014) rekommenderar även 
att intervjun spelas in och transkriberas för att säkerställa ett så korrekt resultat som möjligt. 
De intervjuade informeras om syfte med intervjun och hur deras integritet kommer hanteras. 
 
Vidare anser Creswell (2014) att det inte heller är säkert att man behöver stora intervjuer; det 
är möjligt att ha flera små längs processen, något som i föreliggande rapport anpassats 
utifrån den data som ackumulerats i forskningsarbetet. 
 
Med tanke på den begränsade tid denna typ av examensarbete på kandidatnivå innebär är det 
viktigt med en noggrann planering och tydliga mål med intervjuerna. På grund av den 
begränsade tiden är det även lämpligt att fokusera mer på stickprov i utvalda grupper snarare 
än en heltäckande granskning av dessa grupper. Framtida arbeten kan sedan utveckla 
studien med nya intervjuer eller generalisera utifrån det som framkommer i denna studie. 
 
För att svara på syftet har fokus lagts på dels potentiella uppdragsgivare och dels potentiella 
användare. En intervju med potentiella uppdragsgivare ger underlag och en riktning för 
designarbetet medan intervjuer med potentiella användare i olika grupper används för att 
utvärdera detta designarbete. 
 
En strävan är att kunna intervjua tillräckligt många personer per grupp för att uppnå mättnad, 
det vill säga när fler intervjuer inte ger några nya synsätt i frågorna. Detta kommer i realiteten 
bli för tidskrävande och ovan nämnda stickprovsintervjuer kommer istället att genomföras 
och målet var att intervjua sex personer totalt, utspritt över flera intervjutillfällen under arbetets 
gång. 
 
Viktiga data att samla in när det gäller potentiella uppdragsgivare är synpunkter, krav och 
önskemål på helheten från uppdragsgivares perspektiv. Detta hämtas in under första 
intervjuomgången. Användarens upplevelse av ARscenariot och ARmarkörerna används 
sedan för att utvärdera designforskningen. Detta hämtas in vid ytterligare tre 
intervjuomgångar, med två personer vardera, då vidare åsikter och synpunkter inhämtas som 
en värdering och skattning av det designarbete som löpande genomförs.  
 
Att sammanställa en frågemall får ta högst en dag i anspråk. Varje intervju bör inte ta längre 
än en timme, och renskrivning/sammanställning samt analys beräknas ta högst en dag. 
Sammanlagt läggs inte mer än fem dagar av arbetstiden på intervjuer och analys. 
 

3.1.5 Val av deltagare 
Intervjuerna är ämnade att baseras på ett medvetet (även kallat icke slumpmässigt) urval. 
Detta då det är viktigt att hitta relevanta respondenter till denna studie så deras svar är 
relevanta för studien, samt eftersom de i högsta grad påverkar studiens resultat. Man kan 
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även kalla det ett typiskt urval eftersom man subjektivt väljer personer som verkar typiska för 
gruppen. Urvalet till denna studie kommer till viss del vara relativt homogent då fokus ligger 
på ovanstående två grupper, något som är en medveten avgränsning för att få svar på de 
tekniska och estetiska sidorna av frågeställningen. 
 
För att samla mer bakgrundsfakta och få en realistisk bild av vad en potentiell beställare av 
en platsbaserad berättelse skulle kunna eftersträva, samt hur dennes tidigare erfarenheter på 
området upplevts, valdes kulturcentret Astrid Lindgrens Näs (som vårdar minnet av 
författaren Astrid Lindgren och hennes barndomshem) ut som representant då de tidigare 
visat intresse och deltagit i studier rörande AR. 
 
När det gäller intervjuer av användare valdes tre grupper ut. För det första: personer utbildade 
inom grafisk design; för det andra: personer med god erfarenhet av multimedia och i 
synnerhet datorspel; och slutligen för det tredje: personer helt utan tidigare kunskap eller 
erfarenhet inom området.  
 

3.1.6 Etik 
Intervjun med representanten för Astrid Lindgrens Näs spelades inte in utan antecknades 
enbart, och återges enbart i sammanfattning då de inte vill att material och information om 
kommande verksamhet ska spridas offentligt innan det är färdigutvecklat. 
 
Vid övriga intervjuer gjordes ljudinspelningar med deltagarnas tillstånd. De har även fått 
granska transkriptioner för att se att de blivit korrekt uppfattade. För att anonymisera våra 
testpersoner har de tilldelats fiktiva namn. 
 

3.2 Designmetoder 
Under arbetet användes ett flertal metoder för utforska designalternativ, samt för att 
säkerställa validitet och göra studien replikerbar.  

3.2.1 Brainstormning 

Brainstormning går ut på att generera många idéer på kort tid utifrån ett givet problem. Ju 
flera idéer med olika infallsvinklar desto bättre, vare sig de är realistiska eller inte. I detta 
stadium kritiseras inte idéerna och inga sållas bort innan allt utvärderas efteråt. Den här 
metoden kan användas för att generera idéer till den platsbaserade berättelsen och i viss 
mån för designen av markörer. (Van Valin, 2014.) 

3.2.2 Scenarier 

Scenarier beskriver situationer där målgruppen använder ens produkt. Det ger en bild av när, 
var och hur produkten kommer till nytta och kan visas i text eller konceptbilder. Genom att 
utveckla ett scenario att arbeta mot kan arbetet hållas mer fokuserat och gör det lättare följa 
det förhållandevis strikta tidsschemat. (Goodwin, 2009.) 
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3.2.3 Prototyper 

Prototyper kan användas under hela arbetsprocessen men i olika utformningar; tidigt 
används mer konceptuella prototyper medan mer utarbetade varianter krävs i ett senare 
skede. De är bra för att ge en faktisk känsla av hur produkten används och vilka eventuella 
brister som finns. Genom att upptäcka dessa minimeras risken för att arbete utförs som 
sedan visar sig inte går att använda. Prototyperna kan kategoriseras som lowfi eller hifi 
beroende på hur nära de ligger slutprodukten. (Goodwin, 2009.) 
 
Eftersom fysiska produkter tas fram, i form av markörerna, är det intressant för resultatet att 
under processen testa artefakten för att dels utvärdera igenkänningen av markörfaktorn och 
förståelse av kommunikativt innehåll, och dels se att de tekniska kraven uppfylls på ett korrekt 
sätt. Användbarhetstesterna görs mot slutet av arbetsprocessen med vad som kan sägas 
vara en hifiprototyp som kan generera ytterligare information om vilka brister produkten har i 
det aktuella läget. 
 

3.2.4 Idélogg 
En vald metod för att generera och samla in data till studien är forskning genom idélogg 
delvis baserad på Curtis (2002). Denna metod möjliggör att studera något som man 
samtidigt skapar och innefattar cykelorienterat arbete med en skiss/dagbok som löpande 
utvärderas. I skissboken framgår vilka val som görs, varför man gör dem och hur det 
önskvärda resultatet uppnås med utgångspunkt i processen för Design Rationale (MacLean 
et al., 1991). I skissboken används markeringar i form av Alt.#, +/, ? och ! för att tydligare 
utvärdera designprocessen (Arvola, 2014). 
 
Som grund till skissboken ligger en dokumentanalys där tidigare exempel på liknande 
lösningar inom området samlas in, jämförs och utvärderas. Detta för att ge en grund till vilka 
trender som finns i utformningen av ARmarkörerna. All diskussion och analys som leder 
fram till resultat bör redovisas detaljerat och följa ett satt ramverk för hur data ska tolkas. 
Läsaren ska förstå processen och, i så stor utsträckning det går, kunna återskapa den för att 
uppnå samma resultat. 
 
Metoden lämpar sig för studiens syfte då den ämnar att ta fram en ny design för en artefakt 
som ska tilltala användaren i användarmiljön. Den kommer ge svar på forskningsfrågorna 
som rör det estetiskt tilltalande i ARmarkörer. Metoden kan med fördel kombineras med 
intervjuer (eller intervjuer plus observation). 
 

3.3 Utvärderingsmetoder 
När det kommer till forskning genom design är det viktigt att allt arbete dokumenteras i detalj; 
inte bara det som är beslutsgrundande utan även vad som väljs bort eller vad som 
accepteras, och varför, är avgörande för trovärdigheten i arbetet (Zimmerman, 2007). Vidare 
utvärderingsmetoder består av nedan beskrivna användbarhetstester och observationer, 
samt de intervjuprotokoll som använts för studiens intervjuer.  
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3.3.1 Användbarhetstest & observationer 
Ett användbarhetstest låter en testperson prova en sekvens av realistiska uppgifter i en 
prototyp eller produkt och dennes grad av framgång med uppgifterna, samt dennes 
upplevelser ligger till grund för en utvärdering av det som testats. Viktiga aspekter av 
användbarhetstester är att definiera vad man behöver ta reda på i testen, att hitta fokus för 
vad som är intressant att testa, samt hur man utformar de uppgifter som ska genomföras. 
Slutligen är det viktigt att beakta att användbarhetstest inte är någon vetenskap och endast 
ger en god fingervisning snarare än exakta fakta. (Goodwin, 2009.) 
 
En intitial testning av den inom studien utarbetade platsbaserade berättelsen genomfördes 
efter ovanstående metod. Den testade versionen av berättelsen var ca tiofemton minuter 
lång och testpersonerna provade scenariot under behagliga förhållanden en ljum 
försommareftermiddag i det lilla parkområdet Lektorshagen i utkanten av Linköping. De fick 
inledande instruktioner i avslappnad miljö på en parkbänk i parken där de fick låna en iPhone 
och hörlurar (förutom testpersonen Urban som föredrog att använda sina egna medhavda 
lurar som inte blockerade omgivningen lika mycket) och leddes sedan till början på rundan. 
Telefonen hade Minnesmark installerat och testrundan var nedladdad i förväg.  
 
De instruktioner de fick före rundan var information om hur de skulle hantera telefonen och 
hur programmet Minnesmark fungerade, till exempel att navigationen visades när de höll 
telefonens baksida horisontellt mot marken och att de skulle hålla upp den för att kunna 
skanna markörer. De fick ingen information om hur markörerna skulle se ut eller vad 
berättelsen skulle handla om.  
 
Därefter fick testpersonerna gå rundan ensamma i sin egen takt medan de observerades på 
håll. Tekniska problem med Minnesmark gjorde att alla tre testpersonerna behövde få teknisk 
hjälp vid något tillfälle under rundan, men i övrigt gick de helt ensamma. Direkt efter avslutad 
runda genomfördes intervjuerna på samma parkbänk som de hade fått den initiala 
informationen. 
 
Medan testpersonerna vandrade runt i berättelsen observerades de på håll av två 
observatörer som antecknade deras uppförande och reaktioner, samt tog foton i vissa 
nyckelpunkter i berättelsen. Enligt Goodwin (2009) bör man titta efter det som avviker från det 
förväntade och även vara observant på detaljer. Anteckningarna i detta fall ledde till ytterligare 
frågor utöver de redan förberedda i de efterföljande intervjuerna.  
 

3.3.2 Intervjuprotokoll 
Vid intervjun med en potentiell uppdragsgivare ansågs det viktigt att ur ett verklighetsbaserat 
fall utröna vilka behov och krav på markörer och en platsbaserad som man bör ta hänsyn till 
vid utvecklingen av dessa. Frågor hade förberetts men intervjun fördes mer i form av ett 
samtal än som raka frågor och svar. Några av de viktigaste fokuspunkterna var: 
 

● Vad skulle ni vilja få ut av en platsbaserad berättelse? 
● I vilken typ av situation och miljö skulle berättelsen användas? 
● Vilka krav skulle ni ställa på markörer som ska användas i er verksamhet? 
● Vilka tekniska aspekter skulle påverka utformningen? 
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När det gäller intervjuerna efter användbarhetstesterna var några av de punkter som ansågs 
vara viktiga testpersonernas känslor av inlevelse, deras interaktion med markörerna och 
upplevelser av det testade scenariot. Målet med teserna var att ta reda på i vilken grad 
testpersonerna upplevde att de olika delarna av berättelsen integrerats, hur tekniken och 
berättelsen samspelade samt vilken grad av inlevelse som kunde uppnås under berättelsens 
gång. 
 
Till grund för intervjuerna användes ett interjvuprotokoll med frågor som ställdes till 
testpersonerna direkt efter användbarhetstestet. Utöver de förberedda frågorna ställdes även 
följdfrågor och andra frågor baserade på anteckningar från observationerna. Fokus under 
intervjuerna låg i huvudsak på att utröna följande punkter: 
 

● Kan du återberätta vad du upplevde under rundvandringen? 
● Med vilka känslor skulle du beskriva din upplevelse? 
● Hur upplevde du din inlevelse i berättelsen? 
● Var det något som störde din inlevelse? 
● Kände du dig närvarande i berättelsen? 
● Kände du dig delaktig i berättelsen? 
● Kände du att du kunde påverka berättelsen? 
● Hur upplevde du att de olika delarna av berättelsen – ljud, bild, video – passade ihop 

med varandra? 
● Vilken grad av samspel mellan berättelsen och platsen den utspelade sig på upplevde 

du? 
● Hur fördelade du din uppmärksamhet mellan skärmen och verkligheten? 
● Finns det några fördelar med en sån här berättelse jämfört med t ex text eller film? 
● Var det svårt att förstå vad du skulle göra härnäst? 
● Hur identifierade du att markörerna? 
● I vilken grad försökte du tolka markörernas innehåll? 
● I vilken grad förstod du betydelsen av markörernas innehåll? 
● Hur upplevde du markörerna i förhållande till berättelsen? 
● Hur påverkade det tekniska handhavandet upplevelsen av berättelsen? 
● Hur upplevde du det att använda hörlurar under vandringen? 
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4. Resultat 
Utifrån beskrivna teorier, forsknings och designmetoder, samt med grund i 
bakgrundslitteratur och insamlad data, har prototypen till en platsbaserad berättelse med 
tillhörande ARmarkörer skapats, testats och analyserats. Nedan följer resultatet av detta 
designarbete. 
 

4.1 Intervjuresultat – Astrid Lindgrens Näs 
En informell intervju med en ansvarig på Astrid Lindgrens Näs (ALN), genomfördes på plats i 
Vimmerby. Där informerade denne om ALN:s verksamhet, den fysiska miljön i omgivningen 
och deras behov när det gällde att förmedla berättelsen om Astrid Lindgren och hennes 
barndomshem till många olika typer av besökare (barn, vuxna, pensionärer, med flera). De 
arbetade själva med denna fråga och hade många punkter och krav de skulle ställa på en 
AR och platsbaserad berättelse varför det är av intresse för denna studie. 
 
Berättandet är enligt ALN det som kommer i första hand, känslan som finns i sammanhanget 
ska gå igen i hela upplevelsen. Astrids värderingar om till exempel den viktiga leken, om den 
besjälade naturen och hennes egna åsikter måste alltid finnas som själva kärnan i det man 
upplever på ALN. De vill gärna skapa en ny upplevelse som berör på något sätt, men det var 
samtidigt mycket viktigt att det måste vara motiverat att använda tekniken. Inklusionen av 
ARteknik och/eller platsbaserat berättande ska göra upplevelsen bättre än utan. Tekniken får 
inte vara i vägen och den får inte vara exkluderande, det måste vara tillgängligt för alla. Ett 
problem de själva brottades med var hur man ska förmedla ljud utan hörlurar i utomhusmiljö, 
då lurarna ansågs vara isolerande och separera besökarna från varandra och det som hände 
runtomkring dem. 
 
Det berättades vidare att de hade ett flertal berättarpunkter, fysiska platser i omgivningen, där 
de ville förmedla olika berättelser. De hade också ett behov av “integrerade” markörer eller 
berättarpunkter som inte stör eller på något sätt påverkar den fysiska miljön. En rundvandring 
av det här slaget skulle också behöva stå för sig själv, som en enhet, och som en upplevelse 
i sin egen rätt som inte bara är “ett plus i kanten”. Den skulle också behöva ge möjlighet till 
flera lager, det vill säga ett större djup till den som har lust att ta del av det, utan att det för den 
skull blir ett krav att man behöver ta del av precis allt. 
 
Tidigare erfarenhet av AR hos den intervjuade var begränsad till ett tidigare samarbete med 
Linköpings universitet då Minnesmark utvecklades. Upplevelsen handlade om tekniska 
begränsningar och att det då var alltför mycket av en i funktion begränsad prototyp. Själva 
den platsbaserade berättelsen fungerade dock jättebra för målgruppen så med en mer 
utvecklad teknik skulle konceptet med AR och platsbaserat berättande kunna vara av 
intresse för ALN. 
 

4.2 Designresultat 
Den platsbaserade berättelsen som skapades under designforskningen har getts 
arbetsnamnet: “Naturens gång”, och består av markörer, bilder, ljud och video som 
integreras till en helhet för användaren genom applikationen Minnesmark. 
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4.2.1 Platsbaserad berättelse 
För att skapa ett scenario till undersökningen av platsbaserat berättande användes 
brainstormning för att generera ett antal möjliga förslag (se figur 4). Därefter valdes förslaget 
med den moderna myten som huvudspår och därigenom lades grunden till berättelsen. 
 

 
Figur 4. Sammanställning från brainstormning. 

 
Med denna utgångspunkt har sedan designprocessen utvecklats och avsmalnats till 
föreliggande resultat. Berättelsen som tagits fram är tänkt att vara enkel i grunden men 
samtidigt visa sig ha ett djup där användaren själv har möjlighet att välja hur mycket denne vill 
engagera sig (se figur 5). Den är tydligt knuten till platsen där den utspelas och skriven utifrån 
att användaren ska känna sig som en del av något ovanligt. Tekniken ska tillföra en 
upplevelse som inte varit möjlig annars genom att kombinera sökandet på plats med ljud, 
bild, animation och video till en helhet. 
 
Grunden i berättelsen är inspirerad av myter eller folksagor vilka ofta har övernaturliga inslag 
men som sägs ha hänt i verkligheten. Dessa berättas ofta vidare från mun till mun vilket tyder 
på att de fastnar i minnet och har någon form av sensmoral. Att blanda detta med ARteknik 
ska hjälpa till att motivera varför just denna berättelse passar i en platsbaserad upplevelse 
samt få användaren att lättare engagera sig jämfört med om ett mer klassiskt medium 
används. Att “ha varit med” om händelserna i berättelsen ska stärka användarens upplevelse. 
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Figur 5. Konceptutveckling: Berättelsens första tidslinje. 

 

4.1.2 Konceptutveckling och konceptbilder 
Nedan syns en tidig bild av berättelsens introducerande scen där användaren möter den 
första karaktären och presenteras inför uppdraget (se figur 6). Den föreställer personen som 
letar efter sin bortsprungna katt genom att sätta upp lappar och be om hjälp att leta i området. 
 
Mannen på bänken är den andra karaktären som användaren möter ganska tidigt i 
berättelsen (se figur 7). Han är mystisk och verkar ha vetskap om saker som sker i parken 
men delger inte mycket av informationen. Utifrån denna bild togs huvudsakligen stilen fram 
för hela det visuella konceptet. 
 
Denna stil, nerskalad till vitt och svart, hanteras väl av tekniken som ska läsa av markörerna 
samtidigt som den på en konceptuell nivå är enhetlig för användaren i berättelsen. Samma 
stil går att använda i design av markörer såväl som i animationseffekter tillsammans med 
fotomaterial. Genom att använda en tydligt “tecknad” stil istället för att på begränsad tid 
försöka göra halvt realistiska 3Danimationer ska användaren lättare fokusera på innehållet 
och inte störas av dåliga effekter enligt ovanstående teorier om abstraktionsnivåer. 
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Figur 6. Konceptbild Introduktion. 
 

 
Figur 7. Konceptbild Mannen på bänken. 
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4.2.3 Scenario 
Beskrivning av den platsbaserade berättelsen Naturens gång. 
 
Till användaren lånas en iPhone (med berättelsens media förladdad) ut samt ett par hörlurar 
för att denne ska kunna ta del av den platsbaserade berättelsen. Via programmet 
Minnesmark förmedlas berättelsen i form av ljud, bild, video, animation och ett panorama när 
användaren antingen befinner sig på en specifik geografisk plats eller skannar en ARmarkör i 
den fysiska miljön. För att ta sig mellan de geografiska stationerna finns en vägvisare som 
pekar mot nästa mål samt indikerar avståndet i meter. Berättelsen är linjär men är inte 
beroende av att användaren hittar alla markörer, dock är detta fördelaktigt sett till handlingen. 
Det finns totalt tio stycken markörer i rundan. 
 
Scenariot beskrivs utifrån hur det är tänkt att fortlöpa i detalj men utan en definierad 
användare. (Se bilaga 3 för fler bilder ur berättelsen.) 
 

 
Figur 8. Berättelsens stationer utplacerade i Minnesmark. 

 
Den första av totalt sex geografiska stationer introducerar användaren till vad som väntar, 
både sett till handlingen och några tekniska instruktioner. Detta i form av en berättarröst som 
säger: 
 

”I den här parken döljer sig ett mysterium som står dig fritt att utforska. Följ 
vägvisaren i din smartphone genom att hålla den horisontellt. Rikta den mot ledtrådar 
och spår för att se dolda saker. (…) Kan du följa spåret, lägga samman pusselbitarna 
och lösa mysteriet?” 
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Som nästa steg stöter användaren på den första markören. En lapp sitter fäst på ett träd i 
den riktning som vägvisaren pekar. Det är en efterlysning av en bortsprungen katt som, när 
den skannas, startar ett videoklipp. Användaren stöter i det på berättelsens första karaktär, en 
familjefar som går runt i parken och söker efter sin katt. Han ber användaren om hjälp ifall 
man ändå har tänkt gå igenom området och utlovar hittelön innan han viker av och försvinner 
ur bild. Kvar i bild syns under några sekunder den väg som användaren är tänkt att gå. Detta 
är uppdraget som berättelsen kommer att kretsa kring. 
 
Användaren följer vägen och efter en bit hörs ett prasslande ljud från snåren till höger. När 
användaren ser sig om finns den andra markören placerad i dikeskanten vilken föreställer en 
fågel vid ett rede med kläckta ägg. Samma scen blir levande i en animation som startas av 
markören där man ser fågeln hoppa runt redet som om den letade efter fågelungarna innan 
den förkrossad flyger därifrån. Nu pekar vägvisaren in på en liten skogsstig där användaren 
snart kan skymta den tredje markören. På den syns tasspår från en katt och några fjädrar. 
Även ett jamande hörs när markören skannas vilket tyder på att användaren är på rätt spår. 
 
När den smala skogsstigen börjar leda användaren ut till en korsning på en större gångväg 
dyker en bild upp i telefonen föreställande en parkbänk tillsammans med ett frågetecken. I 
närheten finns en parkbänk som användaren kan skymta från sin aktuella position och där 
finns nästa markör. 
 
Markör nummer fyra visar silhuetten av någon som sitter på bänken och markören startar en 
video inspelad på samma plats. Berättelsens andra karaktär, en mystisk man, tilltalar 
användaren och pratar om att något konstigt oroar fåglarna i området. Han känner till 
användarens sökande efter katten, säger att något pågår i skogen och verkar veta mycket 
mer än vad som framkommer. Samtalet avslutas med ett nästan hotfullt: 
 

”...och har du tur kommer du få se något speciellt, men tänk dig för innan du väljer 
sida.” 

 
Stämningen har blivit mer skrämmande och användaren börjar förstå att något mer än bara 
den bortsprungna katten är i görningen. Vägvisaren tar användaren till några stenhällar där 
träden öppnar upp för himlen. Den femte markören liknar området och startar en animation 
där en flock fåglar syns i skyn över hällarna. Väl uppe på höjden visas ett panorama där 
användaren kan titta i telefonen 360 grader omkring sig. I en av de möjliga riktningar som 
utgår från platsen kan katten skymtas vilket ger en ledtråd om vilket håll som leder vidare. 
 

Figur 9. Panorama. 
 
 

Inom kort hittar användaren den sjätte och sjunde markören som båda startar ljudklipp. 
Ljuden tillsammans med markörernas motiv ger först en bild av hur katten fångat en fågel 
unge som den tuggar på och sedan indikerar den andra markören hur fåglarna går till attack 
mot katten. Ytterligare ett jamande spelas upp och vägvisaren slår helt om. Efter en bits 
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vandring på den långa raka vägen börjar obehaglig stämningsmusik spelas i hörlurarna och 
den åttonde markören syns lite högre upp på ett träd. Motivet är en flygande katt med stora, 
spretiga vingar. Även här startas en animation där en bevingad katt uppenbarar sig för 
användaren en kort stund innan den flyger iväg upp bakom träden. En stor flock fåglar flyger 
efter den. 
 
Användaren fortsätter på vägen, åt samma håll som katten flög, och ser den nionde 
markören. Den visar samma väg som man går på men långt fram kan silhuetten av en 
person anas. Olycksbådande ljud av fåglar hörs från markören. En parkbänk står snart 
bredvid användaren där den sista markören finns. Situationen påminner om det första mötet 
med den mystiska mannen och denna markör föreställer ett ansikte delvis täckt av en fågel. 
Den mystiska mannen sitter på bänken och börjar prata med användaren igen. Han bekräftar 
det underliga man just sett men ifrågasätter hotfullt hur det borde tolkas: 
 

”Vad har du sett egentligen? Såg du en katt flyga bort mellan träden? Bort med 
koltrastarna? Tillsammans med koltrastarna? Jagad av koltrastarna? Jagandes 
koltrastarna? Vad är sanningen? Finns det en sanning? (…) Naturen har sin gång, 
rättvisa kanske skipas på ett sätt som inte är vanligt...” 

 
Mannen lämnar användaren igen och det börjar märkas att berättelsen lider mot sitt slut. Efter 
att ha gått en bit till på vägen möter användaren återigen familjefadern som fortfarande söker 
efter sin katt. Han kommer ropandes kattens namn, men när han närmar sig börjar han prata 
med användaren igen: 
 

”Hej igen! Du har inte sett något va? Nej, de är ju så, katterna. De är borta ett par 
dagar sedan kommer de hemsläpandes på något de lyckats fånga. (…) Men jag får 
tacka för hjälpen så får du ha en bra dag nu. Hej då.” 

 
En bekräftelse på att rundan är avslutad dyker upp i telefonen. 
 

4.2.4 Markörer 
Att blanda en tecknad stil med realistiskt foto och videomaterial ska möjliggöra en 
visualisering av de delar av berättelsen som är övernaturliga eller på annat sätt svåra att 
iscensätta. Det sätter också en stämning och hjälper användaren att fokusera på det viktiga i 
historian. Syftet med detta är att stärka berättelsen. 
 
Sex stycken alternativ för markörers visuella stil, med varierande abstraktionsnivå utifrån 
McClouds modell, togs fram och utvärderades i skissboken (se bilaga 1). Silhuetter i svart 
och vitt (se figur 10) blev den stil som skulle passa bra att kombinera med övrigt material i 
berättelsen och som visade sig inte ha några svårigheter att skannas med ARenheten. 
Denna grad av abstraktion som markörerna har ska tydligt signalera att det inte är foto 
realistiskt material och på så sätt inte skapa någon förvirring hos användaren. Efter att den 
visuella stilen valts utarbetades förslag till hur respektive markör skulle se ut (se bilaga 2). 
Om användaren inte ifrågasätter markörernas stil blir illusionen i upplevelsen starkare. 
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Figur 10. Skissbok med alternativ till visuell stil. 

 
Markörerna (se figur 11) är designade för att passa in i och smälta samman med berättelsen, 
både visuellt och sett till innehållet. De tekniska kraven (se 1.1.6 Minnesmark) gör att det 
finns vissa riktlinjer som måste följas gällande inramning, tydlighet i motivet och därav visuell 
stil. Konceptet med svarta och vita silhuetter fungerar därför bra sett ur teknisk vinkel. 
 
Markörerna tillför oftast något som inte framgår i materialet som startas av dessa. De kan 
exempelvis komplettera en ljudeffekt eller ge användaren en ledtråd om vad som kan vara av 
intresse att titta efter i miljön eller i materialet som triggas. 
 
De slutliga motiven är framtagna efter vilken fysisk plats varje markör har. För att behålla 
känslan av att den platsbaserade berättelsen är på just den plats användaren befinner sig är 
markörerna anpassade efter miljön. Det kan handla om att spår leder åt samma riktning som 
användaren är tänkt att gå (markör 3), att ett objekt i verkligheten syns i markören men med 
något tillfört (markör 4) eller att en plats påminner om det användaren står inför (markör 5 
samt panoramabilden). 
 
Den första markören presenteras som en naturlig del av miljön då den integrerats med en 
efterlysning av en katt som sitter upphäftad på ett träd. Det som vanligvis är ett foto på den 
försvunna katten är istället markören och därav syns en katt i motivet. Denna katt är också 
huvuddelen i berättelsen varför användaren får se denna så tidigt som möjligt. 
 
Den andra markören visar kläckta ägg i förgrunden med en fågel i bakgrunden. Känslan i 
denna ska vara lite mörk även om markörens budskap blir tydligt först i animationen som 
triggas av den. Placeringen av denna i den fysiska miljön ska vara låg för att påminna om ett 
fågelbo som byggts på marknivå. Syftet med markören är att introducera den andra 
huvuddelen i berättelsen efter katten; fåglarna och deras ägg. 
 
Som en koppling mellan första och andra markören kommer den tredje. Den innehåller index 
av både katten och fåglarna och antyder tillsammans med ljud ett samband. Om tekniken 
tillåtit hade denna markör placerats liggande på marken för att påminna om att katten dragit 
förbi här och lämnat spår men i den vinkeln visar användarens telefon vägvisaren. Detta gör 
att spårens riktning, snett framåt vänster, istället är det som knyter an till miljön. 
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För att introducera ett möte med en avgörande karaktär i historian kommer sedan den fjärde 
markören. Den fokuserar på det viktiga som händer i berättelsen vid denna punkt via två 
illustrerade element. Användaren har letat efter en bänk och i markörens motiv känns denna 
igen men även tillsammans med en silhuett av någon som sitter på bänken. Markören är 
placerad där karaktären är avsedd att sitta i den video som markören triggar för att hela 
upplevelsen ska kännas sammankopplad. Att karaktären framställs lite mystiskt är en viktig 
del av dennes roll i berättelsen. 
 
Markör nummer fem påminner om den plats användaren står inför och ska vara placerad så 
att uppsynen efter att ha sett markören går att koppla till verkligheten. I motivet syns förutom 
miljön även en flock fåglar som utgår centralt i kompositionen. Fåglarnas formation pekar på 
nästa plats i berättelsen som är mitt uppe på stenhällarna. 
 
Användaren tar del av fler spår efter katten i den sjätte markören. Den föreställer katten med 
en fågelunge i munnen och några rester av äggskal på marken. Katten har vassa konturer 
med öron som kan liknas vid horn för att förstärka känslan av obehag. Så även de vita 
ögonen som syns i silhuetterna. Denna markör ska klargöra ytterligare vilken sorts konflikt 
som knyter samman huvuddelarna i berättelsen. 
 
Den sjunde markören liknar den förra men här har läget ändrats till att den jagande blir den 
jagade. Katten syns med svansen mellan benen, attackerad av två fåglar. På samma sätt 
som detta är en vändpunkt i storyn kommer användaren efter denna markör göra en 
geografisk helomvändning i sin vandring. Dramatiken ökar vid denna punkt. 
 
I den åttonde markören syns vad som är klimax i berättelsen; något som verkar vara en katt 
med stora vingar flyger över trädtopparna mot himlen. Det är det sista användaren ser av 
katten varför den ska framstå som utom räckhåll i markören. 
 
Den nionde markören är ytterligare en ledtråd om vad som väntar längre fram på vägen. En 
silhuett av en person med fåglar omkring sig ses stå och kanske vänta på användaren. 
Tankarna kan föras till den mystiska mannen från bänken tidigare i rundan. Denna markör 
kopplar dessutom fåglarna till karaktären. 
 
Den tionde och sista markören indikerar att man kommit nära personen som syntes i den 
förra markören. Det är en närbild av ett ansikte med lömska ögon, integrerad med en 
fågelsilhuett. Designen är tänkt att visa på hur denna person för fåglarnas talan samt 
förstärka mystiken kring karaktären. Markören ska placeras på en parkbänk vid sidan av 
vägen för att knyta an till markör fyra som också är utgångspunkten för videoklippet som 
genereras av markören.  
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Figur 11. De tio markörerna. 

4.2.5 Minnesmark-rundan 
Eftersom det med Minnesmark följde tekniska restriktioner påverkades utformningen av det 
ARinnehåll som skapades för berättelsen av valet av ARapplikation. Bland annat gjordes 
alla bilder, animationer och videos i porträttläge, trots att landskapsläge ibland hade varit 
önskvärt, eftersom Minnesmark bara kan visa material i den orienteringen.  
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Ett flertal tester med prototyper av markörer och delar av scenariot gjordes för att utforska 
vad som var möjligt att göra med Minnesmark och för att undersöka hur det upplevdes att 
leta platser och markörer i en verklig användarsituation. Prototyper av markörer gjordes även 
för att undersöka hur design av dessa fungerade tekniskt och visuellt.  
 
Allt färdigt material laddades slutligen upp till en server för att kunna laddas ner i 
Minnesmarkappen och användas på fältet.  
 

4.3 Utvärderingsresultat 
De utvärderingar av designforskningen som genomfördes under studien (se 3.3 
Utvärderingsmetoder) gav följande data. 

4.3.1 Intervjuer och användbarhetstest 
Initala tester av designarbetet – markörerna och den platsbaserade berättelsen – skedde 
med hjälp av nedanstående tre testpersoner. (För urvalskriterier se 3.1.5 Val av deltagare.) 
 

● Lisa – Grafisk designer 
● Urban – Speltestare och spelrecensent 
● Tova – Massage och friskvårdsterapeut 

 
Som en kort sammanfattning på handlingen och vad de upplevde under rundvandringen 
berättade testpersonerna följande: 
 

Lisa: “Det kändes som att jag var med i en berättelse och skulle hjälpa personerna 
däri att hitta en försvunnen katt. Den visade sig sedan vara en ovanlig katt som flög. 
Genom att skanna olika ledtrådar skulle jag komma fram till lösningen men jag kom 
inte fram till något.” 
 
Urban: “Det började med katten som sedan visar sig jävlas med fåglarna och äter upp 
deras ägg. Så tar fåglarna saken i egna händer mot slutet. Man stötte på den oroliga 
kattägaren som inte vill besvära äventyraren allt för mycket och den mystiska 
parkbänksmannen som vet mer än vad han säger.” 
 
Tova: “Jag letade efter en katt som heter Siri och stötte på olika ledtrådar om vad som 
har hänt henne och var hon tagit vägen.” 

 
Testpersonerna förstod snabbt och lätt den initiala uppgiften, att söka efter katten, och det 
upplevdes som en tydlig start och gav en motivation genom hela vandringen.  
 
Rundvandringen upplevdes mer som en berättelse de följde med i snarare än ett spel. Att 
handlingen var styrd och inte gick att påverka upplevdes inte negativt, det upplevdes däremot 
spännande att följa handlingen och att vara med i den. 
 

Lisa: “Bortsett från det tekniska strulet tror jag att man kommer in i berättelsen 
eftersom det är personer som talar till en och man känner igen miljön. Man känner att 
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man är i det området. Hade jag bara tittat på filmerna hade jag nog inte känt samma 
sak. Nu gjorde hela situationen att jag försökte tänka mig in i berättelsen.” 
 
Urban: “Jag gillade det. Det blev en modern version av svenska folksägner i en digital 
sagobok. Det känns som att man är en del i den själv.” 
 
Tova: “Ja, det kändes som att jag var delaktig i och med att man mötte människor 
som tilltalar en. Och att jag hade ett mål, att hitta Siri.” 
 

Figurerna i berättelsen, kattsökaren och mannen på bänken, upplevdes som intressanta. 
Kattsökaren väckte sympati och mannen på bänken uppfattades som avsett: mystisk och 
som någon som visste mer än han sade. 
 

Lisa: “[Mannen på bänken] var läskig. Det är en sådan karaktär man aldrig vet vad 
man ska tycka om, är det en ond eller god människa? Jag tycker det är bra och 
skapar spänning. Han var bra för storyn.” 

 
Trots tekniska problem kände alltså testpersonerna att de var delaktiga i berättelsen, de 
tyckte att det var en spännande upplevelse. 
 

Tova: “Det var lite obehagligt med all musik som spelades ibland. Det kom så plötsligt 
och lät mystiskt. Kommer jag hitta katten eller vad är det som hänt? Obehaglig 
stämning, helt enkelt.” 

 
Lisa tyckte att illusionen brast när det kom andra människor och passerade genom området 
medan Tova stördes av barn i närheten som förde oljud. 
 

Lisa: “Om det kom annat folk som påminde en om att det här inte är på riktigt, det är 
en skärm jag tittar på.” 
 
Tova: “På ett ställe där barnen lät väldigt mycket. Annars tänkte jag inte på att det var 
annat folk runt om.” 

 
Att filmer, bilder och panorama relaterade till den faktiska platsen var enligt testpersonerna en 
essentiell del av upplevelsen. 
 

Lisa: “Ja, det gör att man kommer in i det mer. Speciellt panoramat var coolt när man 
såg katten och kunde gå efter den. Det måste ju vara ditåt man ska! Men där visade 
ju kompassen fel. Annars hade jag förstått att det var katten jag sökte efter där.” 
 
Tova: “Det var roligt! Eller det var det som gjorde det bra, tror jag. Just den sista 
markören med mannen på bänken kändes det tydligt att ‘här står jag med telefonen 
och där satt han’. På så sätt kändes det lite verkligt och att det hände här och nu.” 
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Figur 12. Användbarhetstest, första markören. 

 
 
De tre testpersonerna följde kompassen noga och tittade mycket på den medan de 
vandrade. Tova såg sig mest omkring i verkligheten av alla testpersonerna, men missade 
liksom de andra en av markörerna som satt väl synlig men inte nära någon av platserna 
kompassen pekade.  
 

Lisa: “Jag följde kompassen fram till det stod ungefär 20 meter till nästa ledtråd, då 
började jag kolla runt för att se om jag upptäckte något. För det mesta följde jag bara 
kompassen.” 
 
Urban: “När man tittar neråt, på kompassen, så missar man lätt markörer som sitter 
lågt placerade i omgivningen.” 
 
Tova: “Jag delade nog uppmärksamheten ganska lika, tror jag. Jag tittade på pilen för 
att se att jag gick åt rätt håll men kikade omkring samtidigt.” 

 
På frågan om vad som drev vandringen framåt, jakten på katten eller sökandet efter nästa 
markör svarade Urban markörerna medan Lisa framhöll att det var roligt att söka efter katten.  
 

Urban: “TVspelaren i mig skulle säga [att jag sökte] markörerna eftersom jag är van 
vid sådant upplägg.” 

 
Samtliga deltagare tyckte att upplevelsen av att vara på platsen och ta del av berättelsen i 
denna form gjorde ett starkare intryck än om de bara hade sett en film med samma innehåll. 
 

Urban: “Det här var mer intressant tycker jag.” 
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Tova: “Nu känns det som att man är delaktig i det. Att man är utomhus och får röra på 
sig hjälper också till.” 

 
Trots avsaknad om information om hur markörerna såg ut identifierades de av 
testpersonerna när rundan väl börjat. Lisa och Urban förstod vid första markören och Tova, 
som innan rundan började blev intresserad av att titta närmare på lappar som inte hörde till 
scenariot, efter några skanningar att de alltid var utformade i en viss stil. 
 

Tova: “Efter andra lappen, om man inte räknar efterlysningen på katten, sedan slutade 
jag leta efter andra lappar eller liknande.” 

 
Att markörerna var utformade för att bidra till berättelsen förstod alla testpersonerna, men vad 
de faktiskt betydde och var tänkta att kommunicera var inte alltid helt klart för dem. 
 

Urban: “Motiven gav en vink åt vad som skulle hända när man skannade dem så de 
kändes absolut som en del av upplevelsen.” 
 
Tova: “Jag var snabb med att skanna markörerna och tittade nog mer på bilderna 
efteråt. När det bara var ljud så tittade jag på bilderna. De hängde ihop bra med storyn 
och kändes mystiska även de.” 

 
Lisa var mer försiktig i sin tolkning av vissa av markörbilderna.  
 

Lisa: “Jag förstår nog inte riktigt vad som kopplar ihop just de grejorna i storyn.” 
 
Ingen tyckte att inklusionen av markörer störde upplevelsen eller kändes som en teknisk 
nödvändighet, snarare tvärtom, de upplevdes som en integrerad del av helheten. Ingen tyckte 
att det skulle vara bättre helt utan markörer. 
 

Lisa: “Nej, jag tror att när man letar efter saker så blir det mer spännande. Det känns 
mer som att man går mot ett mål än att vandra runt och inte veta när nåt händer. (...) 
När det fungerade som det skulle så var det roligt [att skanna].” 

 
Den visuella stilen i markörerna uppskattades, i synnerhet med tanke på att de utformats 
med bakomliggande tekniska krav. Om man däremot helt fritt kunde designa markörerna 
efterlystes mer variation. 
 

Urban: “Att alla ser likadana ut bryter lite känslan av en saga. (...) [Jag skulle vilja] att 
markörerna blandas in i miljön lite mer och att de inte bara är svarta papperslappar.” 

 
Samtliga användare stötte på problem med stabilitet och funktion i Minnesmark. Till exempel 
kraschade appen och krävde att man började om från början på banan för att de platser man 
redan hittat skulle räknas som hittade igen. Vissa markörer gick ibland inte att skanna trots att 
de funkat tidigare och GPSpositioneringen varierade ibland kraftigt.  
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När tekniken fungerade som den skulle tyckte samtliga användare att det var lätt att använda. 
Tova tyckte att tekniken tog lite fokus från upplevelsen i början då hon var lite snabb att vinkla 
telefonen, men det kändes sedan helt naturligt att skifta mellan kompass och skanningsläge. 
 

Tova: “Jag som är sjukt oteknisk tyckte att det var jättehäftigt över huvud taget. Det 
var lätt att hålla upp telefonen för att skanna och hålla ner den för kompassen. Ibland 
vinklade jag den lite för att slippa solen och då kunde den byta utan att jag ville men 
det störde inte så mycket.” 

  
De hade heller inga problem med att man behövde ha hörlurar på sig under vandringen och 
flera påpekade att de vana att gå och lyssna på musik så det kände absolut inte besvärande. 
Det gjorde det däremot lättare att koncentrera sig. 
 
Förutom hjälp vid tekniska fel behövde ingen av testpersonerna be om hjälp, de förstod 
nästan alltid vad de skulle göra härnäst eller vart de skulle förflytta sig. Det var bara Lisa som 
förväntade sig en plats i närheten av alla markörer. 
 

Lisa: “Ja, men det beror nog på kompassen. Och så är det bra om ni berättar att det 
inte bara är markörer man letar efter.” 
 
Urban: “Nej, man får ju fundera lite ibland och studera omgivningen men jag hade 
alltid en aning. Jag följde kompassen.” 
 
Tova: “När tekniken inte fungerade så blev det lite oklart ibland men annars kändes 
det tydligt var jag skulle gå.” 

 
Det är alltså mycket viktigt att tekniken fungerar som den ska om inte produktägaren kan 
finnas tillhands och hjälpa till. 
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Figur 13. Skanning av markör. 

 

4.3.2 Observation 
Ett gemensamt drag var att testpersonerna stannade upp så fort ett platstriggat ljud eller en 
bild startade. Därefter såg de sig ofta omkring och även om de såg nästa markör stod de 
stilla och väntade trots att tanken var att ljudet skulle spelas medan de gick mot nästa plats. 
Först när det triggade materialet var slut började de vandra med vanlig hastighet igen. Lisa 
uppfattade först inte att platserna och markörerna var separata och var vid ett tillfälle tveksam 
till att skanna en markör hon sett eftersom ingen plats hade triggats ännu.  
 
Alla tre följde navigationskompassen mycket noggrant, och Lisa och Urban ägnade skärmen 
med kompassen mer uppmärksamhet än omgivningen. Trots att Tova tittade sig omkring 
mer missade alla tre testpersoner en av markörerna som satt fullt synlig men lite på sidan 
om vägen mellan två platser. Annars hittades alla markörer som satt längs fågelvägen mellan 
platserna. Användarna var benägna att blint lyda kompassen och gav sig in i eländig 
skogsterräng trots att det fanns stigar avsedda att följas i närheten. 
 
Efter de instruktioner som gavs observerades Tova hålla upp telefonen i landskapsläge för att 
skanna de första markörerna, vilket inte är nödvändigt. Detta gör att det media som spelas 
upp hamnar på sidan och telefonen behöver således vinklas om igen. Tova upptäckte sedan 
själv att det räckte med att enbart vinkla upp telefonen i porträttläge för att skanna markörer. 
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När filmer spelades höll samtliga personer telefonen på ett bekvämt sätt för att se – ingen höll 
upp den för att jämföra filmen med verkligheten, eller för att “passa in” telefonen i samma 
vinkel som filmen var inspelad. 
 
Urban, som använde egna hörlurar under vandringen, observerades enbart använda den ena 
luren för att uppleva berättelsen. Visst media är beroende av stereo för optimal effekt vilket i 
detta fall gått förlorat då ingen instruktion gavs om detta. 
 
Testpersonerna var benägna att gå mycket nära markörerna för att skanna dem trots att det 
skulle ha fungerat på ett mer bekvämt håll. Detta beteende fortsatte genom hela vandringen 
och verkade bottna i hur de trodde att skanningen i appen fungerade. Lisa sågs även 
“knacka” på skärmen för att försöka få kameran att fokusera när skanningen inte fungerade 
optimalt. Detta gjorde hon upprepade gånger trots att fokuseringsfunktionen inte finns i 
Minnesmark. 
 
Ledtrådarna i bild, ljud, filmer och markörer gick oftast fram, men testpersonerna tog mer 
stöd av kompassen för att se åt vilket håll vandringen skulle fortsättas. Eftersom alla missade 
markören med spåren är det ännu oklart om någon hade tolkat att de pekade i den riktning 
man skulle fortsätta. Bilden på parkbänken med ett frågetecken var avsedd att få användaren 
att hitta den fysiska parkbänk som fanns i närheten. Lisa letade istället på just den platsen 
efter en markör som såg ut som bilden, medan Tova såg sig omkring och utbrast: “Men där 
är ju en parkbänk”, varpå hon gick fram till bänken för att undersöka den trots att kompassen 
visade en annan riktning. 
 
Lisa i synnerhet, men även de andra, trodde först att det andra mötet med mannen på 
bänken var slutet på handlingen, men tyckte sedan att det riktiga avslutet med kattsökaren 
var bra för att knyta ihop berättelsen.  
 

4.3.3 Fördelar och nackdelar med markörer 
Under arbetets gång upptäcktes följande för och nackdelar med markörer. 
 
Fördelar med en tydligt utformad markör gör användaren uppmärksam på att ARinnehåll 
finns tillgängligt. En markör gör även att användaren lätt hittar det som triggar ARinnhållet 
och man behöver inte söka slumpvis i omgivningen. Användaren kan dessutom välja när 
denne vill skanna en markör till skillnad från en platstrigger som startar automatiskt. En 
grafisk markör i motsats till ett foto gör det även lättare för en ARapplikation att tolka denna, 
vilket leder till att mindre processorkraft krävs. Markören gör även att man måste befinna sig 
fysiskt på den plats där markören finns, vilket gör att man inte kan “tjuvkika” på materialet 
förrän man är framme, så som man skulle kunna i till exempel en bok. Markören kan även ge 
information som inte ges någon annanstans. 
 
Nackdelar med att använda markörer kan vara att producenten av ARscenariot måste bege 
sig fysiskt till platsen där ARinnhållet ska triggas för att sätta upp markören. Det är alltså 
svårt att koppla innehåll till en avlägsen plats. Det är likaså svårt att knyta material till en 
otillgänglig plats som man kan se på håll men inte ta sig till, exempelvis taket på ett högt hus, 
eller om sikten är så dålig att kameran inte uppfattar markören, till exempel i dåliga 
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ljusförhållanden. Det kan dessutom vara störande i miljön eller bryta illusionen på den plats 
där den används, till exempel i en historisk eller specifik kulturell miljö.  
 

4.4 Analys av observationer och intervjuer 
Testpersonerna blev engagerade av berättelsen och kände att de var delaktiga i den. Något 
som verkade hjälpa till med detta var det initiala uppdraget att hitta katten. Detta gav mål och 
riktning, även om de sedan fördes in i en annan riktning, så hade de hittat en tydlig ingång i 
berättelsen. Att berättelsen hade ett annat djup än att bara leta efter spår efter katten 
förstärkte stämningen och känslan av att vara i en berättelse snarare än ett spel. Att 
rollfigurerna i berättelsen talade direkt till dem gav också en större känsla av att vara med i 
handlingen, det var mer inkluderande än till exempel en film där man i stort sett aldrig bryter 
den osynliga barriären ut till publiken. 
 
Eftersom ingen av testpersonerna hade provat på en platsbaserad berättelse tidigare hade 
de inga förutfattade meningar och visste inte vad de skulle förvänta sig. De tänkte inte på att 
markörerna kunde finnas lite varsomhelst och inte bara nära de markerade platserna. Därför 
missade de den tredje markören som satt väl synlig men lite på sidan om – de förväntade sig 
helt enkelt inte att det kunde finnas något där. Det verkade också i början finnas en förväntan 
på att markörerna mer var tekniska hjälpmedel, men allteftersom testpersonerna fortsatte 
genom vandringen insåg de att bilderna hörde till berättelsen och tittade mer noga på vad de 
föreställde. Urban tycktes tolka den avsedda betydelsen i bilderna ganska lätt, medan Lisa 
hade svårare att göra kopplingen till handlingen även om hon förstod helheten. 
 
Mycket av det tekniska handhavandet kan också förklaras av testpersonernas förväntningar 
på tekniken. Lisa till exempel förväntade sig att kameran i Minnesmark skulle kunna fås att 
fokusera om man knackade på skärmen eftersom iPhonens vanliga kamera har den 
funktionen. Att de gick väldigt nära för att skanna tycks hänga ihop med att de inte hade fullt 
förtroende för hur bra bildigenkänningen fungerade. Detta förstärktes av att det ibland var 
svårt att få programmet att känna av att det fanns en markör att skanna. I övriga situationer 
då tekniken fungerade som avsett upplevdes inga hinder i interaktionen mellan användaren, 
telefonen och berättelsen. Handhavandet skulle kunna sägas ha fungerat skarvlöst. 
 
Tova säger att hon förstod mönstret i markörerna efter interaktionen med den tredje. Då 
kunde hon sluta vara uppmärksam på andra element i området och letade mer målinriktat 
efter de fyrkantiga lapparna med stor svart ram. Detta eftersom ingen information om hur 
markörerna faktiskt såg ut gavs innan rundan påbörjades. 
 
Testpersonerna accepterade de abstraherade bilderna och animationerna och hade inga 
problem med att uppleva dem som lika realistiska som filmerna. De tycktes stödja sig på vad 
som framhävts och fyllde själv i de detaljer som utelämnats. 
 
När vandringen var slut började testpersonerna spontant och på ett positivt sätt berätta om 
vad de kände efter vandringen på ett sätt som tydde på att de entusiasmerats av den. 
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5. Diskussion 
Diskussion om det utförda arbetet samt en metoddiskussion. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Designarbetet utgick från den tidigare forskningen i form av vad som var möjligt att göra med 
utformningen av markörer (se 2.1 Tidigare forskning) och utvecklade utifrån de tekniska 
begränsningarna en stil som ändå uppfyllde dessa krav. 
 
Med hänsyn till Dahlberg & Snickars (2008) aspekter av berättande (se 2.3 Berättande i olika 
medier) vävdes de olika medietyperna som ingick i berättelsen samman till vad som av 
användarna, trots de skilda kvalitéerna i till exempel en tecknad animation kontra video med 
levande skådespelare, upplevdes som en enhetlig helhet, som ett medium. Detta knyter även 
an till Ahonen (2012) som föreslår att AR är ett medium i sin egen rätt. I synnerhet den 
pragmatiska aspekten av ett medium, hur det hanteras, är något som bör vara i fokus under 
designarbetet. Men även den syntaktiska konstruktionen är viktig så att användaren förstår 
berättelsen och dess uppbyggnad. 
 
Med hjälp av McClouds (1993) teorier (se 2.4 Abstraktionsnivå) balanserades animationer 
och den visuella stilen i markörerna på ett sätt som testanvändarna sade sig uppleva som 
mer inlevelsefulla än om en högre grad av realism hade använts. Om den visuella stilen 
istället varit mer lik idéloggens designalternativ två (se bilaga 1), som är mer realistisk, hade 
helt andra krav behövt ställas på berättelsen. Med katten som exempel satt i McClouds 
(1993) abstraktionsmodell kan man se hur den går från att vara en specifik individ till att 
representera djuret katt. En realistisk skildring hade alltså bland annat krävt mer detaljer, som 
vilken ras och vilken pälsteckning katten har. Detta alternativ hade öppnat för större 
möjligheter att kommunicera djup via markörerna (förutsatt att det uppfyller de tekniska 
kraven) men skulle också riskera att överbelasta användaren med detaljer som inte är 
nödvändiga för berättelsen. Att genomföra detta alternativ hade dessutom varit mer tids 
krävande. Genom att i stället, som i designalternativ fyra (se bilaga 1) och enligt McCloud 
(1993), lyfta fram mer grundläggande, specifika detaljer lämnas utrymme för användaren att 
lägga in egen tolkning och berättelsen stärks. 
 
Ett annat alternativ till de designlösningar som togs fram hade varit att använda en annan 
ARapplikation än Minnesmark som utgångspunkt. Då hade de kraven sett annorlunda ut och 
till exempel den svarta ramen hade inte varit nödvändig ur en teknisk synvinkel. Ser man 
däremot ramen som ett medvetet val i sin roll som visuell ledtråd, blir den ett exempel på 
skarvfullhet, och principen i konceptet är då direkt överförbar även till ARapplikationer som 
inte behöver ramen. Den tekniska begränsningen har gjorts till en möjlighet tack vare att just 
denna designlösning valts. 
 
För att bibehålla god inlevelse för användaren i berättelsen eftersträvades dels skarvlöshet, 
där de olika medier och tekniska uttryck som används ska samspela intuitivt, och dels skarv 
fullhet, där vissa interaktionsmoment behöver göras tydliga. Den skarv som användaren 
ställs inför när ARenheten ska möta markörerna behöver göras synlig för att användaren 
lättare ska förstå teknikens samspel och själv välja hur denne vill närma sig interaktionen. 
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Det av stor vikt att användaren förstår sambandet mellan markören och berättelsens 
fortskridande. Att vinkla upp ARenheten och sikta in markören skulle med en kort information 
gå att förklara för användaren men om detta istället gestaltas mer dynamiskt kan upplevelsen 
bli mer intuitiv och det tekniska handhavandet mer skarvlöst. Gestaltningen av den önskade 
interaktionen måste få användaren att logiskt koppla markören till skanningen vilket skulle 
kunna förstärkas genom designförändringar i mjukvarans grafiska gränssnitt. Det är viktigt att 
ta hänsyn till vad användaren redan vet och vilka element som finns att tillgå. Den svarta 
ramen runt varje markör är i detta fall ett generellt och återkommande element som med 
fördel skulle kunna återspeglas i ARenhetens gränssnitt. Denna ram, som en visuell ledtråd, 
skulle exempelvis kunna ligga frilagd över kameravyn och öka användarens förståelse för 
sambandet mellan de olika systemen. Användaren uppmuntras till logiskt tänkande och 
problemlösning genom denna typ av visuella ledtrådar som då också är att betrakta som 
fördelaktiga för upplevelsen. Tekniken tar även ett steg från att bara vara teknisk till att utgöra 
en lösning som kan anses uppfylla teorierna om skarvfullhet – ramen skiljer markören från 
omvärlden och gör det tydligt för användaren hur markören, det aktuella systemet, ska 
användas och interageras med.  
 
Genom att ta hänsyn till både tekniken och människan via en visuell ledtråd för AR 
markörerna skulle användaren känna sig tryggare i ett tidigare skede. Testpersonen Tova 
uppger att hon definitivt förstod markörernas utseende efter tredje markören. Då har ett 
mönster hunnit byggas upp och man kan göra den kopplingen. För att se till både test 
personens sätt att skapa förståelse och tekniken borde utformningen göras mer intuitiv från 
början; att användaren redan vid första markören kan göra sig en bild av vad som väntar, vad 
som är en markör. Fördelaktigt är som tidigare nämnts att undvika att ge för mycket teknisk 
information till användaren inför upplevelsen. Om användaren kan förstå kopplingen genom 
en visuell ledtråd kan kameran lättare blir den “lins” som enligt Dunleavy (2014) eftersträvas 
för att se förstärkt material i verkligheten. 
 
Det skarvfulla i markören ger användaren möjlighet att uppfatta skarven mellan verkligheten 
och ARmaterialet. Den medvetenhet som detta skapar i användaren gör att denne kan välja 
hur och när denne skannar markören och tar del av materialet. Detta val gör att användaren 
till exempel kan samla sig och hämta andan för att kunna koncentrera sig bättre innan 
materialet visas. 
 
Alla testpersoner uppger att de kände sig delaktiga i berättelsen. För att uppnå detta behövde 
den bland annat, som Dunleavy (2014) nämner i sin andra princip (se 2.2 Designprinciper för 
AR), ge användaren ett tydligt uppdrag som motiverar och engagerar. Genom att inleda med 
något användaren känner igen (en lapp med en efterlysning av en katt) kombinerat med en 
video där användaren tilltalas direkt av en vänlig karaktär som tydligt befinner sig i den miljö 
användaren står i så skapas en stark inledning som därmed kan sägas ha hög kvalitet. Att 
uppdraget vid denna punkt, att leta efter en katt, låter banalt är för att hålla ett tydligt fokus i 
inledningen och lämna plats för berättelsen att utvecklas, samt i förlängningen utmana 
användaren och göra denne nyfiken. En annan möjlighet hade varit att låta användaren lösa 
pussel eller gåtor och på så sätt göra denne delaktig, men detta valdes bort av tekniska skäl. 
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Genom att ta hänsyn till aspekterna kring berättande, val av visuell stil, skarvlöshet i 
hanterandet de olika medierna samt skarvfullhet via visuella ledtrådar kan markörer till en 
platsbaserad berättelse tas fram som är en bidragande faktor till helhetsupplevelsen och 
möjliggör god inlevelse för användaren. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Då studien är ett kvalitativt arbete som söker svar på upplevelsen av ARmarkörer, något 
som inte går att mäta på ett kvantifierbart sätt, har intervjuer och användbarhetstester varit ett 
bra ett sätt att få fram data i form av åsikter, erfarenheter och andra synpunkter.  
 
Den data som samlades in med denna metod har gett information om hur de intervjuade ser 
på ARmarkörer, vilka element i dem som kan uppfattas som störande respektive 
fördelaktiga. Svar på frågor om tekniska aspekter, såväl som kommunikativa, grafiska och 
estetiska har gett ett underlag för de designbeslut som tagit i den löpande designforskningen. 
Därefter användes intervjuerna för att utvärdera den designforskning som genomförts under 
studien baserat på tidigare intervjuer. Denna cykel var väl lämpad för forskning på något som 
samtidigt skapas.  
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6. Avslutning 
Arbetet med att utforska de kommunikativa och estetiska aspekterna av ARmarkörer och 
platsbaserat berättande har resulterat i ett antal designlösningar samt utvärderingar och 
analyser av dessa. En avslutning i form av validitet och generaliserbarhet, förslag till fortsatt 
forskning, samt de slutsatser som gjorts utifrån den genomförda studien följer nedan. 
 

6.1 Validitet och generaliserbarhet 
Eftersom ovanstående redovisade metoder för säkerställande av validitet (Creswell, 2014) 
har använts bidrar detta till ökad grad av validitet i studien. Bland annat har flera testpersoner 
observerats och intervjuats enligt samma intervjuprotokoll. Intervjuerna har spelats in och 
antecknats, och testpersonerna har fått granska transkriptionerna för att säkerställa att de 
blivit korrekta. Studien har dessutom utförts av två personer vilket ger en kritisk granskning av 
arbetet ur fler synvinklar än om en person genomfört arbetet ensam. En noggrann redo 
visning av bakomliggande teorier gör forskningen diskutabel, försvarbar och väsentlig i 
enighet med Höök & Löwgren (2012). 
 
Utvärdering bland annat i form av användbarthetstester, intervju och observation av 
testpersoner har gett validitet åt designkoncepten. Fler tester med fler grupper av 
testpersoner hade kunnat ge än högre validitet men kunde inte genomföras inom de snäva 
tidsramarna för studien. På grund av studiens iterativt undersökande natur förändrades 
tidschemat och endast tre testpersoner hade möjlighet att delta i användbarhetstesten. Då 
studien anses utgöra en initial testning som lämnar rum för vidare forskning kan tre personer 
ändå vara en tillräcklig början för ett arbete inom denna typ av grundläggande forskning.  
 
Största delen av den forskning som granskats inför föreliggande rapport handlar om 
markörens tekniska aspekter och hur den uppfattas av ARenheten. Detta lämnar ett 
utrymme för granskning av de kommunikativa och estetiska designmöjligheterna på området, 
något som motiverar studiens relevans. 
 
Resultaten av denna studie består av exempel på designlösningar och tillhörande slutsatser 
som kan anses vara generaliserbara och som kan användas för utformning av många olika 
typer av platsbaserat berättande och användande av ARmarkörer för vidare utveckling av 
markörer med ett brett spann av användningsområden. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare testning av och fortsatt utveckling av föreliggande designarbete är ett första förslag till 
fortsatt forskning. De kognitiva aspekterna av markörerna skulle också kunna undersökas: 
Vad är det som gör att man känner igen en markör? Det skulle även kunna vara av värde att 
utforska var gränsen för igenkänning av en markör som just markör går, hur långt kan man 
förändra utseendet innan man förlorar den identifierande karaktären?  
 
Det finns även många aspekter av platsbaserat berättande att utforska som inte hunnits med, 
bland annat frågor om huruvida det går väva in ett element av interaktivitet, med gåtor eller 
pussel i berättelsen, och om det ens skulle vara önskvärt i en platsbaserad berättelse. 
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Interaktionen mellan användaren och tekniken skulle också kunna utforskas närmare. Hur 
skulle Minnesmark eller liknande ARapplikationer kunna revideras och utvecklas för en 
bättre och mer skarvlös helhetsupplevelse? 
 
Ett annat intressant spår när det gäller markörer är att arbeta vidare med den konstnärliga 
utformningen. Framtida studier skulle kunna utforska hur man kan göra markörerna än mer 
estetiskt tilltalande, göra dem mindre störande men ändå urskiljbara, eller till och med få dem 
att smälta in i en speciell miljö på ett mer ickeintrusivt sätt. Markörutformningen skulle till 
exempel också kunna kopplas till konstruktivismen och konflikten mellan estetik vs. teknik 
skulle kunna fördjupas mer än vad som hunnits med i föreliggande studie. 
 
Det finns även intressanta psykologiska aspekter rörande hur man skulle kunna uppnå ännu 
djupare inlevelse och därigenom göra det platsbaserade berättandet till en än starkare 
upplevelse för användaren. Vad i den platsbaserade berättelsen är det som gör att man blir 
mer engagerad än av till exempel en film? Vad skulle göra berättelsen än mer immersiv? Och 
hur skulle man kunna koppla begreppet “suspension of disbelief” till platsbaserat berättande? 
 

6.3 Slutsatser 
En ARmarkör i en platsbaserad berättelse bör utformas integrerat i det övergripande 
designspråket i det sammanhang där de ingår. Om markörerna kommunicerar en del av 
berättelsen, om de ges en inneboende betydelse som inte ges någon annanstans, uppfattas 
de som väsentliga delar av berättandet och upphör att av användaren uppfattas enbart som 
ett tekniskt hjälpmedel. Man eliminerar därigenom en av de stora och distraherande tekniska 
trösklarna för möjlighet till inlevelse och når en större grad av sömlöshet i upplevelsen. När 
det gäller markörernas egenskaper kan man samtidigt med fördel använda konceptet 
skarvfullhet för att göra dem distinkta, lätta att identifiera samt ge användaren fler val 
möjligheter vid interaktion. Vidare skapar en väl anpassad abstraktionsnivå i den visuella 
stilen möjligheten för användaren att själv extrapolera och fylla i punkterna för att skapa en 
trovärdig fiktion. Detta väcker nyfikenhet, ger användaren en anledning till eftertanke, samt 
uppmanar till granskning och tolkning av markörernas kommunikativa innehåll – något som 
ökar känslan av engagemang och ger en rikare upplevelse av berättelsen. 
 
Även om de tekniska kraven varierar beroende på vilken plattform för berättandet man 
använder kan man hantera de tekniska begränsningarna och kraven på ARmarkörer till sin 
fördel. I fallet med Minnesmark kan kravet på den framträdande svarta ramen användas som 
en tydlig och skarvfull signal om att markören är just en markör som ska skannas under 
rundvandringen i den platsbaserade berättelsen. Det ger en tydlighet och nästan intuitiv 
förståelse för vad användaren ska förvänta sig av berättelsens markörer. Kombinerat med en 
design som utgår från de tekniska förutsättningarna gör att man kan skapa en visuell stil inom 
ramarna för begränsningarna som inte riskerar att bli tekniskt ogenomförbar i slutändan. 
 
Med en enhetlig design i en väl avvägd abstraktionsgrad på de olika elementen inom den 
platsbaserade berättelsen, det vill säga på markörer, bilder, animationer, video, ljud och 
3Dobjekt, skapar man en mer trovärdig illusion som användaren har lättare att leva sig in i, 
att låta sig inneslutas av och för tillfället acceptera som sanning. Att alla delar i berättelsen 
hänger ihop, tematiskt och visuellt, i en genomtänkt syntaktisk konstuktion gör att de 
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uppfattas mer som delar av samma värld av förstärkt verklighet. Ju färre tekniska aspekter 
användaren behöver möta desto större möjlighet för berättelsen att fånga och behålla dennes 
uppmärksamhet. 
 
En väl utformad markör är alltså tydlig, lättuppfattad och en skarvfull del av berättelsen. De 
tekniska begränsningarna kan med fördel assimilieras och göras till en del av det 
övergripande formspråket. Slutligen gör en enhetligt utformad helhet med rätt nivå av detaljer 
att användaren har lättare att känna inlevelse och engagemang i berättelsen. Dessa tre 
slutsatser utgör den grund för vidare designarbete och vidare utveckling av de estetiska och 
kommunikativa aspekterna i platsbaserade berättelser och i design av augmented 
realitymarkörer som studien ämnade utforska. 
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