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ARt Gallery: Web Portfolio with Web Shop and App  
– How to Promote Art Through a Web Shop and App Using Augmented Reality 

Abstract 

This study concerns how to create a useful and reliable web shop and web portfolio for an 

artist or photographer. The idea is to promote their artworks with an app using Augmented 

Reality by showing how it looks on the wall by using a smartphone camera. The study's focus 

is on usability and design for webshops with high security to boost customer confidence and 

interaction, with an appealing user experience as well as to promote the art. After studying 

usability, customer centered web design, design theories for development of interactive 

systems, sketches for the webshop and a prototype for the app was developed. The prototype 

was usability tested during semi-structured interviews. Once the answers from the interview 

were collected, the data was analyzed. Based on the analysis the conclusion was drawn in 

how the app should be designed to achieve usability and appealing user experience, through 

interaction, inspire and promote the artworks found in the web shop. 

 

Keywords: 

Usability, Interaction, User Experience, Augmented Reality, App, Gallery, Portfolio, 

Webshop, Webdesign 

  



AR[t] Gallery 

3[36] 
	  

Sammanfattning 
Denna studie berör hur man skapar en användbar och säker webbutik och onlineportfolio för 

en konstnär eller fotograf. Tanken är att sälja in deras konstverk med en app som använder 

Augmented Reality genom att visa hur tavlan ser ut på väggen med en smartphonekamera. 

Studiens fokus ligger på användbarhet och design i webbutiker för att öka kundförtroendet, 

interaktion med tilltalande användarupplevelse samt för att sälja in tavlorna. Efter att ha 

studerat användbarhet, kundcentrerad webbdesign och designteorier för framtagandet av 

interaktiva system, togs skisser av både webbutik och prototyp till app fram. Prototypen 

testades i samband med semi-strukturerade intervjuer. När alla svar sammanställts 

analyserades data från intervjuerna. Utifrån analysen drogs slutsatsen i hur appen bör 

utformas för att uppnå användbarhet och skapa en tilltalande användarupplevelse och genom 

interaktionen inspirera och sälja in tavlorna som finns i webbutiken. 

Nyckelord:  

Användbarhet, Interaktion, Användarupplevelse, Augmented Reality, App, Galleri, Portfolio, 

Webbutik, Webbdesign 
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Hüttenrauch. Jag vill även tacka min opponent för hjälpsamma tips och råd och mina fem 

testpersoner som ställde upp på användartester och intervju och gjorde denna studie möjlig. 

 

1.  Introduktion 

1.1 Inledning  
Många konstnärer och fotografer har idag även sina portfolion och gallerier online för att visa 

sina verk för allmänheten. Det är väldigt lätt att synas på Internet och nästan vem som helst 

kan skapa sig en egen hemsida. Men om man lättare vill nå ut med sin konst måste nya 

tekniker och funktioner tas fram, skriver Alcazar et al. (2011) i studien de gjort om hur man 

anpassar en fysisk köpprocess till ett virtuellt sammanhang, så kallat processvirtualisering. 

Ett galleri behöver kanske uppdateras till galleri 2.0 och ha en integrerad webbutik för att 

lättare kunna sälja det som skapats.  

 

Passar tavlan på min vägg? kan man fråga sig när man ser en tavla i ett galleri, butik eller om 

man ser en bild på webben som man tycker är fin. De potentiella köparna ska kunna 

inspireras, inte bara av att titta på bilderna i galleriet, utan också genom att faktiskt kunna se 

hur tavlan skulle kunna se ut på väggen i sitt eget hem.  Genom att använda kameran på en 

smartphone och ha en digital bild på tavlan på det kameran ser samtidigt som man 

komponerar sin bild direkt i skärmen på smartphonen, så kallad Computer Generated 

Content. Genom Augmented Reality (AR) gör det att man kan få det att se ut som att tavlan är 

på väggen på riktigt, en manipulation av verkligheten. Om man lättare ser hur tavlan passar 

och möjligheten att faktiskt köpa direkt online utan att behöva kontakta konstnären eller 

fotografen i fråga om offert eller om något är till salu, kan chanserna till ett eventuellt köp av 

tavlorna öka. Men för att man som besökare på en webbutik ska vilja handla måste den vara 

utformad på ett tryggt och logiskt sätt för att den potentiella kunden ska känna förtroende och 

vilja genomföra köpet. (Johansson et al., 2011).  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram ett innovativt och interaktivt sätt sälja sina tavlor eller 

fotografier online genom en säker webbutik och en tillhörande app med Augmented Reality. 

1.3 Frågeställning 
• Hur designar man en användbar app som kan med hjälp av Augmented Reality visa 

hur en tavla ser ut på väggen för att ge inspiration och idéer? 

• Hur gör man en webbportfolio med en säker webbshop som på ett enkelt sätt visar 

konst och samtidigt bjuder in till köp? 

1.4 Disposition 
I denna studie kommer först bakgrund och liknande lösningar till Augmented Reality samt 

teorier och tidigare studier designprinciper och användbarhet inom interaktiva system och 

kundcentrerad webbdesign presenteras. Det följs av förklaring av metod och genomförandet 

av webbplatsen och prototypen av appen i form av analyser och framtagande av en prototyp 

som sedan testades i samband med intervjuer. Sedan presenteras resultatet från 

användartesterna som fortsätter i en analys och diskussion som avslutas med en slutsats i hur 

man tar fram en säker och användbar onlineportfolio med butik och en tillhörande app.	  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie innefattar inte hur man programmerar appen i fråga. Studien är mer inriktat på 

att göra appen användbar och få med relevanta funktioner samt ta fram interaktion- och 

designförslag för den.  
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2. Bakgrund och teorier 

Följande kapitel berör tidigare studier och teorier som är relevanta inför framtagandet av en 

webbplats med webbutik samt interaktiv app med tekniken Augmented Reality. 

 

2.1 Augmented reality (AR) 
Att låta digital information överlappa en elektronisk vy av fysiska ytor kan liknas med en 

kamera som startas upp på smartphonen och har en digital bild som överlappar det kameran 

ser (Figur 1). Man kan således få det att se ut som den digitala bilden är på den fysiska ytan. 

Om en bild skulle tas skulle det kunna se ut som att den varit där när bilden togs. (The 

Guardian, 2010) 

 
Figur 1. Augmented Reality i en smartphonekamera. Digital information överlappar den elektroniska vyn som 
kameran ser. Källa: The Guardian, 2010. 

Tidigare har enheterna som används till AR varit stora, klumpiga och inte speciellt mobila. 

Enligt Carmagniani et al. (2011) kan AR i mobila applikationer möjliggöra att användaren av 

den mobila enheten kan interagera med digital information som överlappas på fysiska objekt 

eller ytor på ett naturligt sätt. Det är således smidigare att skapa denna typ av teknik till 

smartphones. Att man använder sin egna smartphone gör att man kan koncentrera sig på 

applikationen och inte utrustningen och kan på så vis interagera och lära sig applikationen 

lättare. Det blir en mer angenäm användarupplevelse med naturlig interaktion när man är van 

vid enheten och för att smartphones är mer intuitiva och naturliga att hantera än större 

otympligare enheter. 

 

I studien skriver Carmagniani et al. (2011) att möjligheterna med AR är oändliga och går att 

använda till många innovationer inom olika områden, bland annat kommersiellt syfte inom 
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reklam. De skriver att AR används inom marknadsföring för att nå ut med nya produkter 

online. Denna teknik kommer att användas i denna studie för att på ett mer interaktivt sätt 

kunna se om en tavla passar på en vägg. Appen som designas i denna studie kan även tillåta 

användaren att dela den tagna bilden från applikationen genom sociala medier om så önskas. 

Dels för att visa inspiration till andra, men samtidigt får konstnären eller fotografen mer 

publicitet när det sprids ut via sociala medier i kommersiellt syfte.  

 

Carmagniani et al. (2011) skriver också att AR-utvecklare ska vara medvetna om att 

applikationer inte ska ta över och störa användarens sinnen, men att öka och förbättra genom 

att ge stöd, eller som i denna studies fall: ge inspiration. Det genom att visa hur tavlan skulle 

se ut på väggen i ens hem innan man tar beslutet att köpa den.  

 

2.2 Liknande applikationer 
Contura (Contura, 2014) har en AR-kamerafunktion där man ska kunna se hur en braskamin 

ser ut i sitt hem genom att använda kameran och ta bilder (Figur 2). Denna app fick vara till 

grund för att ta fram en lo-fi-prototyp till appen. Konceptet påminner mycket om hur appen 

ska fungera, då Conturas app består av AR-kamerafunktionen med braskaminer, Mina foton 

därifrån man kan dela bilderna, ett Showroom samt hur man hittar återförsäljare av 

braskaminerna.  

 
Figur 2. Contura app med AR-kamera som visar hur en braskamin ser ut i  ens hem. Källa:  
Contura,  2014. 
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I övrigt finns AR-funktioner i många olika branscher men då oftast att man tagit en bild för att 

sedan klistra på den andra bilden på den i efterhand för inspiration. Det är inte riktigt samma 

trots att tekniken är lik. Ett exempel är optiker online där man kan testa glasögon genom att 

ladda upp en bild på sig själv och sedan testa olika bågar direkt i webbläsaren. (Favoptic, 

2105) Det går dock inte att göra det live med smartphonens kamera.  

 

Sony Corporation har utvecklat en kamera vid namn AR-effect (Figur 3) som live i kameran 

har Augmented Reality-effekter som låter en ta bilder med virtuella scener och karaktärer i 

olika teman såsom dinosaurier, under vatten eller maskerad med masker som lägger sig på 

ansikten och följer rörelser genom Sonys ansiktsigenkänningsteknik (Google, 2015). 

	  
Figur 3. AR-effect kamera-app i  Google Play,  utvecklad av Sony, med effekter i  ol ika teman. 
Källa:  Google,  2015. 

	  

2.3 Användar- och kundcentrerad webbdesign 
För att nå ut med en webbutik har Johansson et al. (2011) tagit fram en studie hur man ökar 

kundförtroende och sin försäljning genom den. Webbutiker idag har blivit en alltmer viktig 

del av ett företag. Deras studie har fokus på utseende och säkerhet genom en modifierad mall 

som tagits fram utifrån en studie om kundupplevelse av webbutiker genom att använda sig av 

kundcentrerad webbdesign. Enligt studien tvekar många att handla online om webbplatsen 

inte är förtroendegivande. Därför är det bra att utgå från en sorts standard inom webbutiker så 

besökaren känner igen processen och är bekant med systemet även om de inte handlat från 

butiken tidigare.  

 

För att känna förtroende går trygghet och utseende hand i hand genom att ha en webbutik som 

är trovärdig, har bra innehåll, är enkel att använda och utförlig, annars väljer besökaren att 

inte handla. Med bra innehåll menas exempelvis att man inte behöver använda onödiga 

animationer, onödigt långa texter som besökaren ändå inte kommer att orka läsa, att utseendet 
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ska vara enkel och stilren för ett seriöst intryck och relevant kontaktinformation och övrig 

information om företaget i fråga. Det skriver även Benyon (2010) i punkt 11 om Style när han 

listar de tolv designprinciper han tagit fram utifrån Nielsen och Norman. (Benyon 2010) 

 

2.3.1 Tolv designprinciper 

De övriga punkterna Benyon (2010) listat är 1. Visibility, 2. Consistency, 3. Familiarity, 4. 

Affordance som handlar om inlärning och igenkänning och att besökaren ska förstå vad som 

kan göras. 5. Navigation, 6. Control, 7. Feedback handlar om att besökaren ska känna att 

denne är i kontroll över systemet och inte tvärt om samt att veta vad man ska göra och hur. 

Punkterna 8. Recovery, 9. Contraints handlar om säkerhet och att kunna ångra om något 

gjorts av misstag. De sista punkterna 10, Flexibility, 11. Style, 12. Convivality är som ovan 

nämnts om utseende och att funktioner ska kunna vara flexibla, lätta att anpassa och passande 

i tonen av felmeddelanden och dylikt.  

 

2.3.2 Wordpress och WooCommerce plugin 

Wordpress är ett av marknadens största CMS-verktyg och används för att skapa bloggar, 

webbplatser samt webbutiker. (Zaborszky, 2014). Ska man utgå från dessa tolv 

designprinciper är Wordpress WooCommerce-plugin ett bra val till webbutik för en 

onlineportfolio med webbgalleri då den lätt kan implementeras till en Wordpress-webbplats 

och den har stöd för säkra kortbetalningar samt är flexibel och enkel att använda (Ismail, 

2013) WooCommerce är noga utvecklad och har blivit något av en standard inom Wordpress-

webbutiker (Automattic, 2015) då köpprocessen och transaktionerna går säkert till och följer 

samtliga tolv designprinciper. Enligt Alcazar et al. (2011) använder de flesta webbshopar 

bland annat PayPal som är ett e-handelsföretag som är en säker onlinetjänst för betalningar 

och något av en standard för onlineköp idag då den används av miljontals kunder över hela 

världen (PayPal, 2015) eller möjlighet att betala via faktura med Klarna (Automattic, 2015).  

 

Andra fördelar med Wordpress är att man genom deras koduppbyggnad och SEO-plugins 

(Search Engine Optimisation) rankas högre i en sökmotor såsom exempelvis Google 

(Zaborszky, 2014). Webbutiker som kommer bland de första sökträffarna ses mer pålitliga 

skriver Johansson et al. (2011) i deras studie om kundförtroende.  
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Även enligt Alcazar et al. (2011) är hög rankning på Google något att eftersträva när 

besökarna söker efter inspiration på Internet och oftast bara klickar på de övre träffarna.  

 

2.3.3 Användbarhet och PACT-analys 

Benyon (2010) skriver en teori om Usability där han listat vilka egenskaper som gör ett 

interaktivt system användbart. Systemet ska vara effektiv och inte kräva för mycket 

ansträngning att kunna hanteras. De ska ha relevanta funktioner och relevant information, 

inget överflödigt eller onödigt. 

 

Interaktiva system ska också vara enkla att lära sig, strukturmässigt välorganiserad och man 

ska lätt komma ihåg hur olika aktiviteter utförs och i vilka situationer och i vilken kontext 

aktiviteterna kommer att utföras i. Om användbarheten är hög bidrar det till en tilltalande 

användarupplevelse och då finns större chans att man ska vilja använda det interaktiva 

systemet. Därför bör användbarhet finnas i åtanke i framtagandet av både webbutiken och den 

tillhörande appen. 

 

För att uppnå användbarhet är det bra att utföra en PACT-analys, som är ett effektivt redskap 

för att få med alla aspekter och viktiga egenskaper och element i det interaktiva systemet man 

designar. En PACT-analys består av fyra delar, People, Activities, Contexts och Technology. 

(Benyon, 2010) 

People (Personer) 

Man ska ta hänsyn till personerna som kommer att använda sig av det interaktiva systemet. 

Alla människor är olika och har olika förutsättningar, rätt målgrupp ska has i åtanke i denna 

dela av PACT-analysen, vilka personerna är och vilka krav de ställer inom fysiska, psykiska 

och sociala skillnader (Benyon, 2010). 

Activities (Aktiviteter) 

Aktiviteter är del två av analysen och innebär att man ska ha olika typer av aktiviteter i åtanke 

i framtagandet av ett interaktivt system. De olika aktiviteterna har grupperats inom hur 

frekvent man utför dem, hur komplexa de är, hur tidskrävande eller kritiska de är samt om det 

går att utföra den själv eller med hjälp av andra. 
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Contexts (Kontext) 

Kontexten är situationen som aktiviteterna utför i. Det innebär att man bör ha i åtanke till den 

fysiska kontexten, det vill säga miljön man utför aktiviteterna i, tid plats och rum. Den sociala 

kontexten innebär att man ska ta hänsyn till om personen utför aktiviteterna i sin ensamhet 

eller bland folk av personliga skäl eller för att inte störa andra runtomkring samt att man ska 

kunna få instruktioner om så behövs.  

Technology (Teknologi)  

Teknologi innebär vilken mjukvara och hårdvara som det interaktiva systemet kommer att 

använda sig av. I och med att tekniken utvecklas snabbt och går fort framåt måste man ha i 

åtanke vilka möjligheter det interaktiva systemet ska ha i hänsyn. Olika aspekter är input, hur 

man matar in data och navigerar med systemet, output, det man ser hör och känner med. Även 

bandvidd och hastigheter i systemet och nätverksuppkoppling räknas in här. Även innehållet 

är en viktig del, att exempelvis webbplatser ska ha relevant uppdaterat information eller om 

information ges i form av text, video eller animationer.  

 

3. Metod och genomförande 
Följande kapitel börjar med metoden och genomförandet av webbplatsen från förstudier och 

förberedelser till skisser och designval. Kapitlet avslutas med förberedelser till appens lo-fi-

prototyp med användartester samt genomförandet av dessa. 

3.1 Webbplatsen  
Webbplatsen som skulle tas fram ska bestå av en onlineportfolio med gallerier samt en 

webbutik. För att uppnå användbarhet och kunna förstå användarna som kommer att besöka 

webbutiken valdes PACT-analys som metod till webbsidan. PACT-analysen gjordes innan 

alla wireframes togs fram för att inte missa viktiga delar och funktioner. 

3.1.1 PACT-analys för webbplatsen 

People 

Konstintresserade och inredningsintresserade personer som söker inspiration och har intresse 

att köpa tavlor online. 
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Activities 

Se konstnärens eller fotografens tavlor i en portfolio och kunna bläddra mellan olika album 

vid intresse och behov för inspiration. Att läsa om nyheter i en blogg om exempelvis 

kommande utställningar eller titta bakåt på vad som tidigare skrivits när bloggen har 

uppdaterats. Att besöka webbutiken för att se utbudet som finns till försäljning, kunna lägga 

till tavlor i kundkorgen för att sedan gå vidare till kassan och utföra en beställning med säker 

betalningsmetod. 

Contexts 

Webbplatsen besöks via antingen en dator eller smartphone vilket gör att miljön kan variera 

från hemmet till utomhus bland folk. Webbplatsen har inte ljud eller störande funktioner för 

omgivningen.  

Technologies 

Om webbplatsen besöks via en dator krävs webbläsare och internetuppkoppling.. Om 

webbplatsen besöks via en smartphone ska den mobilanpassas, det vill säga ha responsiv 

design så besökaren kan ta del av innehållet och kunna genomföra köpen. 

Internetuppkopplingen ska helst vara snabb då sidan innehåller många bilder. Filerna får dock 

inte göras för tunga så uppladdningstiden blir för lång. För att genomföra köp måste 

betalfunktion fungera felfritt och systemet måste återkoppla med bekräftelse eller error-

meddelanden ifall något går fel. Ska köp genomföras bör PayPal eller liknande 

betalningslösning innehas av besökaren. Webbutiken byggs upp med Wordpress plugin 

WooCommerce och har samtliga krav på säkerhet och återkoppling. Man kan även fylla i 

leveranskostnad per produkt eller order samt leveransvillkor för att besökaren ska veta vad 

som gäller vid beställning. 

 



3.1.2 Wireframes 

Onlineportfolion och webbutiken skissades fram i prototyp- och mockup-programmet 

Balsamiq Mockups 3 med wireframes. (Balsamiq, 2015) 

 

Fördelar med att använda wireframes är att man får upp en bra struktur och 

informationsarkitektur på webbplatsen. Man ser layouten på sidan om var bilder respektive 

text ska finnas och hur och var menyn ska vara (Figur 4). Här ska inga färger eller stilval 

synas, enbart grundstruktur och layout. (Garrett, 2011) 

 

 
Figur 4. Wireframes av startsidan t i l l  webbplatsen framtagen i  Balsamiq Mockups 3,  de röda 
pi larna är länkar mellan ol ika wireframes och är inte en del av designen. 

	  

3.1.3 Design 

Efter att ha gjort wireframes valdes ett Wordpress-tema med liknande grundstruktur ut med 

stöd för WooCommerce. Eftersom webbplatsen ska vara en onlineportfolio med bildgalleri 

valdes vit bakgrund med svart som accentfärg gör en stilren webbplats där designen inte tar 

över. Johansson et al. (2011) skriver att besökare föredrar avskalad stilren webbdesign för att 

den ska kännas professionell och pålitlig.  
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Designen och stilen på det valda Wordpress-temat ändrades genom att göra ett så kallat Child 

Theme (Wordpress, 2015) till temat med hjälp av PHP-funktioner och CSS (Figur 5). 

 

	  
Figur 5. Skärmdump på webbplatsens startsida, uppbyggd i  Wordpress. 

 

3.1.4 Innehåll 

Webbplatsens innehåll är viktigt för både användbarheten och kundförtroendet enligt studier 

av både Benyon (2010) och Johansson et al. (2011). Webbshopen ska därför ha information 

om pris, säkra betalningslösningar, leverans samt kontaktuppgifter till företaget i fråga, det 

vill säga konstnären eller fotografen i detta fall. Därför samlades viktig information från 

föregående webbplats ihop, samt ytterligare information om villkoren för att besökaren ska 

känna förtroende att våga genomföra ett köp via webbutiken. 

	  



3.2 Appen  
En PACT-analys gjordes för att vara medveten om vilka som kommer använda 

smartphoneappen, i vilka situationer den kommer att användas samt vad de kommer att göra 

med den. 

 

3.2.1 PACT-analys för appen 

People 

Konstintresserade och inredningsintresserade personer som söker inspiration samt med vana 

att använda en smartphone. 

Activities 

Man ska kunna ta bilder ska vara lika enkelt som att fotografera med vanliga kamera-

applikationen på sin smartphone. Med hjälp av AR-tekniken ska man kunna bläddra mellan 

olika tavlor och kunna förstora eller förminska tavlan så den passar in på väggen som man 

siktar mot med smartphonekameran.  

 

Att kunna dela bilderna till vänner genom sociala medier och andra kontaktsätt till bekanta 

ska gå lika lätt som när man delar i övriga applikationer och på samma sätt som man delar 

bilder via sociala medier, mms eller e-mail och dylikt. Det ske i några enkla steg genom att 

välja valfri applikation att öppna bilden i och utförs när man vill dela bilden man tagit.  

 

Det ska även vara enkelt att navigera in sig till Showroom för att se vilka tavlor som finns i 

utbudet och kunna finna inspiration överskådligt. Man ska kunna bläddra mellan tavlorna 

smidigt genom att skrolla. Denna aktivitet görs när nya tavlor finns eller när ny inspiration 

behövs.  

Contexts 

Applikationen kommer att användas på smartphonen, i hemmamiljön vilken tid på dygnet 

man vill. Applikationen har inga ljud eller funktioner som stör omgivningen. 

Technologies 

Smartphone behövs för att använda applikationen där den installerad. Kameran på 
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smartphonen används för att ta bilder med AR-tekniken. Om man ska dela bilden man tagit 

till olika sociala medier och andra applikationer att dela till sina bekanta krävs det 

internetuppkoppling. Bilderna ska även kunna sparas ner till smartphonens album för bilder. 

En Om appen-informationssida finns för de som inte förstår hur appen används eller vad den 

är till för. 

 

3.2.2 Användartester på app-prototyp  

Användartesterna för appen gjordes på en lo-fi-prototyp. Testpersonerna fick hantera den 

interaktiva prototypen på en laptop i mockup-programmet Balsamiq Mockups 3. Under 

användartesterna fick de olika scenarier och aktiviteter de skulle utföra.  

 

För att göra användarcentrerad design bör man låta användarna vara en del av hela 

designprocessen (Benyon, 2010). Därför valdes användartester med fokus på funktioner och 

flöden och designförslag på symboler. Testpersonernas intryck och interaktion antecknades 

för att sedan analyseras och utgås från i framtagandet av den slutgiltiga designen. 

 

Användartestet gjordes på fem personer då man enligt Nielsen och Norman identifierar 85 % 

av användbarhetsproblem i en interaktiv applikation. De menar att det är bättre att testa fem 

personer tre gånger än att testa på 15 olika personer (Nielsen, 2000).  

 

Enligt en kurva och en uträkning N (1-(1- L) n ) menar de att man redan efter första har 

ungefär en tredjedel av alla användbarhetsproblem. Andra personen och tredje kan bidra med 

lite till data, men oftast överlappar det med mycket som den första personen gav. Teorin säger 

att ju fler testpersoner man lägger till, desto mindre ny data får man in. Efter 15 tester ska 

enligt deras kurva alla användbarhetsproblem ha upptäckts (Nielsen, 2000). 

 

Valet att göra en kvalitativ studie är för att identifiera användbarhetsproblem i den interaktiva 

prototypen samt få klart för om intresse finns för applikationen och dess tänkta funktioner och 

eventuellt få nya idéer som missats i förstudien till applikationen.  
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3.2.2.1 Insamlingsprotokoll till användartester 

Ett protokoll i form av ett digitalt formulär med text-, flervals- samt alternativfrågor som 

ställs under användartestet togs fram som stöd. Protokollet gjordes med Google Forms 

webbformulär (Bilaga 1). Som protokollförare fylldes formuläret i under tiden testpersonen 

svarade på frågorna och berättade sina tankar kring appen när denne interagerade med 

prototypen. 

 

Fördelar med Google Form är analysverktyget som utifrån testpersonernas svar kan producera 

beskrivande statistik på respektive alternativfråga för en enklare analys av alla svar i studiens 

resultat. Dessutom fungerar svaren som stöd vid analysen av användartestet.  

 

3.2.2.2 Urval till användartester 

Urvalet består av fem personer i olika åldrar och av båda könen. Användartesterna hölls en 

och en. Personerna har olika erfarenheter och består av fotografer samt teknik- eller 

konstintresserade. Samtliga har egna smartphones men är av olika tekniskt kunnande 

bakgrund. Kravet för att kunna ställa upp som testperson var att de skulle ha en smartphone. 

Det var viktigt då studien går ut på att de ska enkelt kunna hantera AR-funktionen på en 

mobil enhet på ett invant och naturligt sätt. På så sätt kan de relatera till hur de i övrigt 

hanterar sin smartphone när det gäller kameran och vad man kan göra med bilder såsom att 

dela till vänner och bekanta via mms eller sociala medier.  

 

Åldersspannet löper från 23 till 58 år och valdes ut ur min bekantskapskrets för att snabbt och 

enkelt kunna få några att ställa upp på kort tid.  

 

3.2.3 Intervjuer på testpersonerna 

I samband med användartesterna fick testpersonerna svara på en del frågor angående appen 

och deras uppfattning av den. Även några frågor om deras erfarenheter och tidigare 

anknytning till applikationens tema: att köpa konst. Längre intervjuer som dessa att föredra då 

de är flexibla och frågorna kan leda till följdfrågor samt diskussion om ämnet. Intervjuerna 

var av semi-strukturerad karaktär då den bestod av frågor där svaren kunde markeras in i det i 

förväg utformade frågeformuläret. Den semi-strukturerade intervjun är flexibel och bjuder in 
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till följdfrågor kunde öppna upp till diskussion i form av ett givande samtal där respondenten 

fick dela med sig av sina tankar och idéer kring ämnet. (Bell, 2006) 

 

Intervjuerna och användartesterna spelades in med ljud som stöd för anteckningarna. 

Testpersonerna kommer att förbli anonyma och ljudfilerna kommer bara att användas som 

stöd till anteckningarna och kommer inte att spridas vidare till andra, vilket är viktigt att 

nämna för respondenterna. (Bell, 2006) 

 

3.3 Metodkrit ik 
Inom denna studie kommer enbart fem tester att utföras i och med att appen är i designfasen 

och inte ännu har programmerats. Om uppdragsgivaren kommer att fullfölja applikationens 

utveckling ska ytterligare tester utföras för att säkerställa användbarheten på den interaktiva 

applikationen.  

 

Att hålla intervjuer med öppna frågor kan bias uppstå och man kan som intervjuare ställa 

ledande frågor (Bell, 2006). I denna studie har det till så stor utsträckning som möjligt 

försökts formulera frågorna neutralt samt låta testpersonen svara utan att inflika så svaren ska 

bli så objektiva som möjligt. 

 



4. Resultat från användartesterna 
Följande kapitel är en sammanställning av svaren från intervjuerna och användartesterna som utfördes 

på lo-fi-prototypen inför framtagandet av appen. Svaren på frågorna är ihopsamlade efter fem teman 

beroende på frågans ämne och listas nedan enligt dessa.  

 

4.1 Om att köpa konst 
Samtliga testpersoner hade tidigare köpt konst, men bara en av dem hade handlat konst online 

förut. Majoriteten (4 av 5) hade handlat på utställningar och kunde tänka sig att genomföra ett 

köp efter att ha använt appen, om de tyckte tavlan passade på deras vägg.  

 

4.2 Att använda appen 
Samtliga skulle kunna tänka sig att använda appen och majoriteten tyckte appen var logiskt 

uppbyggd och lätt att hantera. Samtliga tyckte det var en innovativ, och spännande kul idé att 

använda sig av för att se om tavlor passade i sitt hem utan att behöva göra felköp eller låna 

hem tavlor från gallerier. Dock skulle inte reklam vara så populärt i appen och de skulle hellre 

vilja att den kostade några kronor, men helst gratis. 

 

4.3 Appens funktioner 
Intresset att köpa tavlorna direkt via appen fanns hos samtliga, men bara om det var säkert 

med bland annat PayPal. Annars kunde en webbplats kunna länkas logiskt från appen så man 

öppnar i webbläsaren om man vill kunna få mer information om någonting eller bara besöka 

webbplatsen. 

 

Bara en minoritet (2 av 5) hade själv intresset att kunna dela bilden på sociala medier, men 

samtliga tyckte funktionen borde finnas, för de som vill. Att kunna dela till sin partner via 

mms eller meddelande var önskvärt och nämndes av två testpersoner. Att kunna dela 

Showroom-bilderna hade testpersonerna inte intresse till att dela men kunde vara bra i 

kommersiellt syfte. 

 

En av testpersonerna tyckte att Showroom kunde vara så pass intressant att denne skulle 

kunna tänka sig att skrolla i timmar på inspiration. 
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När det gäller kamerafunktionen diskuterades det om enklare redigeringsmöjligheter såsom 

inställningar i ljus om bilden man fotograferat.  

 

4.4 Appens utformning 
Samtliga hade synpunkter på utseendet i Showroom, som var ett bildflöde med miniatyrer i 

olika storlekar likt tegelstenar (Figur 6) och att den kanske kunde heta Galleri istället var det 

en som föreslog.  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Showroom med miniatyrer av bilder i ett flöde i tegelstensliknande vy. 

Majoriteten hade även problem att tolka en eller flera av symboler i kamerafunktionen, men 

trodde att det berodde på att det var en lo-fi-prototyp utan färger och att det troligtvis kunde 

vara lättare att tolka om allt skulle se rätt ut med färg och design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kameraläget med symbolerna som var något oklara för testpersonerna. Från vänster räknat: Stäng 
ner kameran, Ta bild, Pilar vänster och höger för att bläddra bland olika tavlor, Ladda upp redan tagen bild, 
Reglage för att förstora eller förminska tavlan, Gå till Mina bilder. 
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Istället för reglage i fotograferingsläget för att ändra bildens storlek borde man kunna göra det 

genom att knipa då det är mer intuitivt och så som många touch-skärmar fungerar idag i 

kameraläget om man vill zooma in eller ut (Figur 7). 

Några av testpersonerna diskuterade även hur interaktionen skiljer sig mellan Android och 

Apple iOS och att det ska has i åtanke så man designar rätt med navigeringen om var pilar ska 

sitta samt om senaste tagna bilden är högst upp eller längst ner i Mina bilder, så som det 

skiljer sig mellan de olika operativsystemen. 

 

4.5 Idéer 
Två av testpersonerna tyckte att man borde kunna välja ram till tavlorna, helst direkt i 

fotograferingsläget på samma sätt som man bläddrar mellan olika tavlor, samt kunna se de 

olika ramarna i Showroom och vilka storlekar som tavlan går att beställa i. 

 

En av testpersonerna tyckte appen borde ha en sökfunktion för olika konstnärer och 

fotografer, att inte allas tavlor är i samma Showroom. Några av testpersonerna föreslog även 

att man borde kunna ladda upp sina egna bilder till appen, ungefär på samma sätt som 

Instagram och andra sociala medier har. Men att någon då borde kvalitetsgranska det som 

laddas upp, så det inte blir dålig kvalité på bilderna. Den idé utvecklades till en annan av en 

av testpersonerna som tänkte att man kunde ha en professionell och en amatörmässig del i 

appen och började spåna vidare om att kunna använda appen till annat man kan ha i hemmet, 

såsom möbler och dylikt och föreslog om att skicka idén till IKEA. 

 



5. Analys och Diskussion 

Följande kapitel är en analys och diskussion av resultatet från användartesterna som hölls inför 

framtagandet av appen. Denna diskussionsanalys står till grund hur hi-fi-prototypen utformades i både 

funktioner och utseende för att göra en användbar app för en tilltalande användarupplevelse. Här 

jämförs ändringarna som gjordes lo-fi-prototypen till hi-fi-prototypen. 

 

5.1 Analysmetod MoSCoW 
För att analysera vilka funktioner som var önskvärda enligt testpersonerna och hur de skulle 

fungera använde jag mig av MoSCoW.  Det är metod som hjälper till att överblicka och 

kartlägga vilka funktioner som kan vara bra att ha till en interaktiv prototyp eller system och i 

vilken prioriteringsordning de ska vara. Benyon (2010) listar dem i fyra 

prioriteringskategorier. Måste ha, bör ha, kan ha samt vill ha – men inte nu. 

Must have 

Kamera-funktion med Augmented Reality samt möjlighet att spara bilderna man tagit. 

Should have 

Möjlighet att dela bilderna till andra genom olika appar såsom mms och e-mail samt sociala 

medier. Inspireras i Showroom och möjlighet att bläddra i flera gallerier. 

Could have 

Möjligheten att göra applikationen ett steg större och göra så fler konstnärer och fotografer 

kan ladda upp sina bilder samt uppdatera sina Showrooms.  

 

Funktion att ladda upp egna tavlor. 

Want to have but Wont have now 

Möjligheten att genomföra köpen av tavlor i appen. En möjlighet att även välja storlek om det 

är ett fotografi samt att köpa till ram till tavlan. 

 

5.2 Diskussion 
Köpfunktion direkt i appen var något som diskuterades flitigt av testpersonerna. Alcazar et al. 

(2011) skriver att webbutiker kanske borde uppdateras och inta en annan form än de 
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traditionella webbutikerna som försöker efterlikna postorderförsäljningen som ju är 

webbutikernas föregångare. Appen är i sig ett nytt sätt att sälja in tavlorna och att direkt 

kunna köpa i den är ett nytänk till att genomföra köpet också, det vill säga en ny sorts 

webbutik. Men den funktionen fick vänta och gick inte in i ramen inom denna studie där 

köpen genomförs i webbutiken.  

 

Enligt Carmagniani et al. (2011) ska mobila AR-system vara personliga och information ska 

enbart kunna delas med andra om så önskas. De menar att ett lyckat mobilt AR-system tillåter 

användaren att dela informationen om och när denne vill det. Bilden man då tagit i 

applikationen ska sparas antingen i applikationens bildbank lokalt på användarens smartphone 

eller sparas till smartphonens kamera-album. Vill man dela med sig av bilden kan man göra 

det. Därför valde jag att ha möjlighet att spara ner bilden eller dela med sig av den genom 

många olika möjliga appar. En av testpersonerna kände inte igen dela-symbolen (se Figur 6) 

och en annan tyckte den kändes lite Android, det vill säga en symbol som inte känns lika 

bekant om man är en iPhone-användare. Den symbolen ändrades till tre prickar istället (Figur 

8) där en meny fälls ner och möjligheten att dela finns i menyn.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.  Lo-fi-prototypens delasymbol med tre prickar med stäck emellan ändrades t i l l  tre 
vert ikala prickar som öppnar upp en meny. 
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En hjälpfunktion är bra att ha, för att användaren ska veta vad denne ska göra i olika lägen i 

appen. I lo-fi-prototypen fanns en stor knapp (Figur 9) för Om appen, men den ändrades efter 

intervjun till ett frågetecken nedtill istället, som nu kan nås på flera delar av appen och 

anpassas efter kontext, beroende på var man är i appen. Detta resulterade i att mer utrymme 

fanns på startmenyn och en bild med en kortare förklaring av vad appen gör fick plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applikationens funktioner ska inte vara störande för omgivningen, men under intervjun kom 

det fram till att om bilden man tagit skulle vara för mörk bör enklare redigeringsfunktioner 

finnas. Skulle man i fotograferingsläget vara i ett mörkt rum bör blixt-inställning åtminstone 

finnas. Därför lades det till i fotograferingsläget. Men då ska man även kunna stänga av 

blixten för att inte störa eller blända andra eller om man diskret vill kunna fotografera rummet 

utan att andra uppmärksammas om att man fotograferar när det blixtrar till. 

 

Enligt Alcazar et al. (2011) är det troligtvis för dyrt att utveckla en IT-lösning som kan hjälpa 

till att skapa en koppling till sinnliga faktorer, det vill säga känslan av produkten som man får 

genom att köpa i en butik. Om det ska virtualiseras för att komma i närheten av den riktiga 

känslan för en tavla skulle se ut i sitt hem kan denna app hjälpa till med. Därför frågades 

testpersonerna om de skulle kunna tänka sig att använda appen om den skulle innehålla 

Figur 9. Lo-fi-prototypens Hjä lp-knapp flyt tades ner t il l  högra hörnet och fick  bl i en kontextuel l  
hjälpknapp istäl let.  
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reklam eller om de skulle betala för appen. Det är en finansiell fråga, men den påverkar 

estetiken på appen samt om den ens skulle användas av dem om de störs av reklamen. Jag 

valde att göra appen utan plats för reklam då jag ansåg att det beslutet inte behövdes tas i detta 

stadium i denna studie samt för att testpersonerna var negativt inställda till det.   

 

Vissa etiketter fick byta namn eftersom namnet Showroom inte helt självklart namn enligt 

testpersonerna. Till hi-fi-prototypen byttes därför att etiketten till Inspiration, som några av 

testpersonerna beskrev sin uppfattning av vad Showroom var, när de väl förstod vad som 

fanns där (se Figur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Lo-fi-prototypens Showroom blev ändrat till Inspiration och bilderna blev större. 



Majoriteten av testpersonerna kom med mycket innovativa idéer under intervjuns gång. De 

tyckte appen skulle ha fler funktioner och möjlighet till egen uppladdning samt att välja 

ramar. Något från deras idéer som fick komma med i slutprodukten var att göra flera gallerier 

att välja mellan i Inspiration.  

 

Dock fick prototypen enbart ett galleri att välja på, men knappar med tomma fält för andra 

gallerier gjordes för att visuellt få en menylista till de olika gallerierna. Man skulle antingen 

kunna göra så appen har olika serier av gallerier från samma konstnär eller fotograf, eller 

gallerier från olika konstnärer och fotografer (se Figur 11). 

 

	  
Figur 11. Startmeny i Inspiration där man kan välja galleri. 

 



6. Slutsats 
För att göra en onlineportfolio åt en konstnär eller fotograf med en webbutik är ett CMS-

verktyg som Wordpress ett säkert val med plugins som skapar möjligheterna till att visa 

bilder, skriva om nyheter och kommande utställningar i bloggen och ha en välstrukturerad 

webbutik. I och med att den håller en standard och har säkra betalningsmöjligheter avskräcks 

troligtvis besökaren inte från att genomföra ett köp. Webbplatsen ska även presentera alla 

verk, det vill säga tavlor eller fotografier då det är ett galleri. Webbutiken innehåller de tavlor 

som är aktuella och finns till försäljning.  

 

För att göra appen fullt användbar bör man lägga till köp-funktionen så man ska slippa göra 

flera steg genom att lämna appen och besöka webbutiken. I övrigt har appen uppnått 

användbarhet och med hjälp av AR visualisera hur en tavla ser ut på väggen i ens hem. Appen 

fungerar då som ett stöd för att sälja in konsten. Användaren av appen ska kunna se hur 

tavlorna som finns till försäljning passar på väggen i sitt hem genom att använda kamera-

funktionen i appen och inspireras till ett köp.  

 

7. Framtida studier 

Om appen kommer att utvecklas i framtiden bör vidare användbarhetsstudier tillämpas, om 

köp-funktionen implementerats. För att få ytterligare en dimension i denna studie kan man i 

framtiden även studera med statistik om försäljning ökat genom att ha en webbutik på sin 

onlineportfolio samt hur många som köper genom appen för att säkerställa om den inspirerar 

och leder till köp. 
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9. Bi lagor 

 
 

Användartester på Kamera-app med
Augmented Reality
Appen tillåter dig att fotografera ett rum med en digital bild i form av en tavla, 
så du ska kunna se hur en tavla passar på väggen i ditt hem.

Namn
Så jag kan komma ihåg vem som sa vad.

1. 

Har du handlat konst/tavla tidigare?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

2. 

Vartifrån?
Check all that apply.

 Utställning

 Semester

 Av en släkting

 Online

 Auktion

 Other: 

3. 

Känner du till den här typen av app sen tidigare
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

4. 
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Kommentarer?
Första intryck
 

 

 

 

 

5. 

Vi börjar med att ta en bild. Vad gör du?
Anteckningar på vad testpersonen gjorde
 

 

 

 

 

6. 

Utan att trycka på något, vad betyder de olika symbolerna?
(i kameraläget)
 

 

 

 

 

7. 

Rätt?
Om personen förstod vad symbolerna betydde, kryssas de i.
Check all that apply.

 Kryss

 Plus

 Pilar

 Reglage

 Kamera

 Bild

8. 
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Ifall personen har något att kommentera om det.
 

 

 

 

 

9. 

Gå tillbaka till menyn, välj att kolla på bilderna du precis tagit
Klarade personen det?
 

 

 

 

 

10. 

Förstår du vart du har kommit?
 

 

 

 

 

11. 

Tryck på den senast tagna bilden
Vad betyder symbolen?
Mark only one oval.

 Dela

 Other: 

12. 

Skulle du vilja dela bilden på sociala medier?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

13. 
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Om man ska kunna dela, vilka sociala medier borde finnas med?
Check all that apply.

 Facebook

 Instagram

 Pinterest

 Twitter

 Other: 

14. 

Om du går tillbaka till startmenyn och går in på showroom
Vad finns i den?
 

 

 

 

 

15. 

Tryck på första bilden
Är det intressant att ha ett showroom?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

16. 

Testa att rotera mobilen
Ska man kunna dela en showroom-bild?
 

 

 

 

 

17. 

Ska man kunna nå hemsidan från appen?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

18. 
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Appen är fristående från hemsidan, men ska möjlig länkning finnas?
 

 

 

 

 

19. 

Vad skulle du vilja att det ska stå i "Om appen"?
 

 

 

 

 

20. 

Var det något som var svårt att förstå?
Symboler, funktioner mm.
 

 

 

 

 

21. 

Var det något du skulle vilja ändra på?
Design, layout, funktioner mm.
 

 

 

 

 

22. 

Var det någonting som du upplevde som bra med appen?
 

 

 

 

 

23. 
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Vill du att webbutiken ska vara integrerad med appen på något sätt?
Eller räcker det att den är till för att ge inspiration?
 

 

 

 

 

24. 

Några mer funktioner som appen borde ha?
 

 

 

 

 

25. 

Skulle du vilja använda den här appen?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

26. 

Motivera ditt svar
 

 

 

 

 

27. 

Tror du att du skulle köpa en tavla efter att ha testat en app som denna?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

28. 
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Powered by

Skulle du kunna tänka dig att använda appen ifall det var reklam i den?
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Other: 

29. 
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