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Sammanfattning 

 

Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att 

hantera information och kunskap. Idag finns cirka  160 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de 

otillräckliga i sitt stöd.  Syftet med detta projekt var att utveckla en hårdvara som 

skulle vara anpassat till ett Augmented Reality (AR) hjälpmedel för personer med 

demenssjukdom för att ge förutsättningar till ett mer självständigt liv och öka det 

fysiska och psykiska välmåendet. AR-hjälpmedlet är utvecklat av memoAR och är 

tänkt att ge stöd i vardagen genom hjälp med navigation, ansiktsigenkänning, 

påminnelser, handling, matlagning och samtal. Genom att anpassa befintlig kunskap 

inom demensjukdomar och AR-teknik skulle hjälpmedlet på effektivt sätt integreras i 

en produkt i form av Augmented reality-glasögon. 

 

Som förarbete har litteraturstudier, enkäter, medicinska rapporter och föreläsningar 

vilka behandlat demens undersökts och vanliga problemområden identifierats. Även 

möten med demensförbundet har gjorts för att få ett förstahandsperspektiv på de 

praktiska åtgärderna som idag används och på vilket sätt dessa påverkar vardagen 

hos en person med demens. 

 

Den tekniska delen av arbetet har undersökts genom att en “State of the art” gjorts 

där befintliga modeller studerats, från detta har både de komponenter som i dagens 

läge finns i samtliga produkter för att glasögonen tekniskt sätt skall fungera tagits 

fram.  

 



 

Typiskt för demenssjukdomar är försämring av minne, språk, tidsuppfattning och 

orienteringsförmåga men research visade att stöd vid orientering skulle ge störst 

inverkan både fysisk och psykisk och var därför den funktion som fick huvudfokus 

under projektet. Användarvänlighet och diskretion var väldigt viktigt för målgruppen, 

vilket låg som grund för utvärderingarna av tekniken.  

 

Idégenereringen resulterade i tre koncept som sedan kunde kombineras till ett 

konceptval väl anpassat efter målgruppens behov. Slutkonceptet blev ett par 

glasögon med ett intutivt användargränssnitt i form av röststyrning och enkla 

knappar och en diskret design som tillåter synkorrigering och förbigår vissa 

hörselnedsättningar.  
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Abstract 

 

Dementia is a collective name for brain damage that affects the brain's function of 

processing information and knowledge. Today, there are about 160 000 people with 

dementia in Sweden and even when possible means are many, they are insufficient 

in their support. The purpose of this project was to develop a hardware that would be 

adapted to an Augmented Reality (AR) aid for people with dementia to provide the 

conditions for a more independent life, and increase physical and mental well-being. 

The AR aid is developed by memoARand is supposed to provide support in 

everyday life through navigation, face recognition, reminders, action, cooking and 

conversation. By adapting existing knowledge in dementia and AR technology, the 

aid would be effectively integrated into a product in the form of Augmented Reality 

glasses. 

 

As preliminary work, literature studies, questionnaires, medical reports and lectures 

that examined dementia have been investigated andcommon problemareas 

identified. Meetings with the Dementia Association have also been made to get a 

first-hand perspective on the practical measures that are being used today and how 

they affect the everyday lives of a person with dementia. 

 

 

 

 



 

The technical part of the work has been investigated by making a “State of the art” 

where existing models have been studied, from which both the recurring components 

present in all the products that are needed for the technology to work properly, to the 

components with technical purpose specific to different attributes. 

 

Typical of dementia diseases is impairment of memory, language, perception of time 

and orientation, but research showed that support for orientation would have the 

greatest impact both physically and mentally and was therefore the function that 

became the main focus of the project. User friendliness and discretion were very 

important to the target group, which was the basis for the evaluations of the 

technology. 

 

This resulted in three concepts that could then be combined into a conceptual 

selection, tailored to the needs of the target group. The final concept was a pair of 

glasses with an intuitive user interface in the form of voice control and simple buttons 

and a discrete design that provides sight correction and bypasses some hearing 

deficiencies.  

 

 

 

Förord 

Denna projektrapport avser ett kandidatexamensarbete inom Teknisk design på 

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Med hjälp av erhållen kunskap från 

tidigare kurser och projekt skall detta vara ett självständigt 

produktframtagningsprojekt med syfte att ta fram ett koncept för memoAR. 

 

Vi vill tacka alla som bidragit till det här projektet i form av expertis och erfarenheter 

inom sina områden. Tack till memoAR för möjligheten att utveckla en sådan 

intressant produkt och ett roligt samarbete. Tack till Göran för upplysningen (pun 

intended) inom optik. Tack till Jimmy och Jessica från azm för att ni tog er tid och 

delade med er av era kunskaper och erfarenheter. Tack till Björn för en djupare 

inblick i möjligheter och avgränsningar med Augmented Reality. Tack till Lars-Olof 

som föreläste för oss och gav oss viktig kunskap. Tack till alla på demensförbundet 

för er hjälp och engagemang som gav oss insikt och motivation. Vi vill även tacka 

Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för kontinuerligt stöd och lugn under detta 

roliga men utmanande projekt! 
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1. Inledning 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till arbetet, i vilket syfte det utfördes och vilka 

frågeställningar som sattes upp. Även avgränsningar som kom att spela roll under 

projektets gång och de metoder som användes för att utföra arbetet redovisas. 

1.1 Bakgrund 

I takt med att vi blir äldre ökar också åldersrelaterade sjukdomar. Enligt 

socialstyrelsen finns det idag cirka  160 000 personer med demenssjukdom i 

Sverige, i världen uppskattades detta till 46,8 miljoner år 2015 och detta förväntas 

öka kraftigt med den ökade populationen som blir äldre. [1] Enligt Alzheimer´s 

disease internationalväntas 131,5 miljoner ha demens 2050.[2] “Demens är ett 

samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador.” [3] 

Det skriver svenskt demenscentrum på deras hemsida och innefattar bland annat 

alzheimers som är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige, men även vaskulär, 

frontallobsdemens och flertal andra typer av demens existerar. [4] Demens är en 

kognitiv sjukdom, vilket innebär en sjukdom som påverkar hjärnans funktion att 

hantera information och kunskap.  

 

För att stötta i de svårigheter som kommer med sjukdomen finns det idag olika 

hjälpmedel för personer med kognitiv nedsättning, men dessa berör oftast ett väldigt 

specifikt problem och kan betyda att personen i behov av stöd behöver en mängd 

olika hjälpmedel för att få stöd i ett få antal moment. Ett övergripande hjälpmedel 

skulle kunna ersätta dessa specifika hjälpmedel och dagens teknologi erbjuder 

enorma möjligheter för detta. Då mjukvarubaserad teknik mer och mer blir en del av 

människors vardag, även för äldre, blir detta än mer intressant. 

 

memoAR är ett projekt där ett AR-hjälpmedel för personer med demens har 

utvecklats till en smartphone med mål om att vidareutveckla mjukvaran för ett par 

AR-glasögon. Funktioner som mjukvaran innehåller är navigation, 

ansiktsigenkänning, logga konversationer, stöd vid handling och stöd vid vardagliga 

sysslor i hemmet.  

 

Augmented reality kan översättas till förstärkt verklighet. Det är en teknik som kan ge 

extra information till verkligheten genom exempelvis pålagt ljud, bild eller annan 

feedback. Tekniken tillåter att mjukvaran, med hjälp av komponenter, kan känna igen 

objekt, lokalisera användarens position och sedan exempelvis projicera en bild på 

den display som används. Som man kan tänka sig finns väldigt många 

tillämpningsområden med hjälp av olika justeringar. 

 

 

 



 

Tekniken för huvudburen augmented reality i kommersiella sammanhang är relativt 

ny, men mycket är på väg att nå marknaden de kommande åren, varför 

möjligheterna kring att kunna utveckla en AR-hårdvara baserad på befintlig teknik 

hela tiden ökar. En plattform som möjliggör adderad information framför ögonen utan 

att användaren behöver hantera en extra skärm tillåter bättre fokus på omvärlden, 

varför glasögon är en lämplig plattform för målgruppen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Då valet att utföra det här projektet gjordes var både syftet med produkten och 

tekniken i sig väldigt intressanta. Möjligheten till att kunna göra en ändring för 

personer med svårigheter med hjälp av de resurser som fanns tillgängliga, samt det 

engagemang som bemöttes hos samtliga inblandade var hela tiden motiverande. 

 

Syftet med projektet var att utveckla och förbättra ett hjälpmedel för personer med 

demens genom att integrera den befintliga mjukvaran från memoAR [5] med en ny 

plattform som skulle ge personen i behov av stöd större möjligheter i vardagslivet. 

Detta skulle göras genom att ta hänsyn till användaren och dennes möjligheter och 

svårigheter, för att kunna designa en produkt som tillät fördelarna hos den senaste 

tekniken. 

 

För att nå detta syfte ställdes en frågeställning upp, detta för att konkret svara på de 

problem som kan uppstå när produkten utvecklas;  

 

● Hur skall produkten skapas för att förenkla användning av modern teknik? 

● Hur skall produkten utformas för att passa målgruppen? 

● Vilka funktioner skall finnas och varför? 

1.3 Användare 

Produkten har utvecklats för personer med kognitiva svårigheter, med inriktning på 

demenssjukdomar. En genomgående förklaring beskrivs i kapitel 2, “Förstudier”. 

1.4 Avgränsningar  

Projektet är avgränsat till att anpassas efter memoARs befintliga mjukvara och har 

inte innefattat utveckling av mjukvaran.  

 

Projektet har i huvudsak anpassats efter memoARs navigering, då detta område 

skulle ha störst inverkan på målgruppen enligt efterforskningar.  

 

 

 



 

För att produkten ska vara realiserbar i nutid har inte teknik i test-stadie använts och 

komponenter som valts är baserad på befintlig teknik. Nya komponenter är inte 

tänka att utvecklas för den specifika produkten för att eventuell produktion ska ligga i 

närtid.  

 

Produkten är begränsad till konceptstadie och har inte specifikationer på ingående 

komponenter eller på ett omfattande sätt behandlat gränssnittets form. Projektet har 

heller inte behandlat ingående komponenters detaljerade elektronik, såsom 

kopplingsschema eller krav i form av elektronik-enheter.  

 

Målgruppen har begränsats till personer i ett tidigt stadie av en demenssjukdom men 

det vore högst intressant att fortsätta utveckla produkten mot en större målgrupp.  

1.5 Metod 

Produktutvecklingsprocessen har baserats på tidigare kunskap från design och 

produktframtagning på KTH. Projektet delades in i tre faser vilka var 

research/analys, idégenerering/koncept, konceptval/konceptutveckling. Fas 1 bestod 

av projektplanering, litteraturstudier, intervjuer, state of the art och en 

sammanfattande analys. Fas 2 bestod av idégenerering med brainstorming, qfd, 

kravspecifikation, skissering av koncept, relativ beslutsmatris. Fas 3 bestod av 

konceptval baserad på kriterieviktsmetoden, formvariation och prototypframtagning.  

 

Organisation 

Följande personer har medverkat i projektet på olika sätt.  

 

Sabina von Essen, memoAR 

Henrik, memoAR 

Gabriella, memoAR 

Tony, memoAR 

Stefan Ståhlgren, KTH 

Conrad Luttropp, KTH 

Göran Manneberg, KTH 

Jessica och Jimmy, AZM 

Björn Thuresson, expert inom datorteknologi/spelutveckling, KTH 

Lars-Olof Wahlund, KI 

Samtalsgrupp, Demensförbundet 

 

 

  



 

2. Förstudie 

Projektet startade med att bredda kunskapen om målgruppen och tekniken genom 

litteraturstudier om demenssjukdomar, intervjuer och state of the art. Detta 

sammanställdes sedan i en analys som blev grunden till en kravspecifikation.I 

förstudien var det viktigt att få stor insikt och förståelse för möjliga användare, då 

användarvänlighet sågs som en central egenskap hos produkten. En funktionell 

produkt måste vara tillräckligt användarvänlig för att kunna användas. För att kunna 

integrera det tekniskt avancerade med en intuitiv grund behövde produkten byggas 

upp på så sätt att dess delar stimulerade igenkänning och intuition, trots den nya 

tekniken och för att få en uppfattning hur detta kunde göras så gjordes en grundlig 

litteraturstudie om demenssjukdomar. 

2.1 Demenssjukdomar 

Det var nödvändigt att få förståelse för sjukdomsförloppet och den problematik som 

följer samt vilka möjligheter som finns för en person med en demensdiagnos.  

 

Alzheimers är den absolut vanligaste demenssjukdomen och står för 60-80% av 

förekomst. [6] Förekomsten av alzheimers för personer runt 65 år varierar i världen 

med upp till cirka 2,5 % av befolkningen i samma ålder enligt en sammanfattning 

från olika undersökningar, se figur 1. Över 90 år varierar denna andel mellan 20-30% 

i världen. I figur 2 visas andel population av personer över 65 med demens i 

England.  

 

 

 



 

 
Figur 1. Förekomst av Alzheimers demens i olika länder, över ålder, per 100 

invånare [7] 

 

   
Figur 2. Andel population av åldrar över 65 över personer med demenssjukdomar i 

England. Blå staplar visar på undersökning från 2018, röda staplar visar på 

undersökning från 2011 [8] 

  



 

 

Typiskt för demenssjukdomar är försämring av minne, språk, tidsuppfattning och 

orienteringsförmåga, enligt svenskt demenscentrum, men det finns stor individuell 

variation i sjukdomssymptom. Detta leder ofta till att personen med demens får svårt 

att planera och genomföra vardagliga sysslor, glömmer personer i deras närhet eller 

har svårt att hitta hem. Även abstrakt tänkande blir svårt. Det är vanligt att personer 

som är medvetna om sin demens känner en rädsla för att symptomen ska yttra sig, 

vilket kan skapa en stor oro och stress.   

 

”Jag fick inte ihop det. Det var en fruktansvärd känsla, som också kom tillbaka i 

andra sammanhang. Varje gång blev jag lika svettig och rädd att inte minnas: Tänk 

om jag inte kommer ihåg, tänk om jag inte kommer ihåg. ”  

 

är ett citat från boken I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva [10] där hon 

beskriver vilken oro som en demenssjukdom kan orsaka på grund av den osäkerhet 

som symptomen bidrar med. [10][3] En negativ självbild kan bli en konsekvens av att 

förlora självständighet och enligt en studie om demens [11] isolerar sig många 

personer, slutar röra på sig och får en allmän känsla av missnöjsamhet på grund av 

de begränsningar som finns, då bland annat på grund av generell oro och brist på 

självkänsla. Depression är också vanligt hos personer med en demensdiagnos.  

Isolering kan förvärra sjukdomsbilden [12] och stillasittande orsaka tidig bortgång.  

 

“Research indicates that perceived social isolation (i.e. loneliness) is a risk factor for, 

and may contribute to, poorer overall cognitive performance, faster cognitive decline, 

poorer executive functioning, increased negativity and depressive cognition, 

heightened sensitivity to social threats, a confirmatory bias in social cognition that is 

self-protective and paradoxically self-defeating, heightened anthropomorphism and 

contagion that threatens social cohesion” [13] 

 

Personer i anknytning till demenssjukdomen talar också ofta om den skam som finns 

kring sjukdomen, oviljan att prata om sin egen diagnos och sina svårigheter eller den 

skam anhöriga känner när personen med demens beter sig annorlunda jämfört med 

förut. Allt detta bidrar till ytterligare otrygghet och isolering.  

 

Det finns olika grader av demens, vilka är lindrig demens, medelsvår demens och 

svår demens. Livslängden och insjuknande efter en diagnos varierar kraftigt 

beroende på ålder, övrig hälsa och typ av demens men kan uppskattas till ungefär 

10 år. [14] Vid lindrig demens klarar de flesta att leva självständigt men kan ha svårt 

med komplexa aktiviteter, försämring av minnet börjar ta uttryck i att till exempel 

möten glöms bort och de som inte fått en diagnos känner ofta att något inte 

stämmer. Det som förut kom helt naturligt är nu svårt. Senare i detta stadie ökar 

svårigheter för praktiska vardagssysslor och försämrat närminne. [15] Hur länge en 

person befinner sig i tidigt stadie är individuellt beroende på hur aggressiv 

sjukdomen är men upp till 4 år. [14] Vid medelsvår demens ökar svårigheterna i 



 

vardagen successivt och det blir svårare att sköta hygien etc. Det kan bli svårt att 

hitta utomhus, senare inomhus och tidsuppfattningen är ofta försämrad. Försämring 

av orienteringsförmåga blir påtaglig och en minskad sjukdomsinsikt är vanlig. Den 

sjuke kan börja bli förvirrad och hallucinera.  Det kan bli svårt att kommunicera med 

ord. Det blir ofta viktigt för närstående att få avlastning i detta stadie.Svår demens 

innebär ofta heldygnstillsyn då behovet av vård är stor på grund [16] av att personen 

kan behöva hjälp med all typ av hygienvård och födointag. [17][18] 

 

När det kommer till försämring av minnet är det ofta inlärningen som försämras först, 

vilket betyder att nya minnen inte bildas och därmed inte lagras. Den delen av 

hjärnan som lagrar minnen skadas mer och mer, varför även gamla minnen börjar 

försvinna. Minnen från 20–30 års ålder stannar oftast kvar längst. Korttidsminnet 

försämras oftast senare. Med en enkel ledtråd, till exempel att peka på bestick kan 

en anhörig stötta det semantiska minnet hos en med demens men för att återkalla 

minnen krävs lugn och ro för den sjuke. [19] 

 

 I Sverige finns det möjlighet att få stödinsatser vid diagnostiserad demens där syftet 

är att avlasta den psykiska och fysiska belastning som anhöriga till en person med 

demens blir utsatta för. [20] Enligt en enkätundersökning från demensförbundet, med 

2558 deltagare, lägger 52% av anhöriga till personer med demens mer än 50 timmar 

i veckan på stöd. [21] Enligt demensförbundet [22] är det väsentligt att vid demens 

införa tekniska hjälpmedel tidigt i sjukdomsförloppet för att vanan ska kunna 

implementeras i vardagen och att det dessutom är avgörande för användandet av 

hjälpmedlet att det är önskat av personen med demens vilket också rekommenderas 

av socialstyrelsen. [23] 

2.3 Intervju demensförbundet 

Efter förstudien hölls intervjuer med personer med demenssjukdom och 

stödpersoner för att få större insikt i hur det är att leva med en demenssjukdom. 

Därmed kunde även subjektivt material samlas in. Intervjuerna hölls med 

stödpersoner (Lotta och Catharina) på demensförbundet i Stockholm. 

Demensförbundet är en anhörighets-organisation för demenssjuka och deras 

respektive som också anordnar mötesgrupper för personer med en demensdiagnos. 

[24] Vid samma tillfälle hölls en träff med en samtalsgrupp på 7 deltagare och två 

stödpersoner där frågeställningar ledde till öppna diskussioner i gruppen.  

 

I samtalsgruppen diskuterades vardagen och tankar kring ett nytt hjälpmedel. 

Diskussionerna hölls öppna men startades med ett par inledande frågeställningar. 

Se bilaga 1. Deltagarna var i ett tidigt stadie av demens och deltagare brukar 

vanligtvis ingå i en samtalsgrupp 3–4 år innan daglig verksamhet blir lämpligt, då det 

blir för svårt att ta sig till samtalsgruppen på egen hand och daglig rutin börjar bli 

viktigare sa Christina.  

 



 

Problematik som togs upp i gruppen var svårigheter med minne, orientering och tid 

och detta kunde ges i uttryck av att det var svårt att komma ihåg ansikten, passa 

tider, läsa av tid, jobbigt att handla på grund av koder, valutor och snabbkassa, 

glömma bort var en lagt sina saker. Då många uttryckte att de helst vill komma ut, att 

hälsa på familj, gå på promenad eller gå på stan så tryckte de på att hjälp med 

navigation var viktigt för att minimera rädslan för att tappa bort sig. Att kunna gå ut 

uttrycktes som att det gav frihet. 

 

Stress var något som sades kunna påverka väldigt många olika situationer och det 

var viktigt att undvika stress, då något som vanligtvis fungerar inte gör det vid 

stressade situationer, situationerna upplevdes då som att bli snurriga. Några faktorer 

som bidrog till stress var ljud, hetsiga miljöer, press från andra i omgivningen, flera 

moment som ska göras samtidigt eller för mycket information på samma gång. 

 

Vid diskussion om hjälpmedel så ville många att en röst talade om klockslaget, vilket 

fanns hos ett befintligt hjälpmedel som demonstrerades på plats av stödpersonerna, 

vilket var en dag och nattklocka och brukar införas först. På denna står det om det är 

morgon/FM/EM/kväll/natt, vilken dag, månad, år och klockslag. Att få text uppläst var 

en tydlig önskan från många i gruppen, desto fler sinnen som stimulerades desto 

bättre. Då detta testades nämndes även Siri, Apples röstalgoritm, som även den 

uppskattades och upplevdes enkel att använda.  

 

Något som diskuterades av stödpersonal var att det är viktigt att ge stöd tidigt i 

sjukdomsförloppet, kanske till och med innan det egentligen behövdes för att det 

skulle blir lättare att använda sig av stödet senare, när inlärningsförmågan kanske 

har försämrats. Det skulle vara bra om produkten kunde användas självständigt 

först, för att sedan kunna användas med hjälp av anhörig eller att kunna skala bort 

funktioner och göra produkten lättare att använda vartefter sjukdomen fortlöper. 

Några deltagare kommenterade att de vill få välja vilka funktioner som används, på 

grund av att alla är så olika och olika saker passar. Gruppdeltagarna hade inget 

problem med att dela med sig av sin position till anhöriga, det skulle till och med 

kännas tryggare. 

 

Rutiner som deltagarna använde sig av för att underlätta vardagen var att ha 

specifika ställen de la sina viktigaste ägodelar på, klämma som sitter fast i kläder 

som kan dras in och ut för att hålla reda på nycklar och de önskade ha något som 

underlättade ytterligare då de exempelvis lagt sina saker på fel plats. 

 

För att få en uppfattning om vad deltagarna tänkte kring framtida hjälpmedlet så 

diskuterades eventuella funktioner på de tänkta glasögonen. Detta gjordes på så sätt 

att deltagarna fick förklarat en situation för sig och sedan tillfrågade hur de skulle 

vilja ta emot stödet, varpå diskussionsledare presenterade ett exempel i taget på ett 

neutralt sätt. Nya styrtekniker som swipe och geststyrning kändes inte igen och 

gruppen uttryckte negativa känslor när det kom till att lära sig nya saker. “Jag vill 



 

bara kunna säga hem” var ett citat från en deltagare och menade på att det hade 

varit bra att med korta kommandon kunna säga vad det var man önskade. I en 

vidare diskussion om röststyrning var samtliga överens om att det mest bekväma 

sättet hade varit att prata med enheten, att det kändes naturligt.  

 

Det var viktigt att glasögonen inte skulle se ut som teknik, utan som deras befintliga 

glasögon och detta förklarades med det stigma som redan finns kring sjukdomen. 

Samtliga hade glasögon och enligt statistiska centralbyrån har cirka 90% av alla över 

65 år något slags synfel, se bilaga 1. [25] 

 

En önskan var även att det ska gå att stänga av hjälpmedlet med en vanlig on/off 

knapp, då detta kändes enkelt när man inte behöver stöd. Några nämnde att de inte 

ville använda händerna för mycket vid ansiktet eller utanför kroppen för att det skulle 

se märkligt ut. 

2.4 State of the art 

För att få en djupare inblick i den befintliga tekniken som finns i dagens läge gjordes 
en State of the art där bland annat befintliga hjälpmedel, Augmented Reality och 
tillhörande “Head mounted displays” analyserades. 

2.4.1 Augmented reality 

Augmented reality är en mjukvarubaserad teknik där information adderas på 

verkligheten, denna information kan yttra sig på olika sätt. Genom programmerade 

markörer, till exempel QR-kod kan mjukvaran identifiera vilken information som ska 

visas och sedan addera 3D-innehåll på markören. Höga kontrast-markörer, som QR-

kod, kräver väldigt lite processorkraft, varför de funkar väldigt effektivt. 

Locationbased AR är en annan typ av AR som kan använda GPS, kompass, 

gyroskop, accelerometer för att generera data baserat på användarens position.  

 

Projection based AR projicerar ljus på verkliga ytor där användarens interaktion med 

ljuset registreras av enheten. Superimposition based AR baseras på 

objektigenkänning för att kunna placera virtuella objekt på displayen. [26] 

Ett annat namn för display framför ögon som oftast finns i form av glasögon är “Head 
mounted displays” [27], vilka undersöktes då slutprodukten skulle tillhöra den 
genren.  

 

Undersökningen fyllde flera syften, vilka var att ta reda på hur dagens hjälpmedel är 
utformade just för demens och varför de är utformade som de är, samt för att få en 
utökad förståelse av vilka komponenter som är grundläggande för att AR-tekniken 
skulle kunna integreras. Därefter studerades de specifika tekniker som användes i 
olika produkter. Eftersom att produkterna hade flertal olika syften och 
användningsområden var det intressant att veta hur de utformats för att uppfylla 
dessa, och vilka som skulle kunna vara relevanta vid utformning av en produkt med 



 

fokus på stöd för demens.  Studierna varierade från marknadsledande modeller med 
holografisk bild till produkter som helt fokuserat på neutralitet och diskretion, detta för 
att få en bild av vilka komponenter som krävdes för olika syften samt hur det 
påverkade produktens utformning.  

 

Nedan presenteras några av de mest intressanta produkterna: 

 

Hololens är en head mounted display utvecklad av Microsoft och anses 
marknadsledande när det gäller bild och upplevelse. Produkten är robust för att få 
plats med alla komponenter såsom flertal kameror som kan känna av djup och 
omgivningen, för att kunna placera ut ett realistiskt 3D-hologram. Microsoft har även 
lagt stor vikt i att fylla produkten med olika medel för styrning, produkten kan styras 
med hjälp av både röst och gester samt anpassa skärmen efter huvudrörelser. [28] 

 

Det som kunde tas med från denna produkt var hur man utnyttjat state of the 
artteknologi för att få fram en så bra kvalité på upplevelsen som möjligt, denna 
testades även på plats och med den kvalité som Hololens erbjöd märktes även hur 
både storlek och design påverkades och vilka moment som krävdes för att kunna 
lära sig att styra enheten. Bilder som visades var i hög upplösning och det var svårt 
att hålla reda på omgivningen då både fokus samt ljus var i vägen för att man skulle 
kunna orientera sig utan problem. Bild på hololens visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Hololens 

 

En annan produkt som var speciellt intressant var Vuzix Blade. [29] I detta fall 
varierade användningen något till skillnad från Hololens, här kan man med hjälp av 
en touchdisplay och mikrofon ha möjligheten att styra enheten. Produkten varierade i 
flertal områden som operativsystem, avtagbar display, avsaknad av omgivnings-
avkännande kameror och använde en extern enhet i form av smartphone som med 
hjälp av en applikation kunde hjälpa med styrning av funktioner. 

 

Det som var intressant med denna produkt var att den skalats ned tillräckligt mycket 
för att likna ett vanligt par glasögon, vilket kunde ge ytterligare indikation till vilka 
komponenter, eller snarare avsaknad av komponenter som gjorde detta möjligt.  Bild 
på vuzix blade visas i figur 4.  

 



 

 

Figur 4. Vuzix blade 

 

Intel Smart glasses var en produkt som upptäcktes något senare, den 
rekommenderades av Jimmy och Jessica från azm. [30] Dessa skulle enligt dem se 
helt ut som vanliga glasögon men ha integrerad teknik som visar bild på display. [31] 

Informationen om Intels egna smart glasses var limiterad, men med egna custom-
made delar och en laser som visar bilden var denna produkt den mest diskreta som 
kunde hittas. Bild på intel visas i figur 5.  

 

 

Figur 5. Intel 

 

Dessa var bara några av de produkter som studerades, men då dessa ger en tydlig 
bild av skillnaden sinsemellan och hade störst påverkan på senare beslut valdes de 
att redovisas. 

 

Under studerandet av produkter återfanns flera olika typer av tekniker både i form av 
bildprojektion samt de essentiella komponenter som krävdes för att bilden skulle 
kunna placeras korrekt i synfältet. Med detta kom även avgränsningar som krävdes 
då vissa tekniker inte var testade på marknaden, vilket skulle medföra en okänd 
tidsram på när produkten skulle kunna vara klar i utveckling. Då memoAR visade 
intresse för en produkt som skulle kunna tillämpas i dagens läge var detta en 
bidragande faktor. Bland dessa tekniker fanns Virtual Retinal Display, se figur 6, [32] 
som senare under projektets gång validerades som ett olämpligt val då tekniken inte 
var redo för marknaden. Magic Leap [33] rekommenderades att undersökas av Björn 
Thuresson från Visualisation studio VIC [34], Magic Leap använder sig av en teknik 
som kallas “vibrating piezo fiber scanner” [35] vilket skulle kunna vara ett genombrott 



 

inom optik på mikronivå, men även fast teknologin var intressant fick även denna 
prioriteras bort då tiden innan det skulle kunna användas och produceras inte var 
känd. 

  

Figur 6. Virtual retinal display 

 

Komponenter som krävdes för att programvaran skulle kunna kommunicera med 
hårdvaran togs också fram, här var gyroskop/accelerometer/magnetometer, (IMU), 
CPU och GPU återkommande i samtliga produkter. Dessa är nödvändiga för att 
orienteringen i mjukvaran skall stämma överens med hur användaren rör sig i 
verkligheten (IMU), CPU krävs för att processa information och GPU krävs för att 
processa grafiken. 

 

Då en State of the art utförts, krävdes mer inriktning på de komponenter och 
funktioner som hittats. Undersökningen gav bra information på vad som används i 
nuläget och vad som kan vara intressant i framtiden, däremot var detaljerad 
information om hur det fungerar och varför det används något undermålig. Detta 
ledde till att kunniga personer inom branschen kontaktades för att få en tydligare bild 
av vad som används, varför det används, och vilka möjliga alternativ man skulle 
kunna tillämpa. Dessa intervjuer gjordes kontinuerligt under projektets gång och 
hölls både i samband med memoAR och individuellt. De områden som täcktes var 
hårdvara, mjukvara, Augmented Reality och optik. 

 

 

2.4.2 Optik 

Det finns mängder olika alternativ att använda för att projicera en bild, och olika 

alternativ leder till varierande användarupplevelser. När det kommer till optiska 

displayer handlar det i grunden om vissa egenskaper. De egenskaper som brukar 

vara intressanta i olika undersökningar är användarvänlighet, upplösning, field of 

view, bildkvalitét, vikt, passning och estetisk form. Sammanfattningsvis från olika 

tester verkar användaren idealt vilja ha användarvänliga, lätta, estetisk 

tillfredsställande, perfekt passform, 200 x 100 grader FOV [36] vilket motsvarar 

mänskliga ögon och perfekt virtuell bild. [37] 

 

 

 



 

Exempel på de alternativ som finns är monocular och binocular vision. Den enklaste, 

billigaste och lättaste typen av headset är monocular, som har ett litet field of view 

(FOV). Monocular innebär att bilden som skall integreras med verkligheten enbart 

visas för ena ögat och ger därför en bild i 2d. Binocular har bäst FOV, är dyrast och 

mest avancerad då den visar flera olika bilder för varje öga vilket även leder till en 

tredimensionell bild. [38] 

 

Ett vanligt problem inom befintlig AR-teknologi var att användaren kunde få problem 

att se eller fokusera på sin omgivning vilket både kan vara irriterande men även 

riskabelt beroende på vilken omgivning hen befinner sig i. Binocular har sina fördelar 

då det gäller en mer realistisk och verklighetstrogen bild men i en studie baserat på 

experiment visade det sig att användaren har svårare att fokusera på omvärlden vid 

användning av binocular än vid monocular, samtidigt som uppfattningen av den 

projicerade informationen var likvärdig. [39] 

 

Under möten med utvecklarna Jimmy och Jessica från azm uttalades även ett behov 

från användare där en mindre produkt med en större field of view eftersöktes.  Dessa 

egenskaper motarbetar varandra då en större field of view innebär en större volym 

och en mindre field of view skulle vara lämplig om produkten önskas vara mer 

diskret. [30] 

 

För att generera en bild behövs även en ljuskälla i form av exempelvis bildprojektor, 

monitor eller laser. Dessa undersöktes ytterligare där bland annat bildkvalité, 

ljusstyrka, storlek och energikrav jämfördes. 

 

Tekniken fungerar så att beroende på ljuskälla används en combiner som förhindrar 

spridning av ljusstrålar, som sedan speglas in i användarens öga med hjälp av 

mikrospeglar (MEMS), flytande kristaller m.fl. Detta kan göras på många olika sätt 

beroende på bl.a ljuskällans placering samt hur intensiv upplevelsen skall tänkas 

vara. I figur 7 visas en förenklar bild av projektion. [40] 

 

 
Figur 7.  Förenklad bild av projektion 

 



 

Ett återkommande alternativ som ofta används och även rekommenderades av 

professor Göran [41] var Organic light emitting diodes (OLED). Med hjälp av 

organiska ljusemitterande lysdioder har OLED lättare att överkomma bland annat 

“motion blurs” vilket kan förekomma vid till exempel användning av LCD (42). 

Till skillnad från andra paneler kräver inte OLED något bakgrundsljus utan använder 

sig av en sk “Lambertarian illumination” som istället emitterar ljus efter panelen. 

Detta resulterar i att till skillnad från till exempel LCD och LCOS som skulle blända 

speglarna med bakgrundsljuset, kan OLED användas utan att detta förekommer.  

[40] OLED skall även vara relativt batterisnål och ha bra förmåga att höja och sänka 

kontraster, enligt Göran. 

2.4.2 Befintliga hjälpmedel 

Det gjordes även en state of the art på befintliga hjälpmedel för att få en överblick av 

vilka egenskaper som de hade gemensamt och vilket stöd de ger. Här söktes syften, 

utformning och gemensamma egenskaper upp för att få information om hur 

fungerande hjälpmedel används och varför de används. Produkterna var väldigt 

enkla, med lite information och få kommandon gjorde att samtliga produkter var 

väldigt användarvänliga. De gav information i form av både tydliga bilder och färger 

men även i form av ljudfeedback. Gemensamt för alla hjälpmedel är att de stöttar i 

ett specifikt moment vilket medför att en person som lever med demenssjukdom kan 

behöva väldigt många av dessa hjälpmedel för att täcka de behov de kan ha.  

 

I figur 8 och 9 visas ett par exempel på produkter som i dagens läge rekommenderas 

att användas. Figur 8 visar en larmklocka som användaren kan använda vid akuta 

situationer, en dag och nattklocka som bland annat påminner om klockslag, dag i 

veckan, datum och tid på dygnet med text och tal, och en telefon med bilder. Figur x 

visar ett hjälpmedel för att hitta specifika ägodelar och ett för att bekräfta om man 

stängt dörren. 

 

 
Figur 8. Befintliga hjälpmedel. Larmklocka t.v., dag och nattklocka mitten, telefon t.h. 

 

Kommenterad [1]: källa 



 

 
Figur 9. Befintliga hjälpmedel. Hitta nycklar t.v., se om dörren är låst t.h. 

 

I Figur 8 visas säkerhetslarmet som är menad att användas som ett armband, denna 

upplevdes vara väldigt markant. Fokus ligger på användbarheten och den estetiska 

designen tas inte hänsyn till och detta kan leda till att produkten uttrycker sjukdom på 

ett negativt sätt som kan få användaren att känna sig utsatt. Detta var även tydligt 

vid samtal med målgruppen där det uttalades att de inte ville ha någonting som 

skulle få dem att sticka ut eller något som upplyste att de behövde ett hjälpmedel. 

 

 

2.5 Analys 

Behovsanalysen visade att orientering var det främsta svårigheten för de flesta med 

demenssjukdom och blev därför huvudfokus vid utveckling av hjälpmedlet. 

Navigering skulle göra störst skillnad i vardagen både fysisk och psykiskt på grund 

av att användaren skulle ha möjlighet att gå ut självständigt och känna sig trygg. 

Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar för oro, isolering, depression, känsla av 

frihet, social interaktion, stimulerande aktiviteter, anhörighetsstöd och därmed ökat 

välmående jämfört med övriga svårigheter som inte påverkar livet i samma 

utsträckning. För att möjliggöra navigering krävs location based AR, vilket betyder 

IMU och GPS, men genom att komplettera med objektigenkänning skulle 

navigeringen kunna bli mer lämpligt anpassad till verklighetens objekt vilket skulle 

vara optimalt för användarupplevelse och säkerhet. Detta behov verifierades också 

av memoARs research, då de primärt valt att fokusera på navigation. 

 



 

Efter research sammanställdes allt i en analys för att kartlägga behov och relevant 
information. Under förundersökningar blev det tydligt vad som skulle påverka både 
upplevelsen och designen av produkten. Optiken och den mekanism som används 
för att projicera bild var något som var dimensionerande för hela produkten och detta 
krävde ytterligare research för att få ytterligare förståelse om tekniken, samt för att 
kunna ta fram en lösning som passade både målgruppen och mjukvaran. Batteriet 
visade sig också vara en betydande faktor för hur stor produkten skulle bli då denne 
var den största komponenten i samtliga studerade produkter.  

 
På målgruppen var det specifikt användarvänligheten som låg i fokus, den skall och 
borde vara både enkel att lära sig och tillräckligt intuitiv för att kunna fortsätta 
användning så länge som möjligt under sjukdomsförloppet. Det skulle ej behöva vara 
för mycket mental bearbetning varje gång produkten skulle användas, inte heller 
utseendet fick vara för påtagligt annorlunda, produkten skulle motarbeta stigmat 
kring sjukdomen genom att vara ett diskret hjälpmedel.  

 

Ett stort field of view är fördelaktigt om mjukvaran skall upplevas så realistisk som 
möjligt och därmed förhöja bild-upplevelsen. Då den tänkta målgruppen i första hand 
var menad att kunna ta del av projicerad information i form av en pil, blev kraven på 
ett stort field of view mindre.  
 

2.5.1 Gränssnitt 

Under analysfasen var det även väldigt tydligt att målgruppen kräver en 

lättanvänd/intuitiv produkt vars funktioner behövde vara enkla att komma ihåg, på 

grund av att inlärningsförmågan försämras i takt med sjukdomsutvecklingen.   

 

Ett intuitivt gränssnitt är ett gränssnitt där användaren finner interaktionen naturlig 

och självinstruerande. Ett gränssnitt kan kallas intuitivt då användaren i sig inte 

behöver tänka över hur kommunikationen skall gå till utan någon medveten 

bearbetning. Detta sker då användarens förkunskaper hjälper hen att interagera med 

gränssnittet. Fler riktlinjer för ett intuitivt gränssnitt kan vara att ge omedelbar visuell 

och auditiv feedback då detta kräver mindre kognitiv bearbetning. Visuell feedback 

låter också användaren förbigå det spatiala tänkandet genom att utnyttja det redan 

synliga. [43] 

 

För att användaren skall uppleva en känsla av flöde behöver feedback vid 

användning av en funktion ges på 0,1 sekunder. [44] 

 

Kravet för latency var relevant då möjligheten till cloudbaserad processering och 

lagring var ett alternativ, men risken att latency upplevs blev för stor. Cloudbaserad 

processering studerades även i syftet av att förflytta processering vilket skulle kunna 

förlänga batteritid. [45] 

 

 



 

Även GDPR [46] skulle förmodligen vara ett hinder vid tillämpning av denna funktion 

då restriktioner på personinformation och integritet blivit hårdare och ett direkt flöde 

till en server skulle kräva godkännande. 

 

För att på bästa möjliga sätt kunna få en realistisk uppfattning om vad ett intuitivt 

gränssnitt var för målgruppen hölls som tidigare nämnt möten med stödgrupper. 

Detta hjälpte till att förstå tankegång och orosmoment gällande tekniska produkter 

och ytterligare hjälp att förstå vad de ansåg mest hjälpsamt av de hjälpmedel som 

finns till hands idag. De befintliga produkterna har tydliga och enkla medel för att 

underlätta för användaren, detta gjorde att gränssnittet låg i fokus vid möten med 

samtalsgruppen. Röststyrning upplevdes av samtalsgruppen mer bekvämt och 

intuitivt än motions sense eller swipe och en standard on/off knapp uttalades vara 

självklar.  

 

 

 

 

  



 

3. Idégenerering  
 

Då information/kunskap om målgruppen och tekniken ackumulerats kunde idéer 
börja ta form. Här sammanställdes all information för att få fram koncept som på 
bästa möjliga sätt skulle kunna erbjuda målgruppen en fungerande lösning som 
samtidigt anpassades till memoARs grundidé och mjukvara.  
 

Idégenereringsfasen bestod av: 

 

● Brainstorming 

● Qfd 

● F/M träd 

● Morfologisk matris 

● Relativ Beslutsmatris 

● Skisser 

● Diskussioner parallellt med research 

 

 

3.1 QFD 

För att sammanställa all information utnyttjades bland annat en Quality Function 
Deployment (QFD) för att ta fram vilka funktioner som skulle nyttja målgruppen och 
vad som krävdes för att uppfylla de viktigaste behoven.  Se bilaga 2.  
 

Analysen av QFD visade att behållare/förvaring var mindre viktig då den inte hade 

stor inverkan på komponenter och användandet trots att det efterfrågades av 

potentiella användare då det var viktigt att hålla reda på saker.  

 

Högst teknisk vikt fick switch (on/off) på grund av att den ökar anpassningsbarheten, 

upplevs intuitiv och antalet tillämpningsområden den skulle kunna användas till. 

Samtidigt skulle ett flertal switchar innebära försvåring av användandet då 

momenten skulle bli många. Display och batteri korrelerade med väldigt mycket 

vilket visade på att det behövde ta fokus för att vidare ta hänsyn till vad som 

påverkas negativt och positivt.  

 

Konkurrens-jämförelsen visade att shima och vuzix var potentiella konkurrenter då 

de presterade högt i röststyrning, tillåta linsstyrka och lättanvändhet. Där shima och 

vuzix inte presterade bra var anpassningsbarhet, navigering, förvaring, 

stresshantering och objektigenkänning (ansiktsigenkänning) så där fanns möjligheter 

till positionering.  

 

Med hjälp av QFD kunde större fokus läggas på de delar som stack ut mest, men 
sambandet mellan dessa behov och komponenterna som skulle användas för att 
fylla dem var fortfarande något otydliga. Därför kartlades komponenter och syften i 



 

ett Funktionsmedelträd för att ytterligare kunna specificera vilka delar som kunde 
användas för att lösa de problem som fanns. 
 

3.2 F/M-träd 

Efter researchen sammanfattades alla komponenter med ett övergripande F/M-träd 
för att få översikt över de olika möjliga kombinationerna. Se bilaga 3. Dessa 
användes sedan i en relativ beslutsmatris för att utvärderas.  

 

3.3 Kravspecifikation 

Med hjälp av behovsanalys, QFD och F/M-träd kunde en kravspecifikation formas 

och användas som grund till idégenereringen. Nedan visas den kravspecifikation 

som togs fram.  

 

Ska-krav 

● Produkten ska möjliggöra användning av navigation - gps 

● Produkten ska möjliggöra intuitivt användande  

● Produkten ska möjliggöra projektion på display 

● Produkten ska möjliggöra användarstyrning 

● Produkten ska tillåta plats för batteri, gps-chip, sensorer(accelerometer + 

gyrometer + magnetometer , sladdar (ledare), processorer, högtalare, 

mikrofon 

● Produkten ska erbjuda linsstyrka 

● Produkten ska ha en batteritid på minst 3 timmar 

● Produkten ska tillåta laddning 

● Produkten ska kunna stängas av 

● Produkten ska tillåta vy av verkligheten 

● Produkten ska kunna användas i solen 

 

Bör-krav 

● Produkten bör tillåta förvaring 

● Produkten bör ha en diskret design 

● Produkten bör möjliggöra korrigering av synfel 

● Produkten bör möjliggöra för ansiktsigenkänning - 

● Produkten bör möjliggöra trygghetslarm 

● Produkten bör klara av att bli tappad från 2 m  

● Produkten bör minimera antal moment/commands 

● Bör minimera ljusinsläpp ‘ 

● Bör minimera sensorer/komponenter 

● Produkten bör upplevas bekväm 

● Produkten bör känna av omgivningen 

● Produkten bör förbigå hörselfel 

● Produkten bör förbigå synfel 

 



 

3.4 Brainstorming 

Parallellt med framtagning av QFD, F/M-träd och kravspecifikation brainstormades 
olika idéer. För att påbörja den kreativa idégenereringsprocessen skissades först 
mest former med en minimal inriktning på lösningar. Vid senare tillfällen skissades 
idéerna och en bild av hur en potentiell lösning skulle kunna se ut formades. Idéerna 
som togs fram var väldigt översiktliga och det som låg i fokus var att ta reda på vad 
som skulle kunna vara möjligt utifrån den samlade informationen från första fasen. 
Det pågick diskussioner kring idéerna och om vilka hjälpmedel som var viktigast 
samt vilka funktioner som skulle lösa detta på smidigast sätt både när det gällde 
lättanvändlighet, diskretion och effektivitet. Mycket fokus lades på hur stöd skulle 
kunna erbjudas samtidigt som de nödvändiga komponenterna skulle hållas nere.  
Detta var för att minska risken för förvirring, med tanke på att målgruppen uttrycktes 
vara vana vid knappar blev detta ett problem som krävde extra tid.  

 

Utöver detta var även komponenterna en faktor som behövde tas i åtanke, vid varje 
iteration av en idé krävdes att någonting ändrades med hårdvaran som skulle 
påverka senare utformning och hela systemet i sig. 

3.5 Morfologisk matris 

För att ytterligare variera formidéer användes en morfologisk matris (Se bilaga 4), 

där skalmar baktill, skalmar från sidan, bågar framifrån och bågar uppifrån 

varierades. Här skapades iterationer baserade på både storlek/volym och utséende 

som önskats från möten med memoAR.  

 

3.6 Konceptgenerering 

Då det var utmanande att skissera efter alla önskade egenskaper samtidigt så utgick 

idéskapandet senare istället från vilka egenskaper respektive koncept skulle ha. Tre 

grundbehov identifierades från researchen, vilka glasögonen skulle uppfylla för att bli 

en attraktiv produkt och dessa var att de skulle vara diskreta, funktionella och 

användarvänliga. 

 

Genom att dra varje koncept till sin spets kunde varje idé konkretiseras och 

utvecklas samt vägas mot varandra. Metoden var inte tänkt att generera ett vinnande 

koncept utan att synliggöra konkreta begränsningar, hur de olika koncepten kunde 

mötas och komplettera varandra genom olika kombinationer. Det negativa och 

positiva med varje koncept kartlades och jämfördes sedan med varandra. 

Gemensamt för dessa var att de projicerade en bild på glasögonen och hade 

integrerad synkorrigering.  

 

 



 

3.7 Relativ beslutsmatris 

En relativ beslutmatris användes, se bilaga 5, för att jämföra centrala komponenter 

med varandra för att få en konkret bild över vilka komponenter som passade 

användarens behov bäst. Touchstyrning och geststyrning blev helt uteslutna på 

grund av dess låga prestation. Röststyrning presterade bäst. Även bone conductors 

presterade över både högtalare och in-ear hörlurar. När det kom till jämförelse 

mellan displays var det väldigt jämnt, detta ledde till att beslutet baserades från 

litteraturstudier och möten med Göran. 

3.8 Koncept 

Det diskreta konceptet hade diskretion som sitt fokus då målgruppen inte ville gå 

runt med något som ser väldigt tekniskt ut på grund av det redan befintliga stigmat. 

Hololens är ett exempel på innovativ teknik som inte ser särskilt diskret ut och 

utmaningen med detta koncept var att slimma ned glasögonen så mycket som 

möjligt för att samtidigt få fram de funktioner som krävdes för att de skulle fungera.  

 

Viktigt för detta koncept var både att volymen av glasögonen skulle hållas nere, då 

de skulle likna vanliga glasögon, men även funktionernas gränssnitt, då 

uppmärksamhet inte skulle dras till dem genom exempelvis ljud, rörelser eller ljus. 

Genom att utnyttja en smartphone och dess komponenter skulle glasögonen kunna 

styras via en app på mobilen och därmed kunna få ner antalet komponenter i 

glasögonen för en tunnare design.  Den skulle ha laserprojektion för att ta minst plats 

och det var också anledningen till varför den skulle ha monokulär projektion. 

Konceptet skulle innebära att behovet diskret blev uppfyllt medan användning av 

smartphone skulle minska användarvänligheten. Att komponenter skulle hållas nere 

skulle också begränsa funktionerna. Det diskreta konceptet visas i figur 10. 

  

Figur 10. Diskret koncept 

 



 

Det användarvänliga konceptet skulle låta användaren använda enheten med minsta 

möjliga ansträngning då personer med kognitiv nedsättning behöver ett verktyg som 

är intuitivt och enkelt att lära sig. Detta resulterade i ett koncept där användaren 

enkelt skulle styra enheten med få och tydliga kommandon, även den med en extern 

enhet, men i detta fall en kontroll eller ett armband för igenkänningsfaktor. Här var 

också igenkänningsfaktor viktig för att öka användningen eftersom om något 

påminner om det man haft på sig varje dag innan så ökar det chansen att de inte 

glöms.  

 

Monokulär bildprojektion valdes eftersom undersökning visat att fokus på 

verkligheten är bättre i 2d och skulle förhindra förvirring eller obehag. Nackdelen 

med detta koncept var att det inte skulle gå att kommunicera med programvaran 

som det var tänkt utan begränsningarna var många, detta skulle leda till att 

mjukvaran inte skulle utnyttjas till fullo och användaren skulle gå miste om många 

möjliga funktioner. Det användarvänliga konceptet visas i figur 11. 

 
Figur 11. Användarvänligt koncept 

 

 

 

 

 

 



 

Slutligen togs det funktionella konceptet fram, där tekniken låg i fokus. Det 

funktionella konceptet var koncept som skulle ta full hänsyn till funktionaliteten i 

tekniken för att möjliggöra för alla idéer i mjukvaran memoAR skapade. 

Komponenter som kunde maximera mjukvaran och dess prestation användes. 

Genom mängder av integrerade komponenter skulle det vara möjligt att på flera olika 

sätt styra och kommunicera med enheten, för ett individuellt anpassat stöd i 

vardagen.  

 

Glasögonen kunde med usb eller bluetooth styras och installeras via en extern smart 

plattform. Då konceptet hade alla nödvändiga komponenter för att fungera optimalt 

behövdes ingen extra enhet som kunde glömmas bort, och det stora utrymmet som 

fanns för batteri skulle ge fler timmar av användande. Med binocular tekniken och 

bra field of view skulle projektionen bli högkvalitativ och ge mjukvaran stor plats på 

displayen. Denna hade röststyrning, noise-cancelling mikrofoner, kamera, olika 

sensorer, större plats för batterier och induktionsladdning. Konceptet innebar att 

diskretion blev dålig då enheten skulle behöva vara väldigt stor för att få plats med 

komponenter och användarvänligheten blev sämre på grund av de många 

kommandona. Det funktionella konceptet visas i figur 12. 

 

 
Figur 12. Funktionella konceptet 

 

 

 



 

3.9 Kriterieviktsmetoden 
Koncepten utvärderades mot kravspecifikationen genom kriterieviktsmetoden. Se 

bilaga 6. Koncepten jämfördes med det “ideala konceptet” vilket innebar maximal 

prestation på alla punkter. Användarvänlig och diskret presterade väldigt bra och 

hade liknande poäng men det diskreta aningen högre. Det visade sig tydligt att en 

endast tekniskt avancerad produkt inte skulle fylla behoven då målgruppen och 

problemområden inte löstes av en alltför grafisk lösning, utan den användarvänliga 

och diskreta delen var dominerande. Den funktionella presterade bra vid 

användarstyrning då denna möjliggjorde flera variationer, dock var även detta något 

som skulle kunna bli för mycket för den tänkta användaren, medan den 

användarvänliga var väldigt begränsad i sina funktioner och den diskreta tappade i 

användarvänlighet då den använde sig av en smartphone. 

 

Genom att analysera mer detaljerat var de olika koncepten presterade bättre och 

sämre i kriterieviktsmetoden kunde detta sedan användas för att utveckla ett 

kombinerat koncept med det som var bra från de olika koncepten.  

  



 

4. Konceptval 

Kriterieviktsmetoden och den relativa beslutsmatrisen utnyttjades så att specifika 

komponenter kunde identifieras och bytas ut för att göra ändringar i det diskreta 

konceptet, vilket låg som grund då den presterade bäst i utvärderingen. Det nya 

konceptet jämfördes då med idealet och de tidigare koncepten, denne visade sig 

prestera väldigt bra vilket också kan ses i bilaga 6. Konceptvalet presenteras och 

motiveras nedan. Skisser av konceptvalet visas i figur 13.  

 

Figur 13. Skisser av konceptval 

 

4.1 Navigering 

Navigering var den funktion som skulle göra störst skillnad i vardagen både fysisk 

och psykiskt på grund av att användaren skulle ha möjlighet att gå ut självständigt 

och känna sig trygg. Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar för oro, isolering, 

depression, känsla av frihet, social interaktion, stimulerande aktiviteter, 

anhörighetsstöd och därmed ökat välmående. För att möjliggöra navigering har 

konceptet IMU och GPS vilket behövs för användarens läge och rörelse. En 

stereokamera adderades för att möjliggöra objektigenkänning vilket kompenserar för 

den otillräckliga noggrannheten som finns i GPS och locationbased AR, mjukvaran 

kan då projicera med hänsyn till omgivningen.  

 

Vid tidigare diskussioner har GPS kommit upp som ett möjligt problem för lång 

batteritid men efter vidare SOTA har det uppdagats att tekniken finns och därför 

kunde produkten hålla volymen nere och en extra enhet var inte nödvändig, vilket 

även bidrog till ökad användarvänlighet på grund av att det blev färre saker att 

behöva komma ihåg. För ett exakt avgörande för hur batteri-problemet skulle lösas 

skulle det krävas empiriska tester för validering. 



 

4.2 Användargränssnitt 

Då röststyrning presterade bäst i den relativa beslutsmatrisen och då det även är det 

som enligt research visat sig vara den mest intuitiva användar-styrningen blev det en 

central del av användargränssnittet. Hur glasögonen skulle röststyras beslutades bli 

med noise cancelling mikrofoner som hittades hos flertal produkter från SOTA. Bone 

conductors valdes även då de presterade bäst i utvärderingarna, eftersom bone 

conductors tillåter användaren att höra omgivningen och kan förbigå vissa hörselfel 

blev den väldigt lämplig till målgruppen. Bone conduction fungerar så att vibrationer 

vi skallbenet in till innerörat används istället för ljudvågor. [47] 

 

En stor del, cirka 30% av åldrarna som utgjorde majoriteten av målgruppen har 

någon form av hörselnedsättning, tabell 2 i appendix, och har ett behov av ökat 

fokus och kan då vara trygga i att de hör trafik och när personer talar till dem. Noise 

cancelling mikrofoner blir viktigt för att enheten ska kunna användas i officiella rum 

med mycket brus/buller från omgivningen, dessa skulle då ha möjligheten att filtrera 

ut oönskat ljud. 

 

På grund av att det diskreta konceptet hade en smartphone fick den lägre i intuitivt 

användande, då målgruppen nödvändigtvis inte har tidigare erfarenhet av den 

tekniken, varför knappar blir ett mer intuitivt gränssnitt. Knapparna skulle även 

minimera antal moment som krävs för styrning. Konceptet skulle ha en on/off knapp 

för att användaren skulle ha möjlighet att välja när hjälpmedlet ska användas och 

inte, detta skulle även ge möjligheten att använda produkten som ett vanligt par 

glasögon vid behov. Tryckknappen är utformad så att ytan varierar från glasögonen 

vilket kan ge taktila signaler att det är just en knapp. En höj- och sänk-knapp för 

volymen skulle också sitta på skalmarna för att tillåta justerat ljud vid behov, även 

här ger knapparna taktila signaler i form av ett utbuktande plus och minus. 

 

4.2 Display och projektion 

Slutkonceptet skulle ha monokulär projektion då detta var det alternativ som gav 

bäst fokus på verkligheten, vilket var viktigt för målgruppen. Detta skulle innebära en 

simplare bild men skulle minska risken för att bilden skulle bli förvirrande, störande 

eller att den blandas ihop med omgivningen, vilket skulle kunna leda till obehag eller 

till och med vara farligt. Valet av en monokulär bild gav även utrymme för 

komponenter att få plats vilket kunde göra produkten mer diskret, vilket också var ett 

önskemål av både målgruppen och andra användare överlag. 

 

Valet av projektor/panel för slutkonceptet blev en OLED-skärm som speglas i 

mikrospeglar integrerade i glaset. OLED och bildprojektion presterade lika i den 

relativa beslutsmatrisen men med råd från professor Göran (41) så blev valet OLED 

med motivering att bildkvalitét är bättre och panelen tar upp mindre plats.  

Kommenterad [2]: referens 



 

Tekniken är fortfarande relativt ny och förbättras också hela tiden. Då laserprojektion 

begränsas på grund av att den är enfärgad och det då kan vara svårare att förstå 

informationen så valdes den bort. Integrerad synkorrigering för de vanligaste 

synfelen valdes att adderas i glaset då 90% av personer över 70 (Se appendix 1) har 

någon form av synnedsättning. 

4.3 Övriga komponenter 

De många komponenterna innebar större volym än det diskreta konceptet. Detta 

utnyttjades i konceptvalen genom att använda volymen i skalmarna för att samtidigt 

kunna blockera ut visst solljus som kan interferera med projektionens strålar och 

därmed ge bättre förutsättningar för bildkvalitén.  

 

Ett usb-c uttag skulle göra det möjligt att hantera mjukvaran och inställningar för 

enheten samt laddning. Det skulle även vara möjligt att ladda glasögonen genom 

induktion från en stationär induktionsladdare för att underlätta för användaren genom 

att ge hen möjlighet att bara lägga ifrån sig dem utan att behöva hantera ett uttag. 

Detta var även intressant då målgruppen nämnt att en station där de alltid kom ihåg 

att lägga sina saker var önskvärt. 

 

Övriga komponenter som behövdes för att mjukvaran skulle fungera ihop med 

hårdvaran var CPU, GPU, mikrochip till elektriska komponenter, hårddisk, batteri och 

ledningar. 

4.4 Formvariation och relativ placering 

Dimensioner och passform hade inte tidigare varit i fokus men var i den här fasen 

mer intressanta då en solid modell kunde tas fram för validering. Måttsättning 

började med standardiserade mått på glasögon för att få en uppfattning om bredd, 

höjd och längd. [48] Även en säljare från synsam, Sara, tillfrågades om vilka 

modeller som var populära för åldersgruppen. Sara rekommenderade en 

unisexmodell med sadlar för behagligare passform. [49] 

 

Till en början sattes väldigt enkla prototyper ihop för att skapa en känsla av formen, 

se figur 14. 



 

 
Figur 14. Första enkla prototyp 

 

Vid utformning av glasögonen krävdes även uppföljning när komponenters 

positionering ändrades och extra marginaler som krävdes då innehållet varierade 

från ett vanligt par glasögon. För att se till att volymen var tillräcklig för att få plats 

med alla komponenter mättes vardera komponent, klipptes ut och placerades så att 

det skulle ta upp så lite utrymme som möjligt, även ändringar i CAD gjordes parallellt 

för att anpassa komponenters position. Relativ placering av komponenter på skiss 

och första prototyp visas i figur 15.  

 

 

 
Figur 15. Relativ placering av komponenter på skiss och prototyp 

 

 



 

 

4.5 Prototypframtagning och validering 

När utformning var bestämd och komponenternas storlek och position satts utfördes 

ett flertal iterationer med 3D-printer för att passform skulle kunna testas. Vid tester 

märktes bland annat att dimensionerna utförda i CAD såg större ut än i verkligheten, 

detta gjorde bland annat att möjligheten till uttag samt komponenter i änden av 

skalmen inte kunde tillämpas och att designen överlag såg någorlunda udda ut. 

Utöver detta gled bågarna ned på näsan istället för att sitta kvar på näsroten, och 

skalmarna var något för korta vilket tryckte på baksidan av användarens öron, det 

här krävde att ytterligare modeller skapades. Framtagning av prototyp 1 visas i figur 

16.  

 

 

 
Figur 16. Framtagning av prototyp 1 

 

När prototypen var framställd kunde den användas till validering på en 

demensmässa i sundbyberg. På demensmässan hade personer i anknytning till 

demenssjukdomar och personerna från samtalsgruppen möjlighet att kritisera och 

diskutera prototypen. Konceptet fick positiv respons och prototypen kunde fortsätta 

utvecklas utifrån de tankar som kom upp på mässan. Figur 17 visar när Britt från 

samtalsgruppen provar prototypen. 

 



 

 
Figur 17. Britt från samtalsgruppen provar prototyp 1 

 

För att åtgärda det som var problematisk från prototyp 1 gjordes skalmarna längre 

för att undvika tryck på baksidan av öronen och ändarna gjordes robustare för att 

möjligheten till placering av komponenter skulle tas fram. Även bryggan i mitten av 

bågarna byggdes ut för att kunna ge stöd på näsan. Detta resulterade i att 

skalmarna blev alldeles för långa, och utöver detta hjälpte inte bryggan med stöd 

överhuvudtaget, utan utgjorde istället enbart en markant deviation från hur de flesta 

glasögon ser ut. Prototyp 2 visas i figur 18. 

 

 
Figur 18. Prototyp 2 

 

 



 

 

Slutligen anpassades skalmarna ännu en gång och anledningen till att bågarna gled 

ned undersöktes tydligare. Studering av vanliga glasögon gjordes för att komma 

fram till en lösning på problemet. Här upptäcktes att många glasögon har en lutning 

på bågarna i relation till skalmarna, c:a 10-15 graders lutning var vanligt, se figur 19, 

och därmed ansattes en lutning på c:a 10 grader för att kunna åtgärda detta. 

 

 
Figur 19. Vanliga glasögon, avvikande vinkel på bågar 

 

Detta resulterade i en modell som passade flertal olika användare och den här 

gången upplevdes de även som bekväma. Då bryggan inte uppfyllde något syfte 

togs även den bort, men för att ha utrymme för ledningar och kamera bevarades en 

marginell del. Den slutliga modellen är anpassad efter de nödvändiga 

komponenterna som tidigare nämnts. Modellen är skapad i fräsmaskin där skalmar 

och bågar frästes som separata delar och sedan limmades, spacklades, slipades 

och målades glasögonen. Komponenterna skapades i 3D-printer och målades 

sedan. Slutmodellen visas i figur 20.  

 

 
Figur 20. Slutlig modell 



 

5. Slutkoncept 

Det slutliga konceptet blev ett par glasögon med fokus på användarvänlighet och 

diskretion vilka har anpassats för ett navigationshjälpmedel för personer med 

demenssjukdom.  Glasögonen gör det möjligt för användaren att   navigera i   

önskade   områden   med   hjälp   av   inbyggd stereokamera för djupseende   vilket   

tillåter   objektigenkänning, IMU och GPS.  

 

Glasögonen kan med hjälp av en OLED-skärm projicera stöttande information till 

användaren för att hjälpa denne ta sig mellan platser på ett säkert och tryggt sätt. 

OLED-skärmen tar liten plats och ger en högkvalitativ bild med bra färg och kontrast. 

Bilden visas för ena ögat vilket ger bra fokus på närmiljön och tillåter användaren att 

stressfritt ta till sig informationen.   

 

Genom två integrerade mikrofoner och bone conductors tillåts intuitiv kommunikation 

mellan användare och enhet. Bone conductors är diskreta, låter användaren fritt 

höra omgivningen och kan även användas av personer med viss hörselnedsättning. 

Med korta kommandon kan glasögonen identifiera användarens önskemål och vara 

flexibel i sitt stöd. Genom att en mikrofon registrerar användarens tal och en annan 

mikrofon registrerar bakgrundsljud tillåts en effektiv identifiering av kommandon.  

 

Mjukvaran kan stängas av med ett enkelt klick på höger skalm, vilket tillåter intuitiv 

användning, för att enbart användas som glasögon vid behov. Glasögonen har 

individanpassad synkorrigerin och volym som kan justeras manuellt vid behov. De 

innehåller även lithium batteri, bågar och glas av polykarbonat, en on/off-knapp och 

ett kretskort med CPU, IMU, GPU, GPS och RAM. USB-c jack i vänster skalm för 

individanpassad mjukvara, noise cancelling   mikrofoner   för   att identifiera 

användaren och sålla bort miljöljud och volymknappar. Nedan presenteras utvändiga 

komponenter i figur 21 och 22. 



 

 
Figur 21. Bakvy med specificerade komponenter som demonstrerar position 

 

 
Figur 22. Framvy med specificerade komponenter som demonstrerar position 



 

6. Material och dimensioner 

Då elektroniska komponenter ej användes i konceptet under arbetet var det svårt att 

undersöka ifall en fallhöjd på 2 m, från kravspecifikationen, skulle vara rimlig. Därför 

valdes det material som många andra glasögon använder sig av idag, så kallad 

Polykarbonat (PC). Polykarbonat används i bland annat cykelhjälmar och har en hög 

stöttålighet vilket var lämpligt för att med så stor sannolikhet som möjligt kunna 

uppnå det krav som ställdes. PC har möjligheten att vara genomskinlig, är 

värmetåligt och är formbart vid rumstemperatur vilket var viktigt då skalmarna skall 

kunna formas vid användning. Slagstyrka visas i (se appendix 3) där slagstyrkan av 

PC motsvarar c:a 850 Joule / meter.  

 

Vid val av material för linser konsulterades professor Göran som rekommenderade 

PC även för linserna, detta för att PC är naturligt transparent och tillåter transmission 

av ljus nästan lika bra som vanligt glas samtidigt som den är mer stöttålig. Detta är 

också något som vanliga glasögon brukar använda sig av. 

För att få en aning om hur mycket produkten skulle väga mättes dennes volym med 

hjälp av CAD och multiplicerade denna med densiteten av PC-plast. 

 

 

 
 

Denna ekvation har ej tagit komponenternas vikt i åtanke, däremot har ekvationen 

gjorts som en solid enhet för att kompensera för innehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nedan i figur 23-26 visas bilder på mått på diverse delar: 

 
Figur 23. Sidovy, längd på bågar och skalmar, anges i mm 

 

 

 

 
Figur 24. Sidovy, längd mellan insida bågar till bone conductors, längd på bone 

conductors, diameter på ON/OFF knapp, höjd på skalmar samt vinkel på bågarna 

relativt skalmarna, allt anges i mm förutom vinkel som anges i grader 

 

 



 

 
Figur 25. Sidovy, höjd på bågar, största höjd på glasögon 

 

 

 

 
Figur 26. Frontvy, största bredd på glasögon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Resultat 
 

 

Figur 27. Slutlig rendering av glasögon 
 

 

Från de krav som ställdes i början av arbetet uppfylldes följande:  

 

Ska-krav 

● Produkten ska möjliggöra användning av navigation - gps (JA) 

● Produkten ska möjliggöra intuitivt användande  (JA) 

● Produkten ska möjliggöra projektion på display (JA) 

● Produkten ska möjliggöra användarstyrning (JA) 

● Produkten ska tillåta plats för batteri, gps-chip, sensorer(accelerometer + 

gyrometer + magnetometer,sladdar (ledare), processorer, högtalare, 

microfoner (JA) 

● Produkten ska erbjuda linsstyrka (JA) 

● Produkten ska ha en batteritid på minst 3 timmar (EJ VALIDERAT) 

● Produkten ska tillåta laddning (JA) 

● Produkten ska kunna stängas av (JA) 

● Produkten ska tillåta vy av verkligheten (JA) 

● Produkten ska kunna användas i solen (JA) 

 

Bör-krav 

● Produkten bör tillåta förvaring (JA) 

● Produkten bör ha en diskret design (JA) 

● Produkten bör möjliggöra korrigering av synfel (JA) 

● Produkten bör möjliggöra för ansiktsigenkänning (JA) 

● Produkten bör möjliggöra trygghetslarm (NEJ, men skulle kunna integreras i 

mjukvara) 

● Produkten bör klara av att bli tappad från 2 m (EJ VALIDERAT men anpassat 

material)   

● Produkten bör minimera antal moment/commands (JA) 

● Bör minimera ljusinsläpp (DELVIS, måttlig påverkan av tjocka skalmar) 



 

● Bör minimera sensorer/komponenter (JA) 

● Produkten bör upplevas bekväm (JA, enligt testpersoner) 

● Produkten bör känna av omgivningen (JA, rörelsesensorer och djupseende 

kamera) 

● Produkten bör förbigå hörselfel (JA, bone conductors förbigår vissa hörselfel) 

● Produkten bör förbigå synfel (JA, PC tillåter linsstyrka) 

 

Slutprodukten består av följande komponenter:  

 

● CPU \ 

● GPU  I Snapdragon 

● IMU  / 

● GPS 

(Samtliga ovan placerade i höger skalm) 

● LITIUMBATTERI 

(Litiumbatteri placerad i vänster skalm då denne tar mycket plats, även USB-c 

placerades på vänster skalm för att enkelt komma åt batteri) 

● Bone conductors (En på vardera sida) 

● Stereokamera 

● Volymknapp på höger skalms ände (Placerad för att efterlikna hörapparaters 

position) 

● 3x Noise-cancelling mikrofoner, 1 för tal, 2 för filtrering av oönskat ljud 

● OLED-skärm 

● Micro-speglar i vänster lins 

● Linser av polykarbonat 

● Skalmar/bågar av polykarbonat 

● USB-c uttag i vänster skalms ände 

● ON/OFF knapp på höger skalm 

 

 

Resulterande produkt har följande egenskaper:  

 

Vikt - 74.7 g 

Maximal längd - 155 mm 

Maximal bredd - 173,8 mm  

Maximal höjd - 49.5 mm 

Volym - 62,3 cm^3 

  



 

8. Diskussion 

I början av denna rapport framfördes en frågeställning gällande syfte och 

övergripande frågor som skulle kunna bli relevanta under projektets gång.  

 

● Hur skall produkten skapas för att förenkla användning av modern teknik? 

 

I rapporten har faktorer som tekniska möjligheter och hur gränssnittet skulle 

modifieras för att passa användaren på bästa möjliga sätt reviderats kontinuerligt. 

Några övergripande svar på frågan skulle vara att stort fokus lades på igenkänning, 

det är viktigt för både målgruppen och för implementation av ny teknik överlag att 

vara igenkännbart då det ökar sannolikheten att det används, ökar sannolikheten att 

den används rätt, och att den fortsätter användas. Lösningen som tillämpades i detta 

projekt var därför att hitta de mest igenkänningsbara medlen som skulle göra 

övergången till användning så naturlig som möjligt. 

 

 

● Hur skall produkten utformas för att passa målgruppen? 

 

Designen av glasögonen berodde på ett flertal faktorer, både referenser i form av 

statistik för vad som köps in av diverser åldersgrupper men även den stora påverkan 

implementation av teknik har på designen. Ytterligare fanns önskemål från memoAR 

som även de hade en tanke i hur slutprodukten skulle kunna se ut.  

 En specifik design för just målgruppen var svår att få fram, då människor är 

olika och har olika preferenser när det gäller design oavsett ålder/kön/härkomst. Det 

som gick att få fram av målgruppen var i princip “de skall se fräcka ut” vilket var ett 

relativt abstrakt påstående som kan tolkas på oändligt många sätt. Det som togs från 

detta var att design ändå var väldigt viktigt för att målgruppen skulle vilja använda 

dem, därmed lades stort fokus i estetisk formgivning som skulle tilltala ögat. 

 

 

● Vilka funktioner skall finnas och varför? 

 

Denna fråga styrs av vad som tidigare nämndes, funktionerna blev en direkt 

efterföljd av hur användningen skulle se ut. Med fokus på simplicitet och intuition 

samt hur mjukvaran skulle se ut lades användarstyrda funktioner till, även 

igenkänningsfaktorer som placeringen av volymknappar och en användarstyrning i 

form av röstkommando och röstsvar grundades i olika typer av analogier och 

forskning. 

 

Resultatet nådde de flesta önskade kriterier som sattes på produkten, utmaningen 

var under större delen av projektets gång att komma runt det stigma som finns runt 

integrering av ny teknik i vardagslivet, speciellt det som är synligt men med 

kontinuerliga justeringar av design som skulle minimera detta. Ett återstående 



 

faktum är att konceptet inte har testats, det är mycket möjligt att många av de 

komponenter som valts inte skulle vara kompatibla med mjukvaran eller varandra. 

Även möjliga tillägg som skulle kunna behövas kan ha missats då det ej funnits tid 

eller resurser för empiriska tester. Detta skulle förstås kunna vara en del av ett 

vidare arbete, som då skulle kräva utveckling och tydligare krav från mjukvaran.   

 

Det resultat som tagits fram skulle i teorin kunna lösa ett flertal problem för personer 

med demens, med fokus på att ha ett enskilt verktyg att använda för att slippa 

enstaka verktyg för vardera problem. Responsen från målgruppen var väldigt positiv 

även fast prototypen var den tidigaste modellen. Detta skulle kunna bero på en 

uppskattning av engagemang från yngre generationer och att de generellt sett var 

väldigt optimistiska, men oavsett var det en uppskattning. Då antalet valideringar var 

så få, och enbart prototyp skulle ytterligare valideringar med ansatta komponenter 

och rätt material vara relevant. Detta för att få en tydligare uppfattning av passform 

och bekvämlighet. 

 

Under arbetet uppdagades även annan typ av teknik, detta var glasögon med 

elektronisk polarisering. Då användning är menad att fungera utomhus kan detta 

vara ett intressant tillägg, men då skulle volymen behöva hållas i åtanke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9. Avslutning 
 

 

Efter att ha utvecklat en modell för ett sådant brett syfte var det uppenbart att vidare 

utveckling skulle vara möjlig, både för att kunna se hur rimlig designen faktiskt är och 

vilka justeringar som skulle behöva göra. Det märktes även att syftet med produkten 

inte enbart skulle lämpas för just den här målgruppen, utan skulle kunna användas i 

flertal andra områden som bland annat som hjälpmedel för personer med både 

liknande och andra svårigheter eller sightseeing/lokalisering i andra länder eller 

dylikt, detta skulle självklart kräva större justeringar vad gäller mjukvara. 

 

Flertal gånger under projektets gång har artificial intelligence kommit på tal, detta var 

även någonting som undersöktes och diskuterades men slutsatsen har sedan blivit 

att inte ta upp det i detta projekt då det skulle bli allt för abstrakt utan detaljerad 

förklaring av hur programvaran skulle fungera. Det finns däremot tillräckligt många 

användningsområden och möjligheter med artificial intelligence att det onekligen 

skulle vara en bidragande faktor där röstigenkänning, inlärning av rörelsemönster 

och ansiktsigenkänning skulle kunna förfinas. 

 

Under arbetets gång märktes tydliga restriktioner när man bland annat talade med 

mjukvaru-utvecklare, det är svårt att veta hur pass mycket ström och energi som 

krävs innan man testar produkten med mjukvaran. För att specificera vilka 

komponenter som skulle krävas utifrån prestation, hur mycket det skulle kosta och 

vad som skulle vara bäst lämpat för produkten skulle ytterligare en nivå behövts i en 

utvecklingen av slutkonceptet. Det vill säg mer kunskap om befintlig mjukvaruteknik 

och hur denne interagerar med respektive komponent, detta kändes alltså som 

första steget i en lång kedja fylld av justeringar för att alla bitar skulle kunna falla på 

plats. 

 

MemoAR har i slutet av arbetet visat intresse vidare utveckling där de frågat om det 

vore intressant, detta var en självklarhet då vi ser en stor potential i det arbete som 

genomförts, vilket leder till att vidare arbete förmodligen kommer ske ifall 

investeringar går igenom. Detta skulle leda till att ergonomi, passform och vikt även 

skulle kunna valideras vidare för att få en större förståelse i hur produkten skulle 

upplevas. 
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Bilaga 1. Frågeställning demenscentrum 

 

 
  



 

Bilaga 2. QFD där behov och teknik vägs emot varandra 

 
  



 

Bilaga 3. F/M-träd  

 



 

 

Bilaga 4. Morfologisk matris 

 
 

 



 

 
Bilaga 5. Relativ beslutsmatris. Högtalare, ljudavgivare och displayer utvärderades. 

Hörsel 

Kriterie Vikt In-ear  Högtalare Bone conductor 

Hörs ej ut 2 0 - + 

Storlek 1 0 + 0 

Ljudkvalitet 2 0 - + 

Blockerar ut 2 0 + + 

Kräver moment 1 0 + + 

Batteriåtgång 1 0 0 - 

Förbigå 
hörselfel 

2 0 - + 

Summa  0 0 8 

 

Bone conductor var överlägsen i allt förutom batteri, då energiåtgången är lite större och 

storlek då den tar lite större plats.  

 

Gränssnitt 

Kriterie Vikt Kontroll Röststyrd Touch Rörelse 

Inlärnings- 
process 

2 0 + - - 

Möjliga 
kommandon 

2 0 + 0 + 

Diskret 2 0 - 0 - 

Batteri 1 0 - 0 - 

Effektiv 1 0 0 - - 

Fysisk 
krävande 

2 0 0 - - 

Minimera 
komponenter 

2 0 + + + 

Summa  0 3 -4 -4 

 

 



 

Touch och rörelse blir helt uteslutna på grund av dess låga prestation. Röststyrning 

presterade bäst. Kontroll och röststyrd är det som enligt research äve visat sig vara mest 

intuitiv.  

 

Display 

Kriterie Vikt Bildproj. OLED Laserproj. 

Färg 2 0 + - 

Upplösning 1 0 + + 

Storlek 2 0 - + 

Batteri 1 0 + - 

Säker 2 0 0 - 

Tillåter synfel 1 0 0 + 

TIllgänglighet 1 0 - - 

Reflektion utåt 1 0 + + 

Påverkan av 
ljus 

1 0 0 0 

Kostnad 1 0 - - 

Summa  0 1 -2 

 

Laserprojektion presterade sämst, ej intressant, kanske i framtiden när tekniken har 

utvecklats och finns på marknanden. Oled och bildprojektion fick liknande resultat men 

Göran sa Oled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 6. Kriterieviktsmetoden vägd mot kravspecifikation 

Kriterie - vikt ideal Användarv. Diskret Maxad Konceptval 

2 - 5 25 25 15 5 20 

4 - 5 25 5 20 25 20 

5 - 3 15 9 9 15 12 

8 - 2 10 6 6 4 6 

10 - 5 25 20 25 10 25 

11 - 4 20 12 20 8 20 

12 - 2 10 8 8 2 8 

13 - 5 25 15 25 5 20 

15 - 1 5 1 1 5 4 

16 - 3 15 15 12 3 12 

17 - 4 20 20 20 4 20 

18  - 5 25 25 20 5 20 

19 - 4 20 12 4 12 12 

20 - 4 20 16 16 4 20 

21 - 4 20 16 20 4 16 

22 - 1 5 3 1 5 3 

24 - 1  5 4 5 4 4 

25 - 3 15 15 9 3 15 

26 - 3 15 12 9 12 12 

27 - 4 20 12 20 4 16 

Poäng 340 240 265 139 285 

 

 

Röda siffror   = sämre än diskret koncept 

Gröna siffror = bättre än diskret koncept 

 


