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Sammanfattning 
Google Glass är ett par glasögon med utökade 
tekniska funktioner som är under utveckling av 
Google X. Denna kandidatuppsats undersöker hur 
produkten kommer att stå sig på marknaden. De 
områden som denna studie har valt att fokusera på 
är de säkerhetsfrågor som kan komma att uppstå 
gällande produkten. Säkerhetsfrågorna syftar på 
integritetsaspekten för användaren och dess 
omgivning, samt hantering och spridning av data. 
Det andra område som denna rapport analyserar 
är människa-datorinteraktion. Interaktionsstil 
samt utseende var de två faktorer som vägde 
tyngst gällande frågor kring MDI.  En 
enkätundersökning och olika slags intervjuer 
genomfördes för att sammanställa ett kvantitativt 
respektive kvalitativt resultat. Resultatet av 
metoderna visar att det finns en skeptisk syn på 
produkten gällande utseendet, prissättningen och 
integritetsaspekterna. 
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Abstract  
Google Glass is a pair of glasses with enhanced 
technical features that are under development by 
Google X. This bachelor thesis examines if the 
product will be accepted or not on the market. The 
areas that this study has chosen to focus on are the 
privacy issues that may arise regarding the 
product. Privacy issues include integrity aspects of 
the user and its environment, but also the data 
collection and storage. The second area that this 
report analyzes is the human-computer 
interaction. Interaction Style and the design of 
Glass are the two main factors of HCI in this study. 
A survey and several interviews were conducted to 
achieve a quantitative and qualitative result. The 
result of the methods indicates that there is a 
skeptical view of current product appearance, 
pricing and privacy aspects. 
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1 Introduktion 
Detta är en studie om Google Glass. Syftet med studien är att förutspå hur produkten 
står sig på marknaden vid den kommande lanseringen. Google Glass består av ett par 
glasögon och interaktion mellan användaren och glasögonen sker med hjälp av 
röstkommando i naturligt språk (hittills enbart tillgängligt på engelska) samt med en 
touch-baserad styrplatta. Med hjälp av en inbyggd mikrofon tas användarens 
röstkommandon upp. Utöver detta är dynamiska högtalare inbyggda i glasögonen, vilket 
gör att ljudvibrationer sker direkt till innerörat utan att generera hörbara ljudvågor för 
andra runtomkring. Även en vibrerande yta finns inbyggd i glasögonen och en knapp för 
att stänga av och på samt ta bilder eller videofilmer. Detta är en produkt som inte är 
tillgänglig för allmänheten ännu. I detta skede är endast en prototyp av produkten 
utvecklad. 
 
Studiens fokus ligger på säkerheten kring denna nya produkt samt hur man har valt att 
implementera tekniken i människans vardag. Ordet säkerhet syftar i denna rapport på 
integritet- och etikfrågor, registrering samt hantering och spridning av personuppgifter. 
Studien tar upp vad testpersonerna tycker om produkten och dess funktioner som är 
utvecklade i detta första stadie samt vad som skulle kunna förbättras till framtiden. 
  
 
1.1 Bakgrund 
Det pågår en ständig utveckling av teknologiprodukter på marknaden och mobila 
enheter som smartphones och surfplattor är populära produkter som återfinns i många 
hushåll.1 Tidigare har de portabla produkterna endast varit till för enkel kommunikation 
men är idag våra främsta hjälpmedel. Med hjälp av dessa datorer i bärbar form kan man 
oavsett läge kommunicera med andra, få information tillgänglig eller genomföra andra 
sysslor genom olika typer av applikationer. Enligt en analys gjord av det amerikanska 
investmentbolaget Morgan Stanley kommer internetförbrukningen redan år 2015 att 
domineras av de mobila enheterna.2 Detta har medfört att de stora teknikföretagen 
ständigt utvecklar de portabla produkterna och i april 2012 tillkännagav Google deras 
projekt Project Glass. Syftet med projektet är att utveckla och lansera en bärbar dator i 
form av ett par glasögon vid namn Google Glass. I dagsläget (juni 2014) finns flertalet 
Google Glass ute för utvalda testpersoner runtom hela världen och glasögonen förväntas 
lanseras till allmänheten senare under 2014. 3 Syftet med kandidatuppsatsen är att ta 
reda på hur produkten står sig på marknaden vid lansering. Genom att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar att ny teknologi slår igenom på marknaden kan man förutspå hur 
framtiden för Google Glass ser ut. Vilka säkerhetsproblem kommer hindra allmänheten 
från att köpa produkten. Folks åsikter samt attityder spelar en stor roll i utvecklingen av 
okänd teknologi i samband med glasögon. 
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Inom informationstekniken finns det en gren där man implementerar datorer till 
bärbara plagg eller accessoarer. Begreppet kallas wearable computing och tanken är att 
tekniken ska sammanflätas med användaren. Det Google Glass har skapat är en produkt 
som används i form av ett par glasögon. Det är en accessoar som industrialiserades 
redan på 1600-talet  och bygger på tradition. Detta innebär att modellen sedan länge är 
accepterad och igenkänd på marknaden.4 En ytterligare nivå inom wearable computing 
som Google Glass innefattar är så kallad augmented reality. 
 
Augmented reality, även kallat AR, innebär att man inför ett extra lager till den riktiga 
verklighetsbilden och på så sätt även utökar verkligen för användaren. Användaren 
förses med relevant och kompletterande digital information och får på så sätt en 
förstärkt verklighet. 
  
Googles ambition är att ta fram en bärbar dator som kommer att nå en massmarknad, 
där användarna kan interagera med produkten via röstkommandon. På så sätt kommer 
användarna kunna ha fria händer vid användning av produkten, till skillnad från den 
nuvarande populära mobila enheten smartphone. Denna studies syfte är att undersöka 
hur den nya teknologin med dess interaktion och utformning kommer att accepteras 
eller inte av allmänheten, då författarna har ett neutralt ställningstagande. 
  
1.2 Problemformulering 
Google Glass är en produkt som inte är ute på marknaden än vilket gör att det är svårt 
att se förändringar samt studiebaserad fakta och inte endast åsikter angående 
produkten. Redan i denna stund har säkerhetsproblemen ett stort fokus i media och det 
har spekulerats i om man ska välkomna denna nya teknik eller inte. Många har redan 
intagit en negativ ställning till produkten på grund av etikfrågor som integritetsrisken 
för användaren. 
 
De största problemen som är i fokus i denna rapport är säkerheten och människa-
datorinteraktionen, även kallat MDI. Hur kommer säkerheten att förändras i och med 
denna nya produkt? Kommer detta att reducera säkerheten för människan i allmänhet 
eller kommer samhället att utvecklas med produkten? Kommer detta att minska 
människans privata zon och var kommer man att sätta gränsen? 
  
Problemformuleringen som ställdes i detta sammanhang är  
Vilka säkerhetsproblem kommer uppstå i och med lanseringen av den nya 
produkten? 
 
I och med att folk redan har tagit ställning, leder detta vidare till den andra 
problemformuleringen: 
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Vilken syn kommer detta bidra till gentemot produkten? 
 

Kommer allmänheten att acceptera denna nya produkt i form av ett par glasögon och till 
och med integrera dem i sin vardag, eller kommer folk att gå över till annan ny teknologi 
så som exempelvis andra märken med liknande funktioner, interaktionsstil eller design? 
Kan man ändra folks ställningstagande i frågan? 
  

Det andra fokusområdet som man kan läsa om i denna rapport är hur MDI-perspektivet 
har utformats och varför. Det som var viktigt var Googles val av utformning, 
interaktionsstilar och utseendets valmöjligheter. Vilka effekter kan detta ha på 
människan i allmänhet och vad borde man tänkt på? I dagens samhälle ligger en stor del 
av produktutvecklingen i design och utseende. Detta på grund av att människan i 
allmänhet har en tendens att köpa produkter efter varumärke och design. 5 
Problemformuleringen som utgör denna del är:  
 
Kommer designen att skapa en positiv eller negativ framtid för Glass, 
utifrån Googles nuvarande utvecklade produkt? 
 

1.3 Syfte 
Studiens delsyfte var att ta fram och undersöka de eventuella säkerhetsproblem som 
enligt Google kan bidra negativt för framtiden för Google Glass. Säkerhetsproblemen rör 
frågor kring integritet, hantering och spridning av material för användaren samt hur 
omgivningen påverkas av att produkten används. Denna studie har undersökt 
allmänhetens påverkan i form av etik samt sociala aspekter så som att bära sin teknik i 
form av ett par glasögon. 
 

Studiens delsyfte kring MDI var att se vilka faktorer som väger tyngst vid lanseringen av 
denna nya produkt. Vilka som är målgruppen men även inom vilka branscher som 
attraheras av produkten, samt hur stor påverkan utseendet och utformning av 
glasögonen har. Hur man helst vill interagera med glasögonen men även hur man 
önskar att interagera med bärbara datorer överlag. Dessutom undersöka vid vilka 
situationer folk finner produkten som en distraktion eller fara. 
 

1.4 Mål 
Målet med denna studie är att ge en ökad förståelse för produkten i sig och dess 
eventuella utkomst. Förhoppningar är att förtydliga faktorer där det brister i MDI- eller 
säkerhetsfrågor. Detta möjliggör för utvecklare och testare att förändra framtiden för 
Google Glass eller liknande produkter inom samma teknikbransch. Målet är även att 
denna rapport ska gagna både stora företag såväl som individer samt en stor rang av 
olika branscher, då studien tar upp en noga undersökt framtid för Google glass enligt 
branschexperter.  
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1.5 Avgränsningar 
Denna rapport ser inte över Googles andra tjänster förutom Google Glass. Då Google 
enbart erbjuder tjänster för tillfället är det svårt att jämföra Google Glass med deras 
nuvarande utbud. För bästa möjliga resultat bör tjänster jämföras med varandra samt 
produkter med varandra. För att göra en rättvis bedömning om hur produkten står sig 
på marknaden borde man jämföra produkter inom företaget. Att enbart jämföra med 
konkurrenters produkter leder till att man utesluter viktiga faktorer som till exempel 
företagens nuvarande varumärkesposition. Marknadsföring och försäljningsstrategier 
hos de olika företagen är inte faktorer som rapporten behandlar.  
  
Det är även svårt att hitta produkter från andra varumärken att jämföra med då det inte 
existerar några konkurrenter som har lanserats på marknaden ännu. Produkterna hos 
Googles konkurrenter är i dagsläget (juni 2014) under utvecklingsstadiet, därför kan 
endast prototyper av produkter jämföras. Det är svårt att förutspå eventuella framsteg i 
tekniken som kan ske hos konkurrenterna innan deras lansering. Det kan betyda att 
produkten som jämförs inte nödvändigtvis kommer att vara densamma vid 
lanseringsdatum. Detta kan leda till att produkterna används i olika syften eller 
användningsområden. 
 
Det finns endast undersökningar angående denna produkt och inga jämförelser med 
dagens existerande teknik. 
  
Det är en blandning av användare som medverkar i enkäten samt undersökningarna 
vilket skapar ett stickprov som hade sett helt annorlunda ut om man frågade en annan 
grupp människor. Studiens deltagare består till större delen av folk som är bekanta till 
rapportens författare, vilket kan bidra till att svaren  får fel fokus, det vill säga att våra 
deltagare svarar av fel anledning. 
  
I webbundersökningen var större delen av deltagarna studenter, vilket inte utgör ett 
balanserat resultat. För att få ett mer balanserat resultat som ska svara mot 
populationen bör det vara jämvikt av alla möjliga yrkesbranscher samt andra aspekter 
som exempelvis ålder och så vidare. 
  
Studien behandlar inte om och hur stora företag eller grupper planerar att integrera 
denna produkt i deras företag samt vart. Google Glass har redan testats i många 
experiment världen över. Till exempel inom sjukvården där man har utfört lyckade 
operationer med hjälp av Glass som hjälpreda eller inom utbildningssyfte. Studien 
baseras på den personliga uppfattningen om vilka branscher som man tror kan gynnas 
av produkten och behandlar därför enbart potentiella grupper utifrån folks åsikter.  
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1.6 Risker, etik och hållbar utveckling 
Etikfrågor är redan nu är ett väl omdiskuterat område gällande denna nya produkt. Det 
finns många individer som är oroliga för konsekvenserna med Glass, då produkten kan 
missbrukas inom många områden. Eva Mårell-Olsson är en av få Explorers i Sverige, i 
skrivande stund, och föreläser om hur man kan integrera tekniken i dagens 
undervisning. Hon berättar att etikfrågorna ofta är en av de första ämnen som lyfts upp 
för diskussion hos studenterna.6  
 
För att svara mot de etiska frågor som individer tagit upp världen över, har Google 
skapat en lista med “Do’s and Dont’s” för hur Explorers ska använda produkten. 
Allmänna tips är exempelvis hur man behandlar ignorans som uppstår gentemot 
användaren från dess omgivning. I denna situation är deras “Do’s” att bemöta beteendet 
med en förklaring till produkten och dess funktioner. Googles “Dont’s” i detta fall vore 
att ta av sig sina glasögon för att få omgivningen att sluta stirra.7  
 
Ett annat exempel Google tar upp på listan är att inte ignorera allmänna regler. På de 
platser där videofilmning är förbjuden eller mobiltelefoner ska vara avstängda, ska 
samma regler appliceras på Glass. En händelse som utspelade sig på en biograf i 
Columbus, Amerika (2014-01-22) var när en man som bar Glass tvingades lämna 
biografen och togs in på förhör. Mannen anklagades för att ha smygfilmat men släpptes 
till slut, då han var oskyldig. 8 Händelsen sammanfattar ett av de problemområden som 
kommer med Glass, då videoupptagning på allmänna platser är ett känsligt ämne. 
 
Det finns många risker där de kulturella skillnaderna kan påverka. I länder med sämre 
ekonomi eller där religion är centralt kan produkten eventuellt skapa mer än endast 
diskussioner. Då religion skiljer sig mellan länderna i världen samt att ekonomi i dagens 
situation är en omdebatterad fråga kan detta bidra till risker och påverkan för Glass.  
 
Hållbar utveckling är i dagens samhälle viktigt. Innovationer inom IT-lösningar är 
någonting som på bara några år blivit ett stort fenomen. Det Google har möjlighet till är 
att minimera onödig produktion med deras produkt. Genom att minimera industrins 
nuvarande verktyg och hjälpmedel och ersätta dessa med Glass, kan det leda till stora 
möjligheter för en mer hållbar utveckling i många branscher. 
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1.7 Metodöversikt 
Studien innefattar olika metoder som litteraturstudie, enkätundersökning, 
användarutvärderingar och expertintervjuer. En kvalitativ metod valdes i form av noga 
utvalda intervjuer med användare av produkten, samt branschfolk med stor kunskap 
inom de olika undersökande faktorerna. I och med att man vill testa olika teorier och 
hypoteser valdes även en kvantitativ metod för att samla mycket data, för att försöka 
bilda en uppfattning om allmänhetens åsikter. Genom att använda både kvalitativa och 
kvantitativa metoder uppnåddes en djupare förståelse för hur produkten kommer att stå 
sig på marknaden vid lansering. 
  
1.7.1 Litteratursökning 
Det finns ett stort antal artiklar både från Google men även från teknikföretag, 
tidningar, vetenskapliga institutioner och statistikbyråer om produkten. 
  
Någonting som dock inte existerar i samma mängd är faktabaserade 
litteraturmöjligheter. Detta är på grund av att produkten inte ännu är lanserad och 
därmed finns inte tillräckligt pålitlig information tillgänglig. Samma sak gäller när det 
kommer till studier samt undersökningar, det vill säga positiv eller negativ statistik 
överlag angående produkten. 
  
1.7.2 Enkätundersökning 
En enkät skapades för att finna mönster mellan testpersonernas svar. Enkäten 
genomfördes som en webbenkät för att nå försökspersoner över hela världen. 
Undersökningen innefattade främst frågor där testpersonernas egna åsikters var av 
betydelse. Stor fokus låg på säkerhetsrelaterade frågor och tankar kring design, 
interaktion samt funktioner. Testpersonen fick även fylla i personlig information så som 
kön, ålder och land, samt hur personen tänkte kring den kommande lanseringen. 
  
Genom att söka de gemensamma nämnarna och åsikterna i undersökningen kunde man 
identifiera en allmän bild av hur pass stor påverkan de olika undersökande faktorerna 
har på produkten. Dock med medvetenhet om att enkäten inte utgjorde ett fullt 
balanserat resultat, på grund av att det motsvarar en stickprovsundersökning. 
  
1.7.3 Användarintervjuer 
För att inte enbart få information från experter så togs även information från personer 
som har fått möjlighet att testa Google Glass och därmed ständigt utvärderar denna 
produkt utefter sitt egna perspektiv och sina egna åsikter. Detta var ett bra sätt att få en 
riktig utvärdering ur ett MDI-perspektiv, då metodvalet togs från litteraturen Designing 
Interactive Systems av David Benyon. Boken beskriver tydliga och konkreta exempel på 
fördelen med användarintervjuer. 
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1.7.4 Expertintervjuer 
En del av studien var att på olika sätt komma i kontakt med folk som är speciellt insatta 
på området. Syftet var att ge rapporten en expertmässig del.  
  

Experter är de personer som jobbar direkt med produkten och som har en djup 
förståelse för denna nya produkt. De är alltså personer från det amerikanska kontoret, 
då det är där utvecklingen av Glass sker för tillfället (juni 2014). 
 

1.7.5 Branschexperter 
Till sist finns intervjuer från individer som jobbar med liknande tekniker men inte 
specifikt med Google Glass. Dessa personer gav en expertmässig utvärdering av deras 
syn på produkten. Det gjordes även intervjuer med personer som arbetade inom 
glasögonbranschen, då de fick ge sina utlåtanden angående att väva in avancerad teknik 
i deras industri och vad det kunde ha för betydelse för branschutvecklingen. 
  

1.8 Rapportöversikt 
Rapporten består totalt av sex delar: introduktion, teori, metod, genomförande, resultat 
och analys. Det första kapitlet omfattar bakgrunden till studien och dess 
frågeformuleringar, liksom syftet och valda metoder med dess avgränsningar. 
  

Rapportens andra kapitel behandlar all relevant teori kring Google Glass. Detta är den 
mest ingenjörsvetenskapliga delen. Teorikapitlet tar upp de tekniska delarna med 
Google Glass och de olika begrepp som kan vara okända för läsaren. Även övriga 
grundläggande grenar inom olika typer av teknologi som rör produkten tas upp. 
  

Tredje delen omfattar de olika valda metoderna. I detta kapitel presenteras anledningar 
till val av metoder med dess för- och nackdelar. Kapitlet beskriver hur olika målgrupper 
nåddes för bästa möjliga resultat. 
 

I det fjärde kapitlet behandlas tillvägagångssättet av de olika metoderna. Hur man 
gjorde för att genomföra de olika metoderna, med förberedelser och planering av 
exempelvis intervjuer där sociala faktorer har betydelse. Hur man resonerade kring 
utformande av både webbenkät och intervjuer. Viktiga etiska aspekter diskuterades för 
att värna om deltagarnas integritet och i vissa fall anonymitet. 
  

I det femte avsnittet presenteras resultatet från alla metoderna. All information samlas 
och visas som en representation av bilder, diagram och text. Resultatdelen av intervjuer 
och datainsamlingen presenteras för att kunna dra tydliga slutsatser i rapportens nästa 
del. 
  

Rapportens sista kapitel omfattar analys av det insamlade resultatet. Diskussion kring 
de undersökta faktorerna sker för att komma fram till vilka slutsatser man kan dra 
utifrån materialet. Kritiska diskussioner kring de olika aspekten behandlas i den här 
delen av rapporten. 
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2 Teori 
Kapitlet omfattar de teoriområden som behandlades under studiens gång. Här 
introduceras och förklaras nya begrepp som man kan stöta på senare i rapporten. Det 
presenteras även en djupare beskrivning av Google Glass med dess funktioner och 
tekniken bakom produkten. Kapitlet presenterar grenar som produkten bygger på och 
även teknikbegrepp som rör Google Glass.  
 
Kapitlet tar även upp liknande tekniska produkter som antingen redan finns på 
marknaden eller som planeras att lanseras ungefär vid samma tidpunkt som Google 
Glass. I denna del tas dessa aktuella produkter upp i och med att det finns en risk att 
Google kan tappa användare på grund av dessa. Det finns en potentiell risk att det kan 
bli framtida konkurrenter men att det i skrivande stund (juni 2014) är svårt att 
avgöra, då vissa produkter inte finns på marknaden. De produkter som valts att 
presenteras är Space Glasses, Oculus Rift samt Oakley Airwave. 
 
Den sista delen i detta kapitel beskriver de områden som valts att inte implementeras i 
denna studie och förklaringen bakom dessa val. 
 
2.1 Google Glass 
Google Glass är en produkt skapad i form av ett par glasögon. De är utvecklade med 
liknande funktioner som dagens smartphones men med skillnaden att de består av en 
huvudburen bildskärm. Det vill säga att all teknik befinner sig i självaste glasögonen. 
Den första prototypen som gjordes vid 2011 var både stor och tung men inte långt efter 
hade utvecklare tagit fram en ny prototyp som vägde mindre än de flesta glasögon på 
marknaden.9 Med endast sin röst kan man styra funktioner som exempelvis 
videofilmning, bildtagning och navigering. För att interagera med sina glasögon kan 
man dock både använda sin röst, sina händer och använda huvudrörelser. Med hjälp av 
Googles andra tjänster kan man både chatta med Hangouts, använda karta med Google 
maps och få realtidsuppdateringar om exempelvis trafikläget. 10 En skillnad för vana 
glasögonanvändare är dock att Glass är en dator i form av ett par glasögon. Detta bidrar 
till de är högst känsliga mot vatten. Kommer glasögonen i kontakt med vätska finns det 
en chans att det kommer in i de elektriska komponenterna och därmed förstörs de.11 
Glasögonen är framtagna och utvecklade av Google X som ligger bara 800 meter från 
huvudkontoret i Kalifornien. Google X är en halvt hemlig del av Google som endast 
fokuserar på att skapa helt ny teknik. Andra projekt som Google X jobbar på är 
självkörande bilar, kontaktlinser med liknande funktioner som Glass och internetservice 
via ballonger i stratosfären.12 I skrivande stund finns inte glasögonen ute för 
allmänheten, sånär som på ett antal användare som skrev upp sig på en intresselista i 
april 2013, samt en exklusiv dag under april 2014 då de släpptes för $1500.  
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Det var under sommaren 2012 som nyheten kom ut att Google hade utvecklat ett par 
glasögon.13 Google var dock inte först med att börja utveckla denna slags teknik. 
Mannen som började implementera teknik i form av ett par glasögon var Steve Mann, 
redan under tidigt 80-tal. 14 Tekniken har funnits sedan länge men började användas i 
större utsträckning runt 1995, då militären utvecklade liknande teknik med den största 
skillnaden på just MDI-aspekten. Tanken var inte att allmänheten skulle få tillgång till 
dessa glasögon vilket bidrog till att designen inte behövde vara varken snygg eller 
särskild praktisk. Utseendet på dessa glasögon var därför betydligt större och 
klumpigare. 
 
Glasögonen som Google i skrivande stund utvecklar har tre stycken grundfunktioner 
som utgör hela produkten; touchpad, kamera och display.15  
 
2.1.1 Produktspecifikation 
Anpassning 
● Justerbara näskuddar som passar till alla ansikten 
● Extra näskuddar som kommer i två storlekar 
● 5 olika färger 
● Olika form på ramen 

 

Display 
Högupplöst skärm som motsvarar en 25-
tums högupplöst skärm från 2,4 meter 
bort. 
 

Kamera 
● Bilder - 5 MP 
● Video - 720p 

 

Ljud 
● Skallbensmikrofon 

 

Anslutning 
● Wifi - 802.11b/g        Bild 1: Google Glass, Google 16 
● Bluetooth 

 

Lagring    
● 12 GB användbart minne som synkroniseras med molnlagring. 16 GB Flash totalt. 

 

Batteri 
En dag med vanligt användande. Vissa features, som exempelvis videoinspelning, är dock mer 
batterikrävande. 
 

Laddare 
● Inkluderar Micro USB kabel samt laddare. 
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Mobil kompabilitet 
MyGlass companion-appen låter dig lägga till kontakter, Glassware, och andra features. Den är 
tillgänglig för Android och iOS. 
● MyGlass for Android kräver Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) eller en senare version. 
● MyGlass for iOS kräver iOS 7 eller senare  (iPhone 4 eller senare,  iPad 2 eller senare med 

mobilans. 
Glass kan användas som ett Bluetooth headset med någon Bluetooth kompatibel mobiltelefon.17  
 
2.2 Wearable computing 
Dagens teknik försöker utveckla produkter mer och mer anpassade efter människans 
behov. Konkurrensen är hög och tekniken blir allt mer avancerad. Någonting som har 
blivit stort bland utvecklare är att implementera teknik i kläder eller andra accessoarer. 
Det som urskiljer denna slags teknik är den ständiga interaktionen mellan användare 
och dator. Det finns ingen anledning att stänga av den utan när enheten inte används så 
är den endast inaktiv. 
 
Interaktionen skapar nya möjligheter för multi-tasking, det vill säga göra flera saker på 
en och samma gång. Användaren behöver därför inte stanna upp med det de håller på 
med för att använda sin enhet. Det blir som en förlängning av den egna kroppen. Google 
Glass är ett exempel på detta. Man har valt att implementera en liten dator i ett par 
glasögon. 
 
Ett exempel på detta är så kallade augmented reality som betyder en ökad verklighet. 
Det innebär att man fortfarande är kvar i denna värld och kan se allt som händer men 
utöver det också ta del av digital information. 
Det finns även virtual reality där man helt ersätter den riktiga världen framför ögonen 
men med en simulerad miljö. Denna simulering kan bestå av både verklighetstrogna 
miljöer samt icke verklighetstrogna. 
 

2.2.1 Augmented reality 
Teknik vid namnet augmented reality betyder att användaren ser en blandning mellan 
den riktiga verkligheten och det som en mjukvaruapplikation visar. Det som händer i 
applikationen kommer hela tiden att anpassas och förnyas allt eftersom vad användaren 
gör på grund av realtidsuppdateringar. 
 
Denna teknik började användas i militären och har sedan spridit sig till exempelvis TV, 
broschyrer, tidningsomslag, på mässor, i skyltfönster, tjänster på internet, datorer eller  
mobiltelefoner. Anledningen varför denna spridning skett just i den ordning som 
förklarat ovan är på grund av prislappen. Till en början med var det synnerligen dyrt att 
utveckla applikationer av detta slag. 
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2.2.2 Virtual reality 
Virtual reality, även kallat virtuell verklighet, är en datorgenererad miljö som simulerar 
fysisk närvaro för användaren, oavsett om det är i en verklig eller overklig miljö. 18 Detta 
medför att användaren upplever att den befinner sig i den befintliga miljön som finns 
framför ögonen, oftast i form av en display för visuell utdata. Virtuell verklighet gör det 
möjligt för användaren att interagera i en verklig tredimensionell situation. 19 
 
Virtuell verklighets grundkoncept presence och telepresence refererar till känslan av att 
befinna sig i miljön. Det sistnämnda handlar om den teknologi som tillåter användaren 
att ge sken av att vara närvarande i nuet, vid en plats som inte är dess sanna läge eller 
position. Virtual reality gör att användaren upplever sig vara inne i den virtuella 
världen. 
 
VR - vilket är en vanlig benämning av virtual reality, användes tidigare i flygsimulatorer 
som utvecklades för jaktplanspiloter. Genom att använda virtuell verklighet i 
simulatorerna gjorde man det möjligt för piloterna att träna säkert. Detta krävde dock 
att man använde speciella rum med fysisk inredning som kompletterar illusionen. Ett 
annat populärt användningsområde för virtuell verklighet är inom spelindustrin, där 
tekniken är helt datorbaserad. 20 
 
2.2.3 Distinktion mellan AR och VR 
Glass har valt att anpassa sin produkt inom området AR. Orsaken till detta är på grund 
av att syftet med produkten är att förenkla individens vardag.21 Detta ska uppnås med 
hjälp av de olika applikationerna som utvecklats. Word lens är ett exempel på en 
applikation som Google Glass använder sig av och som visar ett tydligt exempel på vad 
augmented reality kan innebära. Applikationen översätter exempelvis vägskyltar till det 
önskade språket. Genom att byta ut det befintliga språket till det önskade så nås målet i 
realtid. 
 
Då VR helt utesluter användarens verkliga synfält är det inte möjligt för Glass att 
utnyttja denna teknik. Detta skulle då innebära att Google måste utveckla en helt ny 
display som täcker hela synfältet.  
 
För att studien ska skapa den största möjliga överblick, är det viktigt att se över både AR 
och VR. Orsaken till detta är då många produkter för tillfället (juni 2014) utvecklas inom 
VR, vilket egentligen inte borde skapa konkurrenter till Glass. Det som däremot gör VR 
till ett område fyllt med konkurrenter är utformningen av ett par glasögon, vilket skapar 
en gemensam faktor. De områden som avgör användarnas val av köp är exempelvis 
lägre prisklasser, utseende, andra funktioner eller möjligheter. 
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2.3 Liknande teknik  
Google är varken ensamma eller först med att utveckla denna typ av teknik i ett par 
glasögon. Utvecklingen av mobila enheter i form av ett par glasögon har pågått sedan 
länge. Fast även om konceptet att interagera med ett par glasögon låter snarlikt, har de 
olika företagen valt att nischa in sig på olika möjligheter. Det som skiljer produkterna 
kan exempelvis vara hur man kombinerar ihop olika befintliga tekniker, vilket syfte 
produkten ska användas till och hur man väljer att utforma sin slutgiltiga produkt. 
 

För att utförligare kunna utvärdera produktens framtid bör man jämföra liknande 
teknik. Detta är viktigt då negativa aspekter kan komma att påverka framtiden för 
Google. Nedanför presenteras tre produkter, med dess olika funktioner och tekniker, 
som kan tänkas nå samma målgrupp som Google Glass.  
 
 

 Google Glass Space Glasses Oculus Rift Oakley 
Airwave 

Kamera 5 MP -  -  -  

Video 720 pixlar - - - 

Display  640×360 pixlar  1280 x 720 pixlar 960 x 1080 pixlar 428x240 
pixlar 

Vikt 50g 180 g 379g 300 g 

Ljud Skallbensmikrofon 3D-surroundljud Tillgängligt via 
hdmi 

Tillgängligt 
via externa 

hörlurar 

Anslutning Wifi: 802.11b/g 
Bluetooth 

Wi-Fi: 
802.11b/g/n 
Bluetooth 4.0  
USB 3.0 

Wi-fi 
Bluetooth 

Bluetooth 

Interaktion Röstinteraktion och 
touch pad 

Fingerrörelse- 
avkännare och 
rörelseinteraktion 

Rörelseinteraktion, 
kan kompleteras 

med externt 
verktyg 

Fjärrkontroll 
som fästs via 

vristband 

AR/VR AR AR VR AR 
 

 

Tabell 1: Jämförelse av Google Glass, Space Glass, Oculus Rift och Oakley Airwave 
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2.3.1 Space Glasses 
Ett företag som väntas lansera sin produkt under september 2014 är Meta med sin 
produkt Space Glasses. Space Glasses är en produkt i form av ett par glasögon och är en 
av de kommande produkterna som påminner mest om Google Glass. Den stora 
skillnaden mellan produkterna är dock att SpaceGlasses använder sig av en 3D-display 
och rörelsedetektion som i utseende är betydligt större än den design som Google tagit 
fram för sin produkt. Mer specifikt för produkten är att den använder 
fingerrörelseavkännare. Tekniken innebär att man genom sensorer kan skapa en 
rekonstruktion av användarens fingerrörelser. I och med att Meta satsar på AR kommer 
man uppleva att man har sina datorer och enheter med sig överallt, då de kommer vara 
synliga för användaren som hologram.22 
 
Det finns även applikationer gjorda för produkten som möjliggör att skriva ut med 3D-
printer. Användaren kan skapa fysiska föremål med hjälp av interaktionsstilen, då man 
kan skulptera med sina fingrar och senare skriva ut i 3D. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: SpaceGlasses, META 24 
 
2.3.2 Oculus Rift 
Företaget Oculus VR arbetar med att utveckla ett Virtual reality-headset vid namn 
Oculus Rift. I mars 2014 köpte företagsjätten Facebook upp Oculus VR för 2 miljarder 
dollar. Mark Zuckerberg, grundare av Facebook  gav ett uttalande om uppköpet som 
lämnar mycket utrymme för eventuella framtida användningsområden för Oculus Rift 
som tyder på att planer finns på att ta produkten vidare från enbart spelindustrin där 
produktens grundidé har sina rötter. 25 
 
Oculus Rift finns ännu inte på marknaden men är tillgänglig för utvecklare. Produkten 
har en stor display som sätts framför ögonen och kan jämföras med ett cyklopöga. Likt 
en TV med inbyggd 3D, lurar man hjärnan att se tredimensionellt och illusionen blir 
mycket verklighetstrogen, framförallt i och med att större delen av synfältet täcks av 
bilden. Tekniken gör det möjligt för bildskärmen att följa användarens rörelser.26 
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Bild 3: Oculus Rift, Oculus VR 27 
  
2.3.3 Oakley Airwave 
Det Kalifornienbaserade företaget Oakley lanserade i slutet av 2012 ett par skidglasögon 
med head up-teknologi implementerat. Med Oakley Airwave kan skidåkaren som bär på 
glasögonen bland annat mäta sin egna hastighet ute i skidbacken och övrig 
prestationsdata, som till exempel hoppstatistik. Glasögonen har även GPS, musikspelare 
och funktioner som möjliggör interaktion med sociala medier. Med hjälp av Bluetooth 
kan man ta emot telefonsamtal och inkommande SMS. 
 
Förutom de inbyggda funktionerna erbjuder produkten även ett fysiskt skydd i form av 
linsmaterialet Plutonite som filtrerar bort skadliga ljustyper. 28 
 

 
Bild 4: Oakley Airwave, Oakley 29  
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2.4 Studiens begränsningar 
För att begränsa teorikapitlet valdes vissa delar bort på grund av alltför breda teorier. 
Studien hade fått en bättre inblick genom att exempelvis gå tillbaka till tidigare 
teknikskiften och undersöka vilka faktorer som gjorde att allmänheten accepterade 
produkten. Även se hur lång tid det tog historiskt, från att den första prototypen visades 
upp till genomslag av produkten. Tidigare teknikskiften som kan ses som relevanta för 
rapporten är till exempel smartphones och bärbara datorer. Under denna process hade 
det även varit relevant i att undersöka vilka faktorer som begränsade personer från att 
köpa produkten till en början eller vilken kritik som lyftes upp för diskussion. 
 
Ett annat avsnitt som valdes bort var teorier om vilka som börjar använda ny teknologi 
först. Begrepp som early adpoters eller lead-user har en viss relevans till studien men 
valdes bort på grund av avgränsning.  
 
Vid val av liknande teknik föll många produkter bort. Det finns många nya produkter 
som planeras lanseras på marknaden inom kort, framförallt inom wearables.  Fokus 
valdes dock enbart på produkter i glasögonform. Ett annat val hade varit att enbart 
fokusera på smart glasses men intresse fanns i att undersöka produkter som även kunde 
ha olika teknik, syften och utseende. Produkter som inte nämndes i teorikapitlet var 
exempelvis Sony Morpheus eller Vuzix M100.  
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver resonemang om vad som var den sökta informationen och de 
metoder som använts för att samla denna information. De olika metoderna som valts 
och härmed kommer förklaras är litteratur, observationer och undersökningar i form 
av en enkät och intervjuer. 
 
3.1 Vetenskaplig metod 
För att finna svar på frågeformuleringen användes litteraturstudier. Majoriteten av 
sökorden var på engelska, då samma sökord på svenska inte gav lika många sökträffar. 
Då produkten är amerikansk finns det mest trovärdiga artiklar från den amerikanska 
marknaden. Utöver sökmotorer som exempelvis Google användes även sökverktyget 
KTHB Primo, där man kan söka i olika databaser. Det gav en ökad trovärdighet med 
tanke på att inte vem som helst får addera artiklar där. Detta möjliggjorde även 
vetenskapliga studier samt artiklar som inte fanns tillgängliga via Google, då Google 
endast täcker 3% av Internet.30 Dock var Google ett bra verktyg för att få fram aktuella 
nyhetsartiklar. 
 

Även information om angränsande eller liknande teknikprodukter undersöktes för att 

jämföra och analysera tekniken. Till grund för analys användes SWOT-modellen som 

behandlar både styrkor och svagheter samt möjligheter och hot.  

Fokus låg på att hitta material relaterat till Google Glass men då produkten breder ut sig 
över flera ämnesområden valde man att även fokusera på att hitta litteratur kring 
relaterade områden. Sökord som användes var till exempel wearable computing och 
augmented reality.  
 
I skrivande stund har Google Glass inte kommit ut på marknaden, vilket medför 
svårigheter att finna relevant material till studien. Detta beror på att det fortfarande är 
mycket spekulationer kring Google Glass men framförallt för att det inte finns så mycket 
data, statistik eller undersökningar. När det gällde insamling av statistik och data var 
man tvungen att även här fokusera på relaterade ämnesområden för att få insyn i hur 
den potentiella framtiden för Google Glass ser ut. Till exempel sökte man statistik och 
analyser kring tillväxten av mobila enheter det senaste året. Ytterligare litteratur som 
var relevant för studien var liknande teknik. I denna del av studien användes sökord 
som Oculus Rift, Oakley Airwave och Space Glasses.  
 
Överlag satsades det på kvantitet då man ville samla så mycket information som möjligt. 
För att kvalitetsäkra litteraturen var det viktigt att jämföra olika litteratur om samma 
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ämne. Identisk fakta söktes från flera olika artiklar för att öka trovärdigheten. En fördel 
som man märkte vid insamling av information var att mycket av materialet var baserat  
 
på folks personliga åsikter, vilket var en viktig tyngdpunkt för att finna svar till 
problemformuleringen. Dock gällde det att vara mycket kritisk då det var mycket 
spekulationer och personliga åsikter. Framförallt då det inte alltid är trovärdig 
information men också för att allt insamlat material inte heller var relevant för studien. 
För att täcka upp studiens MDI-område, användes böcker från författarnas tidigare 
kurslitteratur. Resultatet av detta gav uppkomst till metodval som exempelvis en 
enkätundersökning, användarintervjuer samt expertintervjuer. Denna kunskap 
användes även för att anpassa dessa olika metoder. Frågorna i enkäten var exempelvis 
ett medvetet val för att förenkla och förtydliga för testpersonerna samt att få ut 
maximalt resultat. För att även integrera ämnet i resultatet ställdes MDI-riktade frågor i 
enkäten samt under intervjuerna. 
 
3.2 Ingenjörsrelaterade metoder 
För ett ökat perspektiv skapades undersökningar i form av en enkät samt intervjuer i 
olika form. Testpersonerna som valdes för intervjuerna var både användare utan större 
insyn i tekniken bakom glasögonen och personer som på något sätt var i kontakt med 
produkten samt experter. 
 
3.2.1 Enkätundersökning 
För att skapa en uppfattning om vad allmänheten världen över söker i detta 
sammanhang skapades en enkät uppbyggd av ett 30-tal frågor. Dessa frågor var 
specifikt framtagna om produkten och hade två olika fokusområden; säkerhet samt 
MDI. Enkäten skapades med hjälp av verktyget Google Forms. 
 
Enkäten var noga framtagen på ett MDI-vänligt sätt som skulle öka förståelsen för 
samtliga deltagare. För att kunna maximera resultatet från denna enkät så var tanken 
att få tag på så många olika områden som möjligt. Enkäten utformades på engelska som 
är ett internationellt språk som de flesta av deltagarna hanterade. Med områden avses 
bland annat land, kön, ålder och bransch. För att få in ett balanserat resultat är det 
viktigt att inte bara anställda på Google får svara på en sådan utvärdering utan även helt 
andra branscher som också kan dra nytta utav en sådan produkt, som till exempel 
studerande, nyblivna mammor, kockar eller tandläkare. Olika länder kan ha olika 
trender vilket påverkar användarna exempelvis om man köper en produkt på grund av 
märket mer än den egentliga produktens funktion.  
 
Allt som allt bestod enkäten av sju olika delar. För att deltagaren skulle komma vidare 
från del ett till del två krävdes att personen i fråga visste vad Google Glass var. De 
deltagare som svarade nej på denna fråga fick därför en sista följdfråga om de var 
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intresserade av att lära sig mer men efter detta steg skickades deras svar in och 
undersökningen var slut. På grund av att hela undersökningen bestod av specifika frågor  
 
om Google Glass så skulle rapporten i sig inte tjäna på att användaren svarade på frågor 
när de inte är medvetna om vad produkten är eller gör. 
 
Svarade däremot deltagaren ja på denna första fråga så öppnades del två med 
introduktionsfrågor. Här var fokus på att lära känna deltagarna bättre. Bland annat kön, 
land och ålder ansågs viktigt. 
 
Del tre bestod av en enda lång fråga där deltagaren får välja mellan ett stort antal 
features på flera olika områden och här finns även alternativ som ännu inte finns för att 
få personen i fråga att öppna upp sig och tänka ett steg längre. 
Del fyra bestod av frågor som endast kretsade kring designen för att se hur användare 
ser på det redan existerande utseendet, hur viktigt det är att kunna anpassa utseendet 
själv samt hur man vill interagera med sina glasögon. 
 
Sista två delarna var specifika säkerhetsfrågor och sedan några avslutande frågor för att 
runda av hela enkäten. 
 
3.2.2 Intervjuer 
För att få en förståelse för hur den kommande lanseringen av Google Glass blir valdes 
även undersökningar i intervjuform. Intervjuerna delades in i tre olika målgrupper: 
användare, experter och branschexperter. 
 
Intervjuerna skedde i olika former, som exempelvis muntligt och skriftligt. Om 
möjlighet fanns skedde intervjun i muntlig form då det ger ett bättre resultat och större 
möjlighet till följdfrågor och att samtala kring ämnet. På grund av distans, olika 
tidszoner och scheman valdes vissa intervjuer att göras via telefonkonferens istället för 
personligt möte. Dock så fanns inte alltid den möjligheten av samma skäl som tidigare 
nämnt, vilket resulterade i skriftliga intervjuer i form av mailkonversationer och dylikt. 
 
Användarintervjuer 
Kategorin av användare var enklare att definiera, då man ville intervjua användare av 
produkten, så kallade Google Glass explorers. I nuläget finns det utvalda testpersoner 
som har fått möjligheten att prova produkten för priset av $1500. De flesta av 
testpersonerna har dock bakgrund inom teknik, vilket var en faktor att ha i åtanke, 
gällande resultatet.  
 
Totalt gjordes fem användarintervjuer. Den ena deltagaren är utvald som testperson för 
Google Glass. Deltagaren är universitetslektor på Umeå Universitet och provar förutom 
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privat bruk även glasögonens syfte i undervisning. Då den första deltagaren var en 
kvinna valdes därefter en manlig deltagare för att få så stor spridning som möjligt. 
Deltagaren hade bakgrund inom ryska telekommunikationsbranschen, vilket gjorde att 
man ökade chansen till olika infallsvinklar och användningsområden. Den tredje 
personen var en ung kvinna inom spelutvecklingsbranschen som har fått tillgång till ett 
par glasögon hemma. De två sista personerna var unga studenter vid Kungliga Tekniska 
Högskolan som kvitterat ut ett par via det företag de jobbar för. 
 

Intervjuer med branschexperter 
Den andra valda målgruppen för intervjuer var branschfolk med stor kunskap inom de 
faktorer som problemformuleringen kretsade kring. För att definiera vilka som kunde 
räknas till branschexperter, valdes att fokusera på vissa specifika delar inom säkerhet 
och människa-datorinteraktion.  
 

Inom säkerhet valde man en person som hade bred kunskap inom hur man hanterar 
säkerhet i samband med  avancerad teknologi. SAAB har länge använt och arbetat med 
att utveckla liknande teknik. Deras befintliga stridsplan har ett system vid namn Head 
up-Display där piloterna får data projicerat på skärmen. Teknologin som finns 
beskriven i tidigare avsnitt gör att piloterna kan fokusera på vyn utan att varken vrida 
huvudet eller ställa om ögat för att få information tillgänglig. I och med studiens syfte 
behövde man också undersöka utseendet och användarvänlighet. Den andra 
expertintervjun blev en person med stor kunskap inom människa-datorinteraktion.  
 

Gemensamt för båda intervjuerna var att deltagarna kontaktades via e-post. Ena 
deltagaren har föreläst om ämnet, vilket gjorde att personen från början redan fanns i 
åtanke som potentiell deltagare. Den andra deltagaren har skrivit kurslitteratur som 
används av Kungliga Tekniska Högskolan vid kurser om människa-datorinteraktion 
samt är professor inom kognitiv vetenskap och har lång arbetslivserfarenhet som är 
relevant till ämnet. 
 

Ytterligare tre intervjuer gjordes med folk från glasögonbranschen, då deras 
expertisområden är relevanta för Google Glass. I och med att Google valt att utforma 
produkten inom denna bransch var deras synpunkter relevanta för studien. 
 

Genom att genomföra intervjuer med personer inom olika expertisområden hoppades 
man kunna uppnå ett bredare resultat, vilket skulle kunna gynna den slutgiltiga 
analysen. 
 

Expertintervjuer 
Den sista delen av människor som kontaktades var experter. Dessa människor är på 
något sätt insatta på utvecklingen av Google Glass. Personerna kontaktades via mail då 
samtliga befann sig i USA, där produkten utvecklas. Det önskade resultatet av denna 
metod var att få respons av personerna bakom produkten för att höra om deras åsikter 
om säkerhetsfrågor samt MDI-frågor. 
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4 Genomförande 
Denna del av rapporten är nära länkad med föregående kapitel. Den föregående delen 
av rapporten tog upp använda metoder och denna del av rapporten tar upp hur dessa 
metoder genomfördes för att i det kommande kapitel beskriva dess resultat. 
 

Det finns tre delar som detta kapitel delas upp i, en vetenskaplig del, en 
ingenjörsrelaterad del samt en avslutande del där begränsningar tas upp.  
Vetenskapligt genomförande beskriver den litteraturstudie som gjorts.  
Ingenjörsrelaterat genomförande beskriver genomförandet av enkätundersökningen 
och samtliga intervjuer. Den sista delen i detta kapitel beskriver varför man inte valde 
vissa genomföranden under denna studie och förklaringen bakom dessa val. 
 

4.1 Vetenskapligt genomförande 
Detta arbete började med en litteraturstudie. Studien gjordes i första hand på det 
relevanta ämnet, Google Glass. I och med att produkten ännu inte finns på marknaden 
för allmänhetens tillgång finns heller inte mycket information angående tekniken eller 
annan faktabaserad information. Det finns mycket information om folks åsikter och 
framför allt tankar inför den stundande lanseringen. 
 

I och med bristen på relevant faktabaserad information lästes många artiklar. 
KTHB Primo är ett verktyg som använts då källorna är noga testade och  kvalitén är 
generellt sett relativt hög på KTHB Primo. 31 För att skapa en större bild av situationen 
gjordes även en stor studie av liknande produkter som i denna stund utvecklas och 
planeras att lanseras i samma tidsperiod som Google Glass. Detta ska ge ett större 
perspektiv av framtiden för Glass. Detta genomfördes med hjälp av artiklar samt 
personligt testande av dessa liknande produkter.  
 

4.2 Ingenjörsrelaterat genomförande 
Den ingenjörsrelaterade delen av genomförandet har bestått av en lika stor del som den 
vetenskapliga delen. Denna del kan dock delas upp i två större grupper, där den ena 
fokuserar på en enkät och den andra på intervjuer av olika slag.  
 

4.2.1 Enkätundersökning 
Det första som gjordes efter undersökningsstadiet var att planera en enkät. Mycket tid 
lades på att planera hur man på det mest MDI-vänliga sättet skulle utforma en enkät. 
 

En viktig aspekt var längden på enkäten. En enkät får inte bli för lång, men heller inte 
såpass kort att inga resultat framkommer och därför valdes drygt 30 frågor. För att inte 
skapa förvirrig för deltagaren eller risk för avhopp utformades enkäten med 6 synligt 
olika indelningar. Först en del med inledande frågor om personen i fråga. Kön, ålder, 
nationalitet, yrkesområde och vad personen äger för teknikprodukter idag efterfrågades. 
Syftet med val av yrkesområden var att skapa ett balanserat svar där kunskapsnivå, 
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intresse samt erfarenheter spelade en stor roll.  Denna del hade syfte att vara enkel och 
gå snabbt att fylla i för deltagaren.  
 
Den andra delen bestod utav en enda fråga som var uppdelad i fem sektioner. Dessa fem 
sektioner var endast separata ämnesområden och frågan var upplagd som en 
uppvärmning samt ett sätt att få deltagaren att börja tänka. 
 
Sedan valdes att fokusera de två kommande delarna på det viktigaste. Först en del med 
endast MDI-frågor följt av en del med endast säkerhetsfrågor. Deltagaren hade nu 
kommit in i rollen samt börjat komma fram till sin egen ståndpunkt. Efter dessa steg i 
enkäten började deltagarna bli en aning trötta på att fylla i och för att då avsluta allt på 
ett bra sätt så valdes några få avslutande frågor som exempelvis en prisfråga. 
 
Beslutet togs att textfrågor endast skulle existera i allra minsta grad, men följden till 
detta blev något fler flervalsfrågor för att öka resultaten som senare kunde 
sammanställas från enkäten. 
 
Hela enkäten var utformad med en tydlig procentuell förloppsindikator för att ge 
deltagaren en känsla för längden på enkäten. Detta kan ses i appendix A där hela 
enkäten finns tillgänglig. 
 
När enkäten utformats skapades en grupp med testare. Det var en blandning av killar 
och tjejer samt med olika yrkesområden, åldersgrupper samt teknikintresse. Dessa fick 
alla gå igenom enkäten ur ett kritiskt tillstånd och därmed ge direkt kritik. Dessa 
synpunkter togs tillvara på och vissa saker som ansågs skapa en högre kvalité på 
enkäten ändrades. 
 
Steget efter detta var att hitta en balanserad grupp deltagare med ett genuint intresse att 
ge det bästa möjliga resultatet till undersökningen. Den sökta balansen som 
eftersträvades var därför bland annat kön, ålder, härkomst, yrke och olika nivåer av 
teknikintresse. Enkäten publicerades därefter ut till varje utvald individ. För att inte 
skapa stress hos deltagarna gavs möjligheten att svara under en tidsperiod på cirka två 
månader. Tanken bakom detta var att undvika att deltagarna kände press att fylla i 
enkäten, utan snarare svarade på enkäten av eget intresse. För att hitta deltagare på 
dessa områden användes sociala medier, i form av Facebook och Hangouts, som blev 
den största bidragsdelen. Sociala medier bidrog till att hela världen var tillgänglig på ett 
sätt som annars inte vore möjligt. Faktorer så som ålder, kön och yrke är oftast känt på 
många av det mest populära sociala medier vilket bidrar till en ökad förmåga att 
manipulera val av deltagare som i sin tur bidrog till en mer balanserad grupp.  
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Den andra metoden som genomfördes var att slumpmässigt utvalda människor på 
gatorna i Sverige, Nederländerna och Italien tillfrågades. Den viktiga aspekten till detta 
var att personerna i fråga inte kände författarna och därmed inte gav svar på grund av 
sympati. Anledningen till val av länder var för att skapa en spridning som motverkar 
trenders inverkan, kultur, politiska åsikter eller andra aspekter som inte rör produkten i 
sig. En karta finns tillgänglig i kapitel 5 (bild 5) där ett utkast på samtliga länder som 
tillfrågades finns med. 
 
4.2.2 Intervjuer 
Tre olika intervjuer ägde rum. Intervjuer med personer som varit med och utvecklat 
Glass och därmed ser produkten som mer än ett intresse. Personer som inte 
nödvändigtvis är insatta på tekniken i produkten men som använder Google Glass och 
därför på ett ärligt sett kan utvärdera produkten utefter deras egen förmåga. Till sist 
även branschfolk. Inom glasögonbranschen var kvantitet målet. På Saab söktes en 
person som var insatt i teknikutvecklingen. Johan på VR Sverige och Don valdes 
specifikt ut av författarna och intervjuerna genomfördes via e-post. 
 
Användarintervjuer 
Fem stycken användare valdes ut för att medverka i varsin intervju. Syftet var att 
inkludera så många användarintervjuer som möjligt då detta gav en ärlig bild av 
produkten. Valet av användare gjordes spritt för att få synpunkter på olika områden. De 
användare som är mer intresserade av utseendet och designen kommer antagligen inte 
lägga lika mycket fokus på tekniken bakom produkten. 
 
Intervjuerna gjordes på tre killar och två tjejer varav två var studenter, en var 
speltestare, en var universitetslektor inom tillämpad utbildningsvetenskap och en 
jobbade på ett stort telekomföretag. 
 
Fyra av intervjuerna ägde rum personligen mellan författarna och användaren. 
Resultatet från detta blev att fler frågor ställdes i en mer avslappnad form som var 
användbara för denna rapport. En annan intervju ägde rum i telefonform på grund av 
distans mellan författarna och användare. Den sista skedde via chatformat på sociala 
medier. Intervjuformen bestämdes utefter användarens preferens.  
 
Branschexperter 
Det var framförallt tre områden som valdes att fokusera på. Experter inom 
glasögonbranschen ansågs vara personer som arbetar dagligen med glasögon och optik. 
Beslutet om att intervjua personer som arbetade i glasögonbutik togs i tidigt skede. 
Därför valde författarna att ta ett personligt möte med samtliga inom denna bransch.  
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Kontakt skedde under tider då det generellt var mindre personer i butik, för att inte 
störa personalen på plats men också för att den intervjuade inte skulle känna någon 
stress av att svara på frågor. Totalt intervjuades tre personer som arbetade som 
optikerassistenter eller säljare.  
 
Den andra personen som kontaktades var Don Norman. Initiativ till kontakt skedde via 
e-post och på grund av distans samt tidskillnad fortsatte dialogen i samma form. 
 
Sista området inom branschexperter var personer inom SAAB-koncernen. Först 
användes personligt nätverk för att ta kontakt med personer på Saab. Konversationerna 
skedde via e-post. Detta ledde till att personerna kunde hänvisa frågorna till ansvarige, 
vilket det också gjordes. Dock dröjde det lång tid innan klara besked gavs, vilket gjorde 
att kontakt togs med ytterligare fler personer på Saab. Dock denna gång inom andra 
avdelningar än personer som arbetar direkt med teknologin HUD.  
 
Experter  
En viktig del av denna studie bestod av expertutvärderingar och här beskrivs därför hur 
de olika metoderna genomfördes. Först skickades e-post i tidigt stadie till ett 
kvantitativt antal personer som jobbar på Google. I större utsträckning kontaktades 
personer inom Google X och framförallt inom Project Glass. Det andra steget var att 
kontakter användes från det svenska kontoret men detta gav inga resultat då Glass 
endast utvecklas i Amerika för tillfället (juni 2014). Googles egna sociala tjänster, som 
Hangouts, användes för att nå deras personal i Amerika. Även pressansvarige på Project 
Glass kontaktades via e-post då författarna ville försäkra att regler inte hindrade 
personal från att svara. Det söktes slutligen även artiklar där Google på något vis 
medverkat med kommentarer. 
 
4.3 Studiens begränsningar 
Ett val gjordes om att inte utföra en större och bredare enkätundersökning. Främst på 
grund av den snäva tidsperioden. För att få ett mer rättvist resultat borde val av 
deltagare varit mer balanserat. I denna studie utgick enkätundersökningen från privata 
nätverk och för att resultera i ett större omfång av deltagare med olika bakgrund hade 
en lösning varit att göra reklam för undersökningen i olika forum. För att uppnå ett mer 
balanserat resultat borde utskick av webbenkäten varit mer väldisponerad, då man 
önskar stor variation av ålder, kön och bransch. Författarna valde även att avstå 
analysering av personliga åsikter från den testning som ägde rum av produkten. Ett 
rättvist genomförande kunde inte sammanställas, då testtiden av produkten var för kort. 
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5 Resultat 
I denna del av rapporten kommer resultat att presenteras från de olika metoderna 
som använts. Det första som gjordes för att möjliggöra denna undersökning var en 
litteraturstudie på området. 
 
När denna del noggrant genomförts skapades en enkät med 163 medverkande som 
fick fylla i drygt 30 frågor. Enkäten var uppdelad i inledande frågor, MDI-relaterade 
frågor, säkerhetsfrågor samt avslutande textfrågor. 
 
Tredje metoden bestod av intervjuer av olika slag. För att skapa den största möjliga 
kunskapsnivån på området söktes experter från Google, användare av glasögonen 
samt experter på liknande teknikområden och från glasögonbranschen. 
 
För att öka nivån ytterligare så söktes användare i olika målgrupper. Avslutningsvis 
hade vi användare i form av studenter, personer med arbeten inom IT samt personer 
med arbeten inom människa- och datainteraktion.  
 
5.1 Resultat av webbenkät 
En webbenkät skapades och totalt 163 personer deltog. Resultatet skapade en tydlig bild 
som kunde användas till att sammanställa en analys som presenteras i det kommande 
kapitlet.    
 
5.1.1 Introduktionsfrågor  
Webbenkäten började med inledande frågor där deltagarna fick svara på ifall de kände 
till Google Glass samt ifall de var intresserade av att veta mer om produkten. Resultatet 
som visades från den första delen var att 63%, motsvarande 102 personer, visste sedan 
innan vad Google Glass var och resterande 37% kände inte till Glass. Drygt 8 av 10 
deltagare (81%), var intresserade av att lära sig mer om produkten. 
 
Endast de som svarade Ja på frågan “Do you know what Google Glass is?” gick vidare till 
nästa del av formuläret. Det betyder att totalt gjorde 102 stycken personer hela 
formuläret, det vill säga svarade på enkätens alla frågor samt 61 stycken som endast fick 
dessa två startfrågor.  
 
Den andra delen av webbformuläret bestod av en introduktionsdel där deltagaren fick 
fylla i personlig information om sig själv. Från den här delen kan man se att enkäten 
nådde personer i alla åldrar, då deltagarnas ålderspann sträckte sig från 66 år till 19 år. 
Resultatet visade även att 69% av deltagarna var kvinnor och 31% män. Vidare kunde 
man även utläsa från resultatet att majoriteten av personerna som fyllde i enkäten bor i 
Sverige men att sammanlagt deltog personer från alla världsdelar, se bild 5.  
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Det ställdes även en fråga angående aktuella arbetsplatsen för deltagaren. Resultatet 
från deltagarnas arbetsplatser blev spritt men hade en övervägande del av studenter. Av 
det 102 svarande var det 49 stycken studenter vilket motsvarar 48%, resterande 52% 
bestod av framförallt IT-branschen, bankyrket samt sjukvården. 
 

 
Bild 5: Karta över deltagarnas hemstäder 
 
Mellan introduktionsfrågorna och MDI-frågorna valdes att ta upp en omfattande fråga 
angående samtliga applikationer som idag är möjliga i smart phones. Det sökta 
resultatet var att läsa av vilka funktioner som deltagarna ansåg vara de mest attraktiva 
om de fick möjligheten att välja. 
 
Resultatet från detta blev att SMS blev den mest attraktiva funktionen från den så 
kallade kommunikationsdelen. När de fick välja en informativ applikation ansåg 
majoriteten att inkommande samtal var det mest nödvändiga. Navigering är en funktion 
som Google redan marknadsför mycket för Glass och GPS var då det viktigaste för de 
svarande. En stor del av dagens funktioner i smart phones, surfplattor och liknande 
handlar om nöjen, 55 personer av totalt 102 svarade att musik var det viktigaste nöjet. 
Denna omfattande fråga avslutades med säkerhet. Av de totalt 102 svarande ansåg 48 
personer att bankinformation var det man helst ville ha möjlighet till. 
 
5.1.2 Människa-datorinteraktion 
Därefter följde en del som rörde frågor om människa-datorinteraktion. Resultaten från 
denna del visar att nästan 7 av 10 deltagare (68%), tyckte att det var viktigt att man som 
användare kunde påverka utseendet av glasögonen. Resultatet visar även att 61% av de 
tillfrågade inte tror att glasögonen kommer att bidra till ett mer socialt samhälle och att 
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86% tror att glasögonen snarare är en distraktion vid någon situation. Däremot svarar 
39% att produkten kommer att skapa ett mer socialt samhälle och 14% anser inte att 
Google Glass är en distraktion i någon situation.  

 
Bild 6:” Do you think the glasses can be a distraction in any situations?” 
 
Påståendena styrkte resultatet när deltagarna fick motivera vid vilka situationer som 
glasögonen kan upplevas som distraherande. Svaren omfattade att Google Glass skulle 
vara en distraktion i det sociala livet eller vid någon som helst situation som kräver ens 
uppmärksamhet eller närvaro. Många olika motiveringar om vid vilka situationer 
glasögonen kan upplevas som distraherande gavs. Följande är ett par exempel på 
motiveringar som omfattar de svar som kom in gällande social distraktion;  
 

“During conversations. During work. It is actually  
distracting in all of daily life just like your phone” 
 

“By loosing focus on what is in front of you by things 
 happening in your Google Glasses”   
 

“Wearing them while studying would probably be  
very distracting. They would probably distract me  
in everyday life as well” 

 
Anledningen till varför deltagarna upplever det som en social distraktion är för att man 
väljer att ständigt kolla e-post och sociala medier. Ett exempel på ett mer specifikt 
tillfälle som kom upp vid flera svar var att glasögonen tar upp ens uppmärksamhet och 
närvaro från möten. 
 
Andra situationer där deltagarna tror att Google Glass kan vara distraherande är i 
trafiken. Överlag kom bilkörning ofta upp som ett exempel på en situation som kräver 
ens fulla uppmärksamhet och många anser att glasögonen kan vara en säkerhetsrisk. 
Vid senare sektion diskuteras det även att många deltagare tycker att det borde vara 
förbjudet att bära glasögonen under exempelvis bilkörning.  
 
Ett annat resultat visar att många tror glasögonen kommer vara ett irritationsmoment 
eller i vägen vid mer praktiska och fysiska aktiviteter. Svar som tyder på detta är 
exempelvis “In times when you do not want to wear glasses”.  
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Man kunde utläsa från resultatet att 59% skulle föredra ögonstyrning som 
interaktionssätt på glasögonen. Ungefär en fjärdedel (24 %) tycker att röstinteraktion är 
det bästa sättet att interagera med Google Glass. Det visar sig också att 15 % föredrar 
någon typ av touchpad som interaktionssätt och 2 % skulle vilja interagera med 
produkten på något annat sätt. 
 

 
Bild 7: “How would you like to interact with your glasses?” 
 
Vid frågan angående vilken målgrupp som kommer att attraheras av Google Glass mest, 
svarade 59% tonåringar. Resterande svar var spridda över övriga åldersgrupper, se bild 
8. En liknande fråga som ställdes var "Will the glasses attract any special 
industry?".Deltagarna fick fylla i tre alternativ de tyckte passade in på frågan. Svaren 
var mycket spridda men det fanns tre industrier som utmärkte sig. 81 av 102 personer 
svarade IT-branschen, 38 stycken svarade studenter och 36 stycken svarade 
bankbranschen. 
 

 
Bild 8: “Who do you think Google Glass will attract the most?” 
 
5.1.3 Säkerhet 
Nästa del i webbenkäten var frågor gällande säkerhet. Vid den här delen kan man se 
tydliga resultat över hur skilda åsikter folk har gällande produkten. Ungefär hälften är 
oroade att ens integritet kommer minskas och även känna sig obekväma med att 
personer i ens omgivning bär glasögonen. Den andra halvan svarade att de varken 
känner sig oroade angående personlig integritet eller andra individers användande i ens 
närhet. 
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Bild 9: “Are you afraid that your privacy will change/reduce?” 
 

 
Bild 10: “Would you get uncomfortable if people around you use them?” 
 
Från det sammanställda resultatet kan man utläsa att det är väldigt spridda åsikter när 
det gäller säkerhetsaspekten. En av frågorna gällde bland annat hantering av person- 
och kontouppgifter och hur Google väljer att hantera data från Glass. Vid denna fråga 
fick deltagaren välja två alternativ av fem möjliga. Det blev ett jämnt resultat mellan 
vilka aspekter som är det största orosmomentet. Bilden nedanför visar resultatet. 
 

 
Bild 11: “What is your biggest concerns about this device?” 
 
För att undersöka hur viktigt det är att man som användare visar att glasögonen är 
aktiva fick man visa sin åsikt på en skala mellan 1 till 5. Här svarade cirka 82% att det 
har stor betydelse, cirka 13% är neutrala till frågeställningen och cirka 5% anser inte att 
det har någon större betydelse. 
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Bild 12: “How important is it that you can see if the glasses are in use?” 
 
62% svarade att de för tillfället vill förbjuda Glass i specifika miljöer, resterande 38% 
anser att det borde vara tillåtet att använda produkten i samtliga situationer. De 62% 
som svarade nej på denna fråga fick därför en följdfråga där man fick fylla i specifika 
miljöer där Glass inte bör användas. Nedan visas resultat av denna fråga. 

 
Bild 13: “It should not be allowed to wear the glasses” 
 
5.1.4 Avslutande enkätfrågor 
Nästkommande del i enkäten rörde frågor kring prissättningen av produkten. Från 
resultatet kan det utläsas att 88% inte är villiga att betala det nuvarande priset på 1500 
amerikanska dollar. De resterande 12% tycker att prissumman är rimlig. Svaren 
gällande vad de faktiskt var villiga att betala spridde sig väldigt mycket. Spannet 
varierade från 0 till 10 000 svenska kronor. En motivering till en rimlig prissättning var 
“About the same price as for a high-tech smartphone”.  
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Resultatet från formulärets sista del visar att 75% har möjlighet att använda Google 
Glass på arbetsplatsen eller på jobbet samt 25% svarade nej på denna fråga. 
Nedanstående figur visar svar över hur glasögonen skulle kunna nyttjas på arbetsplatsen 
och även effektivisera arbetet. 
 
 

Från det sammanställda 
resultatet framgår det 
att 66% tror att 
produkten kommer att 
fungera som ett 
komplement till de 
nuvarande mobila 
enheterna. Av de 

tillfrågade är det 13% 
som tror att Google Glass 

kommer bli en flopp vid 
lansering. De som angav att inga 

alternativ passade in var 12%, samt 
5% som tror att produkten kommer att ersätta de 
nuvarande mobila enheterna. De resterande 5% tror att produkten aldrig kommer 
komma ut på marknaden på grund av för stora problem. 
 
Resultatet pekar även på att det finns flertalet faktorer till varför man inte vill använda 
Google Glass. Ett av hindrena som framgår är utseendet. Ett av svaren beskrev den 
nuvarande utformningen av glasögonen som alldeles för futuristiska för dagens 
samhälle. Andra beskrev att de som användare av Glass inte skulle vilja vistas i 
allmänheten med Google Glass på. Det var inte heller enbart utseendet av glasögonen 
som var ett problem, utan även glasögon som produkt i sig. Alla vill inte bära glasögon, 
då de tycker att det är jobbigt i alltför många situationer. Ett exempel som nämndes 
flertalet gånger var fysiska aktiviteter. En av motiveringarna som kom in gällande 
“Varför skulle du inte vilja bära ett par Google Glass?” var just att glasögon som 
accessoar är ett störningsmoment och har en tendens att hamna liggande på hyllan.   
 
En annan bidragande faktor som kunde utläsas från sammanställningen var gällande 
den tidigare nämnda distraktionen. Produkten är socialt distraherande och är därför en 
anledning till varför man inte skulle vilja bära ett par Google Glass.  
 
Andra anledningar som nämndes var priset, för många applikationer eller att man 
inkräktar på den personliga integriteten. 
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Resultatet av det sammanställda materialet beskriver dock att man vill köpa det på 
grund av flera anledningar. Svaren tyder på att man främst vill äga ett par glasögon på 
grund att det är ny teknologi som kan underlätta i ens vardag eller ny teknik som man i 
allmänhet vill testa eller prova på. Andra svar som man kan utläsa är att man vill 
utnyttja det faktum att information blir mer tillgänglig.  
  
5.2 Resultat av intervjuer 
Denna del av rapporten består av resultaten från samtliga intervjuer. Intervjuerna är 
uppdelade i tre olika delar. 
 
Den första delen hade som syfte att intervjua experter, vilket innefattade folk som 
arbetar på Google eller på något sett varit med i utvecklingen av Glass.  
 
Den andra delen består av användare. För att få höra de ärliga kommentarerna om hur 
produkten fungerar så intervjuades användare av Glass som annars inte hade någon 
koppling till Google. Resultatet av detta blev två studenter, en speltestare, en inom IT-
branschen och en som arbetar inom MDI-området.  
 

Den sista delen består av branschexperter. Syftet var att hitta folk som var involverade i 
liknande teknikutvecklingar eller som var allmänt kunniga inom teknik. Valet blev 
utvalda personer från glasögonbranschen, Jakob Turcinov från Saab, Johan Hägerström 
från VR Sverige och Don Norman från Nielsen Norman Group. 
 
5.2.1 Experter 
Resultatet blev att ingen respons togs emot. Det var totalt en person från Google som 
valde att svara via e-post men han refererade till den pressansvarige för Project Glass. 
Kontakt med pressansvarige försöktes därefter nås flertalet gånger men författarna fick 
aldrig någon respons. I och med att ingen dialog kunde föras mellan författarna och 
anställda personer på Google, fick man inte heller inga åsikter om produkten.  
 
5.2.2 Användare 
Resultatet från de olika användarintervjuerna gav en ärlig och tydlig insyn i produktens 
funktionalitet. Ett tydligt resultat i positiva och negativa tankar presenterades. 
 
Dmitrij 
Första användaren som intervjuades heter Dmitrij. Dmitrij är en IT-manager på ett 
telekommunikation- och logistikföretag i Moskva. Hans kunskapsnivå samt intresse för 
teknik är relativt hög och det valda fokuset var därför säkerheten på ett individuellt samt 
externt perspektiv. 
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Resultatet från intervjun var att Dmitrij inte ansåg att folk i hans närhet på jobbet blev 
obekväma av hans närvarande när han använde sig av Glass. Folk hade generellt sett 
inga invändningar om användandet utan var väldigt accepterande. Dmitrij använder 
mest den funktionen som innebär att han kan ta anteckningar med hjälp av Glass.  
 

Ett annat resultat som Dmitrij delgav var att navigeringsfunktionen fungerade så när 
som felfritt. Negativa resultat som diskuterades var bland annat batteritiden och 
uppkopplingen generellt. 
 

Dmitrij poängterade som ett resultat av Glass att i privata sammanhang är kamera- och 
videofunktionen hans största tillgång och att orsaken till negativa kommentarer till 
dessa funktioner från folk i omgivningen endast beror på okunnighet. Hela intervjun går 
att läsa i appendix B. 
 

Eva Mårell-Olsson 
Nästa intervju var med Eva Mårell-Olsson, universitetslektor inom tillämpad 
utbildningsvetenskap (IML). På grund av att hennes fokus i vardagen låg nära design 
och MDI, så anpassades frågorna därefter. 
 

Eva hade i princip samma negativa aspekter att påpeka som Dimitrij när det kommer till 
glasögonen. Batteritiden var alltför dålig samt uppkopplingen hade hon funnit stora 
problem med.  
 

Eva kommenterade även att språkstödet borde förbättras samt utvecklas exempelvis 
med svenska talmöjligheter och inte enbart amerikansk engelska. Däremot berömde 
Eva resultatet av översättningsfunktionerna och tror att resultatet av dessa funktioner 
kan göra att produkten slår stort på marknaden. Eva tror starkt på funktionens syfte och 
att framtiden är ljus för utvecklingen av kontaktlinser med samma funktion som Glass. 
Hela intervjun går att läsa i appendix B. 
 

Linn Bergh 
Denna intervju följdes upp av en teknikfokuserad intervju med Linn Bergh. Linn jobbar 
som speltestare för Activision. Hela intervjun går att läsa i appendix B. 
 

Linn var generellt inte lika positiv till dessa glasögon och kände en tendens till 
huvudvärk när hon använde glasögonen för länge. I och med att omställningen var så 
pass stor för Linn och distraktionen tog upp för mycket fokus så tror hon inte att detta 
kan vara användbart i någon annan bransch. Det som de kan användas till är att 
förenkla vardagen genom att hitta närmaste cafét, restaurangen, bankomat och så 
vidare. 
 

Med tanke på det höga priset tror Linn därför att detta kommer bli en eventuell 
lyxprodukt om Google går ihop med exempelvis Gucci eller andra märken.  
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Emil Sigrén Vinblad och Arsen Aleksadrian 
Författarna valde att intervjua två stycken studenter på Kungliga Tekniska Högskolan 
som via sitt arbete fått kvittera ut ett par Google Glass. Studenterna heter Emil Sigrén 
Vinblad och Arsen Aleksandrian och pluggar Datorteknik. 
 

Emil och Arsen utvecklar i skrivande stund applikationer till Glass vilket är en helt ny 
värld för dem såväl som för andra utvecklare. Även Emil och Arsen har samma tankar 
som Linn om att alltför intensiv användning av glasögonen ger huvudvärk. 
 

De hade flera negativa kommentarer angående hårdvaran i produkten. Det mest 
markerande var att batteriet snabbt blev överhettat. Detta ledde till att produkten inte 
gick att använda när detta händer. 
 

En positiv åsikt som nämndes var produktens vikt. De är lättare än ett par solglasögon 
vilket inte gör det ansträngt att bära dem under en längre tid. 
 

Gemensamt resultat från samtliga användarintervjuer 
Resultatet från dessa intervjuer gav väldigt snarlika positiva samt negativa aspekter av 
produkten. Ett exempel där användarna har tänkt i liknande banor var angående 
batteritiden. Både Emil och Arsen kommenterade precis som Eva att batteritiden borde 
förbättras. 
 

Ett annat gemensamt resultat som samtliga användare nämnde var 
översättningsfunktionen som redan i detta stadie fungerade så närsom felfritt enligt alla 
intervjuade. 
 

Ett område där svaren skilde var “vilka branscher som kan gynnas av dessa glasögon”. 
Svaren skilde sig så vitt som Linns åsikt att ingen bransch kan direkt gynnas av dessa 
glasögon, till Eva som var entusiastisk nog att säga att i princip samtliga branscher på 
något sätt kan gynnas. 
 

Ett negativt resultat från intervjun med Emil och Arsen var interaktionsstilen. Det 
markerades att den mest använda interaktionsstil var touchpaden vilket gör skillnaden 
mellan smartphone och Glass avsevärt mycket mindre. Anledningen till att Emil och 
Arsen interagerar via touchpaden var på grund av att inte störa kollegor. Även Eva hade 
åsikter om interaktionsstilen då hon hade svårigheter med den amerikanska dialekten 
som är ett krav. 
 

Som en avslutande fråga i samtliga intervjuer frågades om priset på cirka $1500 var ett 
rimligt pris, samt om de kunde tänka sig att spendera denna summa. Resultaten är att 
tre av fem inte tycker Glass är värt det.  
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5.2.3 Branschexperter 
Det valdes totalt tre intervjuer inom glasögonbranschen, en intervju med Jakob 
Turcinov från Saab, en intervju med Johan Hägerström från VR Sverige och Don 
Norman från Nielsen Norman Group. 
 
Glasögonbranschen 
En av de branscher som valdes att ta in expertåsikter från var glasögonbranschen. Totalt 
genomfördes tre intervjuer på tre olika kedjor i Stockholm.  
 
Den första intervjun var med Linn som arbetar som optikerassistent på Synoptik. 
Hennes kunskap och erfarenhet av Google Glass var obefintlig, då hon inte hade hört 
talats om produkten tidigare. Efter att ha fått produkten presenterad var hon mycket 
skeptisk till att produkten skulle fungera som accessoar. Hennes intryck var att det lät 
väldigt krångligt att blanda in så mycket teknik i ett par glasögon. Hon skulle dock 
kunna tänka sig att testa ett par för att se hur de fungerar och för att få en bättre 
uppfattning. Linn tyckte att Google Glass lät väldigt futuristiskt och att det är något som 
man kan tänka sig i filmer som utspelar sig i framtiden. Dock var hon överlag väldigt 
skeptisk till hur produkten skulle kunna slå på marknaden. 
 
Den andra intervjun inom glasögonbranschen var med Marju som arbetar på NK Details 
där de säljer bland annat solglasögon från diverse designers. Deras målgrupp anses vara 
trendkänsliga och utseendet av glasögonen som säljs i butiken är viktig. Marju hade inte 
heller någon kunskap om Google Glass, utöver att hon hade sett en bild i förbifarten. 
Efter att ha fått produkten presenterad för henne var hon fortfarande väldigt skeptisk 
mot produkten. Intrycket var att det lät väldigt avancerat och att det i så fall är en 
produkt som skulle passa för den yngre målgruppen. Hon tyckte att glasögonen såg 
väldigt tekniska ut och inte alls fashionabla. Utseendet var väldigt främmande och de 
såg mycket klumpiga ut.  
 
Dessutom såg hon ett problem i att ha ett par glasögon, då hon ansåg det vara en 
självklarhet att byta mellan olika bågar. Variationen mellan olika glasögon är viktigt. 
Efter att ha fått förklarat att Google har ett samarbete med olika stora glasögonaktörer, 
kunde hon eventuellt se en potential, ifall man kunde byta mellan olika modeller och 
typer av glasögon. Däremot tror hon att glasögonen skulle störa mycket i yrket. Att det 
till exempel skulle vara distraherande med alla notifikationer som dyker upp i skärmen. 
Marju själv såg inte att produkten kunde hjälpa henne i hennes yrke. Hennes 
huvudsakliga uppgift är att hjälpa kunder i butiken och glasögonen skulle inte 
underlätta syftet, snarare skapa en distans. Hon skulle till exempel inte kunna visa 
kunderna katalogerna, ifall de enbart fanns synliga för henne i glasögonen. Inte heller 
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skulle glasögonen underlätta för att kontrollera lagerstatus, då de redan har speciellt 
utsatt personal för uppgiften. Därför var hennes sammanlagda intryck till Google Glass  
 
mycket tveksam. Hon tror att produkten är alldeles för dyr och att det enbart är en 
lyxprodukt för de som är tekniskt intresserade.  
 
Den sista intervjun inom glasögonbranschen skedde med Emma som arbetar på 
Synsam. Emma var den enda personen som intervjuades som hade hört talats om 
Google Glass innan. Hon var väldigt optimistisk och skulle själv vilja testa glasögonen 
privat för att se hur de fungerar. Hon var dock lite skeptisk angående den befintliga 
designen, då den jämfört med en vanlig båge är mycket klumpig. Hon tror dock att 
trenderna inom branschen förändras mycket och att det även kan ske stora förändringar 
för Google Glass gällande just utseendet. Överlag tror hon att det är en prisfråga, 
huruvida glasögonen kommer att fungera på marknaden och att det kommer att ta sin 
tid att etableras på marknaden.  
 
Sedan poängterade hon hur viktigt det är att glasögonen går att anpassa efter miljö. Det 
är viktigt att glasögonen skyddar mot olika typer av skadligt ljus, när man är utomhus i 
solsken. Emma tycker även att de ska fungera för olika typer av yrken, exempelvis 
behöver hantverkare kunna repbehandla sina glasögon. 
 
Det fanns dock några punkter som hon hade anmärkningar om. Till exempel ifall 
kameran eller displayen täcker en del av synfältet, vilket inte lämpar sig vid bilkörning. 
Emma poängterar dock att det finns potential i produkten och att det förmodligen skulle 
gynna glasögonbranschen. Att det skulle vara intressant med ett tekniskt lyft och att det 
skulle vara spännande att följa utvecklingen av Google Glass på marknaden. 
 
Jakob Turcinov från Saab 
Dialogen mellan författarna och Jakob handlade om den teknik som man idag hittar i 
militära sammanhang. Den teknik som Glass använder liknar denna teknik på flera 
aspekter. Den kallas Head up Display (HUD) och innebär att piloter har en display på 
sitt fönster där flyginformation kommer upp. Syftet med detta är att piloterna aldrig ska 
behöva ta bort blicken från horisonten. Jakob tror absolut att denna teknik kan 
implementeras i den civila industrin men att problemet än så länge ligger kring 
kostnaderna. Detta beror på att kravbilden för militär användning är allmänt hög 
avseende tillgänglighet, interoperabilitet, säkerhet, kryptering med mera. Det var dock 
svårt att fastställa ett resultat då mycket anses vara klassificerad information och Saab 
är mycket restriktiva med att lämna ut denna information. 
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Johan Hägerström från VR Sverige 
Johan tror att dagens utvecklade teknik för AR är långt ifrån användbar och att det 
kommer dröja ytterligare 5-10 år att utveckla en produkt som konsumenterna 
efterfrågar. Han anser däremot att utvecklingen för VR har gjort större framsteg och 
inom endast ett par år kommer att komma med produkter som kan leda till revolution 
inom mediakonsumtion. 
 
Johan poängterar även att AR och VR fyller två olika syften, varpå framtiden ligger i det 
sistnämnda. Med hjälp av tekniken bakom VR finns det möjligheter att fly vardagen, då 
man byter ut sin verklighet mot något annat. Han tror inte heller att allmänheten vill ha 
fler sociala medier eller kartor i sitt dagliga liv.  
 
Ett ytterligare resultat från intervjun är att Johan kommenterar att man inkräktar på 
människors integritet genom övervakning, vilket inte kommer gynna Google. Han 
uttrycker sin åsikt om att Glass borde vara förbjudet på samtliga platser där 
videoupptagning idag är förbjudet. Johan tror problemet med AR är att det är svårt att 
se vem som filmar och vad. 
 
Don Norman från Nielsen Norman Group 
Resultatet av dialogen med Don Norman var att wearables kan vara både till för- och 
nackdel i samhället. Det finns många fördelar med den nya teknologin. De kan 
effektivisera och underlätta vardagen. Don poängterar att Google Glass skulle kunna 
vara ett hjälpmedel i vardagen men att valet ligger i hur man väljer att använda 
tekniken. Generellt när det gäller att bära sin teknik i form av kläder är det viktigt att 
bestämma hur man ska använda dem. Han talar också om att det egentligen inte endast 
är användarens ansvar för hur man ska bruka produkten. Enligt honom borde det också 
läggas ansvar på tillverkarna, då alla individer inte är kapabla till att undvika 
distraherande medel. 
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6 Analys 
Den sista delen av rapporten utgörs av författarnas åsikter och slutsatser. 
Tidigare kapitel har presenterat en introduktion, en teoridel, en metoddel, en del med 
genomförandet av de olika metoderna samt en del med resultaten från de olika 
delarna. Detta kapitel kommer därför att analysera den webbenkät som gjordes samt 
de intervjuer som genomförts. Intervjuerna är uppdelade i tre olika delar; experter, 
branschexperter samt användare. 
  
6.1 Analys av webbenkät 
I tidigt stadie skapades en webbenkät som skickades ut till ett stort antal människor. 
Syftet med detta var att se den första reaktionen som uppstått hos allmänheten och 
utifrån detta skapa en analys om framtiden för Glass. Som beskrivet tidigare i denna 
rapport så valdes dessa människor ut noggrant och med ett syfte, kort sagt för att skapa 
en balans inom de viktigaste aspekterna. 
 
I och med att Google valt att endast släppa denna prototyp till ett fåtal människor i USA, 
kunde man som förutspått se en tydligare entusiasm bland amerikanska medborgare än 
vad man gjorde i resterande länder som tillfrågades. Detta berodde på att kunskapen om 
produkten var högre i USA än i resterande länder. Enligt undersökningar skapar 
okunskap generellt en negativ inställning till ny teknik. 32 Det tar tid för allmänheten att 
vänja sig vid tanken av denna nya produkt, ta ställning till den och tillslut kunna yttra 
sig om denna. 
 
En annan slutsats som man kom fram till var att yngre människor generellt sett har 
bättre koll på denna nyutkomna prototyp än äldre generationer. Däremot drogs en 
parallell att äldre generationer som varit med om ett flertal teknikskiften har en mer 
accepterande inställning till denna nya teknik än de yngre som inte sett en förändring 
som denna kan komma att bli.  
 
Enkäten var uppdelad i olika kategorier för att kunna få ut ett klart resultat om 
säkerhet- och MDI-frågor och utifrån detta sammanställa en analys. 
 
Enkätens första sektion handlade om MDI-frågor.  Den absolut största delen av 
deltagarna svarade att utseendet spelar en stor roll samt att det absolut är viktigt att 
kunna påverka utseendet själv. När författarna intervjuade glasögonbranschen fick man 
samma respons, vilket tyder på att Google måste tänka på detta för att produkten inte 
ska utvecklas till en lyxprodukt endast för teknikintresserade. 
 
Majoriteten av de som medverkade i enkäten svarade även att detta kommer vara 
distraherande i någon miljö samt hindra folk från att vara sociala i sin vardag, 
följdfrågan, vart, ställdes då och svaret blev entydigt. Bilkörning, under tentaskrivning  
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samt i omklädningsrum var de områden som stack ut avsevärt. Dessa är ställen som 
idag redan är känsliga platser eller till och med olagliga att använda sin smartphone. Det 
intressanta i denna analys var att författarna själva uppfattade vid testning att det var 
distraherande att endast ha en normal konversation när man hade glasögonen i aktivt 
läge. Den första känslan var att självklart kan detta inte vara lagligt i samband med 
bilkörning precis som deltagarna av enkäten. Däremot var det en känsla som möjligtvis 
kan bero på ovana.  
 
I skrivande stund fokuserar Google på röststyrning som interaktionsstil  i deras nya 
produkt. Detta är ett nytt sätt att interagera med tekniken och som tidigare beskrivet är 
allmänheten ofta tveksam till ny teknik. Reaktionerna tyder på exakt detta då endast 
24% (25 deltagare av 102 totalt) skulle välja röststyrning som interaktionssätt. Emil som 
är en intervjuad användare av Glass betonade även användandet av touchpaden istället 
för just rösten. En intressant tanke i denna analys är dock att hela 59% i samma fråga 
valde ögonstyrning som även detta är ett nytt sätt att interagera. Parallellen som dras 
utifrån samtligt material i denna studie, är att allmänheten inte är beredda att 
exempelvis sitta på tunnelbanan och behöva säga högt vad man vill sms:a till sin vän via 
sin enhet. Endast 15% vill interagera med sin enhet via en touchpad som i dagens teknik 
är vanligast. 
 
En annan fråga som beskrivits i tidigare kapitel är vilken målgrupp som kommer att 
attraheras mest av denna produkt. Det intressanta att ta upp från resultatet är att de tre 
grupper som gav störst respons var just de tre områden där flest deltagare kom från, det 
vill säga studenter, it-företag samt bank och finansyrken. Detta kan tolkas på så vis att 
man som deltagare enkelt kan se hur denna produkt kan integreras i sin egen bransch. 
 
En sak som kommer att påverka framtiden på grund av denna produkt är dock att du 
som användare hela tiden bär dessa glasögon på dig och möjligheten att ha de i aktivt 
läge utan att din omgivning är medveten om detta ökar. Detta gör det betydligt 
effektivare när man som användare vill ta en bild, filma eller något liknande. Därför 
tycker hela 82% att det är extremt viktigt att man kan se när enheten är påslagen och 
när den används. Detta är integritetsaspekten för omgivningen. Det är även viktigt att 
säkerheten hålls hög på självaste produkten så att data inte sparas eller läcks ut 
någonstans där den inte borde. Redan i skrivande stund har universitetsforskare på 
California Polytechnic i San Luis Obispo byggt ett spionprogram som gör intrång på 
enheten och tar bilder var 10:e sekund i avstängt läge. Användaren är då omedveten om 
att bilder laddas upp till en uppkopplad server, då applikationen endast fungerar när 
Glass är inaktiv.  
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6.2 Analys av intervjuer 
Tre olika intervjuer genomfördes för att skapa en bred kunskapsnivå och därmed skapa 
en trovärdigare analys. Först intervjuades användare av Glass. Detta gav en ärlig syn på 
produkten då de lagt sina egna pengar på denna produkt och därmed gjort en egen 
utvärdering. 
 
Sedan intervjuades experter på Google framför allt angående säkerhetsfrågor samt valen 
som lett till just denna prototyp. Detta involverade endast folk som jobbar på projektet 
Glass eller Google. 
 
De sista som intervjuades var branschexperter. Detta är individer som på något sett är 
involverade i liknande teknik. Syftet till detta val var att skapa sig en utomstående 
tankegång hur denna teknik kan komma att användas i framtiden samt hur man kan 
vidareutveckla den redan existerande tekniken. 
 
6.2.1 Användare 
Det första urvalet av personer som tillfrågades var de som använt prototypen. Detta 
skapade en uppfattning om vad folk i allmänhet hade för åsikter om den nya produkten. 
Den uppfattningen som skapades i detta sammanhang var att prototypen i helhet 
fungerade över förväntan. De funktioner som utvecklats fungerade redan bra som det 
var och majoriteten hade liknande åsikter. 
 
Tekniken är ny och därmed är man som användare ovan vid utförandet. Displayen 
känns vid en första impuls osmidig och felplacerad, men allt eftersom vänjer sig ögonen 
och hjärnan för denna teknik. Författarnas egna tankar vid testningen stämde överens 
med de flesta användares, efter enbart ett fåtal timmar känns tekniken allt mer logisk. 
Detta visar på att utseendet som utvecklats fungerar och att denna produkt i framtiden 
kan komma att bli lika integrerad som dagens smartphones. 
 
De hårdvaruproblem som gäller denna prototyp enligt användarna var batteritiden. Det 
håller knappt en dag vid vanligt användande, samt maximalt två timmar vid konstant 
aktivt användande. För att detta ska bli accepterat hos allmänheten måste tanken vara 
att detta ska konkurrera ut smartphones. Om produkten blir ett ytterligare komplement, 
kommer endast de som är så pass teknikintressade att lägga ut den prissumma som 
krävs. Detta styrks av resultatet från en av frågorna i webbenkäten, där 66% tror att 
Glass kommer att bli endast ett komplement till andra mobila enheter. 
En annan funktion som analyserades av både användarna i fråga samt författarna var 
översättningsfunktionen. Då många användare var vana resenärer och använt Glass på 
andra ställen än deras hemland så hade de verkligen fått användning av denna funktion. 
Redan efter en kort stunds användning av denna funktion förstår man hur stort 
användningsområdet är. 
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6.2.2 Experter 
Det andra urvalet som valdes ut var experter som på något sätt varit involverade i 
projektet eller av Google. Denna del var betydligt svårare än den första då de flesta valde 
att inte ge någon respons alls. Detta kan bero på policy av något slag men även på grund 
av att de som är involverade av projektet eller Google får så mycket e-post att det är 
svårt att svara på alla.  
 
6.2.3 Branschexperter 
Det sista urvalet valdes ut för att skapa den största möjliga bredden till en rättvis analys. 
Detta var experter på liknande områden som Glass. Författarna valde att kalla denna 
grupp med människor för branschexperter. Efter att dessa tre typer av intervjuer 
genomförst analyserade man resultaten och försökte därmed hitta en gemensam samt 
individuell analys.  
 
Intervjuerna bestod bland annat av folk från Saab som arbetar med tekniken head-up, 
som liknar den teknik som Google använder sig av. Deras generella svar på frågan, hur 
väl deras teknik skulle kunna implementeras till allmänheten, var att priset antagligen 
kommer att spela en stor roll. Jakob Turcinov på Saab säger, “Det är ofta så att 
kravbilden för militär användning är högre avseende tillgänglighet, standard, 
interoperabilitet, säkerhet, kryptering, med mera. Så priset för lösningarna är ofta 
mycket högre.” 
 
Författarna valde även att intervjua människor som arbetar inom glasögonbranschen. 
Valet av just glasögonbranschen gjordes för att se hur tankarna går i denna bransch. 
Google har tidigare inte haft några direkta produkter utan enbart erbjudit tjänster har 
nu valt att utveckla sin nya produkt inom detta område och det var blandade åsikter om 
detta. 
 
En glasögonförsäljare eller optiker har inte samma fokus som en utvecklare på Google. 
Responsen från intervjuerna handlade många gånger om utseendet, designen och priset 
istället för vilka funktioner dem har eller hur de fungerar. Majoriteten av alla personer 
som intervjuades i glasögonbranschen kände inte till denna kommande produkt. De 
hade aldrig hört talas om dem och var heller inte särskilt entusiastiska av att få veta 
mer. När de fick se bilder och en kort sammanfattning svarade nästan samtliga att de 
såg för tekniska ut och att folk idag köper glasögon för att det anses vara en accessoar 
mer än att fylla ett syfte. Många inom detta yrke hade även svårigheter att se hur denna 
produkt skulle kunna integreras just inom glasögonbranschen då de själva inte kunde se 
hur dessa funktioner kommer att fungera i ett vardagligt liv. I ett generellt perspektiv 
var denna bransch mycket skeptisk till att denna produkt kommer slå stort på 
marknaden varken vid lansering eller senare. 
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6.3 Diskussion 
Vid lansering finns det framförallt två områden där säkerhetsproblem enligt denna 
studie kan komma att uppstå. Dessa är frågor som rör integriteten hos användaren samt 
individer i användarens omgivning. En av frågorna i enkäten visade att den största oron 
ligger i hur Google kommer att hantera användarens data. Detta var även något som 
bekräftades vid intervjun med Eva, där hon uttryckte sin oro över att all aktivitet finns 
sparat och lättillgängligt i tidslinjen. Detta är då något man som användare måste 
acceptera när man väljer att använda denna produkt, eftersom syftet är att tidslinjen ska 
finnas där lättillgänglig. Med tanke på responsen från testpersonerna som utvärderade 
enkäten, kunde slutsatsen dras att alla konsumenter inte har full kunskap om hur 
datahantering i smartphones sker. Detta är dock i skrivande stund inte ett problem som 
hindrar allmänheten från att köpa produkten. Därmed anser författarna inte att synen 
jämtemot Glass borde skilja åt när produkten utvecklats och etablerats på marknaden. 
 
Vidare spekuleras det i att eventuella buggar endast är en tidsfråga, då det fortfarande 
är en prototyp som är under utveckling. Dessa barnsjukdomar kommer därför att 
försvinna med tiden då produkten blir mer väletablerat. Förhoppningsvis kommer då 
säkerheten att öka allt eftersom. En sak som gynnar Google är att man kan förutspå 
vissa säkerhetsbrister i Glass på grund av dagens existerande teknik.  
 
Det andra området där säkerhetsproblem enligt denna studie kan uppkomma sker i 
användarens omgivning. I samma fråga som tidigare togs upp, var detta det andra 
största orosmomentet enligt enkätundersökningen. Detta diskuterades även i 
intervjuerna, exempelvis berättade Johan att han redan varit på föredrag där man ber 
folk att stänga av sina glasögon innan presentationen. I både intervjun med Eva samt 
Emil och Arsen frågades det om omgivningens reaktioner när de bar Glass. Alla svarade 
att det verkligen var obekvämt att ha dem på sig. De talade också om att de fått ta av sig 
glasögonen när de varit ute bland folk, då omgivningens stirrande blev mycket 
obehagligt. Det finns även ytterligare incidenter som understryker problemområdet. Ett 
exempel var när Steve Mann1  besökte en välkänd hamburgerkedja och blev överfallen 
på grund av ett par egenutvecklade glasögon som hade liknande teknik som dagens 
Glass. Anledningen till överfallet var att kassören kände sig kränkt. En annan händelse 
utspelade sig på en bar i San Fransisco där en kvinna blev attackerad, även hon på 
grund av sina glasögon. Detta visar på att många i omgivningen, som kanske saknar 
kunskap, väljer att distansera sig och ibland till och med använda våld istället för att 
acceptera den nya tekniken. Författarnas tankar kring denna analys är att om dessa 
händelser fortsätter att ske, kan det resultera i att färre kommer att köpa produkten.  
 

                                                
1 Forskare och uppfinnare som anses ligga bakom större utvecklingar inom wearable computing, 
framförallt inom glasögonbranschen. 



Caroline Sjöblom     Kandidatexamensarbete 
Therése Kilström     II121X Examensarbete inom 

Information och programvarusystem 
 Kungliga Tekniska Högskolan, VT 2014 

 50 

 
Den sista frågeställningen som togs upp var vilken påverkan själva utformandet av 
glasögonen har för konsumenterna. Studien påvisar att det nuvarande utseendet är 
alltför tekniskt för att passa även icke teknikintresserade människor. Inte bara experter  
 
från glasögonbranschen utan även 83% av alla deltagare till enkäten anser att designen 
är en avgörande faktor. Det tyder dock att Google strävar mot att integrera produkten in 
i samhället, genom samarbetet med Luxottica. Från studiens insamlade material tror 
författarna att Glass kommer få en negativ start men utifrån hur de hanterar de tidigare 
diskuterade områden kan de skapa en väl accepterad produkt på marknaden, beroende 
på hur de förvaltar användarnas åsikter.  
 

6.4 Slutsats 
För att förtydliga resultatet från denna studie besvaras de valda frågeställningarna här i 
en kort och koncis text. Första problemformuleringen löd:  
 
Vilka säkerhetsproblem kommer uppstå i och med lanseringen av den nya 
produkten? 
 

Enligt det insamlade materialet påvisar denna studie att det kommer att uppstå 
säkerhetsproblem. Vissa ämnen är redan idag omdiskuterade och författarna tror inte 
att detta är något som kommer att försvinna vid lanseringen. 
 

Vilka säkerhetsproblem som kommer att uppstå är en svårare fråga att besvara. Som 
tidigare nämnt kan slutsatser dras att det kommer uppstå problem inom 
säkerhetsfrågor som exempelvis integritetsaspekter. Resultatet av enkäten stödjer tesen 
att hälften av alla svarande är djupt oroade över hur deras personliga integritet kommer 
att påverkas negativt. 
 

Ett annat fokus där studien ger tecken på problem är utseendet samt andra funktioner 
som rör människa- och datorinteraktionen. Produkten är idag inte utvecklad att passa 
allmänheten, när det kommer till valmöjligheten att förändra utseendet på sin produkt. 
Därför tror författarna inte heller att den kommer locka den största möjliga publiken.  
 

Den andra frågan som ställdes inför denna studie var: 
Vilken syn kommer detta bidra till gentemot produkten? 
 

De tidigare nämnda säkerhetsproblemen kan komma att bidra till en skeptisk syn 
gentemot produkten. Kombinationen av de kritiserade säkerhetsproblemen tillsammans 
med ett futuristiskt utseende kan leda till att produkten får en långsam start på 
marknaden vid lansering. Frågor kring säkerhet kommer alltid väcka mycket känslor 
hos allmänheten. 33  
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Resultat av intervjuer men framförallt enkätundersökningen visar att människor är 
nyfikna över vad den nya produkten innebär. Dock säger majoriteten att det finns 
faktorer som hindrar dem i dagsläget (juni 2014) från att vilja köpa produkten, 
framförallt prissättningen och utseendet. De slutsatser som kan dras är att helhetsbilden 
av Google Glass generellt sett är positiv och att folk i allmänheten är nyfikna. Dock är 
denna syn missvisande, då endast en minoritet är intresserade av att köpa produkten.  
 
Det som däremot är en fördel för detta nya teknikspår, är att de kritiserade områdena 
lyfts upp för diskussion. För att ta ett steg vidare mot ett genomslag av ny teknologi 
måste frågor kring eventuella brister eller osäkerheter uppmärksammas för att kunna 
utvecklas till det bättre. Först när detta sker kan allmänheten acceptera dessa nya 
produkter. 
 
Kommer designen att skapa en positiv eller negativ framtid för Glass, 
utifrån Googles nuvarande utvecklade produkt? 
 
För att förtydliga vad som redan diskuterats i detta kapitel anser författarna, utifrån den 
respons som undersökningen har gett, att framtiden för Glass kan komma att bli tuff. 
Många har en generellt negativ inställning till både tekniken samt utförandet av 
produkten. 
 
Ett motargument till detta, citerat av Don Norman lyder, “Will society accept Google 
Glass?  Yes. Society always rebels, then accepts.” En annan del av undersökningen som 
styrker denna tes är bland annat två frågor från enkäten. I introduktionsdelen frågades 
om deltagaren var intresserad av att få veta mer om Glass. På denna fråga svarade totalt 
132 av 163 ja, vilket tyder på att ett intresse finns för produkten. Avslutningsfrågan som 
ställdes var vilket varumärke som deltagaren tror har starkast framtid. Det var ett jämt 
resultat mellan Google och Apple, som idag är ledande på marknaden inom 
användarvänlig teknik. Flest deltagare trodde dock på Google i detta sammanhang.  
 
Ett välanvänt citat av Steve Jobs: "People don't know what they want until you show it 
to them.” Om Google lyckas utföra och marknadsföra detta för sin produkt så väl som 
Steve Jobs gjort, kan detta bli en helt ny teknikera. 
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Appendix B – Intervjuer 

 

Intervju med Eva Mårell-Olsson, 
universitetslektor inom tillämpad utbildningsvetenskap (IML) 

 

Vad fick dig att bli intresserad av Google Glass och hur gick du tillväga för 
att få ett par? 
För drygt ett år sedan så googlade jag runt av rent intresse, rättare sagt under februari 
2013. Då förstod jag inte riktigt vad Google Glass var, men jag tyckte att det lät väldigt 
spännande. Jag upptäckte en tävling som gick ut på att skriva en tweet och man hade då 
chansen att köpa ett par. Jag upptäckte detta sista dagen men lyckades ändå skriva ihop 
de 140 tecken som krävdes.  
 

På påskafton fick jag en tweet tillbaka från Google som berättade att jag kommit med. 
Först trodde jag att det var ett skämt, så därför berättade jag det inte för någon. Inte 
långt därefter fick media nys om att jag stod med på listan över vilka som kommit med i 
deras så kallade “Glass explorer program”. Då började alla att kontakta mig från alla 
stora tidningar, som exempelvis Aftonbladet, Expressen och Computer Sweden. Även 
radio ville intervjua mig som den enda svensken som fått chansen att testa dessa 
glasögon. Det kändes ganska fånigt för jag hade inte ens fått glasögonen än så jag visste 
inte så mycket. 
 

Det gick en tid och sedan fick jag åka till Googlekontoret i Stockholm för att testa ut ett 
par. Efter att jag gjort detta så hörde dem av sig och berättade att i och med att man 
egentligen ska bo i Amerika så var chansen inte särskilt stor att jag faktiskt skulle få ett 
par. Men ett tag senare så hörde dem faktiskt av sig från USA och sa att jag var 
välkommen till huvudkontoret i New York för att hämta upp mitt par. 
 

Det var två veckor fyllda med bokningar av flyg, hotell och möten, men den 5:e juli så 
befann jag mig i New York, på huvudkontoret, för att hämta mitt par av Google Glass. 
Jag fick träffa min handledare som gick igenom allt, från hur man skulle använda 
brillorna och alla funktioner.  
 

Du har föreläst om att använda glasögonen i samband med undervisning. 
Vilka andra branscher tror du kan gynnas av Google Glass? 
Förutom att de är väldigt användbara i min bransch så skulle jag säga massor av andra. 
Ett konkret exempel som jag varit med och sett utvecklas är i tandläkarutbildningar. 
Läraren använde Google Glass och studenterna fick kommunicera med läraren via en 
iPad. Studenterna var långt in i sin utbildning och hade därför redan egna patienter. 

Studenterna använde hangouts och iPads för att kommunicera till läraren och läraren 
fick i sin tur info i brillorna. Läraren kunde därför se vad eleverna har åstadkommit. På 
så vis kunde studenterna beskriva sina problem och även skicka bilder via hangouts. 
 

Läraren kunde då med prioritering se vilka studenter som behövde hjälp. 
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När studenterna kommunicerar på det viset beskriver de sina problem. Så för att svara 
på din fråga, så skulle jag säga alla yrken där man behöver använda båda sina händer. 
Det är i dessa fall som röststyrningen verkligen fungerar som bäst. Exempel på sådana 
yrken kan vara montörer, kirurger och inom medicin. Kirurger i USA har verkligen 
anammatt brillorna och har dels även fått handledning på distans. Detta är bra då 
handledarna kan se vad kirurgerna gör. Medicin är helt klart där den största 
utvecklingen skett för tillfället. Exempelvis hur man lägger ett snitt på operationsbordet 
eller få instruktioner under en operation, då behöver man endast lyfta på blicken och 
därmed få information om det i prismat. 
 

Ett annat exempel är lärare i skolan. Där skulle det vara väldigt användbart att endast 
behöva säga olika kommandon, “Ok glass, take a note” eller “remember this”. I 
situationer som dessa är tillgängligheten och snabbheten det mest väsentliga. 
 

Hur har det fungerat att ha på glasögonen, har du upplevt några 
svårigheter? 
 

Jag har läst att en del i USA upplever huvudvärk av att använda dem. Jag har däremot 
inga problem alls. Jag kan sitta och läsa lokaltidningen och se på webb-tv i mina Google 
Glass utan problem. 
 

Eftersom att det finns som ett prisma i glasögat som gör att bilden projiceras längre 
fram än glasögat så tycker jag absolut inte att det är något problem att till exempel läsa. 
Det känns som att allt händer cirka två meter framför mig och inte på själva glasögat. 
 

Och hur tycker du om placeringen av kameran? 
Jag måste säga att jag tycker att dem verkligen lyckats med placering av kameran. Som 
det är just nu så finns en 5 megapixel kamera. Det största problemet som jag hade när 
jag började använda mina glasögon var just med kameran. Man är så van att behöva 
rikta in linsen dit man vill fota. Detta fungerar inte alls och bilderna blir inte bra då. 
Kameran är verkligen gjord för att du bara ska stå och ta en bild utan ansträngning eller 
anpassning. Dock vande jag mig väldigt fort vid detta nya sätt att fotografera. 
 

Hur hanterar du en situation där du inte vill använda dig av 
röststyrningen? 
Det är långt ifrån alla saker där man måste använda röststyrningen. Vissa saker styrs 
helt via touch, som exempelvis funktionen timeline. Allt man gör sparas där. Så om du 
har tagit en bild, filmat eller något annat, så kan du via touchpad scrolla och se allt. 
Även saker som går att sköta via röststyrning går att göra via touchpad om man hellre 
vill göra det. 
 

Är du orolig över hur informationen hanteras, i och med att all information 
sparas?  
Angående den aspekten så är jag inte orolig alls. Däremot tänkte jag i början av denna 
process att jag gjorde ett val. Förut var jag aldrig inne på mitt Googlekonto, men i och 
med brillorna så har jag inte haft mycket till val. Allt sker via exempelvis hangouts och 
Google+ och andra funktioner som alla kommer från Google. 
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När det kommer just till säkerheten och integritetsfrågan så har jag väl tagit ett 
omedvetet steg tillbaka. Självklart har jag aldrig lagt ut vad som helst på varken 
Facebook eller andra sociala medier, men jag har nog ändå omedvetet blivit lite mer 
försiktig med vad jag tar bild på eller filmar exempelvis.  
 
Kort sagt så måste man helt enkelt bara förhålla sig till tekniken men detta kom 
naturligt då man redan gör det mer eller mindre till alla andra sociala medier som 
exempelvis Facebook eller sin mail. 
 
Hur upplever folk i din omgivning när du har på dig glasögonen? 
Folk i allmänhet uppför sig väldigt olika när dem är i min omgivning och jag bär 
brillorna. 
Jag har framförallt sett två olika beteenden från folk runt omkring mig. Sedan använder 
jag dem inte heller jämt. Ett exempel då jag inte väljer att ta på mig brillorna är när jag 
har bråttom. Det är väldigt många som är nyfikna och kanske vill ställa en fråga eller 
testa eller något annat. 
 
Det första beteendet som jag upptäckt bland folk i min närhet är dem som vet vad 
Google Glass är och som är ganska insatta på ämnet. Dessa människor har en tendens 
att stirra oerhört. Detta kan jag finna irriterande och tycker att det vore mycket bättre 
om folk kom fram av nyfikenhet och frågade. Det finns situationer exempel när jag går 
med mina barn och folk stirrar helt makalöst. Då blir man lite arg av det. Det kan ge mig 
en obehagskänsla till och med. Ett annat exempel då jag inte skulle ta på mig 
glasögonen är om jag skulle gå på stan och shoppa. Då undviker jag helst den 
uppmärksamheten. 
 
Det andra beteendet gäller folk som inte vet vad det är riktigt men som skräms av den 
nya tekniken. Folk som tycker det är obehagligt i och med kunskapsbristen. En fråga 
som ofta dök upp under förra året var “Kan man smygfilma eller smygfota?”. Folk blir 
rädda för integritetsaspekten, i och med att man som individ och inte själv ägare till ett 
par och därmed inte riktigt har koll. Jag brukar svara på den frågan att “skräckscenariet 
att det handlar om ny teknik”. Jag anser att man lättare kan smygfota med en mobil. 
Däremot när man har Googlebrillorna på sig så kan man verkligen se det och därmed 
inte lika lätt smygfota eller smygfilma eller någonting annat integritetskränkande. 
De flesta har en koppling till filmen Terminator. Ett annat problem som jag sett en del 
nu är hur obehagligt folk tycker att det är att stoppa teknik i ansiktet. Det blir på ett sätt 
en del av ens identitet, i och med att det bärs så tydligt. Jag tror detta beror mest på att 
tekniken bakom detta är så ny. 
 
 
För mig blir det roligt även om man måste ha ett etiskt perspektiv i huvudet. Vill man ta 
ett kort så tar inte det mer än en sekund! Detta är mycket snabbare än vad det skulle ta 
med en mobil, då det skulle ta mig cirka 6-7 sekunder i alla fall. Så min slutsats blir då 
att man måste tänka vad tekniken innebär och inte vara rädd för den. 
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Finns det något du skulle vilja förbättra med produkten? 
Jag anser att språkstödet måste bli bättre. Idag är det endast amerikansk engelska som 
fungerar. Det går alltså inte att prata brittisk engelska och absolut inte svengelska.  
 
Även sådana saker som att om jag söker på lokala saker här i min närhet så hittar den 
inte det. Söker jag på Umeå universitet så går det inte, däremot om jag söker på 
university i min närhet så hittar den på grund av GPS:en. Detsamma gäller för de 
svenska matbutikerna. Söker jag på en typisk svensk matbutik så hittas den inte. 
Däremot om jag söker på food stores i närheten så kan jag hitta. Så självklart finns det 
sätt att jobba runt problemet men jag tycker att det är något som borde förbättras till 
framtida versioner. 
 
En annan sak som kan förbättras är batteritiden. Den är inte jättebra. Om jag använder 
brillorna normalt så håller dem i en dag, sedan måste jag ladda dem på nytt. Om jag 
däremot håller en presentation eller liknande då jag använder brillorna konstant, då 
håller dem endast i 1,5 timmar. Det jag menar är att jag kan ju med hjälp av Google 
drive pusha en presentation. Jag har hört att just batteriet är något som dem jobbar med 
dock. Exempelvis så ska Androids KitKat nya version hjälpa till med att förbättra 
batteritiden. Denna ändring ska ske redan i slutet på vecka 16. 
 
En sista sak som jag tänker på som negativa aspekter är vikten. Dem är otroligt lätta, ca 
43 gram, och det är inga problem att ha dem på sig. Men om man har dem på sig 
konstant så börjar dem kännas av efter cirka 5 timmar. Då känner man att man har 
något på näsan. Många i USA har även klagat att dem får ont i huvudet av dem, men 
detta är ingenting som jag lider av. 
 
Det är dessa saker som ibland gör att brillorna känns som en prototyp men generellt sett 
måste jag erkänna att jag tycker dem fungerar väldigt bra! 
 
Finns det något som har varit speciellt bra?  
Någonting som jag tror kan slå riktigt stort är översättningsfunktionen! För att ta ett 
exempel, den så kallade word lens applikationen. Tänk om du har en skylt på ett annat 
språk som du inte förstår framför dig. Du ser då en fyrkant eller fönster framför dig i 
brillorna där du kan välja vilket språk du önskar översätta skylten till. Då kommer 
brillorna att använda kameran och ta en bild på skylten, översätta texten till det önskade 
språket och sedan ser du samma bild men med utbytt text till det nya språket. Det är så 
häftigt och det fungerar verkligen så bra. 
 
På samma sätt så finns så kallade Uni speech, där man kan välja vilket språk som helst. 
Vill du ha arabiska, engelska eller varför inte kinesiska? Så om du inte pratar språket så 
får du det skrivet på det språk du vill. 
 
Det kommer även att komma en tilläggsfunktion till den applikationen, där man kan få 
det uppläst i realtime. Det vill säga, om du har en mening på engelska som du skulle 
vilja få översatt till kinesiska, så säger du något i stil med, say “how are you” in chinese! 
Så kommer brillorna översätta för dig. 
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Hur har mikrofontekniken/högtalartekniken fungerat överlag? 
Man kan själv välja att höja och sänka volymen på högtalarna. Men hur som helst så gör 
tekniken bakom brillorna att folk i min omgivning hör inte högtalarna, dem hör bara 
mig. Detta är en bra sak då jag inte stör folk i min närhet mer än med min röst. 
Google har använt sig av en så kallad skallbensmikrofon och har därför huvudet som 
resonanslåda vilket gör att folk endast hör min röst.  
 
Den tidigare användaren vi intervjuade hade lite strul med uppkopplingen, 
hur har det fungerat för dig? 
Det som jag haft mest svårigheter med är den trådlösa uppkopplingen. Jag blev faktiskt 
förvånad över att de var så svårt. Här i Umeå där jag befinner mig finns det två olika 
trådlösa nätverk. Det första är eudoram som inte fungerar alls på grund av certifikatet 
och det andra är Umeå wlan där man måste ha både användarnamn samt lösenord och 
det fungerar inte då man endast kan skriva i lösenordet på brillorna. Jag har löst det på 
så sätt att jag suttit med en 4G-router i fickan och detta funkar helt fantastiskt. 
 
Så allt som allt är Google-brillorna kopplade till telefon för GPS-funktionerna och så har 
jag som sagt denna router för att få uppkopplingen att fungera. Det känns väldigt viktigt 
att ha en stabil trådlös uppkoppling! 
 
Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
Det finns många spännande och innovativa projekt på gång just nu. Till exempel är man 
på Google påväg att utveckla kontaktlinser med samma funktion. Det kommer verkligen 
att öppna upp möjligheterna för augmented reality och virtual reality. Framförallt 
kommer det att bli intressant, då det är samma teknik som brillorna men allmänheten 
kommer inte alls se när tekniken används. Det är wearable computing på en helt ny 
nivå. Dessutom kommer linserna att hjälpa till i medicinskt syfte. Linserna är 
utvecklade för att mäta insulinvärdet och blodsocker hos diabetiker.  
 
Sedan finns det andra typer av wearables som är på gång. Nike utvecklar löparskor som 
alstrar elektrisk ström, vilket kan användas för att ladda sin mobil. Överlag verkar 
användandet av kläder för batteriladdning vara ett område som utforskas för fullt. 
Ett annat exempel på där kläder används i utvecklingen är en tröja som man ska 
använda när man går på festival. Då kan man med hjälp av ljudvågorna ladda sin mobil. 
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Intervju med Dmitrij, 

IT-manager på telekommunikation- och logistikföretag  
 

Vad fick dig att bli intresserad av Google Glass och hur gick du tillväga för 
att få ett par? 
Jag har alltid varit väldigt intresserad av teknologi, framförallt av trender och ny 
teknologi. Jag gillar att testa det senaste på marknaden och fastnade direkt för Google 
Glass, då det lät som en ny spännande teknologi. Jag hade dessutom några vänner som 
lyckades få tag på ett par glasögon, vilket gjorde att jag också ville testa på produkten. 
Det var lite krångligt för mig att få tag på ett par, i och med att jag var tvungen att skaffa 
papper som visar att jag är amerikansk medborgare men jag fick lite hjälp från olika håll 
och det löste sig till slut. 
 
Har du kunnat använda glasögonen i samband med jobb? 
Ja, det har jag. Jag arbetar som IT-manager för ett stort Telekommunikations- och 
logistikföretag i Moskva. Det har varit helt okej för andra på jobbet att jag bär 
glasögonen och inga har haft några invändningar eller kommenterat att de känner sig 
obekväma med att jag bär dem. Jag använder mig mest av evernote, vilket möjliggör att 
ta snabba anteckningar och jag kan snabbt och smidigt skicka vidare det till mina 
kollegor.  
 
Jag reser även väldigt mycket med jobbet. Då tycker jag att navigeringsfunktionen har 
varit helt fantastisk! Jag använde den när jag var i Tokyo nyligen och det fungerade 
jättebra. Den bästa biten är att när jag vänder på huvudet följer tekniken med mitt 
blickfång och kartan hänger med och allt uppdateras. Överlag tycker jag faktiskt att 
navigationen var väldigt uppdaterad, till och med vägarbeten fanns med på kartan. 
 
Däremot har inte navigeringen här i Rom varit så bra (författarnas anmärkning: 
intervjun gjordes i Rom, Italien). Jag har inte obegränsat internet, vilket gör att jag 
mestadels har fått ha glasögonen i offline mode här. 
 

Har du haft lika stor nytta av glasögonen privat? 
Absolut. Jag reser mycket med jobbet men även privat gillar jag att resa och åker gärna 
iväg och upptäcker nya resmål så fort jag får chansen. Jag använder glasögonen främst 
till att ta bilder och ta fram information. Det är ett smidigt och effektivt sätt. 
Häromdagen gick jag runt och besökte olika museum och det var lätt att ta mycket 
bilder och filma. Det är ett jättebra verktyg för dokumentering. Jag kan gå runt och 
filma, det är bra kvalité och jag har hittills kunnat spela in till cirka 2 minuter långa 
filmer. De är väldigt lätta och det är skönt att slippa släpa på tunga kameror. 
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Är det något du saknar vid privat bruk? 
Som utformad produkt har jag inga större anmärkningar och glasögonen har fungerat 
över förväntan. Det enda som jag kan komma på direkt är batteritiden och det är ett 
hårdvaruproblem. Efter cirka 2 timmar behöver jag ladda glasögonen. Det är väldigt  
 
frustrerande. Nu när jag var i Tokyo senast köpte jag en extern laddare. Det är inte 
Googles egna och är ur designsynvinkel ingen höjdare. Jag brukar gå runt och ladda 
glasögonen samtidigt, då jag kan ha laddaren i fickan. Däremot ser det väldigt fult ut 
och glasögonen drar mer uppmärksamhet, då sladden till laddaren som hänger ned från 
glasögonen utmärker sig. Det är inte så kul. 
 
Annars är det mest ur applikationssynpunkt som jag saknar vissa möjligheter. Jag är en 
flitig användare av Four Square och jag väntar fortfarande på en released version. Jag 
har faktiskt skaffat en osläppt version men det är inte alls så bra. Överlag är det faktiskt 
ganska krångligt att installera vissa program. Man måste koppla in till datorn och sätta 
på debug mode.  
 
Sedan saknar jag såklart bättre presentationsmöjligheter i samband med jobb. Det 
skulle underlätta arbetet mycket. Och även att man kan använda arbetsmailen till 
glasögonen. Allt det skulle bidra till effektivisering av mitt jobb och vardag.  
 
Hur har det fungerat att ha på glasögonen, har du upplevt några 
svårigheter? 
Jag väntar fortfarande på mina frames. Jag har för tillfället mina linser i och då fungerar 
det. Men det ska bli väldigt skönt att få glasen med styrka så att jag slipper ha linser i.  
 
Sedan har de valt en bra placering av kameran. Man störs inte av den överhuvudtaget, 
då det sitter ovanför ögat och inte skymmer sikten. 
 

Hur tror du att andra i din omgivning påverkas av att du har en filmkamera 
över ögat? 
Jag ser inga som helst problem i att bära en kamera synligt. Det är inte så att jag går 
runt och filmar folk hela tiden. Jag tror att det är det mest vanliga man får höra i 
samband med Google Glass och det handlar om okunnighet. Det skiljer sig inte från en 
smartphone, samma filmmöjligheter finns där. Jag utsätter folk för samma situation 
genom att bära en smartphone eller en kamera i handen. Jag tror att reaktionerna har 
väckts för att det blir mer uppenbart om att möjligheterna till smygfilmande finns, i och 
med att produkten sitter mitt på ansiktet. Däremot tror jag inte att det är något att oroa 
sig över och tror att allmänheten kommer att vänja sig, ju vanligare det blir med att folk 
bär glasögonen. Det handlar om att få en balans mellan antalet personer som bär 
glasögonen och inte. Då kommer nog makten att skifta och folk kommer inte att bli lika 
oroliga för att bli smygfilmade. 
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Intervju med Linn Bergh, 
merchandiser för spelutvecklingsföretaget Activision 

 
Hur gick det till när du fick testa dem och vart var det? 
Jag var på SIME-konferensen i Stockholm under hösten 2013 på Cirkus. Där finns de 
flesta större kommunikations- och mediebranschföretagen representerade, ofta med 
den senaste teknologin att visa upp och låta de på mässan titta och klämma. Google var 
där och hade ett par Google Glass man kunde få testa. Har även ett par hemma som min 
mamma har fått ta med sig från en mässa i Amerika. 
 
Hur kändes det att ha på sig glasögonen?  
Glasögonen är helt okej bekväma att ha på sig, som ett par vanliga glasögon. Bilden som 
visas uppe till höger kändes inte som jag skulle orka titta in i alltför länge, det skulle nog 
ge mig huvudvärk. Men för att leta upp snabba grejer som var närmsta station, café, 
mataffär ligger eller läsa ett SMS är de absolut okej till. Jag tycker generellt inte om att 
se in i skärmar eller liknande för länge och mycket, så jag tror därför inte heller att jag 
skulle tycka att glasögonen var mer bekväma ifall bilden var större, mindre, flyttas upp, 
ner eller åt någon sida. 
 
Vilka andra branscher tror du kan gynnas av Google Glass?  
Jag kan inte komma på någon annan bransch som specifikt skulle gynnas extra. En kul 
extra "lyxig" grej kan ju vara samarbeten med olika glasögondesignmärken för de som 
tycker om att flasha lite extra. Till exempel Gucciglasögon med inbyggd Google Glass. 
 
Är det i någon miljö där de inte ska användas? 
Generellt tycker jag att glasögonen bör vara förbjudna överallt där mobiltelefoner inte är 
tillåtet, till exempel omklädningsrum, och eventuellt även på vissa restauranger och 
självklart när man kör bil. 
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Intervju med Emil Sigrén Vinblad och Arsen 

Aleksandrian, 
högskoleingenjörer på Kungliga Tekniska Högskolan 

 

Berätta om hur ni fick tillgång till ett par Google Glass och vad var syftet? 
Vi går datateknik (högskoleingenjör) och är inne på vårt sista år. Vi gör vi vårt 
kandidatexamensarbete om wearables och har valt att fokusera på Google Glass. Vi gör 
det på ett företag här i Gamla stan, Mobile Life heter det. Först var det meningen att vi 
skulle göra vårt arbete om Motorolas Moto 360 men i och med att produkten inte finns 
på marknaden idag så stod det mellan smartphones eller GG.  
 

Vi valde GG och vi hade dessutom turen att företaget lyckades få tag på ett par. Det var 
lite av en chansning, vi trodde ett tag att det inte skulle vara möjligt att få tag på ett par. 
Men vi lyckades få ihop ett skypemöte med en kille i USA som ägde ett par. Det var lite 
nervöst, då företaget fick glasögonen redan i november förra året och Google har 
tidigare haft en policy om att det inte var tillåtet att sälja glasögonen vidare och ifall det 
skedde så spärrades glasögonen. Så det var mycket med att läsa igenom långa 
policyregler och så vidare. Men det gick bra till slut och killen i Amerika sålde 
glasögonen till Mobile Life. 
 

Vi påbörjade vårt kandidatexamensarbete nu i mars, så utöver att läsa på om GG i sig 
och om wearables har vi valt att fokusera på att utveckla en applikation åt företaget. 
Appen till GG ska användas av flygpersonal. Mobile Life har även kontor i Singapore och 
appen som vi utvecklar heter Take me away. Den består av olika delar och man kan först 
se information om ens bokade flyg, såsom till exempel information om det avgående 
planet. Sedan när man är på väg till flygplatsen kan man använda appen för att se vilken 
incheckningsdisk och gate man ska till. Alla typ av relevant info som man behöver i 
samband med en flygresa. 
 

Under vilken tidsperiod har ni testat produkten? 
En tidsperiod på ca 2 månader. Men glasögonen kommer finnas kvar på företaget så 
indirekt så länge vi är kvar på företaget. Men generellt sett så är tidsperioden den 4.e 
perioden i skolan. Det vill säga mellan mars-maj. 
 

Var det lätt att anpassa sig till produkten? Lära sig hantera den, integrera 
den till sin vardag? 
Vi har faktiskt inte använt de i vardagen särskilt mycket. Knappt någonting alls. Endast 
på kontoret där alla känner till glasögonen och därför finns inga problem med dem där. 
Ingen frågar vad det är eller gör då alla vet vad det är eller till och med jobbar med det. 
Emil berättade att han påväg till denna fika hade glasögonen på sig en kort stund när de 
gick från kontoret men tog av sig dem då han med en gång kände att folk tittade väldigt 
mycket. 
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Har ni fått ut det ni önskade från detta? 
Syftet var att utveckla en applikation av något slag och den är på gång men utvecklingen 
tar tid då allt är nytt. Det är helt nya error meddelanden och felsökningar som gör att 
allt går betydligt långsammare. 

Överlag är det ett stort problem för Google. I och med att allt är nytt finns det väldigt få 
utvecklare tillgängliga. Men det är väl anledningen till varför Google har släppt 
prototyper till utvecklare. 

Hur känns det att ha dem på sig (bildprojicering, placering av kamera, etc)? 
Finns det något som kan förbättras? 
I början tar det verkligen tid att vänja sig. Man tycker att displayen är i vägen. Men 
fortsätter man att ha dem på sig så vänjer man sig allt eftersom. Jag skulle nog få ont i 
huvudet av att använda dem för länge. Exempelvis skulle jag inte vilja se på webb-tv 
eller läsa tidningen i glasögonen. Saker som kan förbättras är batteritiden. Det känns 
som att alla coola saker man kan göra dödar batteriet. Ett följdproblem till detta blir att 
glasögonen blir väldigt varma på touchpaden och ibland vid för mycket användning 
även överhettas. När detta sker måste man låta den vila ett tag. 
 

Är glasögon i sig en produkt som kommer slå på marknaden inom 
Wearable computing? 
Vi tror faktiskt att det kommer att ta ett tag innan samhället accepterar Google Glass 
som koncept. Framförallt för att utseendet inte är optimalt och det ser fortfarande 
väldigt konstigt ut när man bär glasögonen, det sticker ut.  
 

En wearable som vi tror kommer att slå på marknaden är Motorolas armbandsur Moto 
360. Den har samma funktioner som en smartphone och har ett mer exklusivt utseende, 
klockan ser ut som en exklusiv designerklocka. Sedan är placeringen på armen inte lika 
tydlig och anmärkningsvärd. Vi är båda sugna på att köpa den när den kommer ut på 
marknaden.  
 

För att Google Glass ska slå på marknaden måste man förmodligen komma längre man 
utvecklingen av olika applikationer och även sänka priset. Det är för mycket pengar för 
att man ska vilja köpa glasögonen som privatperson. Däremot ska det bli spännande att 
se utvecklingen av designen, då Google samarbetar med Luxottica. Koncernen äger flera 
ledande märken, till exempel Ray Ban, så då kommer förmodligen inte utseendet att 
vara ett lika stort problem i framtiden. 
 

Hur har de olika interaktionsstilarna fungerat och vilken stil har ni använt 
er mest av? Tror ni att det finns någon annan interaktionsstil som skulle 
passa bättre? 
Samtliga interaktionsstilarna fungerar bra. Men den stil som vi använder mest är utan 
tvekan touchpaden. Jag använder absolut den mycket mer än exempelvis röststyrningen 
men det är framförallt på grund av att inte störa andra på kontoret. 
Som vi nämnde tidigare så tror vi inte på någon specifik annan interaktionsstil men 
däremot så tror vi på armbandsur. 
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