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Det nya gränssnittet stavas 

AR

"Det mest konkreta är att vi kommer att gå ifrån att titta ner på vår skärm och 
istället lyfta blicken och interagera med "skärmar" i helt olika format där vi 
kanske inte ens ser eller tänker på tekniken"

Augmented reality

Våra smartphones kan 
vi glömma. Augmented 
reality kommer att ge 

oss helt nya gränssnitt för att 
interagera med teknologi. Det 
förstärker våra sinnen och blir 
snarare en förlängning av oss 
själva än en teknikpryl vi ska lära 
oss att förstå. 

Charlotte Mattfolk är expert på 
AR. När vi träffar henne föreläser 
hon om AR, och är nyligen hem-
kommen från flera internationella 
mässor inom området. 

Vilka praktiska användnings-
områden finns för AR? 

För att ge en tydligare bild ger 
Charlotte exempel inom tre områden: 

- AR som en guide: AR kommer att 
guida oss rätt när vi kör bil, letar  
efter en person, en adress eller 
en produkt i butik. Idag krävs att 
hjärnan översätter tolkningen av 
en karta, AR kommer att ge oss 
exakta instruktioner med mycket 
hög precision, berättar Charlotte och 
fortsätter:

- AR för identifiering: AR kommer 
att göra det möjligt för oss att snabbt 
ta reda på hur, var och av vem en 
produkt producerats och hanterats i 
hela värdekedjan. Det är en enorm 
möjlighet för att öka sin trovärdighet 
inom hållbarhetsområdet, men ställer 

också genast krav på förändring.  
Konsumenterna kan använda sin 
makt på ett helt nytt sätt.

- AR för utbildning: AR i kombi-
nation med VR (virtuell verklighet) 
kommer att göra det möjligt att lära 
sig saker genom att själv uppleva 
situationen. Vi kommer att kunna 
besöka historiska platser, uppleva 
krig eller ett kirurgiskt ingrepp. 

 
Hur tror du AR kommer  
förändra vår vardag? 

- Det mest konkreta är att vi 
kommer att gå ifrån att titta ner på 
vår skärm och istället lyfta blicken 
och interagera med ”skärmar” i helt 
olika format där vi kanske inte ens 
ser eller tänker på tekniken. 

Charlotte berättar att den amerikanske 
strategiprofessorn Michael Porter 
bedömer att AR kommer att ha lika 
stort inflytande som utvecklingen av 
internet. Anledningen till det är att 
AR kopplar ihop Internet of Things, 
Internet och våra sinnen på ett sätt 
som drastiskt ökar vår produktivitet 
och effektivitet. 

AR kommer att väcka en mängd 
filosofiska frågeställningar kring vad 
vi VILL uppleva och vad vi KAN 
uppleva. Det kommer att kunna 
lämna så starka minnen hos oss att vi 
kommer behöva skapa filter och sätt 
att välja vad vi vill avstå. Hjärnan 

och kroppen kommer inte nödvän-
digtvis kunna skilja på en verklig 
upplevelse och en AR-upplevelse.

 

Om Charlotte
Charlotte Mattfolk, vd på Cartina,  
är passionerat intresserad av hur ny 
teknologi kan påverka företag och 
branscher. 

Vilket är ditt favoritresmål? 

- Jag längtar alltid till länder där det 
är varmt! Gärna Asien eller Brasi-
lien. Älskar Paris också.

Vilken är din bästa serie? 

- Fröken Frimans krig tycker jag 
är fantastisk. Vill du ha inspiration 
kring ny teknik? Se Black Mirror 
och Mr Robot!

Vad är augmented reality (AR)?
Augmented reality (AR) kan beskrivas som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data. På 
svenska kallas augmented reality ibland för förstärkt eller förhöjd verklighet. För att kallas augmented reality 
ska tre saker vara uppfyllda: Sinnesintrycket ska komma från verkligheten och det digitala på samma gång. 
De båda världarna ska matcha varandra geometriskt, och slutligen, det ska ske i realtid.

"AR ger en precision i tolkningen av data som vi aldrig kan få via en 2D-skärm"


