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Sammanfattning 
I denna studie har problematik kring avancerad gestbaserad navigering bejakats. 
Detta främst för att de riktlinjer som länge studerats inom Människa-Datorinteraktion 
(MDI) inte har etablerats på de plattformar där gestbaserad navigering är central. Det 
råder tvetydigheter angående hur bra interaktion bör tillämpas, då främst genom att 
stora aktörer inom området valt att applicera sina egna riktlinjer på sina enskilda 
plattformar. 
 
Tidigare har forskare undersökt naturliga gestmönster hos användare genom att 
simulera ett händelseförlopp och sedan ge användaren möjligheten att skapa 
interaktionen. Detta har genomförts med en användargrupp utan tidigare erfarenheter 
inom denna typ av plattform. 
 
Det denna studie haft som mål att belysa är ifall erfarenheter och behov har en 
påverkan på hur användare kan tänkas använda sig av avancerad gester. Utöver detta 
har också designprinciper inom MDI studerats för att se dess relevans till gestbaserad 
navigation.   
 
Metoden för att samla in denna data har varit två workshops som fokuserat på att 
finna nya användningsområden för fyra unika gester samt en diskussionsworkshop 
baserad på kort med frågor.  
 
Från den data som samlats in från representanterna kan man tydligt se att tidigare 
erfarenheter har en stor påverkan på de konceptuella modeller som representanterna 
har av användningsområden för avancerade gester. Resultatet visar också på att 
representanterna fann syften för avancerade gesterna baserat på behov som de själva 
saknade i dagsläget. Generellt tenderade de förslag som representanterna tagit fram 
att vara anpassade för  en snäv målgrupp och för  expertfunktionalitet. I denna studie 
har det varit tydligt att designprinciper inom MDI har en stor påverkan på hur vi 
interagerar och uppfattar användning av digitala artefakter då främst rörande 
förståelse, återkoppling, effektivitet och synlighet. 
 
Nyckelord: Gester, NUI, Designprinciper, Use-Centered Design, Upplevelse, Task-
Technology Fit, Workshop, gestbaserad navigation 



   
 

   
 

 
 

Abstract 
In this study problems concerning advanced gesture-based navigation is affirmed. 
This is mainly because the guidelines that have long been studied within the field of 
Human-Computer Interaction (HCI) has not been established on the platforms where 
gesture-based navigation is central. There is ambiguity about how good interaction 
should be applied, primarily by major players in the area which have chosen to apply 
their own guidelines on individual platforms. 
 
Previously, researchers have investigated the natural gesture patterns of users by 
simulating a series of events and then give the user the ability to create interaction. 
This has been carried out with a group of users with no previous experience in this 
type of platform. 
 
The present study had the objective to highlight if experience have an impact on how 
users may use advanced gestures. In addition, design principles within HCI where 
studied to see its relevance to gesture-based navigation. 
 
The methodology for collecting data has been two workshops that focused on finding 
new uses for four unique gestures and a discussion workshop based on cards with 
questions. 
 
From the data gathered from representatives its confirmed that past experiences have 
a major impact on the conceptual models of uses for advanced gestures. The results 
also show that representatives found the purposes for advanced gestures based on the 
needs that they themselves lacked in the current situation. The proposals that 
representatives developed for the gestures tended to be adapted to a narrow audience 
and expert functionality. This study, also confirmed that design principles of HCI has 
a huge impact on how we interact and perceive the use of digital artefacts, mainly 
regarding understanding, feedback, effectiveness and visibility. 
 
Keywords: Gestures, NUI, Design principles, Use-Centered Design, Experience, 
Task-Technology Fit, Workshop, gesture based navigation 
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1 Introduktion  
I detta kapitel kommer studiens bakgrund, områden och forskningsfrågor att tas upp 
samt tidigare forskning som hör till områdena. Kapitlet avlutas med tillkänna ge de 
begränsningar som berör studien samt den målgrupp denna studie berör.  

1.1 Bakgrund 
Mobila enheter har idag blivit ett av de medier vi människor kommunicerar mest 
igenom (Perez, 2014). Med det har också sättet vi navigerar på förändrats från när det 
inte fanns några mobila enheter, då det krävdes ett kompletterande redskap för att 
navigera i ett gränssnitt; som en touchpad eller en datormus. De nackdelar som finns 
med de kompletterande redskapen är att brukare av redskapen ej har möjlighet att 
direkt interagera mot en digital artefakt; det krävs också avancerade, komplexa och 
unika designlösningar för ett redskap som skall användas inom ett spetsområde. De 
fördelar som finns är att det generellt är en låg inlärningskurva på de mest utbredda 
redskapen och att de redskap som används inom ett spetsområde brukas av användare 
som besitter kunskapen för att använda redskapet. Med mobila enheter; de enheter 
som navigeras med en pekskärm; har gjort det möjligt för människor att nu direkt 
kunna manipulera en digital artefakt utan externa redskap och med det också främjat 
att digitala artefakter mer eller mindre kan konkurrera med sina fysiska 
motsvarigheter. 

Att navigera mot en pekskärm är idag utformat efter hur människor interagerar mot 
den miljö de befinner sig i. Dessa interaktioner är mer kända som handgester (eng. 
gestures); korta sekvenser som konceptuellt identifierar vad en användare vill göra i 
den digitala artefakten (Wigdor och Wixon, 2011). De gester som idag anses som 
allmänt underförstådd av användaren är: ett fingers svep (eng. one finger swipe), ett 
fingers klick (eng. single finger tap), ett fingers dubbelklick (eng. single finger double 
tap), nypa (eng. pinch) samt ett fingers ta och hålla kvar (eng. single finger touch and 
hold) (Apple Inc., 2016a). Det majoriteten av dessa gester har gemensamt är att de ej 
innefattar mer än ett finger och enbart förknippas med ett specifikt 
användningsområde. Mobila enheter har idag stöd för att att hantera gester som 
innefattar större komplexitet som att involvera flera fingrar eller avancerade 
rörelsemönster. 

En av anledningarna till att dessa gester inte är mer utbredda kan vara att det idag är 
svårt för en designer att veta vad användare anser vara en naturlig följd av 
användningen utifrån en specifik gest (Wobbrock, Morris och Wilson, 2009). Med det 
finns ett syfte att analysera vad en användares mentala modell är vid användning av 
avancerade gester, för att underlätta inlärningprocessen samt för att finna 
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användningsområden genom korrekta konceptuella modeller och för att öka den 
upplevda användbarheten.  

1.2 Tidigare forskning 
Wobbrock, Morris och Wilson (2009) har genomfört en studie för att ta fram och 
definiera användares mentala modeller kring hur ett eller flera objekt skall 
manipuleras. Wobbrock, Morris och Wilson (2009) utgick från användartester där 
flera olika scenarios presenterades som sedan deltagarna fick möjligheten att resonera 
och agera utifrån. Testerna utfördes på deltagare utan tidigare erfarenhet för att 
säkerställa att resultatet ej skulle bli påverkad av dessa tidigare erfarenheter. Likt de 
mönster som Apple Inc (2016a) tagit fram fanns det en del gester som stämmer 
överens med alla deltagares mentala bild samtidigt som det råder stor variation vid 
komplexa interaktioner. 

Wonkyu och Han (2013) utförde ett liknande experiment som Wobbrock, Morris och 
Wilson (2009). Det de undersökte var innovativa gester för den mobila webbläsaren 
där de utgick från arton generella användningsområden som; att gå tillbaka i 
gränssnittet, att gå framåt i gränssnittet, att söka i gränssnittet och att stänga ner något 
i gränssnittet. De använde sig av en modell där de brutit upp gester i sex olika 
beståndsdelar: bana (eng. path), posering (eng. posture), position (eng. location), 
beröring (eng. touch), enhet (eng. device) och figurera (eng. pose). Dessa 
beståndsdelar kan med fördel kombineras för att skapa komplexitet. Dessa 
beståndsdelar kommer ha en viktig funktion i denna studie och kommer att beskrivas 
i större detalj under Avsnitt 2.3 Gester och dess beståndsdelar. Från det empiriska 
arbete Wonkyu och Han (2013) utfört kunde man se likt tidigare studier att det varit 
svårt att få en större korrelation till hur användares mentala modell såg ut av de 
problem de ställdes inför och hur de valde att agera. Wonkyu och Han (2013) 
lyckades även i sitt empiriska arbete få fram att den främsta designprincipen som 
krävs vid avancerade gester var Nielsens (2012) princip angående igenkännelse, då 
mer krävande gester också innebär en större minnesbelastning. 

Takacs och Vranic (2015) fann att användare som själva fick skapa sina gester; då 
främst för att hitta genvägar i ett gränssnitt; hade en positiv inverkan på de 
intressenter som deltagit i studien. Takacs och Vranic (2015) tar upp sekventiella 
gester; gester som består av en sekvenser med flera gester. Ett exempel kan vara att 
föra två fingrar åt vänster på en pekskärm för att sedan dra tillbaka med enbart ett 
finger. Takacs och Vranic (2015) påstår dock att komplexa gestkompositioner inte 
enbart behöver vara sekventiella utan också innefatta överlappande gester. Ett 
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exempel är att föra två fingrar uppåt längs en pekskärm och att mitt i interaktionen 
släpp med ett finger. 

Norman och Neilsen (2010) anser att gestbaserade system inte tagit hänsyn till 
designprinciper som tidigare varit accepterade inom Människa-Datorinteraktion 
(MDI). Norman och Neilsen (2010) hävdar att även om det finns riktlinjer från de 
största producenterna Apple (Apple Inc., 2016b), Android (Andorid, 2016) och 
Windows (Microsoft, 2016) angående gestbaserade system, så finns det inte några 
generella riktlinjer gällande användarvänlighet och användbarhet i sina produkter på 
säregna sätt; detta kan vara i form av placering samt funktionalitet av hårdvaru-
/mjukvaruknappar eller i de riktlinjer som distribueras till utvecklare av exempelvis 
applikationer inom systemen. De principer som Norman och Nielsen tar upp berör 
synlighet, signifikanter, reliabilitet samt skalbarhet där de menar att de system som 
finns skiljer sig mellan varandra signifikant till användning samt från den forskning 
som bedrivits inom MDI. Det Qin och Qiqi (2015) tog fram utifrån sin studie om hur 
unga och äldre i Kina interagerade mot en pekskärm resulterade i ett förslag till 
designriktlinjer för vad som krävs av en design - anpassad för gester. De utgick från 
fyra välkända gester när de genomförde sin studie; klicka, dra, zooma samt att rotera. 
Generellt anspråkar riktlinjerna på följande design-/användbarhetsprinciper: 
felhantering, enkelhet, effektivitet samt tillfredsställelse (se 2.3.1 Normans 
designprinciper och 2.3.2 Nielsens designprinciper). Det Qin och Qiqis (2015) studie 
inte tar upp är riktlinjer för avancerade gester, det vill säga gester som involverar mer 
än bara ett eller två av de beståndsdelar som Wonkyu och Han (2013) tagit upp. 
Därmed finns det ett intresse i att studera riktlinjer som rör dessa typer av 
interaktioner. 

1.3 Problemformulering 
Då det fortfarande råder oklarhet i hur bra navigation genomförs på mobila enheter 
med pekskärm finns det anledning att undersöka hur användare vill navigera på dessa 
enheter; eller hur användare förväntar sig att de skall navigera mot dessa enheter. Det 
har samtidigt inte gjorts tillräckligt med forskning runt hur utvecklare och designers 
skall förhålla sig kring avancerade gester i gränssnitt; detta i form av riktlinjer eller 
principer. Likt de Norman och Nielsen (2010) nämnt följer inte dagens mobila 
utveckling de studier och principer som etablerats inom MDI, vilket Norman och 
Nielsen (2010) anser behövs för att möjliggöra en god interaktion.  

Inom design finns det redan en rad olika principer och modeller över hur interaktion 
bör betraktas utifrån ett expertsynsätt; de berör främst hur visuella ledtrådar skall 
underlätta för användaren att förstå hur en artefakt skall användas (Norman, 2013). 
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Detta är dock baserat på att interaktionen på något sätt skall vara naturlig för 
utövaren. Ett exempel på detta är olika människors preferenser när det kommer till att 
navigera upp och ner i ett gränssnitt; då vissa föredrar att använda sig av svep upp 
(eng. swipe up) för att navigera upp och andra föredrar att samma gest används för att 
navigera ner i gränssnittet. Enligt Goodhue och Thompson (1995) krävs det att en 
teknologi är kompatibel med den uppgift som en användare vill utföra, i annat fall 
kommer inte artefakten att användas. Att komma fram till vad en användare förväntar 
sig att en teknologi skall kunna genomföra är inte en enkel uppgift, det kräver att man 
förstår vad för vision de tänkta användarna har av teknologin/artefakten, då det 
tidigare har studerats kring användares mentala modeller angående en tänkt 
interaktion utifrån ett uppspelat resultat (Wobbrock, Morris och Wilson, 2009). Det 
som inte gjorts är att utgå från en interaktion och för att undersöka en användares 
förväntade resultat.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida erfarenheter påverkar potentiella 
användningsområden för gestbaserad navigation, samt huruvida designprinciper 
påverkar hur en användare ser på användningsområden för gestbaserad navigation. 
 
För att uppfylla syftet har följande frågeställningar ställts:  
Hur påverkar erfarenheter och behov det tänkta användarmålet vid utförandet av 
avancerade gester? 
 
Hur mycket påverkar etablerade designprinciper användares mentala modeller av 
gestbaserad navigering? 

1.5 Begränsningar 
Den främsta begränsningen som kommer genomföras i projektet är antalet deltagare 
för det empiriska arbetet. Begränsningen till 5 - 10 deltagare beror på att detta arbete 
genomförs självständigt och därmed blir det också svårare att moderera en större 
grupp av deltagare utan att en del information går förlorad. Detta grundas i Eklunds 
(2011) teori om gruppdynamik och gruppstorlek där Eklund (2011) påstår att grupper 
bör högst involvera 20 deltagare, vid flera deltagare kommer kvalitén av gruppens 
syfte att minska och grupperingar inom gruppen att framträda. En annan begränsning 
är i antalet avancerade gester som kommer att tas fram för det empiriska arbetet. 
Anledningen till att begränsa antalet gester är för att istället fokusera på dess 
reliabilitet; att de gester som tagits fram skall involvera majoriteten av de 
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beståndsdelar som Wonkyu och Han (2013) tagit fram. Detta för att representera en 
bred bild av vad som är avancerade gester i teorin. 

Genom att göra det möjligt att beakta samtliga deltagare under det empiriska arbetet 
och genom att säkerställa att de gester som används under arbetet håller bra relevans, 
relaterar då i att de resultat som denna studie kommer fram till kommer hålla god 
kvalité samt hög validitet, därmed kan denna studies resultat ses som välgrundat. 

1.6 Målgrupp 
Den  målgrupp denna studie är riktad till är studerande inom MDI samt andra 
personer med yrken inom ämnet, så som användbarhetsexperter, 
användbarhetsdesigner, interaktionsdesigner och digitala strategiker. Utöver 
intressenter av ämnet MDI finns det ett intresse för personer som studerar kognition 
samt utveckling av digitala tjänster.  
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2 Teori 
 
I detta kapitel kommer det teoretiska ramverk som denna studie är baserat på att 
presenteras. Först kommer teorin Task-Technology Fit att förklaras, därefter kommer 
Use-Centered Design samt hur strukturerade användargrupper ser ut inom 
användarcentrerad design. Efter detta presenteras användbarhet, begrepp samt 
principer.  

2.1 Task-Technology Fit 
Goodhue och Thompson (1995) uttrycker vikten i hur ett mål som en användare vill 
uppfylla och de redskap som tillhandahålls för ändamålet har en direkt korrelation till 
hur smidigt resultatet av målet nås. Enligt Goodhue och Thompson (1995) krävs det 
att redskapet uppfyller den funktionalitet som målet kräver utifrån hur användare 
förväntar sig att redskapet skall fungera. Ett exempel på detta kan vara att retuschera 
en digital bild (mål från användaren). För att retuschera en bild krävs någon typ av 
bildbehandlingsprogram. Ett bildbehandlingsprogram kan kräva avancerade 
kunskaper för att användas, vilket kräver att en användare investerar tid till att lära sig 
programmet. Om användaren egentligen inte har användning av majoriteten av den 
funktionalitet som programmet erbjuder, utan istället nöjer sig med enklare 
funktionalitet som ett annat bildbehandlingsprogram erbjuder, så kommer då 
användaren istället använda sig av det enklare programmet. Från detta exempel kan 
man få ut att det kan finnas flera redskap som kan användas för att uppfylla ett mål, 
men det kan skilja i hur effektivt målet uppfylls, som till viss del skiljer sig mellan 
olika individer och dess erfarenheter. Goodhue och Thompsons (1995) hävdar genom 
teorin Task-Technology Fit (TTF) att det redskapet som är effektivast att uppfylla en 
användares mål, är också det redskap som användaren kommer att använda sig av 
(Figur 1). 
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Figur 1: Modell för Task-Technology Fit (Goodhue och Thompson, 1995, s.220). 

Goodhue och Thompsons (1995) har i sin studie också tagit fram åtta slutliga faktorer 
för TTF (Tabell 1)  vilket skall underlätta vid anpassningen av en artefakt och dess 
tänkta ändamål från ett användarperspektiv, att underlätta vid tolkningen av en 
användares förståelse av en artefakt eller ett system, hens framtida prestationer och 
mål (Goodhue och Thompson, 1995).  

Tabell 1: Faktorer för Task-Technology Fit 

Benämning Beskrivning 

Kvalité Värdet av den funktionalitet artefakten kan tillföra till användaren, 
hur detaljerad data artefakten kan ge samt att artefakten genererar 
korrekt data. 

Upptäckbarhet Att genererad data är betydelsefull inom kontexten. 

Tillstånd Att det finns behörighet att använda sig av den data som 
genererats. 

Kompabilitet Hur väl genererad data kan sammanställas med andra artefakter 
eller källor. 

Enkelhet Enkelheten att använda artefakten. 

Lämplighet Framför allt tidslämplighet är artefakten aktuell. 
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Reliabilitet Hur tillförlitlig är artefakten? 

Relation Relationen mellan artefakten och dess användare. 

2.2 Användbarhet 
Användbarhet syftar på den nytta en artefakt tillför till en användare (Norman, 2013). 
För att en användare skall kunna se nyttan i en artefakt krävs det att de redskap som 
tillhandahålls av artefakten är det samma som användaren förväntar sig att 
tillhandahållas (Norman, 2013). Även om en artefakt har ett redskap som en 
användare är i behov av så krävs det att redskapet väl representerar hur användaren 
vill nyttja redskapet (Norman, 2013). Norman (2013) beskriver detta fenomen genom 
en modell över framtagandet av en artefakt (se Figur 2, A). Det Norman (2013) vill 
förklara med modellen är att det finns problem med att enbart kommunicera genom 
ett framtaget koncept då det krävs att artefakten i sig klarar av att kommunicera med 
användaren utifrån vad som presenterats framför hen. Har användaren då en annan 
vision utav hur artefakten skall användas kommer fel att uppstå och risken finns att 
artefakten blir ett misslyckande. 

 

Figur 2: A: Normans (2013, s. 32) modell av The designer modell, The user model 
and The System Image.  

B: Visar en modell där Use-Centered Design används för att underlätta denna 
kommunikationen genom att se till att både designers och användare har ett 

gemensamt syn på artefakten (Battereig, et al., 2013)  

Genom Use-Centered Design (3.2.1 Use-Centered Design) kan man underlätta 
framtagningen av en gemensam konceptuell modell för designers och användares 
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förståelse av en artefakt; vilket leder till det Norman (2013) beskriver som System 
Image; Det framtagna konceptet av artefakten; med större grad kommer att 
överstämma med den förväntade användningen (Figur 2, B). Det detta synsätt inte 
bejakar är förståelsen hos en användargrupp som är okänd och som inte blivit 
representerad inom modellen (Figur 3, A). För att underlätta för denna användargrupp 
kan man utgå från fundamentala designprinciper (Norman, 2013) för att förtydliga 
och underlätta att dessa konceptuella modeller överstämmer (se Figur 3, B). 

Figur 3: A: Problem som uppstår när okänd användargrupp använder en artefakt.  
B: Sätt att underlätta för en gemensam konceptuell modell av en artefakt. 

2.2.1 Normans designprinciper 
För att stärka användbarhet och användarvänlighet hos en design har Norman (2013) 
tagit fram sju frågor som god design kräver att en användare skall kunna besvara. 
Frågorna är de följande: 

1. Vad vill jag uppnå? 
2. Vilka alternativ finns det? 
3. Vilka saker kan jag göra i dagsläget? 
4. Hur gör jag det? 
5. Vad hände? 
6. Vad betyder det? 
7. Har jag genomfört det jag ville uppnå? 

 
Enligt Norman (2013) krävs det olika designstrategier för att bemöta de olika 
frågorna. För att besvara frågorna krävs det att en användare både utför något samt 
bejakar resultatet. Norman (2013) använder sig av begreppen feedforward för det som 
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utförs och feedback för responsen och bejakandet av resultatet. Feedforward rör 
främst de fyra första av Normans (2013) frågor då de kräver någon form av input från 
användaren. Feedback har med resterande frågor då de bygger på reflektion på 
responsen utav feedforward (Norman, 2013). Man uppnå effektiv feedforward genom 
att göra det tydligt hur något är tänkt att användas, att visa på bra kartläggningar och 
tydliga begränsningar hos en artefakt. Brukarens konceptuella modell av artefakten 
spelar stor roll för hur mottaglig artefaktens begränsningar samt fördelar blir. 
Feedback blir effektivare enbart från responsen av de handlingar (Brukares 
konceptuella modell) som utförts i en artefakt (Norman, 2013) och vad för respons en 
brukaren hade förväntat sig av sin handling. 

Norman (2013) menar att det en artefakt vill uppnå måste också vara en 
representation av hur användaren har tänkt att artefakten skall användas. Därmed 
krävs det att artefakter formas efter mänskliga behov (Norman, 2013). 

Av de sju frågor som tagits fram och hur de påverkar designprocessen har Norman 
(2013) formulerat sju fundamentala designprinciper (Tabell 2). Om dessa 
designprinciper bejakas i en artefakt kommer god användarvänlighet att underlättas 
samt att artefaktens nytta kommer stärkas i och med att artefakten kommer upplevas 
enklare att använda (Norman, 2013). 

Tabell 2: De sju fundamentala designprinciperna 

Benämning Beskrivning 

Synlighet Är det möjligt att förstå artefaktens syfte? Är det tydligt i vad för 
tillstånd artefakten befinner sig i för tillfället? 

Återkoppling Efter att någon input har genomförts i artefakten skall det vara 
tydligt vad som förväntas inträffa i artefakten. 

Konceptuell 
modell 

Att artefakten tillhandager all den information en användare 
behöver för att få en klar konceptuell modell; och som i sin tur 
ger en ökad förståelse samt en känsla av kontroll för användaren 
av artefakten. 

Affordans Att en artefakt genom sin design tillhandahåller sin funktionalitet 
genom att själv redogöra tänkt ändamål, detta utan att en 
användare ska behöva göra slutledningar om hur tänkt 
användning skall genomföras. 
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Signifikanter Att tydliggöra förväntade resultat genom ikoner ökar möjligheten 
till bra feedback och synlighet. 

Kartläggning Att relationen mellan en input i en artefakt och dess uppgift är 
tydlig; att det är en tydlig korrelation mellan kontroll och 
handling. Detta kan genomföras genom signifikanter som tydligt 
redogör för en användare vad för faktor som kommer att bli 
manipulerat. Ett annat sätt kan vara genom att utgå från 
gestaltlagar (Ware, 2013), för att förtydliga en korrelation mellan 
en kontroll och dess handling. 

Begränsningar Genom att tillhandahålla begränsningar för vad som går att 
genomföra i en artefakt underlättar man för användaren att förstå 
hur artefakten är tänkt att användas. 

2.2.2 Nielsens användbarhetsprinciper  
Till skillnad från Norman (2013) har Nielsen (2012) tagit fram sina egen principer 
som fokuserar på användbarhet (Tabell 3). 

Tabell 3: Nielsens principer för god användbarhet 

Benämning Beskrivning 

Lärbarhet Hur enkelt är det för en användare att lära sig hantera artefakten? 

Effektivitet När användaren lärt sig hantera artefakten, hur effektivt kan 
användaren utföra de tjänster artefakten tillhandahåller? 

Igenkännelse Om användaren varit från artefakten en längre tid hur väl presterar 
användaren på nytt? 

Fel Vilka fel gör användaren när hen interagerar mot artefakten? Till 
vilken utsträckning hör felen? Lyckas användaren att återhämta 
sig från de fel som inträffat? 

Tillfredställelse Hur tillfredsställd blir användaren av att interagera mot artefakten? 
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Nielsen (2012) hävdar dock att det finns flera begrepp som är väsentliga när man talar 
om användbarhet och de begreppen är nytta (eng. utility) samt funktionell (eng. 
useful), användbarheten tillsammans med nyttan avgör om artefakten är funktionell 
(figur 4). 

 

Figur 4: Beskrivning av Nielsens (2012) begreppskorrelation 

2.3 Gester och dess beståndsdelar 
Wonkyu och Hans (2013) definition av en gest är ett redskap för att kontrollera en 
pekskärm utan hjälp av externa redskap så som ett pekdon eller ett tangentbord, att 
manipulera ett gränssnitt genom realistiska rörelser genom förflyttning av fingrar eller 
hand över en interaktiv yta. Wonkyu och Han (2013) definierar flertrycksgester som 
en handgest som kan bestå av flera tryckpunkter på en pekskärm med stöd för att 
hantera data från flertrycksgesten. Pekskärmar kan idag utläsa åtskilliga 
flertrycksgester, dock finns det fortfarande problematik i att finna intuitiva gester och 
deras användningsområden (Wonkyu och Han, 2013). 
 
Utifrån den studie som Wonkyu och Hans (2013) bedrivit har användardata samlat in 
från 36 användare. Användardatan samlades in genom att de utvärderat och analyserat 
18 kända mobila webbläsarfunktioner. I studien fick de ut 642 gester för de olika 
funktionerna som sedan grupperades efter hur gesternas förhållning var till varandra. 
Att rita en cirkel på skärmen med ett finger grupperades till exempel ihop med 
liknande rörelser med flera fingrar. Dessa grupperingar användes sedan för att forma 
de sex beståndsdelar för flertrycksgester (Tabell 4). Som grund till benämningen av 
beståndsdelarna har Wonkyu och Han (2013) använt sig av klassificeringar som 
tidigare forskning av gester tagit fram, nämligen gester med ett kommunikativt syfte 
och gester med ett manipulativt syfte (Donovan och Brereton, 2005; Wonkyu och 
Han, 2013). Gester av kommunikativt syfte kan liknas med teckenspråk där 
poseringar kombinerat med rörelser används för att uttrycka sig; att göra sig förstådd. 
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Gester av manipulativt syfte kan liknas med hur en individ manipulerar sin 
omgivning genom att klicka på knappar eller att dra ett papper över ett bord; att 
förändra ett objekt från dess utgångsläge med hjälp av sina händer.  

 
Tabell 4: Beståndsdelar för flertrycksgester (Wonkyu och Han, 2013) 

Beståndsdel Beskrivning 

Statisk 
Posering 

Posering med ett eller flera fingrar, enskilda fingrar, deras rotation. 

Statisk position Positionen på pekskärmen som en interaktion utspelar sig på, specifik 
eller fripositionering 

Dynamisk 
beröring 

Hur en hand vidrör en pekskärm genom ett klick eller flera klick, samt 
genom olika intervaller. 

Dynamisk 
posering 

Poseringen som förändras eller som inte förändras genom en 
interaktionen. 

Dynamisk bana Interaktionen följer en bana på pekskärmen; efter initial kontakt med 
pekskärmen ritas ett mönster eller dylikt på pekskärmen.  

Enhet Interaktioner utförda av beståndsdelar hos en enhet, till exempel 
genom accelerometern på en mobilenhet.  

2.4 Gesters anatomi: De tre stegen och tvetydigheter 
Wigdor och Wixons (2011) tar upp en trestegsmodell över vad som definierar en gest. 
Det första steget är registrering; det som initierar en gest, antalet fingrar, dess kontext 
samt dess position. Det andra steget är återupptagande; manipulation av det initiala 
gesten, förändring av position, själva utförandet av en interaktion. Det sista steget är 
avslutning; att specificera ett slut för en gestinteraktion, generellt när fingrar eller 
hand avlägsnas från en interaktiv yta. 
 
Wigdor och Wixon (2011) medger att det fortfarande finns problem med att definiera 
gester utifrån trestegsmodellen då tvetydigheter kan bidra till att gester missuppfattas. 
I sin bok tar Wigdor och Wixon (2011) upp ett exempel där ett system utför två olika 
kommandon genom liknande gester. De två gester och kommandon som togs upp var 
att kasta ett objekt på en interaktiv yta, vilket skulle genomföras genom att ett finger 
skulle snärta åt vänster. Det andra kommandot var att flytta på ett objekt på den 
interaktiva ytan, detta skulle genomföras genom att ett finger placeras på ett objekt 
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som sedan förs till en ny position i gränssnittet, sedan skulle fingret avlägsnas från 
den interaktiva ytan för att slutföra interaktionen. Det Wigdor och Wixon (2011) 
ansåg kunde missuppfattas är hur vida det andra kommandot utförs väldigt snabbt och 
att förflyttningen slumpartat efterliknade det första kommandot finns det en risk att 
systemet misstar det andra kommandot för det första, vilket kan ha förödande 
konsekvenser. 
 
Wigdor och Wixons (2011) lösning på problemet med tvetydigheter är att 
differentiera de gester som en artefakt nyttjar till en så hög grad som möjligt samt att 
undvika gester som baseras på att utföra något under en begränsad tid då hastigheter 
och tidsintervaller allmänt inte är universella nog för hela mänskliga populationen. 

2.5 Teoretisk sammanställning 
Utifrån det teoretiska ramverket har en egen teoretisk modell tagits fram (figur 5). Det 
den främst berör är hur Use-Centered Design samt designprinciper kan underlätta för 
att uppnå TTF. Detta genom att göra teknologin känd för de tänka brukarna, som i sin 
tur tar fram nyttan för teknologin tillsammans med utvecklare och andra intressenter 
av teknologin. Tanken är att detta skall leda till att TTF alltid uppstår för en artefakt 
då det redan tidigt under utvecklingsperioden av en artefakt kommer vara möjligt att 
bepröva dess nytta. Som följd av Use-Centered Design kan designprinciper anpassas 
för att underlätta för framtida okända användare att förstå artefaktens nyttan (Figur 3, 
B). Likt det Norman (2013) skriver är det tydligt att designprinciper formar 
användningen av en artefakt. Det som inte studerats är huruvida erfarenheter hos 
användare påverkar nyttan av en artefakt och därmed också TTF. 

 

Figur 5: Modell av teoretisk sammanställning
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3 Metod 
I detta kapitel kommer det empiriska arbete som genomförts i denna studie att 
presenteras utifrån dess vetenskapliga ansats, tänkta insamlingsmetoder, 
tillförlitlighet samt de etiska överväganden som tagits i samband med det empiriska 
arbetet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna studie förhöll sig till ett induktivt förhållningsätt med en kvalitativ ansats detta 
för möjliggöra att studie är kärnfull till de frågeställningar som ställts under kapitel 1 
(1.4 Syfte och frågeställningar). En kvalitativ ansats används för att förstå 
uppfattningar, att tyda fenomen i världen (Nyberg och Tidström, 2012). Denna studie 
har haft som avsikt att undersöka nya användningsområden och hitta ny sanning 
utifrån tidigare etablerade teorier och forskning inom de områden denna studie har 
berört. 

3.2 Metodteori 
I detta underkapitel kommer den teori som berör utförandet av det empiriska arbetet 
att presenteras, detta för att styrka valet av metod i denna studie samt för att ge en 
bättre inblick i metodologin.  

3.2.1 Use-Centered Design 
Use-Centered Design är en metod inom participativ design som till skillnad från 
användarcentrerad design fokuserar på den tänkta användningen eller en aktivitet utav 
en artefakt istället för användarens behov. Användare har fortfarande en central roll 
inom metoden då användning fortfarande är baserat på aktiva beslut från användaren 
(Bratteteig, et al., 2013). Tanken med denna metod är att genom att både designers, 
andra intressenter och användare tillsammans skall komma fram till ett framtida 
ändamål för en artefakt, då de båda parterna med stor sannolikhet kommer ha olika 
visioner (Bratteteig, et al., 2013).  

Use-Centered Design är en explorativ metod där användare, designers och 
intressenter tillsammans formar ett designproblem. För att detta skall vara 
genomförbart krävs det att alla deltagare i designprocessen kan mötas och talar 
samma designspråk; att man har samma förutsättningar att uttryckas sig (Brattereig, et 
al., 2013). Exempel på sätt att uppnå detta är att undvika teknikspecifika termer då det 
ej är underförstått att alla intressenter förstår betydelsen (Brattereig, et al., 2013). Ett 
annat exempel är att ta hjälp av diverse verktyg som prototyper eller redskap för att 



 

  20 (47) 
 

skapa enklare skisser, vilket kan underlätta förståelsen i hur en tänkt interaktion eller 
användning skall gå till när det verbalt inte räcker med en förklaring (Brattereig, et 
al., 2013). 

Att hitta relevanta användare att involvera inom Use-Centered Design kan vara svårt 
då det alltid finns flera olika målgrupper som kommer att interagera mot en artefakt. 
Enligt Battereig, et al. (2013) finns det utrymme att involvera flera olika 
användargrupper inom Use-Centered Design, däremot påpekar författarna att vid flera 
grupper ökar också komplexiteten att komma fram till ett resultat; samtidigt ökar 
möjligheterna till att resultatet håller högre kvalité med ju fler som blivit involverade 

3.2.2  Användargrupper 
Löwgren och Stolterman (2005) har tagit fram en modell för att underlätta vid 
sammanställningen av användargrupper. Modellen går ut på att man sorterar ut 
intressenter på tre olika abstraktionsnivåer (figur 6). Den första nivån är det som 
Löwgren och Stolterman (2005) kallar för kärnan. Till kärnan hör de intressenter som 
har störst relation till det som är tänkt att skapas; relevanta personer kan vara 
designers, direkta användare av en artefakt och tillverkare. Nästa abstraktionsnivå, 
som kallas periferin är den nivån där de intressenter som indirekt interagerar mot den 
tänkta artefakten placeras, intressenterna här har inte samma vikt i beslutstagandet 
men dess vardag blir ändå påverkade av beslut som fattas angående artefakten. Den 
sista abstraktionsnivån kallas kontexten och involverar samhället i helhet; personer 
som egentligen inte har någon auktoritet i designarbetet men som fortfarande indirekt 
kan influera de intressenter med högre auktoritet (Löwgren och Stolterman, 2005). 

 

Figur 6: Löwgren och Stoltermans (2005, s.33) modell av The Three circles of 
involvment. 
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3.3	 Datainsamling 
Det empiriska arbete som genomförts i denna studie är en workshop med sju 
deltagare, dessa deltagare var en god representation av de potentiella 
användargrupper denna studie berör. Detta uppnåddes genom att deltagarna i studien 
baserats på Löwgren och Stoltermans (2005) modell för användargrupper (3.2.2 
Användargrupper), därmed har majoriteten av representanterna som deltagit i studien 
varit avancerade användare samt designers inom olika områden. Definitionen 
avancerad användare är svår att generalisera, för mer information angående 
definitionen se 3.4 Tillförlitlighet. 

 
Figur 7: Beskrivning av tillvägagångsätt för studiens empiriska arbetet. 

För att genomföra detta arbete har modellen Figur 7 tagits fram. Utifrån tidigare 
forskning togs fyra avancerade gester fram (se 3.3.1 De avancerade gesterna). Målet 
med dessa gester var att det skall innefatta bredd i både utförande och beståndsdelar 
(2.3 Gester och dess beståndsdelar).  Därefter genomfördes en workshop i denna 
studie. Denna Workshop var uppdelad i två huvudmoment. Det första momentet hade 
som utgångspunkt att ta fram nya användningsområden för de fyra avancerade gester 
som togs fram. Fokus har lagts på att få användare och designers att samarbeta och 
komma fram till gemensamma konceptuella modeller. Det andra momentet 
fokuserade på att ta fram riktlinjer för att underlätta förståelsen för användares 
konceptuella modeller. När dessa moment var avklarade studerades och analyserades 
resultatet.  

3.3.1 De avancerad gesterna 
För att validera att de gester som används håller hög reliabilitet har de enskilda 
gesterna utgått från de sex beståndsdelar som Wonkyu och Hans (2013) tagit fram i 
sin studie (2.4 Gester och dess beståndsdelar). Tanken har varit att alla beståndsdelar 
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skall ha blivit representerade minst en gång i de gester som tagits fram. Ett undantag 
har gjorts då beståndsdelen enhet inte används i studien då begränsningen inte bejakar 
alla typer av pekskärmar. 
 
Det denna studie utgått ifrån för att definiera begreppet avancerad gest är baserat på 
följande egenskaper: 

• Att gesten inte har ett tydlig användningsområde; det vill säga att redan 
etablerade gester inte kvalificeras som avancerade.  

• Att gesten består av ett flertal beståndsdelar. 
• Att gesten kombinerarar flera av redan etablerade gester, förutsatt att gestens 

betydelse förändras. Ett exempel kan vara att svepa med två fingrar samtidigt; 
en kombination av två stycken ett fingers svep. Ett annat exempel är att svepa 
neråt i kombination med att nypa. 

• Att gesten bygger på ett kommunikativt syfte och inte ett manipulativt syfte. 
Ett exempel är gester som symboliserar ord i teckenspråk; gester som inte är 
anpassad för att interagera mot en en pekskärm.  

 
Gesterna som tagits fram har alla baserat på dessa egenskaper. Kravet har varit att 
varje gest måste ha minst två av framtagna egenskaper. 
 
 
 
De gester som tagits fram är följande: 

• Tre fingerspridning - Gesten utförs genom att tre fingrar placeras vågrätt på 
en interaktiv yta. Vart på denna yta som fingrarna placeras är ej specificerad. 
Efter att fingrarna placerats på ytan sprids de två yttre fingrarna från varandra 
(figur 8, A). Denna gest rör Wonkyu och Hans (2013) beståndsdelar: 
placering samt posering; då interaktionen bygger på en fri placering av gesten 
på den interaktiva ytan samt att gesten utför en dynamisk posering. 
 

• Bestående tre fingerknackning - Gesten utförs genom att tre fingrar 
sekventiellt placeras på en interaktiv yta, där de sedan hålls kvar under en kort 
intervall. En förtydning av genomförandet av gesten lyder: användaren 
placerar ett finger på en interaktiv yta och håller kvar fingret på ytan, inom en 
kort intervall placerar användaren ett andra finger på ytan och håller kvar 
fingrarna på ytan, ett sista finger placeras på ytan efter en kort intervall och 
alla tre fingrarna hålls kvar på ytan under en kort intervall (figur 8, B). Denna 
gest berör Wonkyu och Hans (2013) beståndsdelar: dynamisk beröring, 
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dynamisk posering samt placering; då interaktionen bygger på en sekvens av 
gester som tillsammans skapar en dynamisk posering samt att gesten kan 
placeras fritt på den interaktiva ytan. 

 
• Symbolgest utförd med ett finger - Gesten utförs genom att ett finger 

placeras på en interaktiv yta, från placeringen på ytan dra användaren sitt 
finger diagonalt neråt till höger uppskattningsvis två centimeter. När detta har 
utförts drar användaren sitt finger diagonalt uppåt till höger. Gesten skall 
symbolisera en bock (✓) i sitt utförande (figur 8, C). Denna gest berör 
Wonkyu och Hans (2013) beståndsdelar: dynamisk bana; detta då 
interaktionen utförs genom att ett finger utför en interaktion genom att följa en 
känd bana längs den interaktiva ytan. 

 
• Posering med handgest av beskrivande karaktär - Gesten utförs genom att 

med önskad hand skapar poseringen av en ögla med hjälp av tummen och 
pekfingret, därefter sprida ut resterande fingrar utåt. Poseringen placeras 
sedan på en interaktiv yta (figur 8, D). Denna gest berör Wonkyu och Hans 
(2013) beståndsdelar: statisk posering; Genom att användaren interagerar 
genom att en statisk posering mot den interaktiva ytan. 

 

 
Figur 8: A: Beskrivning av gesten tre fingrar spridning. 

B: Beskrivning av gesten bestående tre fingrars knackning. 
C: Beskrivning av gesten symbolgest utförd med ett finger. 

D: Beskrivning av gesten posering med handgest av beskrivande karaktär. 

3.3.2 Urval 
De deltagare som deltagit i denna studie är mellan 22 - 27 år. Åldern har inte haft en 
stor betydelse för studien, dock  har deltagarna blivit ombedda att uppge detta då det 
kan finnas intresse i framtida forskning. Likt nämnt tidigare (3.3 Datainsamling) så 
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har mångfald hos deltagarna varit viktigt, i och  med det har kön och yrke hos 
deltagarna bejakats. 
 
Deltagarna blev värvade till studien genom personlig kontakt samt genom en 
inbjudan till ett Facebookevent där intressenter och deltagare fått möjlighet att bjuda 
in fler vänner och bekanta till en viss utsträckning. Problem som kan uppkomma med 
att ta hjälp av Facebook för att kontakta deltagarna är att riktiga namn används för 
deltagarna och då varje deltagare har möjligheten att ge vänner och bekanta tillgång 
till materialet finns det en risk att deltagares möjlighet till anonymitet inte kan 
utlovas. Som försök till att upprätthålla denna sekretess blev deltagarna uppmanade 
att inte dela information i eventet som kan anspela på åsikter som en deltagaren anser 
är privata. Eventet krävde även att en deltagare måste bli inbjuden för att kunna ta del 
av informationen, vilket har gjorde det svårare för utomstående att komma åt 
materialet.      

3.3.3 Workshop A 
Denna workshop inledes med att syftet för själva studien presenterades för deltagarna. 
Därefter blir deltagarna placerade kring ett bord med bilder som representerade de 
avancerade gester som denna studie tagits fram (3.3.1 De avancerade gesterna). Dessa 
bilder har placerats vågrätt längs bordet med ett jämt avstånd mellan varandra för att 
underlätta att inga missförstånd uppstått för deltagarna. Varje deltagare fick ett block 
med självhäftande papper samt en penna för att kunna skriva ner tankar och idéer till 
att presentera för de andra deltagarna. 
 
Inledningsvis presenterades varje enskild avancerad gest, därefter fick 
deltagargruppen tio minuter per gest på sig att komma fram till designförslag för varje 
gest. Varje förslag skrivs sedan ner på ett självhäftande papper och fästs vid bilden av 
den gest förslaget berörde.  
 
När alla gester fått designförslag påbörjades en diskussion kring förslagen som tagits 
fram, detta för att utveckla och förtydliga samt för att ytterligare ge deltagarna 
möjligheter att komma fram till flera förslag. Skulle nya förslag framträda under 
denna diskussion så hade deltagarna möjligheten att lägga till dem genom att skriva 
ner förslaget på ett självhäftande papper och fästa förslaget vid bilden av den gest 
förslaget berörde. Tidsbegränsningen för detta steg i processen har inte varit 
specificerad, en riktlinjen på 15 minuter per gest har bejakats men processen i sig har 
fortfarande fått sin frihet och låtit kvalitén på diskussionen avgöra hur länge enskilda 
gester diskuterats. 
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I det avslutande steget blir deltagarna uppmanade att rangordna de förslag som tagits 
fram för varje gest. Detta genom att placera de självhäftande pappersförslagen i 
ordning där det bästa förslaget placeras överst i högen av förslag och därefter i 
fallande ordning. När alla förslag för en gest hade blivit sorterade placerades de 
ovanpå det papper som föreställde den representerade gesten. När alla gester har fått 
sina  förslag placerade ovanpå sin bild var workshop A avslutad.       

3.3.4 Workshop B 
Denna workshop inledes där föregående workshop avslutades. Först placerades kort 
ut på det bord deltagarna befinner sig vid. Dessa kort innehåller information som 
anspelar på de designprinciper som tagits upp under avsnitt 2.2 Användbarhet.  
 
Korten placerades upp och ner och därefter fick deltagarna i tur och ordning ta upp ett 
kort. Utifrån det som stod på de kort som plockats upp fick deltagarna diskutera kring 
erfarenhet som rörde informationen och frågorna på kortet. När alla korten plockats 
upp och diskuterats var workshop B avslutad. 
 
Om tvetydigheter angående begrepp eller de frågor som ställts på korten uppstått har 
moderatorn gott in och givit en tydligare förklaring utifrån begrepp eller det som varit 
problematiskt.   

3.4	 Tillförlitlighet 
Som tidigare nämnt har de avancerade gester som använts i denna studie varit 
baserade på de beståndsdelar Wonkyu och Han (2013) tagit fram. Dessa 
beståndsdelar har hög reliabilitet då Wonkyu och Hans (2013) studie grundas i både 
tidigare forskning så som den från Wobbrock, Morris och Wilson (2009) samt 
omfattningen av den empiri som dem har bedrivit (1.2 Tidigare forskning). De 
avancerade gesterna som tagits fram har också haft som mål att täcka alla de 
beståndsdelar som tagits fram för att säkerställa att alla typer av avancerade gester 
skall vara representerade i studien. 
 
Genom att utgå från Löwgren och Stoltermans (2005) modell för användargrupper 
har urvalet av deltagare i studien en hög trovärdighet då intressenter från alla tänkbara 
användargrupper blir representerad. Den mängd deltagare som deltagit i studien 
stämmer också överens med Eklunds (2011) teori angående gruppstorlek. Detta för att 
underlätta för deltagarna att kunna ge svar av god kvalité samt för att se till att alla 
representanter fått möjlighet att uttrycka sig för att inte gå miste om information som 
möjligtvis kan vara av stor vikt till resultatet.  
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3.5	 Etiska överväganden 
För att hålla god forskningsetik har detta empiriska arbete utgått från de fyra krav för 
goda forskningsetiska principer som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002).  
 
Informationskravet; kravet att meddela representanter forskningens syfte, deras 
involverande samt deras rättigheter (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillhandahålla 
detta krav har alla deltagare fått en beskrivning av vad för forskning denna studie 
berör, dess möjligheter att avbryta deltagandet när så önskas samt under vilka villkor 
som gäller för deras deltagande i studien. 
 
Samtyckeskravet; kravet som berör deltagarnas rätt till att bestämma huruvida 
personen vill delta i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). För att styrka detta krav så är 
alla representanter som deltagit i studien myndiga personer i Sverige. Deltagarna har 
frivilligt valt att delta i studien, deltagarna har själva också haft möjligheten att 
skuldfritt ångra sitt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet; kravet berör en deltagares möjligheter till sekretess inom 
känslig information som kan skada den enskilda personen (Vetenskapsrådet, 2002). 
De åtaganden som tagits för att styrka detta krav är att deltagarna i denna studie har 
presenterats i denna rapport som anonyma entiteter. Citat från deltagare har 
konkretiserats för att undvika karaktäristiska drag som kan röja en deltagares 
anonymitet. Vid ljudupptagning flyttas det material som sparats för transkribering i 
en krypterad mapp som sedan raderas efter att dess syfte uppfyllts. Deltagarna har ej 
skrivit på ett dokument som stärker den information som nyss angivits, däremot har 
informationen verbalt givits till samtliga deltagare där de involverade haft möjlighet 
att avbryta deltagandet om så önskats. 
 
Nyttjandekravet; kravet berör huruvida den data som samlats in från deltagare i en 
studie enbart får användas i det ändamål som berör den forskning en deltagare 
godkänt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav styrks genom att den information 
deltagarna bidrar med till studien inte kommer att delas med utomstående aktörer. 
Återigen kommer inget skriftligt dokument undertecknas som stödjer denna 
information, däremot har uppgifterna uttryckts verbalt för samtliga deltagare. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet av de delar i den workshop som genomförts i denna 
studie att presenteras. Varje del följs av en analys av det resultat som tagits fram. 

4.1 Resultat och analys av workshop A 
Efter att första delen av workshopen hade genomförts var det tydligt att alla förslag 
som deltagarna hade presenterat följde erfarenheter som var yrkesrelaterade och 
därmed fick en stor variation i tänkta användningsområden. Här nedan kommer 
deltagarnas ålder och yrken presenteras (tabell 5). Citat och påståenden från deltagare 
som används i detta arbete har ingen korrelation med den ordning deltagarna 
presenterats i Tabell 5. Anledning till att deltagare blivit tilldelade ett nummer är för 
att skilja på påståenden och för att underlätta läsningen av resultatet. 
 

Tabell 5: Ålder och yrken för deltagare i workshop A samt B 

ÅLDER YRKE OCH UTBILDNING 

22 Butiksbiträde i klädbutik och förstaårsstuderande på universitet 

25 Art director med kandidatexamen inom media & informatik 

27 Sjökapten med kandidatexamen inom naturvetenskap 

26 Produktutvecklare med ingenjörsexamen 

23 Yrkesfotograf med yrkesexamen 

26 Servicetekniker med gymnasieexamen 

25 Systemutvecklare med kandidatexamen inom datavetenskap 
 

Varje enskild handgest som varit representerad i workshopen kommer att presenteras 
i enskilt underkapitel för att underlätta läsningen. 

4.1.1 Resultat av Tre fingerspridning 

Efter att samtliga förslag tagits fram från deltagarna skapades följande rangordning: 
 

1. Att dela upp något / sprida ut något på en interaktiv yta. 

2. Att kunna titta i mappar utan att fullt ut öppna dem. 
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3. Att zooma in dubbelt så fort som med två fingrar. 

4. Alternativa inställningar och  programspecifika egenskaper. 

5. Att ta sig tillbaka till hemskärmen / tillbaka till toppen av en hemsida. 

Analys: Resultat av tre fingerspridning. 
Det som var intressant att se när deltagarna utförde detta moment var hur tidigare 
erfarenheter påverkar hur deras mentala modell såg ut. Anledningen till att dela upp 
något/sprida ut något hamnade så högt upp på deltagarnas lista hade att göra med att 
majoriteten av deltagarna nyttjat gesten och funktionaliteten på sina datorer. Med den 
kunskapen så gav inte denna gest ett lika varierat svar som de andra gesterna i 
undersökningen utan visar istället på hur etablerad funktionalitet och designförslag 
från större etablerade företag som Apple (Apple Inc., 2016b) och Microsoft 
(Microsoft, 2016) påverkat vad som är en naturlig interaktion för ett rörelse mönster. 

4.1.2 Resultat av bestående tre fingerknackning 

Efter att samtliga designförslag samlats in skapades följande rangordning: 
 

1. Beroende på vilket finger man startar gesten med så kan gå fram och tillbaka i 

webbläsarens historik 

2. Att ladda om en process; så som att ladda om en epostklient eller en 

webbplats. 

3. Att kopiera ett textstycke och sedan klistra in det på annan plats med samma 

gest. 

4. Att starta en specifik applikation. 

5. Att välja något med första fingret, sedan ställa in något med det andra fingret 

samt att avsluta med det tredje fingret. 

6. Pausa / starta en applikation. 

Analys: Resultat av bestående tre fingerknackning. 
Det som varit intressant är hur deltagarna fastnade på att gesten kunde genomföras i 
flera riktningar vilket gjorde att det fanns möjligheten att fel lätt kunde uppstå när 
man använde gesten. Något som deltagarna också la stort intresse i var att gesten 
kunde enkelt genomföras ett flertal gånger efter varandra och därmed såg deltagarna 
möjligheten med att använda gesten till att iterera mellan olika sidor eller filer. Där av 
placerades möjligheten att gå fram och tillbaka i gränssnittet i toppen av de förslag 
som tagits fram. 
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4.1.3 Resultat av symbolgest utförd med ett finger 

Efter att samtliga designförslag samlats in tog deltagarna fram följande rangordning. 
 

1. Att godkänna ett ärende; Swish ett köp eller dylikt. 

2. Att skicka iväg ett e-postmeddelande. 

3. Att avsluta en process; att spara och avsluta något i en applikation. 

4. Att lägga till ett bokmärke. 

Analys: Resultat av symbolgest utförd med ett finger. 
Denna gest hade majoriteten av deltagarna en liknande vision kring 
användningsområde vilket gjorde det svårt för dem att “tänka utanför lådan” 
(Deltagare 3). När en av deltagarna började diskutera kring hur interaktionen såg ut 
och vad som hände på skärmen under tiden gesten utfördes väcktes lite nya idéer, då 
specifikt när det kom till e-postapplikationer och hur man visuellt kunde visa hur ett 
meddelande skickas iväg, “Det blir som att man kastar iväg mailet” (Deltagare 4). 
trots olika förslag och användningsområden så kretsade alla förslagen kring ett 
godkännande och ett avslutande vare sig det är att färdigställa och skicka ett 
meddelande eller att köpa ett par skor på en webbplats. 

4.1.4 Resultat av posering med handgest av beskrivande karaktär 

Utifrån de designförslag som deltagarna tog fram för den sista gesten i workshopen 
skapades följande rangordning: 
 

1. Att aktivera ett ritverktyg, vilket skulle ge användaren möjligheten mellan att 

rita på en interaktiv yta eller att använda sig av traditionell navigation. 

2. Att gesten skulle användas till att fokusera på material som innefattades i 

öglan mellan tummen och pekfingret på användaren. 

3. Att zooma in på detalj och sedan kunna förflytta  positionen av förstoringen 

med hjälp av handen. 

4. Att aktivera ett avancerat respektive enkelt gränssnitt för expertanvändare. 

5. Gå till favoritapplikation / Genväg till användarvald applikation. 

6. Att godkänna ett ärende; så som ett köp eller att skicka ett meddelande. 

Analys: Resultat av posering med handgest av beskrivande karaktär. 
När deltagarna utförde gesten väcktes barndomsminne från scoutliv samt diverse 
friluftsaktiviteter där tecknet symboliserade att allt var bra. Även om det var just 
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dessa minnen som väcktes så ansåg inte deltagarna att tecknet i sig symboliserade 
samma sak när det skulle appliceras på en pekskärm. I stället fokuserade deltagarna 
på situationer där handformationen uppkom naturligt där en av deltagarna 
uppmärksammade att “...det är ju såhär man håller i en penna när man tecknar.” 
(Deltagare 2). En annan deltagare fokuserade istället på hur gesten såg ut och kom då 
fram till att “...det ser ju lite ut som ett förstoringsglas utifrån den där ringen - så 
man kanske borde kunna zooma in med gesten” (Deltagare 3). Likt nämnt tidigare så 
tog deltagarna upp att gesten kunde användas till att godkänna material med, dock 
ansåg majoriteten att föregående gest (symbolgest utförd med ett finger) var mer 
passande för ändamålet. 

4.1.5 Sammanställd analys av workshop A 
Generellt utifrån det resultat som tagits fram i workshop A så är det tydligt hur 
mycket erfarenheter påverkar användares uppfattning om användningsområden för 
avancerade gester. Det var också tydligt att effektivitet var centralt för de 
användningsområden en gest skulle användas till. Tydligast exemplet från resultatet 
var för gesten bestående tre fingerknackning där deltagarna prioriterade 
användningsområden där gesten kunde utföras sekventiellt för att navigera fram och 
tillbaka i ett gränssnitt. En gests utseende hade också en påverkan på tänkta 
användningsområden då främst genom att anspela på tidigare erfarenheter kring 
symboliken med den utförda gesten. Tydligast exemplet på detta är  från resultatet 
från symbolgest utförd med ett finger, där alla förslag från deltagarna kretsade kring 
någon typ av godkännande handling, vilket är något som symbolen som gesten 
efterliknar har associeras med. Likt nämnt i tidigare underkapitel så fanns det 
fortfarande en bredd av associationer för den sistnämnda gesten, dock är det tydligt 
att alla associationer som deltagarna kom fram till hörde ihop med tidigare 
erfarenheter och de behov deltagarna hade utifrån deras nuvarande yrken.       

4.2 Resultat och analys av workshop B 
I detta avsnitt kommer svaren på varje kort och dess frågor som presenterades för 
deltagarna under den andra delen av workshopen att redovisas. För att göra resultatet 
tydligare har svaren analyserats utifrån de designprinciper som frågorna berört. För 
att läsa det exakta frågor som stod på de kort som använts se Bilaga 1. 
 
Begränsningar: Deltagare 2 hade som argument för när en begränsning både 
underlättar men också komplicerar användningen av ett gränssnitt, då genom att 
tvinga fram ett mobilt användargränssnitt för en användare som i själva verket vill åt 
den funktionalitet som finns i det gränssnitt som presenteras för en användare av en 
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dator. Det personen menar är att när en begränsning plockar bort möjligheten för en 
användare att göra de komplexa funktioner som en webbplats tillhandahåller, enbart 
för att minimera de material som en förväntad användare kommer vara i behov av, 
utan att ta hänsyn till expertanvändaren så blir begränsningar problematiska. 
 
Deltagare 7 tog som exempel upp betalningar på Internet där hen ansåg att få 
alternativ att betala på underlättar för att inte skapa förvirring för de kunder som bara 
vill köpa sin vara på ett enkelt sätt. Exempel som Deltagare 7 tog upp var att det 
vanligaste alternativen så som kortbetalningar, via Paypal (Paypal Inc., 2016) eller 
dylika tjänster.  
 
Effektivitet: Deltagare 5 ansåg att när det kom till effektivitet så var BankID 
(Finansiell ID-Teknik BID AB, 2016) både en applikation som underlättade för 
användaren att utföra bankärenden och betalningar men också en applikation som var 
omständig att använda. Det Deltagare 5 uttryckte som omständligt var att det tvingade 
en att lämna det man höll på med på ett abrupt sätt, för att knappa in sin kod och 
sedan slängas tillbaka till det gränssnitt som man utgått från. 
 
Ingen av deltagarna hade några kommentarer angående säkerhetsaspekterna kring en 
applikation likt BankID; och därav dess utformning. Något som deltagarna istället 
uppmärksammade var att det nu gick snabbare att gå mellan stegen då BankID gjort 
det möjligt för användare att använda sitt fingeravtryck för att göra signaturer i 
applikationen, vilket också betydde att det var ett lösenord färre att komma ihåg. 
 
Förståelse/Återkoppling: Deltagare 6 ansåg att om det var ett program som var svårt 
att förstå så var det musikprogrammet iTunes (Apple Inc., 2016b). Anledningen var 
främst för att programmet var begränsat och att hen inte kände att programmet 
uppmärksammade vad programmet genomförde; Hen hade inte kontroll över vad 
programmet gjorde. Något som flera av deltagarna instämde med var att programmet 
inte heller utförde det som utlovades, detta berörde då främst den interaktion som 
genomfördes mellan iTunes och en användares iPhone. Deltagare 6 nämnde också att 
det fanns skillnader i funktionalitet kring hur programmet fungerade i olika 
operativsystem. Ingen av de andra deltagarna hade några kommentarer kring 
påståendet då de ej hade erfarenhet av programmet i fler operativsystem än ett. 
 
Deltagare 2 tog upp Snapchat (Snapchat, 2016) som en applikation som var svår att 
förstå sig på, då gränssnittet gömt sin funktionalitet i gester. Några av deltagarna 
tyckte främst att problemet med gesterna och Snapchats funktionalitet berodde på att 
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de inte var konsekventa mellan olika iterationer av applikationen. Då ny funktionalitet 
oftast implementerats men inte blivit förklarad ordentligt för användaren. Deltagare 7 
ansåg dock att Snapchat fortfarande var relativt simpelt att använda när man väl hade 
utfört någon av funktionerna i applikationen då det som krävts inte varit för 
komplicerat att komma ihåg. 
 
Deltagare 4 påpekade att det fortfarande fanns problem med betalningar när det gäller 
återkoppling och det är när det går för fort att genomföra något, när det inte finns 
något konfirmerade steg som tydligt indikerar att det här är sista steget. Deltagare 4 
tog upp Klarna (Klarna AB, 2016) som exempel där det i många fall slutar med att 
hen av misstag köper något när själva intentionen var att se slutpriset på den varukorg 
hen skapat.  
 
Tydlighet/Synlighet: Deltagare 4 ansåg att applikationen Numbers (Apple Inc., 
2016c) var otydlig när det kom till användning. Anledningen till att deltagaren ansåg 
att denna applikation var otydlig var för att hen ansåg att viktig information inte var 
synlig, då både när det kom till enskild funktionalitet i applikationen, men också den 
begränsade översikt som användaren blev tillhandahållen när hen startade 
applikationen. Detta gjorde det svårt för användaren att navigera i gränssnittet och det 
var lätt att hen tappade bort sig. Deltagare 4 ansåg också att applikationen förutsätter 
att användaren redan har förståelse för liknande applikationer av diverse slag. 
 
Deltagarna tog åter igen upp Snapchat som ett exempel, då främst den bristande 
tillgången till synlig funktionalitet. 
 
Deltagare 2 hade synpunkter på låsskärmen på iOS enheter; att tidigare fanns det en 
skena som man skulle dra fingret längs för att låsa upp enheten till skillnad från nu 
när det inte finns något tydligt visuellt signalement som hänvisar till detta (figur 9). 
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Figur 9: Låsskärmsjämförelse mellan olika iOS versioner. 

 
Signifikanter: Kring frågorna som berörde Signifikanter ansåg Deltagare 3 att det 
var svårt att hålla reda på vilka ikoner och tecken som var liknande i färgkodning men 
som hade olika utseende. Deltagaren tog som exempel ett program för att skapa video 
med ett program att kolla på media. Båda programmen var från samma utvecklare och 
deltagaren lyckades alltid blanda ihop dem.  
 
Deltagare 2 hävdade med resterande deltagare att ikoner i webbläsaren hörde till de 
som var enklast att förstå; då syftade hen på ikoner som skriv ut, ladda om, stoppa 
inladdning, lägg till bokmärke samt ikonen för att gå in i inställningar. Det som 
majoriteten av dessa ikoner har gemensamt är att de följer enkel estetik, tillskillnad 
från det första exemplet med program ikonerna som i sig var mer komplexa i sitt 
utseende. 

4.2.1 Analys av resultatet från workshop B 
Kring diskussionen som uppstod kring de designprinciper så framgick det tydligt 
relevansen de etablerade designprinciper har även vid gestbaserad navigering. Detta 
då samma frustration som uppstår vid navigering med pekdon i gränssnitt också 
inträffar vid gestbaserad navigation. Däremot så hade deltagarna en större förståelse 
för de fel som inträffade vid gestbaserad navigation. Anledningen till varför det var så 
går dock tyvärr inte att få ut genom detta resultat då detaljerad information kring detta 
aldrig kom på tal inom diskussionen. Något som dock berörde de flesta deltagarna var 
begränsningar, då främst när förstora begränsningar genomförts jämfört med de 
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gränssnitt som var anpassat för pekdons navigation. Detta tyder på att det inte är 
uppskattat att tillämpa olika begränsningar för olika typer av navigationer och att 
tillämpning av samma designprinciper oavsett system ökar sannolikheten att bättre 
gränssnitt. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel kommer det resultat som tagits fram i denna studie att diskuteras och 
knytas ihop med den teori och litteratur som denna studie är baserad på.  

5.1 Resultatreflektion 
Det man kan se utifrån det resultat som tagits fram i denna studie är korrelationen 
mellan hur en användares erfarenheter, behov samt fysiska ting där gesten aktivt 
används; som exemplet från workshop A (figur 8, D) där deltagarnas konceptuella 
modell av  gesten relaterade till hur de håller i en penna, påverkar hur en användare 
potentiellt skulle använda en handgest i ett gränssnitt. 
 
Något som var intressant var att se hur tidigare forskning från Wobbrock, Morris och 
Wilson (2009) också fann liknande korrelation när det kom till användare utan 
erfarenhet av pekskärmsinteraktion, då användarna istället använde sig av 
erfarenheter från den fysiska världen för att skapa en uppfattning om potentiell 
interaktion. Skillnaden mellan Wobbrock, Morris och Wilsons (2009) studie och 
denna studie är att i deras studie så presenteras nyttan, det vill säga själva resultatet 
som är följden av interaktionen. Denna studie fokuserar istället på att också hitta 
själva nyttan med en interaktion vilket visar på behov som en användare har, och med 
det underlätta TTF. Ett bra exempel på detta är resultatet från 4.1.2 resultat av 
bestående tre fingersknackning där båda toppvalen från representanterna hade med 
genvägar till funktionalitet som annars kräver flera steg av interaktion, eller att 
användaren måste lämna fokus från var hen befinner sig för att uppnå syftet med 
interaktionen. Samtidigt kan man se från resultatet från workshop B när det gällde  
osynlig interaktion; funktionalitet som inte finns beskriven i text eller genom 
signifikanter (Norman, 2013); fanns det användning för komplexa interaktionen trots 
svårigheten att initialt lära sig dem. Det främsta exemplet på gränssnitt som nyttjade 
denna osynliga interaktion var Snapchat vilket majoriteten av representanterna ansåg 
var svårt att lära sig initialt, för att sedan upplevas naturlig för användaren näst inpå 
direkt efter att en interaktion genomförts för första gången. Något som tydligt 
indikerar på hur god användning av standardiserade designprinciper är en avgörande 
faktor för hur god gestbaserad navigation skapas för användaren. De fundamentala 
med de gränssnitt som nyttjar denna osynliga funktionalitet är att de också har tydliga 
interaktioner som skiljer sig åt för att minska tvetydigheter (Wigdor och Wixon, 
2011). 
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Det som var förvånande i det resultat som tagits fram var hur något som tydligt 
ansågs vara en gest av ett kommunikativt syfte (figur 6, D) så upplevde ingen av 
deltagarna att samma interaktion kunde genomföras på en interaktiv yta. Vilket 
motsäger en del av de resultat som Wobbrock, Morris och Wilson (2009) visat på. 
Något som bör uppmärksammas är att deras studie involverade 20 deltagare vilket de 
samlade in över 1000 unika interaktioner från, vilket är en signifikant mängdskillnad 
från det material som samlats in i denna studie. Trots denna insikt finns det ett stort 
intresse att se hur deltagarna istället tolkade gesten likt att de höll i ett redskap och 
därefter applicerade tänkta användningsområden. Likt nämnt tidigare var det främst 
ett pennverktyg som representanterna såg passande för interaktionen. Anledningen till 
att detta användningsområde blev det alternativ som deltagarna ansåg var mest 
passande till gesten kan bero på den erfarenheter deltagarna tidigare har av 
bildbehandlingsapplikationer eller dylika program, då mer än hälften av deltagarna 
idag arbetar i yrken som involverar dessa typer av redskap. Detta påvisar hur väl 
implementerad funktionalitet för expertanvändare kan öka nytta genom att en uppgift 
underlättas genom en gest; att TTF uppfylls. Samtidigt kan man se vikten i att gesten 
påminde representanterna om det specifika ändamålet, vilket styrker det Wonkyu och 
Han (2013) kommit fram till i sin studie då de fastställde att igenkännelse (Nielsen, 
2012) var en av de designprinciper som hade hög signifikans vid avancerad gest 
navigation. 
 
Andra designprinciper som visade ha hög relevans inom området var återkoppling 
(Norman, 2013). Tydligaste exemplet på detta var under workshop A och den tredje 
gest (Figur 6, C) där återkoppling/bekräftelse var en viktig del i många av de förslag 
som tagits fram. Vikten av återkoppling var också tydligt i workshop B då deltagarna 
intygande visade på frustrationen som uppstod i applikationer utan tydlig 
återkoppling.  
 
Utifrån det resultat som fram gick under workshop B så framgick det tydligt att de 
fanns en avsaknad av etablerade designprinciper vid gestbaserad navigering likt de 
Norman och Nielsen (2010) tar upp i sin artikel angående just detta problem och 
tyvärr ser det fortfarande ut på detta sätt sex år senare. Då resultatet tydligt bekräftade 
att det fanns frustrationer kring de etablerade designprinciper så framgick det tydligt 
dess relevans inom gestbaserad navigering. 

5.1.1 Faktorer inom Task-Technology Fit och resultatet 
De faktor inom TTF som den här studien visat på har stor koppling till avancerade 
gester och huruvida det faktiskt finns framtida användningsområden för dem. Det 
som varit tydligast är relationen mellan användare och vad som skall åstadkommas 
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med gesten. De flesta av förslagen som tagits fram i denna studie visar på att 
avancerade gester också är anpassade för avancerad funktionalitet. En jämförelses 
kan vara snabbkommandon i en applikation för fotoretuschering, de håller ofta 
komplicerad funktionalitet för avancerade användare med stor kunskap gällande 
användning av applikationen. 
 
Med en stark relation mellan artefakt och användare kan man se att kvalitén ökar på 
interaktionen, då användare får tillgång till funktionalitet som annars kan innehålla ett 
flertal steg att uppnå, eller att det krävs navigation genom komplexa menyer. Ett 
exempel från resultatet är att växla mellan ett expertgränssnitt och dess 
grundutförande, vilket är något väldigt specifikt och som berör en liten del av 
populationen. Trotts fallet blir tillgången till funktionaliteteten enklare för dessa 
användare. 
 
Något av det viktigaste att tänka på är att funktionaliteten är betydelsefull och håller 
tillräckligt hög relevans för att det skall finnas en nytta med en avancerad gest. Detta 
främst då det finns problem med att hålla dem i minnet (Nielsen, 2012), men också 
för att användaren skall känna att det finns ett syfte att lära sig något nytt. Av denna 
anledning ser man i resultatet att förslag som berör enklare funktionalitet, så som att 
gå tillbaka till en startskärm eller att lägga till ett bokmärke hamnar långt ner på de 
listor deltagarna skapat, då de inte ger tillräcklig affordans (Norman, 2013) för att 
vara i behov av en unik gest.  

5.2 Metodreflektion  
Metoden som används för att genomföra detta arbete är baserat på ett participativt 
synsätt där det lagts vikt i att fånga en så bredd användargrupp som möjligt. För att 
möjliggöra detta har teori från ett användarcentrerat perspektiv studerats. Utöver 
specificeringen av användargrupp har också Use-Centered Design studerats då den 
empiri som genomförts varit baserad på användning. 
 
För att kunna genomföra studien har fyra unika gester tagits fram utifrån riktlinjer och 
beståndsdelar som baserats på tidigare forskning av Wonkyu och Han (2013). Tanken 
har varit att alla beståndsdelar som Wonkyu och Han (2013) tagit fram skall vara 
representerade i de gester som används i metoden. 
 
För att samla in data har en workshop som delats upp i två delar anordnas med sju 
representanter. Workshop A fokuserade på att finna användningsområden angående 
fyra unika gester där representanterna uppmanades att diskutera och rangordna de 
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förslag som uppkommit. Workshop B byggde på diskussionskort där representanterna 
fick dela med sig av erfarenheter som berörde frågor inom ämnet användarvänlighet. 
 
Inom participativ design finns det ett flertal metoder för användarmedverkan som 
hade varit passande för denna studie. En av dessa metoder är framtidsverkstaden (eng. 
Future Workshop) (Löwgren och Stolterman, ss. 70 – 71, 2005) vilket är en metod 
där intressenter samlas kring ett problemområde för att kritisera, hitta framtida 
lösningar och konkretisera förslag. Framtidsverkstäder fokuserar främst på ett större 
problemområde och konkreta lösningar på något som redan är känt; vilket är något 
denna studie inte innefattade. Vilket kan ha kunnat påverka om metoden varit effektiv 
eller inte. 
 
De val av metod som gjorts i denna studie har givit goda resultat och anses därmed 
varit ett bra val inom ramen av detta arbete. Det som hade kunnat förbättras hade varit 
möjligheten att ta fram flera gester att arbeta emot, då för att pröva alla de 
kombinationer av beståndsdelar som Wonkyu och Han (2013) tagit fram. Det hade 
också varit intressant att inkludera redan etablerade gester för att se hur mycket 
erfarenhet påverkar representanternas konceptuella modeller. 
 
Att inkludera flera intressenter hade också varit något som hade kunnat gjorts bättre 
då sju representanter möjligtvis inte representerar alla intressenter i användargruppen. 
Alternativt hade det varit intressant att utföra metoden i flera sessioner och möjligtvis 
med flera användargrupper. På det sättet hade resultatet kunna jämföras mellan de 
olika grupperna och summeras. Deltagargruppen som var innefattad i denna studie 
hör alla till snarlika generationer och i och med det delar samma samhällsenliga 
erfarenheter, vilket kan ha påverkat varför resultatet ser ut som det gör. Hade flera 
användargrupper inkluderats hade den externa validiteten och så stärkts då resultatet 
hade kunna bortse från generationen i sig som en faktor eller den valda yrkesgruppen. 
Även om det fanns till en viss mån variation bland de yrken som deltagarna besatt så 
fanns det fortfarande ett underliggande intresse för estetiska ämnen, om detta varit en 
avgörande faktor till de resultat som tagits fram går inte att säkerställa men hade en 
breddare användargrupp används hade denna faktor kunnat uteslutas. 
 
Den andra delen i workshopen utfördes direkt efter den första och med samma 
representanter vilket medförde att  de involverade redan varit engagerade under en 
längre tid. Detta märktes genom att deltagarna indirekt ökade takten och gav kortare 
svar på de diskussionsfrågor som ställts. En bättre lösning hade varit att placera den 
andra delen av workshopen vid ett annat tillfälle, eller alternativt omvandlat den till 
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en enkätstudie. Samtidigt hade då möjligheten till dialog mellan representanterna 
försvunnit vilket är något som varit en central del genom hela studien. 
 
Retrospektivt så har metoden givit hög reliabilitet då delarna är väl beprövade och 
anknutna i tidigare forskning. Hade studien involverat fler representanter hade svaren 
kunnat variera något men troligtvis hade samma slutsats kunnat dragits. 
 
Angående etiska aspekter hade en del förbättringar kunnat genomföras främst 
angående att representanterna aldrig skrev på något bekräftande intyg på att det 
material som används i studien skulle hållas konfidentiellt, det genomfördes enbart 
genom ett muntligt överenskommelse vilket i sig skulle röja deltagarnas anonymitet 
vid rättsliga tvister. Utöver detta faktum så anses studien hålla god etisk standard då 
den etiska värdegrunden är baserad på de forskning etiska principer som 
vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 
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6 Avslutning 
I denna studie har problematik kring avancerad gestbaserad navigering bejakats. 
Detta främst för att de riktlinjer som länge studerats inom MDI inte har etablerats på 
de plattformar där gestbaserad navigering är central. Det råder också tvetydigheter 
angående hur bra interaktion bör tillämpas, då främst genom att stora aktörer inom 
området valt att applicera sina egna riktlinjer på sina enskilda plattformar. 
 
Det råder också oklarheter i hur en användares konceptuella modell av en interaktion 
korrelerar med hur användaren uppnår interaktionen. Tidigare har forskare undersökt 
naturliga gestmönster hos användare genom att simulera ett händelseförlopp och 
sedan ge användaren möjligheten att skapa interaktionen. Detta har genomförts med 
en användargrupp utan tidigare erfarenheter inom denna typ av plattform. 
 
Det denna studie haft som mål att belysa är ifall erfarenheter och behov har en 
påverkan på hur användare kan tänkas använda sig av avancerad gester. Utöver detta 
har också designprinciper inom MDI studerats för att se dess relevans till gestbaserad 
navigation.  För att kunna genomföra detta har teorin Task-Technology Fit i 
kombination med dessa principer används som teoretisk bakgrund. 
 
Den empiriska data som samlats in i denna studie har haft en kvalitativ ansats och ett 
induktivt förhållningssätt, detta för att finna ny sanning och inte grunda sig för djupt i 
tidigare observationer. Metoden för att samla in denna data har varit en tvådelad 
workshop som fokuserat på att finna nya användningsområden för fyra unika gester 
samt en diskussion baserad på kort med frågor. Sju representanter deltog i studien, 
urvalet av representanter har gjorts för att vara en bra representation av vilka 
användargrupper som potentiellt kommer interagera med denna typ av gester i 
framtiden. 
 
Från den data som samlats in från representanterna kan man tydligt se att tidigare 
erfarenheter har en stor påverkan på de konceptuella modeller som representanterna 
har av användningsområden för avancerade gester. Resultatet visar också på att 
deltagarna fann syften för avancerade gester baserat på behov som de själva saknade i 
dagsläget. Generellt tenderade de förslag som deltagarna tagit fram att vara anpassade 
för  en snäv målgrupp och för  expertfunktionalitet vilket har tytt på att deltagarna 
inte sett att de gester som presenterats för den allmänna användaren. Utifrån den 
andra workshopen som genomförts i denna studie har det varit tydligt att 
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designprinciper inom MDI har en stor påverkan på hur vi interagerar och uppfattar 
användning av digitala artefakter då främst rörande förståelse, återkoppling, 
effektivitet samt synlighet. 

6.1 Slutsats 
Den slutsats som kan dras från denna studie är att erfarenhet har stor betydelse kring 
hur en användare konceptuella modeller av de användningsområden olika typer  av 
avancerade gester tillhandahåller. Behov av funktionalitet anspelar också på hur väl 
en avancerad gest behövs för användaren. Designprinciper har stor inverkan på hur 
väl gestbaserad navigering kan implementeras då de bekymmer angående 
användarvänlighet som användare upplever på plattformar med gestbaserad 
navigation är den samma för plattformar med traditionell navigation.  

6.2 Framtida forskning 
Då man utifrån denna studie nu kan se att det finns ett samband mellan hur gester 
tolkas och de erfarenheter som en individ har, så kan man ställa sig frågan till vilken 
utsträckning påverkar erfarenheter användares konceptuella modeller av gester? 
Utöver det så skulle en djupare analys av vilka signalement som krävs för att kalla en 
gest avancerad kunna tas fram. I denna studie så bygger definitionen på antalet 
beståndsdelar som är involverade i gesten, en annan infallsvinkel kan vara kontexten. 
Har kontexten någon påverkan på hur en gest upplevs? Tidigare forskning visar att 
äldre har enklare att lära sig använda system som navigera genom direkt 
manipulation, finns det några riktlinjer som bör bejakas när de kommer till deras 
erfarenheter? Finns det  skillnader i hur en sådan målgrupp ser på de avancerade 
gester som används i detta arbete? 
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