
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--18/004--SE

Att interagera med 3D-objekt i
en förstärkt verklighet 

Tove Dynewall

Ida Johansson

2018-05-31



LiU-ITN-TEK-G--18/004--SE

Att interagera med 3D-objekt i
en förstärkt verklighet 

Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Tove Dynewall
Ida Johansson

Handledare Mathias Nordvall
Examinator Jonas Löwgren

Norrköping 2018-05-31



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Tove Dynewall, Ida Johansson



Linköpings	Universitet	|	Institutionen	för	datavetenskap 

Självständigt	arbete	på	grundnivå	(kandidatexamen)	|	Grafisk	design	och	kommunikation 

	 1	

 

 

 

	

	

Att	interagera	med	3D-objekt	i	 

en	förstärkt	verklighet 

 

 

	

	

Ida	Johansson 

Tove	Dynewall 

 

 

 

 

	

	

Handledare:	Mathias	Nordvall 

Examinator:	Jonas	Löwgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

Sammanfattning 

Augmented	reality	(AR),	eller	förstärkt	verklighet,	är	variation	av	virtuell	verklighet.	AR	är	ett	

relativt	nytt	medium	och	har	på	senare	tiden	blivit	allt	vanligare	i	applikationer	för	mobilen.	 

Då	AR	är	så	starkt	kopplat	till	den	verkliga	världen	har	det	blivit	allt	vanligare	att	integrera	3D	

objekt	som	man	kan	manipulera.	I	och	med	att	AR	är	ett	så	pass	ungt	medium	har	man	inte	 

satt	alla	riktlinjer	än	för	hur	utformningen	av	en	AR-applikation	ska	se	ut	vilket,	kan	komma	

att	resultera	i	vissa	hinder.	Ett	sådant	hinder	som	vi	har	sett	är	hur	man	fysiskt	utför	gester	

och	interagerar	med	3D	objekt.	Vi	har	därför	valt	att	arbeta	med	hur	man	på	ett	så	effektivt	

sätt	 som	möjligt	 ska	 kunna	utföra	dessa	 interaktioner,	 då	det	 idag	 inte	 finns	någon	 riktigt	

standard	och	olika	applikationer	använder	sig	av	olika	gester	för	olika	interaktioner,	vilket	inte	

är	användarvänligt	utan	förvirrande.	Med	hjälp	av	teoretiska	ramverk	har	vi	fått	förståelse	för	

mediet	och	har	även	lagt	en	grund	för	den	övriga	studien.	Vi	har	även	utfört	en	kartläggning	

av	 interaktioner	 i	 redan	 existerande	 applikationer,	 vi	 har	 gjort	 en	 workshop	 med	

yrkesverksamma	och	ett	användartest	där	vi	har	undersökt	hur	användaren	själv	vill	utföra	

interaktionerna.	Med	hjälp	av	dessa	har	vi	kommit	fram	till	ett	antal	rekommendationer	på	

gester	som	intuitivt	kopplas	till	en	särskild	interaktion	och	särskilda	interaktioner.	Vi	har	även	

definierat	problem	kopplade	till	dessa.	 

 



	

	

Förord	

Till	en	början	vill	vi	tacka	de	som	hjälpt	oss	göra	en	bättre	studie	genom	att	delta	i	

workshops	och	användartester,	utan	er	hade	inte	studien	varit	möjlig.	Vi	vill	även	tacka	HiQ	

för	förtroendet,	er	kunskap	och	fikastunderna.	Till	sist	vill	vi	även	tacka	Mattias	för	trevliga	

skypemöten	och	alla	tips. 

 

Ida	Johansson	&	Tove	Dynewall 
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1.	Inledning	

Bakgrunden	till	studien	samt	problemet	som	studien	fokuserar	på.	 

1.1	Problembakgrund	

Förstärkt	 verklighet	 (hädanefter	 refererat	 till	 som	AR)	är	en	variation	av	 virtuell	 verklighet	

(VR).	 Skillnaden	mellan	 dessa	 är	 att	 VR	 låter	 användaren	 uppleva	 en	 syntetisk	 miljö	 som	

stänger	ute	verkligheten	(Kipper	et	al,	2012),	medan	AR	definieras	som	en	direkt	eller	indirekt	

visning	av	en	fysiskt	verklig	miljö	som	förstärkts	genom	att	virtuell	datorgenererad	information	

adderats	(Furht,	2011).			

AR-applikationer	för	mobiltelefoner	är	ett	relativt	nytt	medium	där	ingen	etablerad	standard	

kring	hur	användare	interagerar	med	3D-objekt	ännu	är	satt.	Detta	innebär	att	de	företag	som	

utvecklar	 applikationer	 idag	 fortfarande	 testar	 sig	 fram	 och	 det	 finns	 många	 olika	

interaktionsmönster	 för	 samma	 typ	 av	 uppgift.	 En	 inledande	 undersökning	 gjordes	 för	 att	

kartlägga	 vilka	de	mest	 förekommande	 interaktionsmönstren	 för	AR-applikationer.	Urvalet	

skedde	genom	att	undersöka	befintliga	interaktionsmönster	för	interaktioner	med	3D-objekt	

i	en	AR-miljö	i	de	7	populäraste	AR-applikationerna	i	App	Store	samt	Google	Play.		

1.1.1	Information	om	företaget	

HiQ	är	ett	konsultföretag	beläget	 i	 flera	olika	städer	 i	både	Sverige	men	även	 i	norden,	de	

grundades	1995	och	har	1600	anställda.	Deras	vision	är	att	“bidra	till	att	göra	världen	bättre	

med	 hjälp	 av	 teknik	 och	 kommunikationslösningar	 som	 förenklar	 människors	 liv”	 (HiQ,	

2018).		I	dagsläget	ser	de	att	det	finns	möjligheter	med	miljön	AR	och	vill	gärna	vara	en	del	i	

utvecklingen	av	denna	miljö.	För	att	underlätta	sitt	framtida	arbete	vill	de	ha	hjälp	med	att	ta	

fram	en	standard	för	interaktion	med	3D	objekt	i	denna	miljö. 

1.2	Problemformulering	

Då	det	inte	finns	en	definierad	standard	för	hur	interaktioner	med	3D	objekt	i	en	AR	miljö	ska	

utföras	 så	uppstår	en	 flaskhals	 i	HiQs	utveckling	av	mediet.	 För	att	då	underlätta	 framtida	

arbete	 för	HiQ	behövs	därför	en	 standard	 för	 interaktioner	 i	AR	 tas	 fram.	Vi	 vill	 veta	 vilka	

interaktioner	som	finns,	och	ta	fram	en	prototyp	och	utvärdera	denna	genom	användartester	

för	att	komma	fram	till	vilka	interaktionsmönster	som	är	lämpliga	för	följande	interaktioner:	



	 2	

markera	objekt,	rotera	objekt,	flytta	objekt	i	z-,	y-	och	x-axel,	förstora	samt	förminska	objekt.	

På	grund	av	att	det	är	ett	relativt	nytt	fenomen	att	addera	AR	i	mobila	applikationer	finns	det	

inte	ännu	ett	särskilt	stort	utbud	med	tillgängliga	bibliotek	för	utvecklare	som	vill	addera	AR	

till	sina	applikationer	(Furht,	B.	2011).	Detta	betyder	att	ingen	etablerad	standard	ännu	satts	

för	vilka	interaktioner	som	bäst	lämpar	sig	för	en	viss	typ	av	uppgift.	Vi	vill	med	denna	studie	

ta	reda	på	vilka	interaktionsmönster	som	lämpar	sig	bäst	för	en	viss	typ	av	uppgift,	och	därmed	

kunna	bidra	till	att	etablera	en	standard	inom	området. 

1.3	Syfte	&	forskningsfrågor		

Syftet	med	studien	är	att	ta	reda	på	hur	användare	vill	utföra	en	specifik	uppgift	genom	att	

interagera	med	 3D	 objekt	 i	 en	 AR-miljö	 effektivt	med	 avseende	 på	 det	mest	 intuitiva	 för	

användaren.	 

Därför	ställs	forskningsfrågorna:	 

1. Vilka	 befintliga	 interaktionsmönster	 används	 för	 uppgifterna	 rotera,	 ändra	 storlek,	

markera	 samt	 flytta	 3D-objekt	 z-,	 y-	 och	 x-axel	 i	 AR-miljöer	 anpassade	 för	

smartphones?		

2. Vilka	interaktionsmönster	bör	användas	för	att	dessa	uppgifter	ska	lösas	på	det	mest	

effektiva	sättet	med	avseende	på	användarens	intuitiva	koppling	till	interaktionen?	

1.4	Avgränsningar 

Studien	 är	 avgränsad	 till	 att	 enbart	 behandla	 AR-applikationer	 för	 mobiltelefoner	 där	

användaren	kan	interagera	med	3D-objekt	i	en	AR	miljö.	Anledningen	till	varför	studien	endast	

avser	AR-applikationer	för	mobiltelefoner	är	på	grund	av	att	de	flesta	mobiltelefoner	idag	är	

utrustade	 med	 kameror,	 accelerometrar,	 magnetometrar	 och	 GPS	 vilket	 skapar	 bättre	

förutsättningar	 för	AR-applikationer	 (Furht,	 B.	 2011).	De	 applikationerna	 som	undersökts	 i	

förstudien	har	valts	för	att	de	är	relevanta	i	dagsläget	och	används	av	många	människor.	
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	2.	Teoretiskt	ramverk	

Detta	kapitel	tar	upp	den	teori	som	ligger	till	grund	för	studiens	utförande.	 

2.1	Förstärkt	verklighet	

Förstärkt	verklighet,	även	känt	som	augmented	reality	(AR)	definieras	Enligt	Furht	(2011)	som	

en	direkt	eller	indirekt	vy	av	en	fysisk	miljö	i	realtid	som	blivit	förstärkt	med	hjälp	av	virtuella	

element.	 AR	 kan	 användas	 inom	 många	 områden,	 bland	 annat	 produktion,	 montering	 &	

service,	medicin,	arkitektur,	underhållning,	militär	och	design	(Schlick,	C.	M.,	Winkelholz,	C.,	

Ziefle,	M.,	Mertens,	A.,	2012,	s.	184).	AR	definieras	enligt	Kipper	et	al	(2012)	av	tre	specifika	

egenskaper	vilka	är	följande: 

1. AR	kombinerar	verklig	och	virtuell	information	

2. AR	är	interaktiv	i	realtid.		

3. AR	fungerar	och	används	i	3D-miljöer.		

Man	kan	kombinera	AR	men	3D	objekt,	samtidigt	som	det	låter	oss	vara	interaktiva	i	en	verklig	

miljö	med	virtuella	objekt	(Furht,	B.	2011).	Utvecklingen	av	AR	har	öppnat	upp	för	många	nya	

typer	och	användningar	av	gränssnitt	som	tidigare	inte	funnits.	Innan	AR	har	man	använt	sig	

av	en	2D	plattform	för	att	skapa	snarlika	interaktioner,	men	har	alltid	haft	begränsningar	i	sin	

verklighetsförankring,	vilket	nu	är	ett	hål	AR	har	fyllt.	Man	skulle	kunna	säga	att	AR	fungerar	

som	en	brygga	mellan	verklighet	och	det	simulerade	och	artificiella	(Peddie,	J.	2017). 

2.1.1	Förstärkt	verklighet	i	mobila	system	

AR	i	mobila	system	innebär	användning	av	bärbara	mobila	gränssnitt	för	att	användaren	ska	

kunna	interagera	med	digital	information	som	samverkar	med	fysiska	objekt	eller	ytor	på	ett	

naturligt	 sätt,	 bland	 annat	 genom	 att	 addera	 virtuell	 information,	 exempelvis	 geografisk	

sådan,	över	kamerans	vy	(Furht,	B.	2011).	 

2.2	Interaktionsmönster	

Generellt	sätt	kan	ett	interaktionsmönster	betraktas	som	strukturella	och	beteendemässiga	

funktioner	 som	 förbättrar	 användarupplevelsen	 av	 något,	 till	 exempel	 ett	 gränssnitt,	 en	
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hemsida	eller	en	byggnad.	 Interaktionsmönster	kan	vara	en	beskrivning	på	praxis	 inom	en	

given	domän	inom	området	(Tidwell,	2011,	s.	xviii).	Det	vi	menar	med	interaktionsmönster	i	

denna	studie	är	de	gester	som	löser	en	interaktion.	Med	andra	ord,	en	gest	som	användaren	

intuitivt	 kopplar	 till	 en	 interaktion	 är	 ett	 interaktionsmönster,	 som	 förbättrar	

användarupplevelsen	genom	att	minska	kognitiv	belastning. 

2.3	Utmaningar	med	mobil	design		

När	man	ska	designa	för	mobila	enheter	finns	det	olika	utmaningar	som	man	kan	ställas	inför	

och	dessa	spelar	roll	för	de	designbeslut	som	ska	tas.	Att	man	har	en	begränsad	yta	att	hålla	

sig	 till	 kan	ha	en	stor	 inverkan	på	hur	du	blir	 tvungen	att	 lägga	upp	din	design.	Då	mobila	

enheter	har	en	liten	skärm	måste	man	tänka	på	att	det	inte	finns	samma	typ	av	utrymme	där	

man	kan	visa	upp	den	 information	 som	hade	kunnat	visas	på	en	enhet	med	större	 skärm.	

Viktigt	är	därför	att	designen	ska	anpassas	så	att	man	tar	bort	onödiga	element	och	visar	den	

viktigaste	informationen	och	valen	som	ska	finnas	med	utan	att	det	blir	rörigt.	Mindre	viktig	

information	kan	presenteras	i	ett	senare	skede	eller	tas	bort	helt.	Storleken	på	skärmen	spelar	

även	roll	i	hur	man	utför	gester	på	enheten,	då	utrymmet	är	begränsat	är	även	möjligheterna	

för	vilka	gester	som	kan	utföras	begränsad	(Tidwell,	J.,	2011,	s.	442). 

Den	typen	av	mobila	enheter	som	är	relevanta	för	den	här	undersökningen	kommer	ha	en	

touchskärm	och	denna	skärm	har	egenskaper	som	kommer	påverka	de	gester	som	är	möjliga	

att	utföra	på	enheten.	Det	kommer	bli	svårare	att	interagera	med	mindre	mål	på	en	skärm	

som	 själv	 är	 liten	 (som	en	mobilskärm)	då	 interaktionen	utförs	med	hjälp	 av	 användarens	

fingrar,	som	är	stora	relativt	till	skärmens	storlek.	På	grund	av	detta	kommer	interaktionen	

inte	att	bli	exakt	och	därför	är	det	viktigt	att	designa	för	“fat	fingers”	på	en	mobil	enhet	och	i	

och	med	det	försöka	undvika	att	användaren	kommer	utföra	interaktionerna	felaktigt	innan	

de	kan	göra	dem.	För	att	göra	detta	bör	du	tänka	på	storleken	av	objekten	och	vara	tydlig	i	hur	

gesterna	kopplas	med	interaktionerna	så	att	de	inte	blandas	ihop	och	kräver	större	kognitiv	

belastning	för	användaren	att	utöva.	Detta	för	att	öka	chansen	av	en	lyckad	interaktion	och	

eliminera	fel	(Tidwell,	J.,	2011,	s.	442). 
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2.4	Igenkännande	framför	återkallelse	

När	vi	ställs	för	att	ta	ett	beslut	finns	det	ofta	olika	saker	som	kan	influera	hur	vi	kommer	att	

agera.	Recognition	over	recall,	eller	igenkänning	över	att	minnas	är	en	teori	som	behandlar	

det	ämnet.	Lidwell	(2010)	menar	att	det	är	lättare	att	känna	igen	något	än	att	återkalla	ett	

minne.	Igenkänning	baseras	på	att	man	bli	exponerad	för	något	som	gör	att	minnessignaler	

triggas	igång	och	bildar	minneskörer	som	gör	det	möjligt	att	söka	igenom	sitt	minne.	Därför	

blir	 det	 även	 lättare	 att	 utveckla	 igenkänning	 än	 att	 dra	 sig	 till	minnes	 något,	 som	 istället	

baseras	på	inlärning.	Beslut	som	man	tar	kommer	även	att	bli	influerade	av	igenkänning,	då	

du	hellre	väljer	något	som	är	bekant	sedan	tidigare	än	att	välja	något	nytt.	(Lidwell,	2010).	 

2.5	Interaktionsdesign		

Enligt	Sharp,	Preece,	&	Rogers	(2015)	definieras	interaktionsdesign	som	“designing	interactive	

products	to	support	the	way	people	communicate	and	interact	in	their	everyday	and	working	

lives”.	 	 Med	 det	 menar	 de	 att	 interaktionsdesign	 ska	 förstärka	 användarupplevelsen	 där	

människor	kommunicerar,	jobbar	och	interagerar.	Till	skillnad	från	Sharp	et	al.	(2015)	menar	

Arvola	 (2014,	 s.	 19)	 att	 interaktionsdesign	 definieras	 som	 “Formgivning	 av	 datorernas	

användargränssnitt,	i	syfte	att	göra	dem	mer	användbara”.	 

I	 vårt	 arbete	 kommer	 vi	 att	 använda	 oss	 av	 en	 definition	 nära	 Arvolas.	 Vi	 kommer	 se	 på	

interaktionsdesign	som	ett	verktyg	 för	att	 i	 slutändan	få	 fram	ett	 resultat	som	speglar	den	

intuitiva	(den	första	gesten	som	användaren	väljer	att	använda	för	att	 lösa	uppgiften),	och	

därmed	de	mest	användbara	interaktionerna	som	utförs	av	användarna.	Utifrån	detta	resultat	

kommer	vi	att	anta	att	användarupplevelsen	blir	förbättrad.	 

2.6	Design	anpassad	för	den	mänskliga	kroppen	

För	att	förstå	vilken	gest	som	ter	sig	mest	lämplig	för	en	specifik	uppgift	måste	man	förstå	vad	

kroppen	 har	 för	 möjligheter	 och	 restriktioner.	 Kinesiologi,	 eller	 läran	 om	 kroppens	

rörelsemekanik	och	består	av	delarna	anatomi,	fysiologi	och	mekanik	av	kroppsrörelser.	För	

att	kunna	utföra	den	”bästa	”	typen	av	interaktion	är	det	viktigt	att	ta	dessa	i	beaktning	och	

utifrån	kroppen	avgöra	vilka	interaktioner	som	är	möjliga	(Saffer,	2008).	 



	 6	

Det	är	även	viktigt	att	ta	hänsyn	till	kroppens	ergonomi	och	se	till	att	designa	gesterna	utifrån	

vetskapen	att	ju	mer	komplicerade	gester	är	desto	färre	personer	kommer	kunna	utföra	dem.	

Viktigt	 är	 att	 alla	 som	 kommer	 att	 använda	 din	 design	 ska	 kunna	 utföra	 uppgiften.	 Saffer	

(2008)	menar	även	att	att	den	generella	användaren	kräver	enklare	gester	i	ett	system	som	

de	inte	använder	lika	mycket	kontra	i	ett	de	använder	ofta.	
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3.	Metod	

Detta	kandidatarbete	kommer	granska	befintliga	interaktionsmönster	för	att	sedan	utvärdera	

dessa	genom	användartester.	Detta	kapitel	beskriver	studiens	upplägg	och	hur	det	kommer	

besvara	studiens	syfte.	 

3.1	Studiens	upplägg	

Inledningsvis	 kommer	 en	 inledande	 studie	 genomföras	 för	 att	 få	 en	 översikt	 gällande	

företagets	 önskemål,	 behov	 och	 resurser	 samt	 vidga	 författarnas	 kunskap	 inom	 området.	

Detta	 kommer	 utfärdas	 i	 form	 av	 ett	 studiebesök	 med	 vår	 handledare	 på	 HiQ	 samt	 en	

granskning	av	existerande	mobila	applikationer	och	dess	interaktionsmönster	med	3D-objekt	

i	AR-miljö.	Totalt	kommer	6	applikationer	granskas	inom	följande	kategorier	i	App	Store;	Spel,	

Livsstil,	 Näringsliv,	 Musik,	 Underhållning	 samt	 Foto	 och	 video.	 Därefter	 kommer	

sammanställningen	 av	 det	 teoretiska	 ramverket	 genomföras	 genom	 att	 samla	 in	 tidigare	

forskning	 som	 handlar	 om	 förstärkt	 verklighet	 samt	 interaktionsdesign.	 Det	 teoretiska	

ramverket	bildar	tillsammans	med	den	inledde	studien	grunden	för	det	fortsatta	arbetet.	 

Kartläggningen	 av	 AR-applikationer	 kommer	 gå	 till	 på	 följande	 sätt;	 10	 populära	 AR-

applikationer	 kommer	 granskas,	 där	 samtliga	möjliga	 interaktioner	och	 gester	 kommer	 att	

noteras.	Resultatet	kommer	föras	in	i	en	tabell	för	att	lättare	kunna	jämföra	vårt	resultat.	Vi	

hoppas	på	att	hitta	skillnader	i	hur	de	olika	applikationerna	löser	interaktioner	med	olika	typer	

av	gester,	för	att	kunna	komma	vidare	i	vår	studie	och	kunna	utvärdera	vilken	gest	som	skulle	

passa	bäst	för	en	särskild	typ	av	interaktion	i	nästa	steg.	 

Utvärderingsfasen	kommer	delas	upp	 i	 två	 steg.	 I	det	 första	 steget	kommer	vi	att	hålla	en	

workshop	med	anställda	på	företaget	HiQ	där	resultatet	från	kartläggningen	i	föregående	steg	

kommer	ligga	till	grund	för	upplägget.	Workshopen	kommer	i	kort	handla	om	att	ta	reda	på	

vilka	 gester	 som	 intuitivt	 förknippas	 med	 en	 särskild	 interaktion.	 Det	 andra	 steget	 i	

utvärderingsfasen	kommer	gå	ut	på	att	genomföra	utvärdering	genom	användartester	av	en	

prototyp.	 Prototypens	 funktioner	 kommer	 baseras	 på	 resultatet	 från	 föregående	 steg	 i	

utvärderingsfasen	 samt	 kartläggningen.	 Deltagare	 till	 användartesterna	 kommer	 ha	 ett	

åldersspann	 mellan	 8–50	 och	 alla	 kommer	 ha	 tidigare	 erfarenhet	 av	 att	 använda	 en	
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smartphone.	Resultatet	från	utvärderingsfasen	kommer	ge	underlag	för	att	svara	på	studiens	

frågeställningar	och	syfte.	 

3.1.1	Ansats	

Den	 kvalitativa	 ansatsen	 har	 valt	 som	 lämplig	 metod	 för	 datainsamling	 för	 detta	 arbete.	

Kvalitativa	forskningsmetoder	lämpar	sig	särskilt	bra	för	denna	studie	då	då	avsikten	är	att	få	

fram	utförliga	beskrivningar,	vilket	är	särskilt	användbart	när	man	undersöker	ett	fenomen	

som	man	inte	känner	till	så	bra	och	och	som	ett	finns	lite	forskning	kring	(Johannessen,	Tufte,	

2003,	s.	21).	För	att	samla	in	kvalitativa	data	kommer	vi	använda	oss	av	nedanstående	metoder	

under	studiens	genomförande: 

3.1.1.1	Observation	

Vi	kommer	att	använda	oss	av	observation	under	3.4	Workshop	med	HiQ	samt	3.6	Utvärdering	

av	 prototyp.	 Observation	 innebär	 att	 vi	 registrerar	 våra	 iakttagelser	 med	 ledning	 av	

sinnesintryck,	främst	genom	att	se	och	lyssna.	Datan	skapas	genom	att	vi	antecknar	det	som	

sker,	under	observationen	(Johannessen,	Tufte,	2003,	s.	89).	 

3.1.1.4	Analys	

För	att	analysera	den	kvalitativa	datan	kommer	Grounded	Theory	att	användas.	Denna	metod	

lämpar	sig	väl	för	att	undersöka	verkligheten	inom	ett	fält	man	inte	känner	till	så	bra	sedan	

tidigare	 eller	 ett	 relativt	 nytt	 fält	 där	 inte	 mycket	 forskning	 finns	 sedan	 tidigare.	

Forskningsfrågorna	 får	 inte	 vara	 för	 konkreta,	 utan	hellre	öppna	och	undersökande	 till	 sin	

natur.	Ett	viktigt	moment	i	Grounded	Theory	är	att	datainsamling	och	analys	pågår	parallellt.	

Det	primära	målet	med	metoden	är	att	utveckla	nya	teorier	med	utgångspunkt	från	den	data	

som	samlats	in.	Man	vill	även	komma	fram	till	ett	antal	kärnbegrepp	som	beskriver	vad	som	

är	 centralt	 inom	 datan.	 Det	 mest	 centrala	 momentet	 i	 grounded	 theory	 är	 kodningen	

tillsammans	med	en	jämförande	analys.	Med	kodning	menas	att	sätta	namn	på	utsnitt	i	texten	

(Johannessen,	Tufte,	2003,	s.	106–108).	 

3.2	Inledande	studie	

En	 inledande	 studie	 kommer	 genomföras	 i	 form	 av	 ett	 studiebesök	 på	 företaget	HiQ.	 Där	

kommer	vi	tillsammans	med	handledare	på	företaget	diskutera	studiens	avgränsningar,	men	

även	information	gällande	företaget,	vad	de	är	involverade	i	för	typ	av	projekt	samt	vad	de	

förväntar	sig	av	vårt	samarbete.	Vi	vill	få	en	överblick	över	vilka	resurser	som	kommer	finnas	
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tillgängliga	för	oss	under	projektets	gång	samt	en	inblick	i	företagets	verksamhet	och	rutiner.	

Utöver	detta	kommer	en	mindre	granskning	av	6	stycken	befintliga	AR-applikationer	och	dess	

interaktioner	med	3D-objekt	för	att	bygga	en	grundläggande	förståelse	för	ämnet	och	samt	

för	att	komma	fram	till	vad	som	skulle	kunna	vara	en	lämplig	avgränsning	för	studien.	De	6	

applikationer	 som	 kommer	 granskas	 sorteras	 inom	 följande	 kategorier	 i	 App	 Store:	 Spel,	

Livsstil,	Näringsliv,	Musik,	Underhållning	samt	Foto	och	video.	 

3.3	Kartläggning	

En	större	kartläggning	kommer	genomföras	där	10	populära	AR-applikationer	till	smartphone	

kommer	granskas.	Interaktionerna	kartläggs	genom	att	författarna	testar	applikationerna	och	

letar	efter	möjliga	funktioner.	När	en	funktion	hittas	antecknas	denna	samt	vilken	interaktion	

som	används	 för	att	utföra	 funktionen.	På	så	sätt	kommer	det	visa	 sig	om	det	 finns	några	

skillnader	 i	 vilka	 interaktioner	 som	 används	 för	 respektive	 funktion	 mellan	 de	 olika	

applikationerna.	Resultatet	kommer	antecknas	i	en	tabell	samt	tilldelas	en	ett	namn	för	att	

underlätta	jämförandet	av	de	olika	applikationerna.	 

3.4	Workshop	med	HiQ	

Vi	kommer	att	utföra	en	card	sorting	workshop	med	personer	anställda	på	HiQ	med	syftet	att	

få	en	inblick	i	hur	yrkesverksamma	inom	området	intuitivt	kopplar	gester	med	interaktioner.	I	

detta	 fall	 definierar	 vi	 en	 workshop	 som	 ett	 samarbetstillfälle	 där	 vi	 tillsammans	 med	

potentiella	 yrkesverksamma	 inom	 området	 diskuterar	 olika	 aspekter	 av	 ett	 överhängande	

tema,	 i	 detta	 fall	 interaktionsmönster,	 och	 tar	 till	 oss	 av	 den	 kunskap	 som	 de	 innehar	

(Usability.gov,	2018).	För	att	utföra	detta	kommer	vi	under	workshopen	använda	oss	av	en	

särskild	metod	kallad	Card	sorting.	 

Card	sorting	är	en	metod	som	används	för	att	undersöka	hur	användare	grupperar	och	delar	

in	interaktioner	i	olika	kategorier	beroende	på	hur	de	tycker	att	de	är	relaterade	till	varandra	

(Martin.	 B,	 Hanington.	 B,	 2012).	Med	 den	 här	metoden	 är	 det	 viktigt	 för	 användaren	 att	

sortera	kategorierna	på	ett	sätt	som	de	tycker	är	mest	logiska	för	dem	(Usability.gov,	2018).	 

Det	finns	två	olika	sätt	att	utföra	en	card	sorting	på,	vilket	är	öppen	eller	stängd.	Vid	en	öppen	

card	sorting	så	ska	de	deltagande	sortera	det	givna	innehållet	under	egna	kategorier.	Detta	

ska	visa	på	hur	man	tar	hänsyn	till	målgruppens	tycke	och	delar	därför	in	sitt	innehåll	som	de	
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tycker	stämmer	bäst	med	deras	egna	ord.	Under	en	stängd	card	sorting	vill	du	undersöka	hur	

deltagarna	sorterar	ett	givet	innehåll	till	redan	framtagna	kategorier	(Usability.gov,	2018).	I	

undersökningen	vi	kommer	utföra	kommer	vi	att	använda	oss	av	en	blandning	av	dessa,	då	vi	

kommer	att	ta	fram	givna	kategorier	utifrån	de	resultat	vi	får	fram	i	3.3.	Därefter	ska	vi	låta	

deltagarna	bestämma	om	de	själva	vill	skriva	egna	kategorier	så	att	vi	kan	få	med	olika	typer	

av	interaktioner	som	inte	hittades	i	3.3.		Vi	ska	även	använda	den	här	undersökningen	som	ett	

utvärderingsverktyg	för	vilka	interaktioner	som	hör	till	vilken	kategorier.	 

Deltagarna	kommer	under	testets	gång	få	olika	kort	med	gester	som	de	ska	dela	in	i	kategorier.	

Dessa	kategorier	kommer	representera	olika	interaktioner	som	är	möjliga	i	en	AR-miljö	och	

bygger	 på	 de	 interaktioner	 som	upptäcktes	 i	 3.3.	Meningen	med	modellen	 är	 att	 den	 ska	

reflektera	den	mentala	modellen	för	din	målgrupp	i	en	kontext	som	är	rätt	för	dem.	Tekniken	

används	därför	ofta	när	man	ska	se	hur	det	som	undersöks	uppfattas	och	tolkas,	men	även	för	

att	utvärdera	kategorier	 som	annars	kan	vara	 svåra	att	 kategorisera	annars.	Under	 testets	

gång	kan	deltagaren	närsomhelst	 lägga	 in	egna	kategorier/kort	om	denne	tycker	att	något	

fattas	eller	tycker	att	någon	annan	kategori	passar	bättre.	Därigenom	kan	deltagarna	anpassa	

resultatet	så	att	det	passar	dem	(Martin.	B,	Hanington.	B,	2012).	 

3.5	Framtagande	av	prototyp	

Utifrån	 resultatet	 från	kartläggningen	 (3.3)	och	workshopen	 (3.4)	 kommer	en	prototyp	 tas	

fram	för	att	kunna	utvärdera	gester	och	interaktioner	genom	användartester.		En	prototyp	är	

en	fysisk	realisation	av	en	produkt	eller	ett	gränssnitt	som	utvecklas	för	att	kunna	utvärderas	

av	designern,	designteamet,	kunder	samt	potentiella	slutanvändare	(Martin,	Hanington,	2012.	

s.	138). 

Prototypens	funktioner	kommer	anpassas	efter	de	resultat	vi	har	fått	fram	i	tidigare	steg.	Om	

det	visar	sig	att	det	finns	många	olika	gester	som	löser	samma	typ	av	interaktion	kommer	vi	

utvärdera	dessa	genom	att	låta	användare	interagera	med	prototypen	och	se	vad	de	väljer	att	

göra	för	gester,	och	på	så	sätt	komma	fram	till	vilken	gest	ter	sig	mest	intuitiv	för	användaren.	

Prototypen	kommer	tas	fram	i	samarbete	HiQ,	då	vi	själva	inte	kan	stå	för	programmeringen.	

Prototypen	kommer	vara	en	AR-applikation	där	ett	3D-objekt	kommer	visualiseras.	Förutom	

det	 kommer	 så	 få	 element	 som	 möjligt	 vara	 med	 för	 att	 undvika	 att	 användaren	 blir	

distraherad	från	uppgiften	att	interagera	med	3D-objektet.	 
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3.6	Utvärdering	av	prototyp	

När	prototypen	är	färdig	kommer	den	att	utvärderas	i	form	av	användartester.	Den	metod	vi	

kommer	använda	oss	av	för	att	utföra	användartesterna	är	baserad	på	vad	Dumas,	J.	S.	och	

Fox,	J.	E.	(2012,	s.	1222)	skriver	i	kapitlet	Usability	Testing.	 	Den	kvalitativa	datan	samlas	in	

genom	deltagarnas	kommentarer	och	våra	egna	observationer.	 

3.6.1	Genomförande	

För	att	utvärdera	resultatet	kommer	vi	att	mäta	hur	ansträngande	varje	interaktion	är	att	lösa	

för	 användaren.	 Som	Tullis	och	Albert	 (2013,	 s.87)	 skriver	 finns	 två	 typer	av	ansträngning;	

kognitiv	och	fysisk.	Den	kognitiva	ansträngningen	handlar	om	att	hitta	rätt	plats	att	utföra	en	

handling,	exempelvis	hitta	en	länk	på	en	hemsida,	bedöma	vilken	handling	som	är	nödvändig	

för	att	lösa	uppgiften,	exempelvis	bedöma	om	man	behöver	klicka	på	länken	eller	inte,	och	

sedan	 tolkning	 av	 resultatet.	 I	 vårt	 test	 kommer	detta	 att	mätas	 genom	att	 den	 gest	 som	

användaren	intuitivt	väljer	att	använda	antas	ha	minst	kognitiv	belastning	(Tullis	et	al.	2013,	

s.87).	Vår	prototyp	kommer	inte	att	ge	användaren	någon	respons	på	de	gester	som	utförs,	

därför	kan	vi	inte	mäta	användarens	tolkning	av	resultatet.	Kvalitativa	data	samlas	in	genom	

användarens	kommentarer	samt	våra	observationer	under	testet.	Efter	testet	kommer	även	

deltagarna	få	svara	på	frågor	om	hur	de	upplevde	testet,	om	det	var	någon	interaktion	som	

var	svårare/lättare	att	koppla	en	gest	till	än	de	andra	och	så	vidare.	 

Innan	testet	börjar	blir	deltagarna	informerade	om	testets	syfte	och	vad	det	är	som	kommer	

testas,	 det	 vill	 säga	 inte	 deltagarnas	 kunskaper,	 utan	 prototypen.	 Fokus	 kommer	 ligga	 på	

användbarhet	och	syfta	till	att	upptäcka	vilken	gest	som	ter	sig	mest	intuitiv	för	användaren	

för	att	lösa	en	viss	typ	av	interaktion.	Användarna	kommer	få	i	uppgift	att	lösa	samma	typ	av	

interaktioner	som	vi	testat	tidigare	under	workshopen	(3.4)	och	noterat	under	kartläggningen	

(3.3).	 

Följande	interaktioner	kommer	att	testas	under	användartesterna; 

1. Rotera	objekt	

2. Förminska	objekt	

3. Förstora	objekt	

4. Markera	objekt		
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5. Flytta	objekt	z-axel	

6. Flytta	objekt	y-axel	

7. Flytta	objekt	x-axel	

3.6.2	Deltagare 

Samtliga	deltagare	i	användartesterna	kommer	vara	potentiella	slutanvändare.	De	kommer	

få	olika	uppdrag	att	lösa	i	prototypen,	samma	interaktioner	som	kartlagts	och	testats	under	

workshopen	med	HiQ.	Deltagarna	kommer	ha	ett	åldersspann	mellan	16	-	29	år	och	olika	

tidigare	erfarenhet	av	AR-applikationer,	men	gemensamt	för	samtliga	deltagare	är	att	de	har	

använt	smartphone	förut	och	på	så	sätt	är	bekanta	med	de	gester	som	används	för	att	lösa	

interaktionerna.		
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4.	Resultat	och	analys	

Detta	 kapitel	 visar	 resultat	 och	 analys	 från	 den	 inledande	 studien,	 kartläggningen	 samt	

resultatet	av	framtagandet	och	utvärdering	av	prototyperna. 

4.1	Resultat	av	inledande	studie	

Studiebesöket	på	HiQ	gav	oss	en	djupare	insikt	i	studiens	omfattning	och	avgränsningar,	och	

vi	fick	en	översikt	över	de	resurser	som	HiQ	skulle	kunna	bidra	med	under	arbetets	gång.	HiQ	

erbjöd	 sig	 bland	 annat	 att	 ta	 fram	 en	 prototyp	 om	 vi	 skulle	 behöva	 det	 för	 att	 utföra	

användartester	i	ett	senare	skede	av	arbetet.	Vi	skulle	även	ha	tillgång	till	HiQs	kontorslokal	

för	att	kunna	arbeta	där	och	även	hålla	användartester.	Utöver	detta	utfärdade	vi	även	en	

mindre	 granskning	 av	 6	 stycken	AR-applikationer	 till	 smartphone	 för	 att	 bekanta	 oss	med	

tekniken	och	lägga	en	grundläggande	förståelse	för	hur	AR	fungerar	och	de	möjligheter	och	

begränsningar	 som	 finns.	 De	 insikter	 och	 lärdomar	 vi	 fick	 genom	 att	 utföra	 förstudien	

fungerade	 som	 en	 grundläggande	 kunskapsbas	 för	 nästa	 steg	 i	 processen,	 att	 utföra	

kartläggningen	av	interaktionsmönster	i	befintliga	AR-applikationer.	 

4.2	Resultat	av	kartläggning		

Gesterna	som	hittades	i	AR-applikationerna	kartlades	tillsammans	med	en	beskrivning	om	hur	

dessa	genomförs.	 

Namn Beskrivning 

2	Finger	
Horizontal	Drag 

Drag	två	fingrar	i	en	horisontell	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	kontakt.	 

2	Finger	Vertical	
Drag 

Drag	två	fingrar	i	en	vertikal	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	kontakt.	 

Horizontal	Drag Drag	ett	finger	i	en	horisontell	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	kontakt.	 

Vertical	Drag Drag	ett	finger	i	en	vertikal	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	kontakt.	 

Tap Tryck	en	gång	på	skärmen	med	fingertoppen.	 

Double	Tap Tryck	två	gånger	med	kort	intervall	på	ytan	med	fingertoppen.	 

Pinch Placera	två	fingertoppar	på	skärmen	och	dra	dem	närmare	varandra.	 

Spread Placera	två	fingertoppar	på	skärmen	och	dra	isär	dem	från	varandra.	 
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Circle Drag	ett	finger	i	en	cirkulär	rörelse	på	skärmen.	 

Hold	&	Circle Markera	genom	att	hålla	ned	ett	finger	på	en	fast	punkt	på	skärmen,	medan	ett	annat	
finger	dras	i	en	cirkulär	rörelse	runt	den	fasta	punkten.	 

Drag Drag	ett	finger	vart	som	helst	på	skärmens	yta	utan	att	tappa	kontakt.	 

Tabell	1:	Gester	som	används	i	befintliga	AR-applikationer	

Alla	gester	som	hittades	i	applikationerna	användes	inte	specifikt	för	att	interagera	med	3D-

objekt,	men	kunde	ändå	användas	för	att	interagera	med	applikationens	gränssnitt.	Varje	gest	

har	getts	ett	bokstavsalias	för	att	det	ska	vara	 lättare	att	 få	en	översikt	över	vårt	resultat	 i	

tabellform.	I	den	här	studien	har	vi	valt	att	definiera	x-,	y-,	och	z-axel	enligt	figur	1	för	att	få	en	

samstämmig	uppfattning	om	de	olika	axlarna.	 

 

Figur	1:	Vår	definition	an	x-,	y-	och	z-axel	

Totalt	granskades	10	AR-applikationer	där	interaktioner	med	tillhörande	gester	kartlades.	I	de	

fall	där	två	gester	kunde	lösa	samma	uppgift	separerades	dessa	i	tabellen	med	(/). 

	

App 

	
Rotera	

objekt 

	
Förminska	

objekt 

	
Förstora	

objekt 

	
Markera	

objekt 

Flytta	

objekt	i	z-

axel 

Flytta	

objekt	i	y-

axel 

Flytta	

objekt	i	x-

axel 

Pokemón	Go	
(iOS) 

Circle 	 	 Tap 	 Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Holo	(iOS) 

	
Hold	&	
Circle 

Pinch Spread 	 	 Drag Drag 

InkHunter	
(iOS) 

Hold	&	
Circle 

Pinch Spread 	 	 Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Gorillaz	(iOS) 	 	 	 Tap 	 	 	
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Augment	
(iOS) 

	 Pinch Spread 	 Vertical	
Drag 

	 Horizontal	
Drag 

IKEA	Place	
(Android) 

Hold	&	
Circle 

	 	 Tap Drag 	 	

SketchAR	
(iOS) 

Hold	&	
Circle 

Pinch Spread 	 	 Drag Drag 

Magicplan	
(iOS) 

	 	 	 Tap 	 	 	

Civilisations	
AR	(Android) 

Horizontal	
Drag 

Pinch Spread 	 Hold Hold	+	
Drag	

Vertical 

Hold 

Stack	It	AR	
(Android) 

	 	 	 Tap 	 	 	

Tabell	2:	Funktioner	av	interaktionsmönster	i	befintliga	AR-applikationer	

4.2.1	Analys	

Kartläggningen	visade	att	det	både	finns	likheter	och	skillnader	i	vilka	gester	som	används	för	

att	 lösa	 samma	 interaktion.	 För	 interaktionerna	 Förminska	 objekt,	 Förstora	 objekt	 samt	

Markera	 objekt	 används	 samma	 typ	 av	 gester	 i	 samtliga	 applikationer	 som	 granskats.	 För	

interaktionerna	Rotera	objekt	användes	gesterna	Circle	samt	Hold	&	Circle,	för	Flytta	objekt	z-

axel	används	gesterna	Flick	och	Vertical	Drag,	för	Flytta	objekt	y-axel	används	Vertical	Drag	

och	 Drag	 och	 för	 Flytta	 objekt	 x-axel	 används	 Horizontal	 Drag	 och	 Drag.	 I	 de	 appar	 där	

förflyttningarna	inte	var	låsta	användes	Drag	till	både	x-	och	y-led.	I	de	appar	där	leden	var	

låsta	användes	Horizontal	Drag	respektive	Vertical	Drag.	 

Av	de	applikationer	som	granskades	var	det	ingen	där	samtliga	interaktioner	kunde	utföras.	Vi	

tror	att	det	kan	vara	en	anledning	till	att	samma	gester	används	till	flera	olika	interaktioner	i	

olika	applikationer.	Gällande	de	tre	interaktionerna	som	berör	förflyttning	av	objektet	kunde	

man	inte	 i	någon	av	applikationerna	vi	granska	flytta	objektet	 i	samtliga	 led.	 	Eftersom	det	

finns	 skillnader	 i	 dessa	 interaktionsmönster	 finns	 möjligheten	 gå	 vidare	 med	 studien	 och	

utföra	användartester	för	att	se	vilken	gest	som	mest	intuitivt	och	spontant	kopplas	till	vilken	

interaktion.	 
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4.3	Workshop	med	HiQ	

Workshopen	baserades	på	resultatet	från	kartläggningen,	och	fokuserade	på	att	få	reda	på	

vad	deltagarnas	 intuitiva	 preferens	 är	 gällande	 gester	 för	 respektive	 interaktion.	Metoden	

som	användes	var	Card	Sorting	med	syftet	att	få	en	klar	översikt	över	resultatet,	samt	för	att	

kunna	jämföra	olika	gester	och	interaktionsmönster	för	varandra.	Ett	annat	syfte	med	att	hålla	

workshopen	 var	 för	 att	 kontrollera	 att	 inga	 interaktioner	 eller	 gester	 hade	 missats	 i	

kartläggningen,	genom	att	deltagarna	hade	valet	att	själva	lägga	till	interaktioner	och	gester	

som	de	tyckte	saknades.	 

4.3.1	Deltagare	

Se	Bilaga	2.	Deltagare	i	workshop	med	HiQ.	Deltagare	i	workshopen	var	totalt	11	personer,	

varav	10	av	dessa	är	anställda	och	1	person	som	skriver	sitt	examensarbete	på	företaget	HiQ.	

De	hade	varierande	erfarenheter	av	AR,	då	vissa	hade	jobbat	med	det	inom	olika	projekt	och	

vissa	endast	hade	erfarenhet	av	AR	på	hobbynivå	genom	exempelvis	mobilspel	eller	andra	

applikationer.	 

Deltagarna	fick	även	själva	svara	på	frågan	“Vad	tror	du	skulle	kunna	påverka	ditt	resultat?”	

efter	 testet.	Många	deltagare	menade	att	 tidigare	erfarenhet	 från	AR-applikationer	kan	ha	

påverkan	 på	 deras	 resultat.	 En	 deltagare	menade	 även	 att	 ålder	 kan	 vara	 en	 påverkande	

faktor.	 

4.3.2	Genomförande	

Deltagarna	fick	uppgiften	att	sortera	 in	de	korten	med	gester	till	den	 interaktion	de	tyckte	

passade	bäst.	Detta	skulle	ske	 relativt	 snabbt	och	deltagarna	 fick	 instruktioner	om	att	 inte	

övertänka	sina	beslut	och	att	fokusera	på	det	som	intuitivt	upplevde	passade	bäst.	Deltagarna	

fick	lägga	hur	många	gester	per	interaktion,	eller	kategori,	de	ville.	Deltagarna	kunde	också	

välja	att	 inte	 lägga	något	kort	alls	eller	att	 lägga	till	egna	gester	eller	 interaktioner	som	de	

kunde	skriva	på	separata	lappar.	Deltagarna	kunde	bygga	sekvenser	av	flera	kort	eller	välja	att	

lägga	flera	kort	som	de	tyckte	löste	interaktionen.	 
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Figur	2.	Kort	föreställande	handgester	som	användes	under	workshopen	med	HiQ.	

	

Namn Beskrivning 

Double	Tap,	Hold,	
Drag	Vertical 

Tryck	två	gånger	med	kort	intervall	på	ytan	med	fingertoppen.	Andra	gången,	håll	
kvar	fingertoppen	mot	ytan	och	dra	i	vertikal	riktning	(Tap,	Hold,	Drag).	 

Double	Tap,	Hold,	
Drag	Horizontal 

Tryck	två	gånger	med	kort	intervall	på	ytan	med	fingertoppen.	Andra	gången,	håll	
kvar	fingertoppen	mot	ytan	och	dra	i	horisontell	riktning	(Tap,	Hold,	Drag).	 

Hold Tryck	en	gång	på	skärmen	med	fingertoppen	och	håll	kvar	(Hold). 

Tabell	3.	Gester	deltagarna	adderade	till	workshopen.	

	

Tabellen	nedan	visar	resultatet	från	workshopen.	Flera	gester	som	löser	samma	interaktion	är	

markerade	i	tabellen	genom	att	de	separeras	med	(/).	Sekvenser	av	flera	gester	för	att	lösa	en	

interaktion	är	markerade	genom	att	de	separeras	med	(+).		
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Deltagare 

	
Rotera	

objekt 

	
Förminska	

objekt 

	
Förstora	

objekt 

	
Markera	

objekt 

Flytta		

objekt		

z-axel 

Flytta	

objekt		

y-axel	 

Flytta	

objekt		

x-axel	 

Person	1 Tap	+	Hold	
&	Circle 

Double	Tap Double	Tap Tap Double	Tap,	
Hold,	Drag	
Vertical 

Tap	+	
Vertical	
Drag 

Tap	+	2	
Finger	

Horizontal	
Drag 

Person	2 Circle/Drag
/Vertical	
Drag/2	
Finger	

Horizontal	
Drag/Hold	
&	Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap Tap	+	
Vertical	Drag 

Tap	+	2	
Finger	
Vertical	
Drag 

Tap	+	2	
Finger	

Horizontal	
Drag 

Person	3 Double	Tap	
+	

Circle/Hori
zontal	Drag 

Pinch Double	Tap	
+	Spread 

Double	
Tap 

2	Finger	
Vertical	Drag 

Vertical	
Drag 

Drag 

Person	4 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Drag Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	5 Hold	&	
Circle 

Pinch/2	
Finger	
Vertical	

Drag/Doub
le	Tap,	

Hold,	Drag	
Vertical	 

Spread/2	
Finger	
Vertical	

Drag/Doub
le	Tap,	

Hold,	Drag	
Vertical 

Tap/Hold Drag/Tap/Do
uble	Tap 

Tap	+	
Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag/Verti

cal	
Drag/Drag 

Person	6 Circle Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap 2	Finger	
Vertical	Drag 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	7 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Tap	+	
Vertical	Drag 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	8 Hold	&	
Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap Double	
Tap/Tap/2	
Finger	

Vertical	Drag 

Vertical	
Drag 

Tap	+	
Horizontal	

Drag 

Person	9 Tap	+	Hold	
&	Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap Vertical	Drag Double	
Tap,	Hold,	

Drag	
Vertical 

Double	
Tap,	Hold,	

Drag	
Horizontal 

Person	10 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Double	Tap 2	Finger	
Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	11 Tap	+	Hold	
&	Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap 2	Finger	
Vertical	Drag 

Double	Tap	
+	Drag 

Tap	+	Drag 

Tabell	4.	Resultat	från	workshop.	
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4.3.3	Analys	

Deltagarna	valde	att	 lösa	uppgiften	på	 flera	olika	sätt.	En	del	kopplade	endast	en	gest	per	

interaktion,	medan	andra	byggde	upp	sekvenser	eller	kopplade	flera	gester	som	kunde	lösa	

samma	typ	av	interaktion.	Totalt	tre	deltagare	valde	även	att	lägga	till	egna	gester	för	att	lösa	

interaktionerna.	 Ingen	deltagare	valde	att	 lägga	till	en	 interaktion	som	de	tyckte	saknades.	

Resultatet	blev	splittrat,	där	ingen	interaktion	tilldelades	samma	gest	från	samtliga	deltagare.	 

Vårt	syfte	med	workshopen	uppfylldes	delvis	genom	att	vi	kunde	kontrollera	att	vi	inte	missat	

några	gester	i	kartläggningen.	Genom	att	deltagarna	totalt	lade	till	3	egna	gester	kunde	vi	gå	

tillbaka	 till	 tidigare	 steg	 och	 testa	 dessa	 gester	 för	 att	 se	 om	 vi	 missat	 någon	 väsentlig	

interaktion.	Detta	var	dock	inte	fallet	i	de	applikationer	vi	granskat.	Däremot	uppfylls	kanske	

inte	syftet	med	att	ta	reda	på	deltagarnas	intuitiva	preferens	gällande	gester	för	respektive	

interaktion,	då	vi	noterade	att	vissa	deltagare	tenderade	till	att	övertänka	uppgiften	istället	

för	 att	 lägga	 ut	 de	 kort	 de	 intuitivt	 kopplade	 till	 uppgiften.	 Detta	 hade	 kunnat	 förhindras	

genom	att	vi	begränsade	uppgiften	istället	för	att	lämna	helt	fria	händer	till	deltagarna.	Till	

exempel	hade	vi	kunnat	begränsa	antalet	kort	per	 interaktion	till	1	gest	eller	1	sekvens.	Vi	

hade	även	kunnat	ta	tid	på	hur	lång	tid	det	tog	för	varje	deltagare	att	placera	ut	korten,	för	att	

understryka	vikten	av	att	den	första	gesten	deltagarna	kom	att	tänka	på	skulle	placeras	ut.	 

Detta	steg	förberedde	oss	för	nästa	steg	i	studiens	genomförande,	att	ta	fram	en	prototyp.	

Denna	prototyp	skulle	syfta	till	att	utvärdera	de	gester	vi	hittat	i	kartläggningen	samt	genom	

workshopen. 

4.4	Framtagande	av	prototyp	

Vi	bad	HiQ	att	ta	fram	en	prototyp	till	oss	som	vi	skulle	kunna	använda	för	att	kunna	utvärdera	

interaktionsmönster	genom	användartester.	Våra	specifikationer	kring	prototypen	var	att	vi	

ville	ha	ett	en	applikation	för	en	smartphone	där	man	kunde	interagera	med	vett	objekt	som	

var	fast	på	en	yta	som	man	kan	skanna	in.	Vi	ville	inte	att	man	skulle	kunna	göra	något	med	

objektet,	då	vi	 inte	ville	att	det	skulle	finnas	något	rätt	eller	fel	när	man	interagerade	med	

appen.	Applikationen	användes	sedan	som	prototyp	för	vårt	användartest.	 
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Figur	3.	Prototypen	som	togs	fram	i	samarbete	med	HiQ.	

	

4.4	Utvärdering	av	prototyp	

När	 prototypen	 färdigställts	 utfärdades	 totalt	 14	 användartester	 där	 deltagarna	 hade	 ett	

åldersspann	på	16	-	29	år.	Deltagarna	hade	varierande	tidigare	erfarenhet	av	AR-applikationer.	

Innan	 testet	 började	 fick	 deltagarna	 information	 om	 testets	 syfte	 och	 upplägg.	 Därefter	

ombads	deltagarna	utföra	uppgifter	i	prototypen.	Deltagarna	fick	instruktionen	att	först	utföra	

gesten	och	därefter	förklara	vad	som	hade	gjorts	och	varför.	Anledningen	till	att	vi	inte	ville	

att	 deltagarna	 skulle	 tänka	 högt	medan	 de	 löser	 uppgiften	 var	 att	 vi	 ville	minska	 kognitiv	

belastning,	 och	 istället	 låta	 deltagarnas	 fokus	 ligga	 på	 att	 intuitivt	 koppla	 en	 gest	med	 en	

specifik	uppgift.	Innan	testet	började	blev	även	deltagarna	blev	informerade	om	vår	definition	

av	x,	y	och	z	axel	för	att	undvika	förvirring	när	uppgifterna	kopplade	till	förflyttning	av	objekt	

skulle	utföras.	 

Därefter	fick	användarna	i	uppgift	att	utföra	de	uppgifter	som	specificeras	i	Tabell	6.	När	de	

utfört	varje	gest	talade	de	om	hur	de	gjorde	och	varför.	När	samtliga	uppgifter	utförts	fick	

deltagarna	 svara	på	några	 frågor	om	hur	de	upplevde	 testet	hade	gått,	om	det	 var	någon	
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interaktion	eller	gest	som	var	särskilt	svår/lätt	att	utföra	samt	deltagarnas	tidigare	erfarenhet	

av	AR-applikationer	för	mobiltelefon.			 

 

Figur	4.	En	deltagare	bekantar	sig	med	prototypen	under	användartestet.	

	

Flera	gester	som	löser	samma	interaktion	är	markerade	i	tabellen	genom	att	de	separeras	med	

(/).	Sekvenser	av	flera	gester	för	att	lösa	en	interaktion	är	markerade	genom	att	de	separeras	

med	(+).	
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Deltagare 

	
Rotera	

objekt 

	
Förminska	

objekt 

	
Förstora	

objekt 

	
Markera	

objekt 

	

Flytta	objekt	i	

z-axel 

Flytta	

objekt	i		

y-axel 

Flytta	

objekt	i		

x-axel 

Person	1 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	2 Tap	+	
Hold	&	
Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap Tap	+	Slider Tap	+	
Slider 

Tap	+	
Slider 

Person	3 Tap	+	
Hold	&	
Circle 

Tap	+	Pinch Tap	+	
Spread 

Tap Tap	+	Vertical	
Drag 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	4 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	5 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	6 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag Tap	+	
Slider 

Horizontal	
Drag 

Person	7 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	8 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Tap	+	Vertical	
Drag 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	9 Circle Pinch Spread Tap 2	Finger	
Vertical	Drag 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	10 Tap	+	
Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Tap	+	Drag Tap	+	2	
Finger	
Vertical	
Drag 

Tap	+	Drag	
+	Tap 

Person	11 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Tap	+	Slider Tap	+	
Slider 

Tap	+	
Slider 

Person	12 Circle Pinch Spread Hold Drag	+	
Pinch/Spread 

Tap	+	Drag Tap	+	Drag 

Person	13 Hold	&	
Circle 

Pinch Spread Tap Vertical	Drag 2	Finger	
Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Person	14 Hold	&	
Circle 

Double	Tap,	
Hold,	Drag	
Vertical 

Double	Tap,	
Hold,	Drag	
Vertical 

Tap Drag	+	
Pinch/Spread 

Vertical	
Drag 

Horizontal	
Drag 

Tabell	5.	Resultat	från	användartester.	
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4.4.1	Analys	

Vad	vi	kan	tyda	utifrån	resultatet	verkar	deltagarnas	 intuitiva	preferens	gällande	gester	för	

respektive	interaktioner	vara	relativt	samstämmiga.	Den	största	skillnaden	vi	kan	utlösa	är	att	

många	ville	markera	objektet	innan	de	genomförde	en	interaktion	med	objektet,	medan	andra	

utgick	 från	 att	 objektet	 var	 markerat	 från	 start.	 För	 interaktionen	 Rotera	 objekt	 valde	 9	

deltagare	gesten	Hold	&	Circle,	3	deltagare	valde	sekvensen	Tap	+	Hold	&	Circle	och	slutligen	

valde	2	deltagare	gesten	Circle.	Utifrån	detta	resultat	drar	vi	slutsatsen	att	Hold	&	Circle	är	den	

gest	som	ter	sig	mest	intuitiv	för	interaktionen	Rotera	objekt.	 

För	 interaktionen	 Förminska	 objekt	 valde	 11	 deltagare	 gesten	 Pinch,	 2	 deltagare	 valde	

sekvensen	Tap	+	Pinch	och	1	deltagare	valde	att	utföra	gesten	Double	Tap,	Hold,	Drag	Vertical.	

Utifrån	detta	 resultat	 drar	 vi	 slutsatsen	 att	Pinch	 är	 den	 gest	 som	 ter	 sig	mest	 intuitiv	 för	

interaktionen	Förminska	objekt.	 

För	 interaktionen	 Förstora	 objekt	 valde	 11	 deltagare	 gesten	 Spread,	 2	 deltagare	 valde	

sekvensen	 Tap	 +	 Spread	 och	 1	 deltagare	 valde	 att	 utföra	 gesten	Double	 Tap,	 Hold,	 Drag	

Vertical.	Utifrån	detta	resultat	drar	vi	slutsatsen	att	Pinch	är	den	gest	som	ter	sig	mest	intuitiv	

för	interaktionen	Förstora	objekt.	 

För	 interaktionen	Markera	objekt	 valde	13	deltagare	gesten	Tap	 och	1	deltagare	valde	att	

utföra	gesten	Hold.	Utifrån	detta	resultat	drar	vi	slutsatsen	att	Tap	är	den	gest	som	ter	sig	

mest	intuitiv	för	interaktionen	Markera	objekt.	 

För	interaktionen	Flytta	objekt	i	z-axel	valde	6	deltagare	gesten	Vertical	Drag,	2	deltagare	ville	

först	markera	 objektet	 genom	 Tap	 och	 sedan	 justera	 axeln	 i	 genom	 att	 dra	 i	 en	 slider,	 2	

deltagare	 vill	 utföra	 sekvensen	Tap	+	Vertical	Drag,	 2	 deltagare	 ville	 utföra	 gesten	Drag	+	

Pinch/Spread,	 1	 deltagare	 ville	 utföra	 gesten	 2	 Finger	 Vertical	 Drag	 och	 slutligen	 ville	 1	

deltagare	utföra	gesten	Tap	+	Drag.	2	deltagare	tyckte	att	gester	ibland	inte	räckte	till	för	att	

lösa	interaktionen	och	ville	därför	lägga	till	en	slider	för	att	justera	förflyttningen.	På	följande	

sätt	uttryckte	sig	bland	annat	en	deltagare	om	interaktionen	Flytta	objekt	i	z-axel; 

Jag	känner	att	mina	fingrar	inte	räcker	till.	Jag	skulle	vilja	ha	en	slider	eller	en	knapp	

där	jag	väljer	vilken	axel	jag	vill	flytta”	-	Deltagare	2 
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Deltagarnas	 intuitiva	preferens	när	det	gäller	 förflyttning	av	objekt	 i	z-axel	skiljer	sig	alltså,	

men	 vi	 vill	 ändå	 dra	 slutsatsen	 att	Vertical	 Drag	 är	 den	 gest	 som	 ter	 sig	mest	 intuitiv	 för	

interaktionen	Flytta	objekt	i	z-axel.	Detta	eftersom	flest	deltagare	valde	att	utföra	den.	 

För	interaktionen	Flytta	objekt	i	y-axel	valde	8	deltagare	gesten	Vertical	Drag,	3	deltagare	ville	

först	markera	 objektet	 genom	 Tap	 och	 sedan	 justera	 axeln	 i	 genom	 att	 dra	 i	 en	 slider,	 1	

deltagare	valde	att	utföra	sekvensen	Tap	+	2	Finger	Vertical	Drag,	1	deltagare	valde	att	utföra	

gesten	2	Finger	Vertical	Drag	och	slutligen	valde	1	deltagare	att	utföra	sekvensen	Tap	+	Drag.	

Utifrån	detta	resultat	drar	vi	slutsatsen	att	Vertical	Drag	är	den	gest	som	ter	sig	mest	intuitiv	

för	interaktionen	Flytta	objekt	i	y-axel.	 

Nästan	samtliga	deltagare	reagerade	på	att	de	ville	utföra	samma	gest	till	både	z-	och	y-axel.	

De	ville	separera	dessa	gester	men	upplevde	att	 intuitivt	ville	de	använda	Vertical	Drag	på	

båda.	Samtliga	applikationer	som	vi	granskade	i	4.2	undvek	problemet	med	att	dessa	gester	

kunde	blandas	ihop	genom	att	det	inte	gick	att	flytta	objektet	i	samtliga	led.	Därför	menar	vi	

att	om	det	är	en	applikation	där	det	är	absolut	nödvändigt	att	användaren	ska	kunna	flytta	

objektet	 i	 samtliga	 led,	 behöver	 olika	 gester	 användas	 för	 att	 flytta	 i	 y-och	 z-axel.	 Flera	

deltagare	ville	 lägga	 till	en	slider	 för	att	 förflytta	objektet	 i	de	olika	axlarna,	men	det	 finns	

nackdelar	med	 detta.	 Till	 exempel	 tar	 en	 slider	 upp	 skärmyta	 som	 skulle	 kunna	 undvikas	

genom	att	istället	koppla	en	gest	till	interaktionen.	I	applikationer	där	du	enbart	kan	flytta	i	

antingen	z-	och	x-axel	eller	y-	och	x-axel	lämpar	det	sig	att	använda	Vertical	Drag.	 

För	interaktionen	Flytta	objekt	i	x-axel	valde	10	deltagare	gesten	Horizontal	Drag,	2	deltagare	

ville	först	markera	objektet	genom	Tap	och	sedan	justera	axeln	i	genom	att	dra	i	en	slider,	1	

deltagare	ville	utföra	sekvensen	Tap	+	Drag	+	Tap	och	1	deltagare	vill	utföra	sekvensen	Tap	+	

Drag.	Utifrån	detta	resultat	drar	vi	slutsatsen	att	Horizontal	Drag	är	den	gest	som	ter	sig	mest	

intuitiv	för	interaktionen	Flytta	objekt	i	x-axel.	 

En	del	deltagare	reagerade	på	att	x-	och	y-axeln	var	separerade	från	varandra,	och	uttryckte	

sig	bland	annat	såhär	om	saken; 

“X	och	Y	ska	inte	vara	separata,	utan	de	ska	höra	ihop	som	en	enda	funktion”														-	

Deltagare	12 

“X-	och	Y-axel	ska	inte	vara	låsta,	utan	man	ska	kunna	flytta	överallt.	Däremot	ska	Z-

axeln	vara	låst”.	-	Deltagare	9 
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Testpersonerna	 som	 redan	hade	erfarenhet	av	AR-applikationer	och	3D-miljöer	 ville	 gärna	

applicera	samma	gester	de	lärt	sig	i	den	för	att	lösa	uppgifterna	som	vi	gav	dem.	 

För	att	sammanfatta	vad	vi	observerade	under	testet	hade	många	deltagare	problem	med	att	

utföra	olika	gester	för	z-	och	y-axel.	När	vi	ställde	frågan	om	det	var	någon	särskild	uppgift	

som	var	svårare	att	lösa	än	de	andra	svarade	de	flesta	att	de	interaktioner	som	handlade	om	

förflyttning	av	objekt	var	svåra.	 

När	vi	frågade	deltagarna	om	varför	de	gjorde	som	de	gjorde,	svarade	samtliga	deltagare	att	

det	 berodde	 på	 tidigare	 erfarenhet	 från	 andra	 applikationer	 till	 mobiltelefon	 de	 använt	

tidigare.	Alltså	är	gesterna	inlärda	för	respektive	interaktion,	och	deltagarna	applicerar	den	

kunskap	de	har	om	liknande	medier	på	samma	plattform	för	att	kunna	utföra	interaktionerna.		
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5.	Slutsatser	och	diskussion	

I	detta	kapitel	presenterar	de	slutsatser	som	besvarar	våra	forskningsfrågor	och	studiens	syfte.	

Här	presenteras	även	en	diskussion	kring	studiens	teoretiska	ramverk,	metod	samt	resultat.	

Till	sist	presenteras	rekommendationer	och	förslag	till	fortsatta	studier.	 

5.1	Slutsatser	

Detta	är	våra	slutsatser	som	svarar	på	våra	forskningsfrågor	och	därmed	svarar	på	studiens	

syfte.	 

1.	Vilka	befintliga	interaktionsmönster	används	för	uppgifterna	rotera,	ändra	storlek,	

markera	samt	flytta	3D-objekt	z-,	y-	och	x-axel	i	AR-miljöer	anpassade	för	smartphones?	 

I	tabell	2	redovisas	de	interaktionsmönster	som	hittades	i	befintliga	appar.	Vi	kan	här	se	att	

alla	appar	som	undersöktes	inte	kunde	utföra	samtliga	interaktioner	som	hittades	och	detta	

tror	 vi	 är	 en	 anledning	 till	 att	 man	 i	 vissa	 fall	 använder	 sig	 av	 samma	 gester	 till	 olika	

interaktioner.	Då	behöver	bara	förhålla	sig	till	det	som	man	avgränsat	sig	till	i	den	specifika	

applikationen.	 

Vi	tror	även	att	en	annan	anledning	till	detta	är	att	AR	som	medium	är	väldigt	nytt	och	att	man	

fortfarande	experimenterar	sig	fram	till	vilka	gester	som	egentligen	ter	sig	mest	intuitiva	för	

respektive	interaktion.	Det	kan	även	vara	så	att	man	fortfarande	experimenterar	med	vilka	

interaktioner	som	ens	ska	vara	möjliga.	 

Att	det	fortfarande	är	såhär	pass	stor	spridning	på	hur	apparna	utformas	kan	betyda	att	det	

på	 behövs	 en	mer	 etablerad	 standard.	 Fördelarna	med	 att	 ha	 något	 sådant	 skulle	 va	 att	

användaren	skulle	vara	mer	bekväm	med	att	använda	appen	då	denne	känner	igen	sig	i	hur	

man	ska	interagera	i	den	redan	sedan	innan.	 

2.	Interaktionsmönster	som	bör	tillämpas	med	avseende	på	att	uppgifter	ska	lösas	på	det	

mest	effektiva	sättet	med	avseende	på	användarens	intuitiva	koppling	till	interaktionen. 

De	gester	 som	vi	 har	 bedömt	 som	mest	 effektiva	med	avseende	på	 användarens	 intuitiva	

koppling	till	interaktionen	redovisas	i	4.4.1.	Vi	rekommenderar	även	att	använda	dessa	då	vi	

deltagarna	under	testets	gång	svarade	att	gesterna	inte	ansågs	komplicerade	att	utföra,	vilket	

enligt	2.6	är	en	viktig	aspekt	då	det	ökar	chansen	att	fler	personer	kommer	kunna	utföra	dem.	
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Deltagarna	menade	även	att	dessa	gester	inte	var	svåra	att	fysiskt	utföra,	så	därför	antar	vi	att	

en	person	med	liknande	funktion	i	händer	även	borde	kunna	utföra	dessa	gester.	 

Vi	kan	även	se	en	koppling	mellan	de	utförda	gesterna	och	användarnas	tidigare	erfarenheter	

från	 tidigare	 använda	 applikationer	 till	 mobiltelefon.	 I	 och	 med	 att	 testpersonerna	 drog	

parallellen	att	deras	mest	intuitiva	reaktion	på	våra	uppgifter	speglade	det	som	de	kände	igen	

sedan	tidigare,	så	kan	vi	se	att	det	som	uppfattas	som	mest	intuitivt	också	kan	vara	det	man	

har	är	bekant	med	och	är	mest	van	vid.	Detta	kan	vi	se	stämmer	överens	med	det	som	står	i	

kapitel	2.4,	det	vill	säga	att	du	heller	väljer	att	göra	något	som	känns	bekant	än	att	göra	något	

helt	 nytt.	 Det	 intressanta	 med	 detta	 är	 att	 testpersonerna	 har	 sagt	 “det	 här	 känns	 helt	

naturligt”	angående	de	gester	de	utfört	även	om	de	aldrig	använt	en	AR-applikation.	Detta	

kan	visa	på	att	det	mest	effektiva	är	att	försöka	integrera	gester	som	redan	är	etablerade	i	

andra	medieformer,	för	att	sänka	den	tröskeln	till	att	lära	sig	interagera	med	3D-objekt	i	en	

AR-miljö. 

En	annan	sak	vi	såg	från	testet	var	att	samtliga	hade	svårt	för	att	utföra	uppgifterna	som	hörde	

till	att	flytta	objekten	i	x,	y	och	z-led.	De	ville	ofta	utföra	samma	gest	för	y-	och	z-led	vilket	

ledde	 till	 svårigheter	 att	 särskilja	 på	 gesterna.	 Från	 4.2	 kan	 vi	 se	 att	 de	 befintliga	

applikationerna	vi	har	granskat	har	löst	det	genom	att	antingen	utesluta	en	av	de	tre	leden	

eller	så	kan	man	enbart	flytta	i	ett	led.	Om	det	är	viktigt	att	man	ska	kunna	förflytta	sig	i	alla	

led	så	rekommenderar	vi	att	man	ska	separera	gesterna	så	de	inte	blandas	ihop,	då	man	enligt	

2.3	 ska	 vara	 tydlig	 i	 hur	 gesterna	 kopplas	med	 interaktionerna	då	man	annars	 riskeras	 att	

användaren	 blandar	 ihop	 dessa.	 Interaktionen	 kommer	 då	 att	 kräva	 en	 större	 kognitiv	

belastning	för	användaren	och	kommer	därav	att	bli	svårare	att	utföra.	 

5.2 Rekommendationer	

Följande	rekommendationer	görs	utifrån	denna	studie	angående	vilka	interaktionsmönster	

bör	användas	för	att	dessa	uppgifter	ska	lösas	på	det	mest	effektiva	sättet	med	avseende	på	

användarens	intuitiva	koppling	till	interaktionen;	
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Interaktion Rekommenderad	

gest 

Beskrivning 

Rotera	objekt Hold	&	Circle Markera	genom	att	hålla	ned	ett	finger	på	en	fast	punkt	på	skärmen,	
medan	ett	annat	finger	dras	i	en	cirkulär	rörelse	runt	den	fasta	
punkten.	 

Förminska	
objekt 

Pinch Placera	två	fingertoppar	på	skärmen	och	dra	dem	närmare	varandra.	 

Förstora	
objekt 

Spread Placera	två	fingertoppar	på	skärmen	och	dra	isär	dem	från	varandra. 

Markera	
objekt 

Tap Tryck	en	gång	på	skärmen	med	fingertoppen.	 

Flytta	objekt	i	
z-axel 

Vertical	Drag Drag	ett	finger	i	en	vertikal	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	
kontakt.	 

Flytta	objekt	i	
y-axel 

Vertical	Drag Drag	ett	finger	i	en	vertikal	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	
kontakt.	 

Flytta	objekt	i	
x-axel 

Horizontal	Drag Drag	ett	finger	i	en	horisontell	riktning	över	skärmen	utan	att	tappa	
kontakt.	 

Tabell	6.	Rekommenderade	gester	för	att	lösa	uppgifterna.	

I	de	applikationer	där	användaren	ska	kunna	flytta	objekt	i	samtliga	led	behöver	man	skilja	på	

vilken	gest	som	används	till	respektive	z-	och	y-axel	eftersom	deltagarna	intuitivt	kopplade	

samma	gest	till	dessa	interaktioner.	 

5.3	Diskussion	

Vårt	resultat	kan	ha	blivit	påverkat	av	de	applikationer	som	vi	i	förstudien,	då	vi	har	lagt	hela	

grunden	 för	 vårt	 arbete	på	det	 som	hittades	 i	 den	 fasen.	Vi	 kan	ha	missat	 grundläggande	

interaktioner	som	vi	inte	har	märkt	av	när	vi	testade	applikationerna	och	därför	inte	inkluderat	

dem	i	rapporten.	Något	annat	som	vi	kan	ha	missat	är	att	vi	inte	har	kollat	på	tillräckligt	många	

applikationer	och	därför	missat	ytterligare	interaktioner	och	sätt	att	utföra	dessa	på.	 

Vi	har	haft	det	svårt	att	hitta	olika	källor	på	samma	område,	vilket	har	gjort	att	vår	teori	kan	

ha	blivit	onyanserad.	Om	vi	hade	haft	fler	källor	om	samma	sak	så	hade	vi	kunnat	få	en	större	

bredd	 på	 vårt	 arbete	 och	 kunnat	 utgå	 från	 fler	 perspektiv.	 Vårt	 teoretiska	 ramverk	 hade	

kunnat	 fördjupas	 ytterligare	 genom	 att	 sammanställa	 befintlig	 litteratur	 från	 flera	 olika	

författare	och	fokusera	på	en	nyanserad	diskussion	kring	ämnesområdet	istället	för	att	rada	

upp	vad	respektive	författare	säger	om	de	teman	vi	presenterar.	Om	vi	hade	hittat	en	källa	
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som	beskrev	hur	 interaktionsmönster	 för	den	 typen	av	uppgifter	 vi	 har	undersökt	 i	 denna	

studie	ska	tillämpas,	hade	det	varit	intressant	att	kunna	jämföra	vårt	resultat	gentemot	detta.	

Dock	hittade	vi	aldrig	någon	sådan	teori	eller	modell	för	detta.	 

Under	kartläggningen	hade	vi	kunnat	granska	fler	befintliga	applikationer	för	att	 få	en	mer	

nyanserad	och	tryggare	grund	att	bygga	vidare	resten	av	vår	undersökning	på.	Begränsat	med	

tid	och	resurser	ledde	dock	till	att	vi	fick	nöja	oss	med	de	10	applikationer	vi	granskat.	En	faktor	

som	bidrog	till	detta	är	att	vi	inte	äger	eller	har	direkt	tillgång	till	mobiltelefon	med	ARKit	som	

är	en	relativt	ny	resurs,	vilket	resulterade	i	att	vi	blev	begränsade	vilka	applikationer	vi	kunde	

granska	och	inte.	Självklart	är	den	mänskliga	faktorn	också	ett	fenomen	som	kunde	påverkat	

oss	 under	 kartläggningen,	 då	 vi	 själva	 även	 är	 influerade	 av	 vilka	 applikationer	 vi	 tidigare	

använt,	 och	 det	 kan	 ha	 begränsat	 oss	 i	 vad	 vi	 letade	 efter	 och	 inte.	 Ett	 sätt	 för	 oss	 att	

kontrollera	detta	var	att	genomföra	workshopen	med	HiQ,	för	att	försäkra	oss	själv	som	att	vi	

inte	hade	missat	någon	viktig	gest	eller	interaktion	som	vi	borde	letat	efter.	 

Under	 den	workshop	 vi	 genomförde	med	HiQ	märkte	 vi	 att	 vi	 hade	 behövt	 begränsa	 hur	

många	gester	som	deltagarna	fick	lägga	per	interaktion,	för	att	få	deltagarna	att	fokusera	mer	

på	det	intuitiva	än	att	försöka	placera	ut	alla	kort	som	fanns	tillgängliga.	Syftet	med	att	ta	reda	

på	deltagarnas	 intuitiva	preferens	 kan	ha	 kompromissats	på	 grund	av	detta.	Vi	 hade	även	

kunnat	ta	tid	på	deltagarna	och	instruerat	till	att	försöka	lösa	uppgiften	på	snabbast	möjliga	

tid	för	att	förhöja	momentet	med	den	intuitiva	kopplingen.	En	intressant	aspekt	hade	varit	om	

vi	inte	hade	förberett	några	lappar	med	gester	överhuvudtaget,	och	istället	presenterat	en	rad	

uppgifter	 varav	 deltagarna	 själva	 skulle	 komma	 på	 vilken	 gest	 de	 ville	 koppla	 till	 just	 den	

specifika	uppgiften.	Alternativt	hade	vi	 kanske	kunnat	göra	 tvärtom,	att	enbart	presentera	

kort	med	gester	och	låta	deltagarna	sortera	dessa	efter	vilken	typ	av	interaktion	de	tycker	att	

dessa	kopplas	ihop	med.	 

Något	vi	borde	ha	gjort	i	början	av	studien	är	att	specificera	en	särskild	målgrupp.	Vi	upplevde	

att	 detta	 var	mycket	 svårt	 då	 vi	 inte	 utvärderade	 en	 design	 utan	 interaktionsmönster.	 Vi	

upplevde	 att	 vår	 målgrupp	 saknade	 någon	 specifikation	 alls	 förutom	 att	 de	 använt	 en	

smartphone	tidigare	och	var	bekanta	med	de	gester	som	vanligtvis	utförs	på	den	typen	av	

plattform.	För	användartesterna	valde	vi	att	avgränsa	deltagarnas	ålder	till	ett	åldersspann	på	

16	-	29	år,	samt	att	alla	deltagare	hade	en	normal	rörlighet	i	händer	och	fingrar.	 
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När	vi	utförde	användartesterna	tänkte	vi	på	att	resultatet	kunde	ha	blivit	annorlunda	om	vi	

hade	valt	att	ta	fram	en	prototyp	som	“fungerade”,	alltså	gav	användaren	respons	på	de	gester	

som	utfördes.	Vi	valde	som	sagt	att	 ta	 fram	en	prototyp	där	 ingen	respons	gavs,	eftersom	

resultatet	 från	 workshopen	 varit	 mycket	 splittrat	 och	 vi	 ville	 att	 deltagarens	 lösning	 på	

uppgifterna	skulle	vara	“facit”.	Det	kan	dock	ha	lett	osäkerhet	hos	deltagarna	och	kanske	varit	

ett	störningsmoment	under	testets	utförande.	En	annan	aspekt	är	att	vi	kanske	hade	kunnat	

låta	användaren	interagera	med	flera	objekt	 istället	för	ett,	och	se	om	det	hade	lett	till	ett	

annorlunda	 resultat.	 Till	 exempel	 skapat	 två	 testgrupper,	 där	 den	 ena	 gruppen	 testar	 en	

prototyp	med	ett	objekt	och	den	andra	gruppen	testar	en	prototyp	med	flera	objekt.	Vi	hade	

också	kunnat	lägga	in	ett	gränssnitt	eller	flera	funktioner	i	prototypen,	som	medvetet	hade	

kunnat	fungera	som	“störningsmoment”,	för	att	se	om	användaren	hade	utfört	uppgiften	på	

ett	annorlunda	sätt.	Vi	vill	även	lyfta	fram	att	vår	roll	som	ansvariga	för	användartesterna	kan	

ha	 haft	 en	 påverkan	 för	 resultatet	 av	 dessa.	 Vi	 måste	 förhålla	 oss	 kritiskt	 till	 huruvida	 vi	

observerade	allt	som	deltagarna	gjorde	på	ett	opartiskt	sätt,	om	vi	missade	något	eller	om	vi	

ställde	ledande	frågor	som	kan	ha	påverkat	deltagarnas	svar. 

Våra	testpersoner	kan	också	vara	en	felkälla,	då	deras	sätt	att	utföra	interaktionen	är	det	som	

blir	som	vårt	facit	så	har	de	stort	inflytande	över	denna	studie.	Om	de	har	använt	sig	av	samma	

applikationer	kommer	de	att	vara	färgade	av	dessa	allihop	och	därav	så	kommer	vårt	resultat	

bara	spegla	ett	fåtal	redan	existerande	applikationer.	Detta	kommer	inte	ge	en	nyanserad	bild	

av	vårt	resultat,	däremot	kommer	det	ändå	visa	på	att	man	gärna	gör	det	man	är	van	och	

därigenom	kommer	det	resultatet	ändå	vara	intuitivt	vilket	är	det	viktigaste	för	oss.	Men	med	

en	bredare	grund	så	hade	man	kanske	kunnat	få	fram	andra	mer	effektiva	interaktioner.	 

Att	vi	inte	har	haft	en	stor	variation	på	våra	källor	för	varje	ämne	kan	även	ha	en	viss	påverkan	

på	resultatet.	Om	vi	hade	haft	detta	hade	vi	kanske	kunnat	dra	andra	slutsatser	 

som	eventuellt	hade	kunnat	peka	mot	något	annat	resultat	än	det	vi	nu	fått	fram,	eller	så	hade	

vi	haft	mer	belägg	för	vårt	resultat.			
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5.4	Fortsatta	studier	

För	fortsatta	studier	skulle	man	kunna	fördjupa	sig	inom	AR	på	andra	typer	av	plattformar	än	

AR-miljöer	 anpassade	 till	 mobiltelefoner.	 Till	 exempel	 kan	 man	 utforska	 handgester	 som	

interagerar	 framför	 kameran	 direkt	 med	 3D-objektet	 istället	 för	 att	 interagera	 med	 en	

touchscreen. 

Man	skulle	även	kunna	använda	studiens	resultat	och	rekommendationer	för	att	ta	fram	en	

fungerande	prototyp	och	sedan	utvärdera	denna	genom	användartester,	 för	att	 se	hur	väl	

våra	 rekommendationer	 tillämpas	 i	 praktiken	 med	 en	 fungerande	 AR-applikation	 till	

mobiltelefon.	Eller	kanske	välja	att	utvärdera	en	redan	befintlig	applikation	på	samma	sätt.	 

Man	hade	även	kunnat	undersöka	om	det	 finns	skillnader	 i	 intuitiva	preferenser	 för	gester	

beroende	på	vilken	typ	av	mobiltelefon	man	använt	sedan	tidigare,	till	exempel	om	det	finns	

någon	 skillnad	 mellan	 Apple	 och	 Android	 användare.	 Vi	 hade	 med	 detta	 som	

bakgrundsinformation	om	deltagarna	för	både	vår	workshop	och	våra	användartester,	men	

tillämpade	det	aldrig	i	vår	utvärdering	eller	analys.	Men	kanske	finns	det	en	väsentlig	skillnad	

mellan	dessa,	och	det	hade	kunnat	forskas	kring.	 

Något	annat	man	skulle	kunna	forska	kring	är	huruvida	en	slider	eller	gester	lämpar	sig	bäst	

för	 förflyttning	av	objekt	 i	 en	AR-miljö.	Vi	märkte	under	våra	användartester	att	deltagare	

upplevde	att	“fingrarna	inte	räcker	till”,	vilket	är	intressant.	“Föredrar	användare	ett	tillägg	på	

skärmytan	 eller	 gester	 för	 att	 förflytta	 ett	 3D-objekt	 i	 en	AR-miljö?”	 hade	 kanske	 varit	 en	

intressant	frågeställning	för	ett	sådant	arbete.	 

Avslutningsvis,	 AR	 är	 ett	 relativt	 nytt	 medium	 och	 som	 vi	 redan	 konstaterat	 finns	 ingen	

etablerad	standard	för	vilka	gester	som	används	till	vilken	typ	av	interaktion.	Det	är	därför	ett	

område	där	det	finns	stor	potential	till	framtida	forskning.		
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Bilaga	1:	Underlag	för	workshop	med	HiQ	

	

Innan:	 

Hej	och	välkommen!	Detta	är	en	card	sorting	workshop	som	syftar	till	att	vi	ska	få	en	större	

inblick	inom	området,	samt	ta	reda	på	vilken	intuitiv	preferens	du	som	användare	har	

gällande	gester	kopplade	till	interaktioner	för	3D-objekt	i	en	AR-miljö	anpassad	för	

mobiltelefoner.	Din	uppgift	är	att	sortera	korten	med	gester	till	den	interaktion	du	intuitivt	

kopplar	ihop	med	den	gesten.	Du	får	lägga	hur	många	kort	per	interaktion	du	vill,	och	

antingen	lägga	flera	kort	du	tycker	kopplas	ihop	med	samma	interaktion	eller	bygga	

sekvenser	av	gester	som	du	tycker	löser	interaktionen.	Du	får	även	lägga	till	egna	gester	och	

interaktioner	om	du	upplever	att	detta	saknas.	Utöver	detta	är	uppgiften	helt	fri	till	sin	

utformning.	Kom	ihåg	att	vi	inte	testar	dig	eller	dina	kunskaper,	utan	enbart	är	intresserade	

av	vilken	gest	du	kopplar	till	vilken	interaktion.	När	testet	är	klart	kommer	vi	ställa	ett	par	

frågor	gällande	lite	bakgrundsinfo	om	dig	samt	om	testets	resultat.	 

	

Under:	 

1. Observera	vad	deltagarna	gör		

2. Ha	alltid	kort	redo	för	deltagaren	om	denne	vill	addera	gester	eller	interaktioner	

	

Efter:	 

1. Var	det	något	särskilt	du	tänkte	på	när	du	sorterade?		

2. Finns	det	någon	specifik	anledning	till	att	du	la	korten	som	du	gjorde?		

3. Vad	har	du	för	erfarenhet	av	AR?		

4. Apple	eller	Android	användare?	

5. Är	det	någon	gest	eller	interaktion	du	inte	är	bekväm	med?		

6. Känner	du	att	det	finns	något	som	skulle	kunna	påverka	ditt	resultat?	

	

 

 

 

 



	 35	

Bilaga	2:	Deltagare	i	workshop	med	HiQ	

	

Deltagarnas	bakgrund:		

Deltagare Tidigare	erfarenhet	av	AR Android/Apple 

Deltagare	1 Jobbar	med	AR	inom	projekt	på	HiQ	samt	testat	appar	på	fritiden. Android 

Deltagare	2 Har	läst	kurser	på	universitetet	som	berör	ämnet. Android 

Deltagare	3 Inte	mycket,	dock	erfarenhet	av	VR	genom	yrkesrelaterade	projekt. Apple 

Deltagare	4 Inte	mycket	erfarenhet.	 Apple 

Deltagare	5 Testat	AR-appar	inom	kategorierna	spel	och	heminredning. Apple 

Deltagare	6 Jobbat	med	AR	i	ungefär	ett	år.	Har	byggt	olika	projekt. Apple 

Deltagare	7 Någorlunda	erfarenhet,	har	intresse	för	det	och	använt	AR	i	projekt.	 Båda 

Deltagare	8 Läst	kurser	på	universitetet	som	berör	ämnet.	 Android	 

Deltagare	9 Ingen	erfarenhet. Android 

Deltagare	10 Använt	heminredningsappar	tidigare.	Inte	mycket	yrkesrelaterat.	 Apple 

Deltagare	11 Inte	mycket,	dock	erfarenhet	av	3D	genom	yrkesrelaterade	projekt. Android 

	

	

Svar	på	frågor	efter	workshopen:	 

Deltagare	1 

Var	det	något	särskilt	du	tänkte	
på	när	du	sorterade?	 

Nej. 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Nej. 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Tvåfingersrotationen,	man	behöver	två	händer	och	kan	inte	hålla	
i		mobilen.	VIll	göra	allt	med	en	hand.		Om	det	är	en	app	där	man	ska	göra	
saker	snabbt,	då	vill	man	ha	en	hand.	Ska	man	kunna	göra	mer	exakta	
grejer	kan	det	vara	bra	med	två	händer,	för	fullt	fokus.	 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Baserat	mycket	på	appar	jag	använt	tidigare.	 
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Deltagare	2 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Att	det	ska	vara	konsekvent 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Erfarenhet,	intuitivt.	Tänkte	på	hur	man	fick	allt	att	hänga	ihop,	satte	därför	
gärna	många	bilder	ihop.	Tänkte	återställande,	inte	bra	interaktion	åt	ett	
håll 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Rotera	med	två	fingrar	är	inte	optimalt	 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Tidigare	erfarenhet. 

Deltagare	3 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Att	börja	med	klicken	och	många	som	man	vill	kombinera.	Vill	ha	en	
bekräftelse	på	det	man	har	markerat. 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Samma	som	förra	frågan. 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Rotera	med	två	fingrar 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Van	appleanvändare	 

Deltagare	4 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Det	känns	inte	lika	självklart	för	mig	som	för	yngre	människor. 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Det	mest	intuitiva	man	kunde	 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Kanske	tvåfingersrotationen 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Nej 

Deltagare	5 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Utgick	ifrån	erfarenhet	 



	 37	

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Intuitivt,	befintliga	konventioner 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Allt	relatera	till	förflyttningen	av		objekt,	hur	gör	man	egentligen?	 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Vanliga	konventioner.	Hur	det	brukar	va.	började	med	det	som	kändes	
mest	naturligt. 

Deltagare	6 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Nej 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Det	man	är	vad	är	van	vid 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Flytta	i	z-axel 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Utifrån	inlärning	från	tidigare	appar	jag	använt.	Tänker	på	hur	man	gör	i	
dem	apparna	istället	för	intuitivt.	 

Deltagare	7 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Försöka	håll	i	minnet	de	gester	man	redan	assignat	till	andra	interaktioner	 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Hur	man	interagerar	med	touch	ytor. 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Tvåfingersrotationen,	kräver	två	händer 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Det	man	använt	tidigare	i	touch	upplevelser	 

	

Deltagare	8 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Nej 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Hur	man	interagerar	med	 
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Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Tvåfingersrotation 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultatet? 

Tidigare	erfarenheter	av	appar	 

Deltagare	9 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Nej 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Appar	man	använt	tidigare	 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Nej 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultatt? 

Nej 

Deltagare	10 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Tidigare	appar	jag	använt 

	

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Samma	som	frågan	innan 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Svårt	med	att	flytta	objektet 

Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Van	apple-användare 

Deltagare	11 

Var	det	något	särskilt	du	
tänkte	på	när	du	sorterade?	 

Tänkte	på	modell	framför	mig,	3d	editor.	Tänkte	hur	man	gör	i	2d	på	ipad	
och	dylikt.	 

Finns	det	någon	specifik	
anledning	till	att	du	la	korten	
som	du	gjorde?	 

Samma	som	förra	frågan 

Är	det	någon	gest	eller	
interaktion	du	inte	är	bekväm	
med? 

Kanske	den	roterande	med	två	fingrar.	Men	sålänge	det	finns	distinkta	
skillnader	mellanvilka	gester	som	används	är	det	nice.		 
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Känner	du	att	det	finns	något	
som	skulle	kunna	påverka	ditt	
resultat? 

Tidigare	appar	jag	använt,	även	3D	program	som	exempelvis	Maya. 
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Bilaga	3:	Underlag	för	användartester	

	

Innan:	 

Hej	och	välkommen!	Detta	är	ett	användartest	som	syftar	till	att	vi	ska	utvärdera	

interaktionsmönster	för	3D-objekt	i	en	AR-miljö	anpassad	för	mobiltelefoner.	Detta	kommer	

vi	utvärdera	genom	att	be	dig	att	interagera	med	vår	prototyp	i	form	av	en	AR-app.		samt	ta	

reda	på	vilken	intuitiv	preferens	du	som	användare	har	gällande	gester	kopplade	till	

interaktioner.	Prototypen	du	använder	kommer	inte	att	ge	dig	någon	respons	på	de	gester	

du	utför,	eftersom	det	inte	går	att	göra	rätt	eller	fel	i	det	här	testet.	Dina	svar	är	det	som	

kommer	att	vara	facit	för	testet.	Så	upplägget	lyder	följande;	vi	kommer	be	dig	utföra	6	

specifika	uppgifter	med	prototypen.	När	du	utfört	uppgiften	vill	vi	att	du	berättar	vad	det	var	

du	gjorde	för	typ	av	gest.	När	testet	är	klart	kommer	vi	att	ställa	lite	frågor	angående	

resultatet	samt	lite	bakgrundsfakta.	 

	

Under:	 

1. Observera	vad	deltagarna	gör		

	

Efter:	 

1. Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	

erfarenhet	och	5	är	mycket	väl	erfaren?	

2. Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	

där	1	är	mycket	obekväma	och	5	är	mycket	bekväma?		

3. Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	koppla	en	gest	till	än	de	andra?	

Isåfall	vilken?	

4. Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	koppla	en	gest	till	än	de	

andra?	Isåfall	vilken?	
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Bilaga	4:	Deltagare	i	användartester	

Deltagare	1 

Ålder 23 

Apple/Android Android 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren?	

3 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

4 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken?	

Det	gick	bra,	men	z	och	y	axeln	var	samma	sak,	
vilket	gjorde	det	obekvämt	 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken?	

Z	och	y	axeln	 

	
Deltagare	2 

Ålder 23 

Apple/Android Android 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

2 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla,	kan	inte	se	ett	annat	alternativ	för	det	jag	
gjorde.	Kändes	naturligt. 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

z-axeln	va	krångligare	att	prata	om,	då	man	måste	
hitta	på	ngt	som	man	inte	riktigt	kan	göra	med	
fingrarna,	kanske	behövs	ett	extra	verktyg	för	det?	
Känns	inte	intuitivt	om	man	bara	ska	göra	en	gest 

	
Deltagare	3 

Ålder 23 

Apple/Android Android 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

2 
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Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

4 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

ja,	alla	va	ganska	självklara.	Kändes	naturligt,	har	
använt	mig	av	samma	gester	förut 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Nej.	 

	
	
Deltagare	4 

Ålder 21 

Apple/Android Android	 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

3 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Ja,	alla. 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Nej	 

	
Deltagare	5 

Ålder 21 

Apple/Android Apple 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

1	 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Markera 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Flytta	i	z-axeln,	hur	ska	den	skilja	sig	från	y-axeln 

	
Deltagare	6 

Ålder 21 
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Apple/Android Apple 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

1	 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Markera 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Djupet,	hur	ska	den	skilja	sig	 

	
Deltagare	7 

Ålder 22 

Apple/Android Android	 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

0	 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

4 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla	som	inte	handlade	om	att	flytta	objektet 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Nej 

	
Deltagare	8 

Ålder 24 

Apple/Android Apple 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	
en	skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	
mycket	väl	erfaren? 

3 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Man	har	en	ganska	inrutat	standardrepertoar	med	
interaktioner,	alla	kändes	okej 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Nej	 
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Deltagare	9 

Ålder 22 

Apple/Android Android 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

1 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Flytta	objekt	i	y-led 

	
Deltagare	10 

Ålder 26 

Apple/Android Android 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

Pokemon	go,	4 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

de	flesta,	beroende	på	vart	telefonen	är	och	det	
frunt	om	kring,	kanska	ha	en	knapp,	nu	rör	du	bara	
i	en	typ	av	led	mm	 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

X,	Y,	Z	led	 

	
	
Deltagare	11 

Ålder 29 

Apple/Android Android	 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

3 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 
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Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

alla	förutom	flytta	objektet	i	y-axel 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Y-led,	den	tar	emot	att	göra	 

	
Deltagare	12 

Ålder 22 

Apple/Android Apple 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

2 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

4 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

X,y,	z	va	svårare,	begränsad	AR	gränssnittkännare	 

	
Deltagare	13 

Ålder 23 

Apple/Android Android	 

Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

2 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

flytta	i	olika	dimensioner.	Vill	ha	knappar	som	i	3d	
program,	för	folk	som	är	vana	vid	det 

	
Deltagare	14 

Ålder 16 

Apple/Android Android 
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Hur	skulle	du	ranka	din	tidigare	erfarenhet	av	AR	på	en	
skala	1	till	5,	där	1	är	ingen	erfarenhet	och	5	är	mycket	
väl	erfaren? 

3 

Hur	bekväma	skulle	du	säga	att	gesterna	du	gjorde	
kändes	att	göra	på	en	skala	1	till	5,	där	1	är	mycket	
obekväma	och	5	är	mycket	bekväma? 

5 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	lättare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

Alla 

Var	det	någon	uppgift	som	kändes	svårare	att	intuitivt	
koppla	en	gest	till	än	de	andra?	Isåfall	vilken? 

z-led	 

	

	


