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Sammanfattning 

Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete som utförts på KTH år 2012 

på uppdrag av Microsoft Sverige. Syftet med projektet har varit att utforma 

gränssnittsmallar för tre olika applikationstyper för Windows Phone: en RSS-läsare, 

en skolapplikation samt en tidningsapplikation samt utforma riktlinjer för touchgester. 

Windows Phone är ett relativt nytt operativsystem och konkurrensen på 

smartphonemarknaden är hård därför blir gränssnittsmallarna ett verktyg som 

underlättar och påskyndar applikationutvecklarna arbete. Efter avslutat projekt ska 

mallarna därför bli tillgängliga för Windows Phone-utvecklare att ladda ner. 

För att utforma en strategi och bilda en förståelse kring uppgiften så utfördes tidigt 

studier i användarcentrerad design, C#-programmering samt i uppbyggnaden av 

Windows Phone. 

Under hela projektets gång har ett användarcentrerat arbetssätt används och därför 

började utvecklingen av mallarna med en enkätundersökning för att ta reda på 

användarnas vanor och önskemål. Detta resulterade sedan i ett antal konceptskisser 

innehållande de önskade funktionerna från enkätundersökningen. Med detta som bas 

skapades och utfördes ett taktilitetstest för att klargöra vilka touchgester som var 

optimala att styra funktionerna. Baserat på konceptskisserna togs tre prototyper fram 

tillsammans med Microsoft Sverige. Dessa prototyper användartestades för att 

eventuellt sålla bort de användarhinder som prototyperna innehöll. Med resultatet från 

användartesterna skapades mallarna i Microsoft Visual Studio 2010 Express for 

Windows Phone och Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone. 

Resultatet av projektet är tre gränssnittsmallar baserade på tre applikationstyper samt 

riktlinjer för användandet av touchgester som styrmedel på mallarnas funktioner. 
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Abstract 

This report is a documentation of a Master thesis conducted at KTH in 2012 on behalf 

of Microsoft Sweden. The purpose of this project was to design interface templates 

for three different application types for Windows Phone: a RSS-reader, a school 

application and a news application and to provide guidelines for touch gestures. 

Windows Phone is a relatively new operating system and the competition on the 

market is tough, which is why these interface templates will become a tool that 

facilitates and speeds up the work of the application developers. The templates will be 

available for the developers to download after the completion of this project. 

In order to design a strategy and to form an understanding of the task, early studies of 

user-centered design, C# programming and the structure of Windows Phone were 

conducted. 

A user-centered approach was used throughout the project which is why the 

development of the templates started with a survey in order to find out about the users 

habits and needs. This resulted in a number of concept sketches containing the 

functions that were pointed out in the survey. With this as a base a tactility test was 

created and conducted to clarify which touch gestures that were optimal to control the 

functions. Based on the concept sketches three prototypes were created with the help 

of Microsoft Sweden. These prototypes were then usability-tested to point out the user 

obstacles the prototypes possibly contained. With the results of the usability tests the 

templates were created in Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone 

and Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone. 

The results of this project are three interface templates that are based on three 

different application types and a set of guidelines for the use of touch gestures to 

control the functions found in the templates. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Microsoft är ett av de största och mest kända företagen inom IT-branchen, de 

producerar framförallt mjukvarulösningar, i form av operativsystem och datorprogram, 

för företag samt hemanvändare. Microsoft sysslar även med hårdvara som 

spelkonsoller samt olika datortillbehör t ex datormöss och tangentbord. När 

smartphones var relativt nya och användes mest av personer inom näringslivet 

utvecklade Microsoft ett operativsystem för mobila system som handdatorer och 

dåtidens smartphones, kallat Windows Mobile. Microsoft fortsatte att vidareutveckla 

operativsystemet fram tills år 2012, då Windows Mobile-plattformen fick ett officiellt 

slut. När Apple släppte sin första iPhone år 2007 förändrades hela 

mobiltelefonmarknaden i och med att iPhonen var den första smartphonen som var 

direkt riktad mot konsumenter, kort därefter släppte Google sin version 

av ”konsumentsmartphonen” och en ny mobiltelefonera var påbörjad, smartphonen 

blev en standard inom mobiltelefonin. År 2008 påbörjade Microsoft utveckling av ett 

nytt operativsystem för mobiltelefoner. Det nya operativsystemet var inte en 

vidareutveckling av Windows Mobile utan byggdes upp från grunden, resultatet blev 

Windows Phone som lanserades år 2010.  

1.2 Problembeskrivning 
Eftersom Windows Phone är ganska nytt på marknaden är deras applikationsbibliotek 

ganska glest. Detta är ett allvarligt problem då utbudet av applikationer är en stor del 

av en smartphones framgång. För att bearbeta detta problem krävs ett hjälpmedel för 

Windows Phone-programmerare som effektiviserar deras arbetsflöde så att de snabbt 

kan ladda upp sina skapade applikationer på Marketplace som applikationsbiblioteket 

heter. 

1.3 Mål 
Målet med detta arbete är att utveckla färdiga gränssnittsmallar till tre bestämda 

applikationstyper, en RSS-läsare, en tidningsapplikation samt en skolapplikation. 

Varje mall ska representera en idé av hur gränssnittet för applikationerna kan se ut. 

Mallarna kommer vara kompletta representationen av respektive applikation, de 

kommer alltså att bestå av alla de element som ingår i gränssnittet t ex textrutor, 

inputfält osv. Utvecklarna kommer då själva att kunna bestämma om de bara vill fylla 

ut mallen med kod för att skapa en fungerande applikation eller justera gränssnittet 

efter deras egna önskemål. Det kommer även att utvecklas riktlinjer för optimala 

touchgester till mallarna. Touchgesterna kommer att användas för styrningen av de 

olika operationerna som återfinns bland mallarna. I korthet förväntas mallarna bli ett 

flexibelt verktyg som hjälper utvecklarna med inspiration eller hela 

gränssnittsdesignen. 
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1.4 Avgränsning 
På grund av uppgiftens omfattning samt projektgruppens begränsade kunskap inom 

programmering i C# gjordes en del avgränsningar. Det bestäms att mallarna endast 

skall vara layoutexempel istället för färdiga applikation men med tillräckligt många 

funktioner för att ge utvecklarna en idé av hur alla element relaterar till varandra. 

Detta leder till att mallarna inte är landscape mode-anpassade, det vill säga 

mallinnehållet roterar inte när användaren roterar telefonen 90° till vänster eller höger. 

Det skapas heller inga animeringar vid skärmväxling i mallarna. Några tiles, alltså 

animerade genvägsikoner som användaren sätter på hemskärmen, skapas inte heller 

då dessa anses vara utanför applikationens innehåll. 
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2 Metod 
Projektet började med en informationssökning om hur Windows Phone gränssnittet är 

uppbyggt samt vilka riktlinjer och designelement som finns i nuläget. Under hela 

arbetets gång anammas ett användaranpassat arbetssätt eftersom detta leder till att 

projektet från ett användarvänligt perspektiv styrs åt rätt håll från början (Gulliksen 

2007). För att involvera eventuella användare tidigt så skapades en enkät där både 

KTH studenter och Windows Phone-utvecklare fick svara på frågor angående 

önskade funktioner i de olika typapplikationerna. Sedan skissades flera koncept 

baserade på enkätsvaren. Det skapades en lista på vilka touchgester som eventuellt 

skulle styra de olika funktionerna i koncepten. Dessa utvärderades sedan i ett 

taktilitetstest och riktlinjerna utformades. Projektgruppen bestämde tillsammans med 

Microsoft Sverige vilka gränssnitt och funktioner från koncepten som skulle gå vidare 

till prototypstadiet. Prototyperna skissades med högre detaljrikedom än koncepten på 

speciella Windows Phone-anpassade ark. Dessa användes sedan i ett användartest där 

olika hinder och designfel i prototyperna avslöjades. Med hjälp av feedbacken 

skapades till sist mallarna i Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone 

och Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone. 
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3 Arbetsgång 

3.1 Informationssökning och analys 

3.1.1 Metrodesign 

Med Windows Phone har Microsoft även utvecklat ett nytt designspråk, Metro design. 

Huvudtanken bakom Metro är att göra det enkelt för användaren att hantera 

information från mobiltelefonens operativsystem samt applikationer. Metro är 

inspirerat av vägvisningsdesign där tydlighet går före ”krom” (design). 

Vägvisningsdesign används oftast när kritisk information skall förmedlas, till exempel 

på flygplatser, i trafiken eller i kommunaltrafiken, se figur 1.  

 

Figur 1. Exempel på vägvisningsdesign på en tågstation 

Det är denna typ av informationsförmedling som används i Metro design. 

Designspråket kan beskrivas som infografiskt snarare än ikonografiskt d.v.s. 

innehållet är i fokus till skillnad från att gränssnittet är i fokus. Designteamet på 

Microsoft beskriver det själva som att ”gränssnittet försvinner och innehållet blir 

gränssnittet” (Toledo).   

3.1.2 Gränssnittet 

Eftersom Metro-gränssnittet är så avskalat påverkas även användarvänligheten. Metro 

är uppbyggt för att komplicerade operationer ska kunna göras med så enkla och 

intuitiva kontroller som möjligt.  För att främja detta finns det diverse funktioner, 

ideologier och hjälpmedel implementerade i systemet. 

3.1.2.1 Accentfärger  
Windows Phone har två gränssnittsteman, light med vit text på svart bakgrund samt 

dark med svart text på vit bakgrund. Det går självklart att göra applikationer med 

egna färger men det rekommenderas inte då det oftast brukar leda till att gränssnittet 

blir mindre konsekvent såvida företaget som utvecklar applikationen har specifika 

representativa färger. Förutom detta går det även att ställa in en accentfärg, se figur 2 
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Figur 2. (t.v.) Light-temat med röd accentfärg, (t.h.) dark-temat med magenta som accentfärg 

Accentfärger används till att understryka viktiga element eller fungera som guider där 

användaren på ett subtilt sätt blir påmind eller guidad till rätt operation inom 

applikationen.  

3.1.2.2 Integration 
Ett av huvudargumenten för Windows Phone är att det finns en stark integration 

mellan operativsystemet, mail, facebook m.m. Detta underlättar t ex. 

kommunikationen då telefonboken i mobilen uppdaterar varje kontakt med mailadress 

från mailapplikationen, profilbild från facebook eller andra sociala nätverk. All 

kontaktinformation om en given person samlas således i telefonboken om användaren 

vill kontakta personen ifråga kan han/hon göra det från samma skärm, se figur 3. 

 

Figur 3. Från kontaktskärmen kan användaren interagera med kontakten på olika sätt 
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Metro design är uppbyggt på ett sätt som ska få användaren att känna sig ”hemma” 

oavsett vilka applikationer personen interagerar med.  För att uppnå detta är alla 

interaktionselement konstanta d.v.s. en knapp kommer alltid att se likadan ut till 

formen oavsett vilken applikation som körs, se figur 4.  

 

Figur 4. (t.v.) exempel på knappar i Facebookapplikationen och (t.h.) exempel på knappar i Stockholm 

Parking-applikationen 

För att illustrera det som menas med att ”formen” på knappen alltid kommer att se 

likadan ut följer en kort beskrivning över hur en knapp i Windows Phone ser ut.  

Knappen är redan en inprogrammerad funktion i Windows Phones utvecklarverktyg 

vilket betyder att när den skapas så finns det redan bestämda attribut. Knappen skapas 

som en rektangel med en, beroende på det valda gränssnittstemat, vit eller svart ram 

som omsluter en knappbeskrivning. Det är dessa attribut som alltid är likadana till 

formen, en knapp är alltid fyrkantig och har en ram runt en beskrivande text. Det 

utvecklarna kan styra över är färgsättningen på texten och ramen, storleken på 

knappen samt den beskrivande texten. Det här konsekventa beteende innefattar alla de 

interaktionselement som finns att tillgå i Windows Phones utvecklarverktyg. 

 

3.1.2.3 Skärmhantering 
Applikationer brukar ofta innehålla fler än en skärm för att visa innehållet. Dessa 

skärmar hanteras i genomsnitt likadant i iOS som i Android och brukar bestå av 

antingen en enkelsskärm där endast vertikal scrollning är tillåten eller en serie 

skärmar där nästa skärm i serien visas genom att användaren scrollar horisontellt, se 

figur 5.  



8 

 

Figur 5. Sidhanteringen i iOS brukar oftast bestå av vertikal- (t.v.) respektive horisontell- scrollning (t.h.) 

I Windows Phone är sidhanteringen snarlik till funktionen medan utseendet är 

annorlunda.  Det finns tre typer av vyer som kan väljas mellan vid utveckling av 

applikationer, panorama-, pivot- samt pagevyer. Alla vyer har sina för- och nackdelar 

och är optimerade till en viss typ av innehåll. Det händer att utvecklare missuppfattar 

Windows Phones sidhanteringsprotokoll och använder sig av endast en enda typ av vy. 

Detta är dock den direkta motsatsen till hur Windows Phone fungerar i praktiken. 

Eftersom alla vyer har sina för- och nackdelar uppmanas utvecklare att kombinera 

fritt mellan tillgängliga vyer för att skapa en så, för innehållet, optimerad applikation 

som möjligt. 

Panoramavyn – Panoramavyer är enkelt beskrivet en serie skärmar som är fästa i 

varandra. Bakgrunden i en panoramavy sträcker sig över alla de skärmar som ingår. 

Detta medför att varje skärm har ett segment av den allmänna bakgrunden som sin 

egen bakgrund. Det som gör att panoramavyer sticker ut är att på varje enskild skärm 

så skymtas nästa skärm i vänster- eller i högerkant. Detta ska uppmuntra användaren 

att bläddra vidare samt ge en ledtråd om vad nästa skärm innehåller, se figur 6. 
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Figur 6. Ett exempel på hur en panoramavy är uppbyggd 

Panoramavyer kan enklast liknas med framsidor på tidningar, det finns en stor mängd 

innehåll men önskar användaren mer information får denne bläddra vidare.  

Panoramavyer används därför till fördel för att visa stora mängder innehåll. Vanligt 

förekommande layout är att samla olika typer innehåller på separata skärmar på så sätt 

att nästa skärm innehåller helt skild information från föregående skärm. Det avråds 

dock att använda fler än 3-5 panoramaskärmar i en panoramavy eftersom detta 

påverkar applikationens prestanda. Om listor används skall inte dessa innehålla fler än 

15-20 artiklar av samma anledning som ovan. Ett vanligt problem med panoramavyn 

är att touchkontroller som t ex sliders eller horisontella rullister kan interferera med 

sidnavigeringen när dessa används, av detta skäl avråds starkt användandet av 

touchkontroller i en panoramavy. 

Pivotvyn – Denna vy är liksom panoramavyn uppbyggd av en serie skärmar som är 

fästa i varandra. Till skillnad från panoramavyn delar inte alla ingående skärmar på en 

och samma bakgrund samt att innehållet från nästföljande skärm inte skymtas på den 

aktuella skärmen. Längst upp i pivotvyn syns däremot titeln på nästa skärm, detta 

förenklar användningen av applikationen genom att användaren explicit ser vad nästa 

skärm kommer att innehålla, se figur 7. 
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Figur 7. En pivotvy med där all är den aktuella skärmen 

Pivotvyer är bäst lämpade att visa stora mängder data, t ex långa listor eftersom de är 

optimerade för detta ändamål och försämrar därmed inte prestandan. Till skillnad från 

panoramavyn innehåller ofta skärmarna i pivotvyer samma typ av information som är 

sorterad i olika kategorier på vardera skärm. Om en e-postapplikation utvecklas i 

pivotvyn kan t ex. första skärmen innehålla all e-post, nästa skärm allt oläst och tredje 

skärmen skräppost. Informationen på varje skärm är densamma (e-post) men 

informationen sorteras på olika sätt beroende på vilken skärm användaren är på. 

Eftersom pivotvyn använder samma navigationssätt som panoramavyn lider även 

dessa av samma inkompabilitet av touchkontroller.  

Pagevyn – pagevyn är endast en enkelskärm där det inte finns någon möjlighet till 

horisontell bläddring. Navigeringen från enkelskärmen sker därför oftast med hjälp av 

länkade knappar eller liknande för att navigera till en annan skärm, se figur 8.  
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Figur 8. Pagevyn har inga fler skärmar kopplade i serie 

Eftersom pagevyn inte tillåter horisontell bläddring lämpar den sig bäst för 

touchkontroller då dessa inte interfererar med navigeringsfunktionerna. Pagevyn 

används också vanligtvis för visning av touchkontrollerat innehåll t ex. bilder då 

användaren kan zooma fritt utan att interferera med någon navigeringsfunktion.   

3.1.2.4 Application Bar 
Application Bar, eller App Bar, är ett valfritt element som kan tillämpas på de olika 

vyerna, den kan betraktas som en samling innehållandes olika kommandon. App 

Baren är placerad i nederkant på skärmen, den är 72 pixlar hög och fyller ut skärmen 

till bredden. I App Baren finns det plats för fyra olika ikoner där varje ikon 

representerar en inprogrammerad funktion, till exempel lägg till, radera eller spara, se 

figur 9.  
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Figur 9. App Baren i bilden innehåller fyra ikoner som representerar kommandona rewind, play, pause och 

to end 

I App Baren finns även ett uteslutningstecken som, om användaren trycker på det, 

fäller upp en undermeny där fler funktioner finns tillgängliga. Dessa funktioner är 

sekundära till dem som finns under de fyra ursprungliga ikonerna och anses därför 

som mindre viktiga eller har lägre användningsfrekvens. Vanligt är att funktioner som 

inställningar, logga in eller logga ut placeras i undermenyn, se figur 10. 
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Figur 10. App Barens undermeny med kommandona home, submit och help 

Om App Baren tycks ta för mycket plats på skärmen så kan denna göras om till en så 

kallad mini App Bar. Mini App Baren skapas genom att ta bort alla ikoner från 

huvudmenyn så att den bara undermenyn innehåller kommandon. Detta resulterar i en 

App Bar som endast innehåller uteslutningstecknet och är 29 pixlar hög, se figur 11. 

 

Figur 11. En mini App Bar innehåller inga ikoner och används när större skärmyta önskas 
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3.1.2.5 Tiles 
Hemskärmen på Windows Phone-mobiler är uppbyggd av två skärmar varav den ena 

är en grafisk representation på mobiltelefonens grundfunktioner t ex. mail, kalender 

och meddelanden och den andra är en fullständig lista över mobiltelefonens alla 

applikationer. Det är i den senare skärmen som t ex. inställningar och andra ofrekvent 

använda funktioner hittas, se figur 12.  

 

Figur 12. (t.v.) startskärmen innehåller genvägar till mobiltelefonens grundfunktioner samt genvägar till 

diverse applikationer, (t.h.) applikationslistan innehåller alla installerade applikationer och funktioner 

De grafiska representationerna som återfinns på hemskärmens första skärm kallas för 

tiles och är 152x152 pixlar stora, det finns dock möjligheter att använda tiles som är 

312x152 pixlar stora och dessa tar då upp en egen rad på hemskärmen. Tiles är till för 

att få telefonen att kännas ”levande”, för att åstadkomma detta så används animation 

samt brickor för att visa information som är relaterad till applikationen. Brickor är 

fästa på tiles och visar relevant information om den specifika applikationen, t ex kan 

brickor i en e-postapplikation visa hur många nya mail som har kommit in sedan 

användaren använde applikationen sist, se figur 13. 

 

Figur 13. Tiles har brickor som visar information om den representerade applikationen, till exempel visar 

brickan på Outlook-tilen hur många olästa e-mail användaren har 
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3.1.2.6 Touchgester 
Styrningen av applikationernas olika funktioner görs oftast med touchgester till 

exempel dragning med ett finger eller tryck med två fingrar. Windows Phone stödjer 

upp till tio simultana touchinmatningar, detta betyder att det går programmera gester 

där användaren använder sig av alla tio fingrar för att utföra en operation. Givetvis är 

detta opraktiskt för användaren samt att alla Windows Phone smartphones inte stödjer 

tio simultana touchinmatningar därför används istället fyra touchinmatningar som 

standard. Detta är mer praktiskt för användaren då denne kan utföra gesterna med en 

hand samt att alla Windows Phone smartphones har stöd för det. Ramverket, XNA 

Framework, som används i Windows Phone har ett antal färdigbyggda gester som kan 

implementeras i applikationsutvecklingen (Blendinsider), se tabell 1. 

GestureType Beskrivning 

Tap Ett finger rör skärmen och släpps upp. 

Double Tap Två Taps efter varandra. 

Hold Ett finger rör skärmen och hålls kvar en kort stund innan det släpps 

upp. 

FreeDrag Ett finger rör skärmen och sveper i valfri riktning. 

VerticalDrag Ett finger rör skärmen och sveper antingen uppåt eller nedåt. 

HorizontalDrag Ett finger rör skärmen och sveper antingen till höger eller till 

vänster. 

DragComplete Slutmomentet i FreeDrag-, VerticalDrag- eller HorizontalDrag- 

gesten. 

Flick Ett finger sveper över skärmen och lyfts upp utan att stanna. 

Pinch Två fingrar rör skärmen och sveps mot- eller ifrån varandra. 

PinchComplete Slutmomentet i Pinch-gesten. 

Tabell 1. Tabellen listar alla standardgester som finns i Windows Phone-utvecklingspaketet 

3.1.3 Navigering 

Förutom att gränssnittet är uppbyggt med enkelhet och tydlighet i fokus har även 

navigeringen undersökts och gjorts så enkel och intuitiv som möjligt.  

3.1.3.1 Hub & spoke navigering 
Hub & spoke översatt till svenska betyder nav och eker och är en modell som används 

i många tillämpningar, t ex. inom webbdesign och logistik. Modellen utgår från ett 

nav samt ett antal noder som är kopplade till navet med en enda koppling vardera, 

figur 14. 
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Figur 14. En Windows Phone-applikation uppbyggd enligt Hub & spoke-modellen 

Med denna modell fås ett så enkelt sammankopplat system som möjligt med så få 

kopplingar som möjligt. Detta är fördelaktigt inom gränssnitsdesignen p.g.a. att det 

frigör länkar till kopplingar mellan noder som annars kan ställa till med förvirring och 

frustration för användaren. Användaren får således ett enkelnavigerat gränssnitt som 

är lättöverskådligt och förutsägbart. Modellen är inte helt utan brister, t ex. så kan 

fördelen även ses som nackdelen då användaren måste gå tillbaka till navet för att nå 

nya noder vilket kan leda till frustration i vissa situationer. En annan stor nackdel med 

modeller är att om en koppling brister så kan inte den påverkade noden nås utan att 

kopplingen återupprättas igen. 

Windows Phone är uppbyggt enligt Hub & spoke-modellen där startskärmen kan 

anses som navet och alla applikationer är noder. Microsoft uppmuntrar även 

utvecklare att utveckla applikationer enligt denna modell så att 

applikationsnavigeringen inte skär sig med systemnavigeringen. Inom applikationer är 

det startskärmen som är navet och alla skärmar som användaren kan navigera till är 

noderna. I en komplicerad applikation med många skärmar kan antalet kopplingar 

som behövs för att koppla alla skärmar till navet beräknas med formeln     där   är 

antalet noder eller skärmar. Som jämförelse kan det nämnas att Android är uppbyggt 

enligt en non-hub & spoke-modell och antalet kopplingar beräknas därför som 
 (   )

 
, 

se figur 15. 
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Figur 15. Android är uppbyggt av ett non-hub & spoke-system 

3.1.3.2 Backstack 
Backstack är en inbyggd funktion i navigeringen som kommer ihåg ordningen på 

föregående skärmar. Om användaren skulle navigera bakåt så kommer den senast 

sparade skärmen i backstacken att laddas för användaren. Backstacken kan 

programmeras så att endast vissa besökta skärmar sparas, detta medför att vid 

bakåtnavigering så hoppar telefonen över de föregående skärmar som inte sparats och 

laddar den skärm som senast sparades i backstacken, se figur 16.  

 

Figur 16. Det gröna strecket anger vilka skärmar som är kopplade till backstacken 

Omprogrammering av backstacken är lämplig när det finns ologiska eller onödiga 

steg i bakåtnavigeringen. T.ex. en applikation innehåller en köplista som användaren 

fyllt med artiklar. Användaren väljer att köpa en av artiklarna och fyller i 

betalningsinformation samt leveransadress på nästföljande skärmar och kommer till 

slut till orderbekräftelseskärmen. Om backstacken inte har manipulerats någonting i 

denna applikation och användaren väljer att navigera bakåt hamnar denne på 

betalningsskärmen igen för samma artikel. Det är vid dessa tillfällen backstacken bör 

programmeras så att bakåtnavigering från orderbekräftelsen betyder navigering 

tillbaka till köplistan eftersom det logiska steget är att användaren vill välja och köpa 
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en ny artikel från köplistan istället för att betala för samma artikel igen (Toledo), se 

figur 17. 

 

Figur 17. Exempel på hur backstacken har använts för att underlätta för användaren 

3.1.3.3 Fysiska knappar 
Touchgränssnittet i smartphones har medfört att antalet fysiska knappar på 

telefonerna har minskat i och med att det för det mesta är virtuella knappar på 

skärmen som används för olika operationer nuförtiden. Fysiska knappar på 

smartphones används numera för fall då skärmen är avstängd t ex. tända skärmen med 

hjälp av av/på-knappen eller om knapparna har en konstant funktion till exempel höja 

eller sänka volymen med volymknapparna. Windows Phone telefoner har förutom 

volymknapparna, kameraknappen och av/på knappen tre extra fysiska knappar, se 

figur 18. 

 

Figur 18. Bakåtknappen, Windowsknappen samt sökknappen är de tre fysiska navigationsknapparna på en 

Windows Phone 

Bakåtknappen – Används för att navigera bakåt i backstacken. Eftersom denna 

operation existerar som en fysisk knapp avråds implementering av virtuella 

bakåtknappar i applikationer.  

Windowsknappen – Som på många andra smartphones är detta en hemknapp. Den tar 

alltså användaren, oavsett vart i en applikation denne befinner sig, till hemskärmen. 

Windowsknappen används exempelvis när användaren snabbt vill växla till en annan 

applikation eller kontrollera ifall denne fått något nytt SMS eller mail. 

Sökknappen – Denna knapp fungerar ungefär som Windowsknappen men istället för 

att ta användaren till hemskärmen tar sökknappen denne till sökmotorn Bing. Alla 
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sökningar som utförs i sökmotorn öppnas upp i telefonens webbläsare, Internet 

Explorer. 

3.1.4 Utvecklarhjälpmedel 

Som det tidigare har nämnts är Windows Phone nytt och för att främja och förenkla 

utvecklingen av operativsystemet behövs hjälpmedel som Windows Phone-utvecklare 

kan nyttja. Förutom resultatet av detta projekt finns det hjälpmedel som underlättar 

skapandet av Metro-designade Windows Phone applikationer. 

Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone och Microsoft Expression 

Blend 4 for Windows Phone är två gratis-programvaror som används till att skapa 

applikationer till Windows Phone. Båda programvarorna innehåller standardmallar för 

Windows Phone applikationer som dikterar storleken och positionen av exempelvis 

applikationstitel eller sidtitel, se figur 19. 

 

Figur 19. Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone gör det enklare för designers att skapa gränssnitt 

då det inte krävs särskilt mycket kodning 

Skillnaden mellan programvarorna är att Visual Studio är riktat mot programmerare 

och därmed används kod till det mesta som utförs medan Expression Blend är riktat 

mot designers och erbjuder ett mer visuellt gränssnitt där utvecklarna kan manipulera 

applikationselementen med musen. Båda programvarorna går att använda simultant så 

att exempelvis det grafiska utförs i Expression Blend och kodningen av funktioner 

och algoritmer i Visual Studio, se figur 20.  
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Figur 20. I Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone kan fullständiga applikationer skapas 

och är det enda verktyget som krävs för detta ändamål 

Microsoft erbjuder även utvecklare ett rutnät som hjälpmedel vid utplacering av 

element i en applikation. Rutnätet stödjs av flera olika programvaror, bl.a. Expression 

Blend, och underlättar för applikationsdesignern genom att visuellt förmedla ett 

elements position relativt applikationens ramar eller relativt andra element, se figur 21. 

 

Figur 21. Rutnätet underlättar för utvecklare vid utplacering av olika element 
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3.2 Applikationsförklaring 
RSS-läsare 

RSS-läsare används för att spara samt läsa RSS-filer. RSS-filer innehåller feeds som i 

sin tur innehåller artiklar från en specifik nyhetswebbsida eller blogg. Vanligt 

förekommande RSS-läsare är webbaserade tjänster som till exempel Google Reader. 

Mjukvarubaserade RSS-läsare förekommer också, då främst på den mobila 

plattformen. Användare som ofta besöker en specifik nyhetswebbsida kan därför, om 

webbsidan har stöd för RSS, prenumerera på webbsidans RSS feed. RSS feeden 

laddar ner aktuella nyheter och dessa kan senare läsas med hjälp av RSS-läsaren.  

RSS-läsare indikerar oftast om det har kommit in nya artiklar i en specifik feed så att 

användaren får en tydlig överblick över vilka feeds som har nya artiklar och vilka som 

redan är lästa. RSS kan enklast beskrivas med följande analogi: användaren har ett 

tidningsställ, RSS-läsaren, och väljer att prenumerera på ett antal tidningar, det vill 

säga feeds. Användaren läser artiklarna och placerar tidningarna i tidningsstället. När 

användaren sedan får hem nästa nummer av sina tidningar så uppdateras feeden i 

RSS-läsaren. 

Skolapplikation 

En skolapplikation är inte lika utbredd som RSS-läsaren eftersom den riktar sig till en 

relativt smal målgrupp. Skolapplikationer har, som namnet avslöjar, att göra med allt 

skolrelaterat. En skolapplikation kan innehålla allt från dagens schema till 

lunchrabatter för restauranger på skolområdet. Det är alltså upp till utvecklaren att 

anpassa applikationen till den specifika skolans möjligheter och begränsningar. 

Tidningsapplikation 

Tidningsapplikationer kan ses som en förenklad RSS-läsare som bara genererar 

artiklar från en feed. Många stora nyhetstidningar världen över har digitaliserat sitt 

tryckta innehåll till egna tidningsapplikationer. Det som skiljer en RSS-läsare från en 

ren tidningsapplikation är att sökfunktioner samt kategorisering av artiklar är mer 

utvecklade i tidningsapplikationer. Där en RSS-feed innehåller alla artiklar från en 

viss källa kan en tidningsapplikation kategorisera dessa artiklar, i till exempel nöje, 

sport och så vidare, så att användaren kan sålla bort det som är ointressant. Det går på 

så sätt att implementera fler funktioner i en tidningsapplikation utan att gränssnittet 

blir lidande. 

3.3 Enkätundersökning 
Som det tidigare har nämnts är projektet styrt av en stark fokus på användarcentrerad 

design. Istället för att filosofera om lösningar på problem som kanske är obefintliga 

söktes istället direktkontakt med eventuella användare. En nätbaserad enkät skapades 

och spreds via det sociala nätverket Facebook samt Facebookgruppen ”Vi som gillar 

Windows Phone 7” där många av Windows Phone-utvecklarna i Sverige håller hus. 

Enkäten bestod av inledande frågor som ”Har du en smartphone?” till mer specifika 

frågor som till exempel om den tillfrågade saknar eller önskar någon specifik funktion 

i en RSS-applikation, se bilaga 1 för enkäten i sin helhet samt oredigerade enkätsvar. 

Utav de 32 tillfrågade ägde endast två inte någon smartphone. Detta betyder inte att 

deras svar på övriga frågor är ointressanta, tvärtom kan deras svar vara mycket 

intressanta då dessa två personer inte är färgade av de applikationer som finns att 

tillgå idag och kan på så sätt hitta och föreslå basala problem- eller 

förbättringsområden som ofta kan förbises av vana användare. Resultaten gav en 
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inblick i hur stor utsträckning de tre applikationstyperna används samt vad 

användaren saknar i dessa. De föreslagna funktionerna från enkäterna som 

projektgruppen, med konsultation från Microsoft, valde att jobba vidare med listas i 

tabell 2, tabell 3 och tabell 4. 

RSS-läsare 

Kategorier eller andra grupperingar 

Koppling mot Google Reader 

Sortera efter mest lästa RSS-feed 

Favoriter/Läs senare-funktion 

Markera lästa artiklar 

Sortera artiklar efter datum 
Tabell 2. Från enkätdeltagarna önskade funktioner i RSS-läsaren 

  

Skolapplikation 

Schema 

Karta över campus 

Adresser till lärarkontor 

Lunchmeny 

Tillgång till portal 
Tabell 3. Från enkätdeltagarna önskade funktioner i Skolapplikationen 

Tidningsapplikation 

Tydliga kategorier 

Favoriter-funktion 

Kartvy för att få en översikt över alla världsnyheter 
Tabell 4. Från enkätdeltagarna önskade funktioner i Tidningsapplikationen 

3.4 Koncept 
Mallutvecklingen startade med att försöka implementera de önskade funktionerna från 

enkätsvaren i ett gränssnitt. För detta ändamål skapades konceptskisser för att 

illustrera hur funktionerna skulle se ut och fungera i ett gränssnitt. Koncepten 

skissades relativt grovt för att inte låsa projektgruppens tankebanor kring layout och 

storlek på alla designelement.  

RSS-läsare 

Koncept 1 

Detta koncept innehåller en pagevy med kopplingar till övriga skärmar. 

Huvudskärmen visar de feeds som användaren prenumererar på samt en 

förhandsvisning på 3-5 artiklar i respektive feed. App Baren har funktionerna lägg till 

feed och radera feed i huvudmenyn samt sortera i undermenyn, se figur 22.  
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Figur 22. Denna skärm innehåller en översikt över användarens prenumererade feeds 

Ikonen lägg till feed skickar användaren till en pagevy som innehåller ett 

feedbibliotek som innehåller de feeds användaren kan prenumerera på. 

Feedbiblioteket är sorterat i kategorier som nyheter, sport, teknik och så vidare. 

Användaren har även en sökfunktion i App Baren där denne kan söka efter specifika 

feeds, se figur 23.  

 

Figur 23. Feedbiblioteket hämtar tillgängliga feeds från internet 

När användaren väljer en kategori i feedbiblioteket öppnas en ny pagevy där alla 

tillgängliga feeds inom den kategorin visas. Även här finns en sökfunktion, denna 

söker dock feeds inom den aktuella kategorin, se figur 24. 
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Figur 24. Kategoriskärmen visar alla tillgängliga feeds som användaren kan prenumerera på 

Väljs en av feeden i kategorivyn skickas användaren till nästa pagevy där en 

förhandsvisning av innehållande artiklar, liknande den i huvudskärmen, visas. I App 

Baren på denna skärm finns kommandot prenumerera som lägger till den valda 

feeden till användarens prenumererade feeds i huvudskärmen, se figur 25. 

 

Figur 25. Från denna skärm kan användaren börja prenumerera på en vald feed 

Ikonen radera feed i huvudskärmen modifierar den aktuella vyn genom att lägga till 

ikoner för att radera hela feeds samt radioknappar för att radera enstaka artiklar från 

användarens prenumererade feeds. App Baren byter ikoner till en bekräfta-funktion 
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som bekräftar raderingen av markerade feeds och artiklar samt en avbryt-funktion 

som avbryter raderingen och återgår till den ursprungliga huvudskärmen, se figur 26. 

 

Figur 26. Raderingsfunktionen tillåter användare att radera hela feeds eller bara specifika artiklar 

Koncept 2 

Det alternativa konceptet till RSS-läsaren består av en pivotvy med tre skärmar, feeds, 

favoriter och kategorier. Feedsskärmen innehåller användarens prenumererade feeds 

som är sorterade i bokstavsordning. App Baren innehåller funktionerna lägg till, 

radera och hantera konto, se figur 27.  
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Figur 27. Användarens feeds är sorterade i bokstavsordning, applikationen kan även synkroniseras med 

Google Reader 

Lägg till fungerar precis på samma sätt som i föregående koncept, det vill säga öppnar 

ett feedbibliotek med tillgängliga feeds ordnade i kategorier, med den skillnaden att 

varje kategori i feedsbiblioteket visar de populäraste feeds högst upp. Även 

funktionen radera fungerar på samma sätt som i föregående koncept. Hantera konto 

tar användaren till en pagevy där denne kan logga in på sitt Google Reader konto och 

synkroniserade prenumererade feeds så att dem hamnar i feedsskärmen, se figur 28. 

 

Figur 28. Denna skärm låter användaren logga in med sina Google-uppgifter 
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Nästa pivotskärm, favoriter, innehåller alla artiklar som användaren har markerat som 

favorit. Detta utförs från App Baren på artikelskärmen, det vill säga den skärmen som 

dyker upp när användaren väljer en artikel från någon av sina prenumererade feeds. 

Favoritartiklarna är sorterade efter datum i ordningen idag, igår, 1 vecka sedan, 1 

månad sedan och mer än 1 månad sedan, se figur 29. 

 

Figur 29. Alla favoritmarkerade artiklar samlas och sorteras på en egen pivotskärm 

Tredje pivotskärmen, kategorier, innehåller alla feeds från feedsskärmen 

kategoriserade på samma sätt som i feedbiblioteket, se figur 30. 

 

Figur 30. Användaren kan sortera sina prenumererade feeds i olika kategorier 
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Skolapplikation 

Koncept 1 

Konceptet är uppbyggt i en panoramavy med fem skärmar enligt 

rekommendationerna nämnda i avsnitt 3.1.2.3. Första skärmen i panoramavyn 

innehåller ett veckoschema för kurser, skolfester, företagsföreläsningar och andra 

event, se figur 31. 

 

Figur 31. Denna skärm visar användarens kursschema 

Schemat hämtar ändringar i tid och plats automatiskt från en databas. Från denna 

databas kan även nya kurser och event hämtas och läggas in i schemat genom att i 

App Baren välja kommandot lägg till. Användaren förs då till en ny skärm där denne 

kan söka kurser genom institution eller program. Användaren kan även hämta datum 

och tid för fester och events som registrerats i databasen eller lägga till en egen 

notering. En sökfunktion finns även i App Baren för att underlätta sökandet av 

exempelvis en specifik kurs, se figur 32. 
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Figur 32. Användaren lägger till aktiviteter i schemat genom att söka i den kopplade databasen 

I App Baren på veckoschemaskärmen finns även kommandot redigera. Detta 

kommando öppnar upp en pagevy där användaren kan ta bort hela kurser från schemat, 

se figur 33. 

 

Figur 33. Användaren kan enkelt ta bort kurser eller andra aktiviteter från schemat via denna skärm 

Nästa skärm i panoramavyn är bibliotek där användaren kan söka efter och boka 

böcker från skolans bibliotek. Skärmen innehåller ett inputfält för sökning samt ett 

fönster för sökresultaten, se figur 34. 
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Figur 34. Biblioteksskärmen samlar information om böckerna från skolans bibliotek 

Tredje panoramaskärmen är ett register som på samma sätt som bibliotekskärmen 

innehåller ett inputfält för sökning samt ett fönster för sökresultaten. Registret tillåter 

användaren att söka efter lärare eller professorer och erhålla information om 

kontorsadresser, e-postadresser samt telefonnummer till den sökta läraren, se figur 35. 

 

Figur 35. Kontaktuppgifter på lärare eller professorer kan sökas upp via denna skärm 

Fjärde skärmen i panoramavyn, luncher, visar priser och information om dagens lunch 

på campusrestauranger samt andra restauranger i närområdet. Om användaren trycker 

på exempelvis restaurangnamnet eller en viss rätt öppnas en karta över campus i en ny 

pagevy och pekar ut vart på kartan restaurangen ligger, se figur 36. 
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Figur 36. Användaren får enkelt en översikt över vad som det bjuds på i matväg i skolans olika 

restauranger 

Den sista skärmen bär titeln vänner och är till för att användaren skall kunna känna 

sig uppdaterad på vem eller vilka av dennes skolkamrater studerar i skolan för 

tillfället. Skärmen innehåller en ruta där användarens tillagda kontakter visas. Till 

höger om namnen finns en cirkel som är ifylld eller tom beroende på om kontakten är 

i skolan eller ej. Till höger om cirkeln finns en GPS-lokator som hämtar information 

från den lokala kartan och visar vilket hus eller vilken sal kontakter befinner sig i. 

Under kontakter finns en checkbox som användaren kan kryssa i när denne befinner 

sig i skolan och därmed hämtas även GPS-positionen och visas i GPS-lokatorn hos 

användarens kontakter. I App Baren finns kommandot lägg till kontakt, för att lägga 

till kontakter samt kommandot redigera, för att radera eller flytta om ordningen på 

kontakterna, se figur 37. 
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Figur 37. Denna skärm underlättar vid bildandet av studiegrupper 

Koncept 2 

Det alternativa konceptet är till stor del likt det som redovisades i det föregående 

avsnittet. Även detta koncept består av fem skärmar i en panoramavy. Precis som 

koncept 1 innehåller detta koncept panoramaskärmar för schema, lunch, lärarregister 

samt bibliotek. Av denna anledning redovisas inte dessa här då de funktionsmässigt är 

identiska i båda koncepten. Det som skiljer de båda koncepten åt är att detta koncept 

har en panoramaskärm med en skolportal istället för vänner. När användaren öppnar 

applikationen för första gången innehåller skärmen endast två inputfält, där 

användaren skriver in sitt användarnamn och lösenord för skolportalen, samt en knapp 

som loggar in användaren i portalen, se figur 38. 
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Figur 38. Användaren kan logga in på skolportalen 

När användaren har loggat in i portalen visas en lista med avklarade och oavklarade 

kurser, betyg och poäng eller annat som är specifikt för skolan. Portalen är väldigt 

specifik till den skola som applikationen är byggt för och därför kan innehållet variera 

kraftigt. I Mini App Baren finns kommandot logga ut som loggar ut användaren, se 

figur 39. 

 

Figur 39. Skolportalen visar en lista på klarade och oavklarade kurser samt respektive betyg 
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Tidningsapplikation 

Koncept 1 

Konceptet består av en pivotvy med tre skärmar, nyheter, favoriter och sök. 

Nyheterskärmen innehåller alla artiklar från den, av utvecklaren, valda databasen som 

applikationen laddar ner information från. Artiklarna presenteras i listformat där den 

senast nedladdade artikeln hamnar först i listan, se figur 40. 

 

Figur 40. Huvudskärmen innehåller de senaste artiklarna i listformat 

I App Baren finns kommandot göm som modifierar nyhetsskärmen så att det intill 

varje artikel visas en cirkel. Användaren kan då välja att gömma artiklar som är 

ointressanta genom att trycka på respektive cirkel så att denna blir ifylld. För att 

återgå till huvudskärmen används samma kommando i App Baren och då göms även 

de valda artiklarna, se figur 41. 
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Figur 41. Användaren kan enkelt gömma ointressanta artiklar 

Användaren kan välja att läsa en artikel genom att trycka på den, detta öppnar upp en 

pagevy där artikeln i sin helhet visas. I App Baren finns kommandon för att navigera 

till nästa eller föregående artikel utan att behöva gå tillbaka till huvudskärmen. Det 

finns även ett lägg till i favoriter kommando som lägger den aktuella artikeln i 

pivotskärmen favoriter. Favoriterskärmen innehåller alla favoritmarkerade artiklar i 

listformat, se figur 42 och figur 43.  

 

Figur 42. I artikelskärmen kan användaren markera vald artikel som favorit eller bläddra till föregående 

respektive nästa artikel med hjälp av pilikonerna 
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Figur 43. Alla favoritmarkerade artiklar sparas i en lista 

Den tredje pivotskärmen, sök, innehåller ett inputfält där användaren kan söka i 

databasen efter specifika artiklar som är lagrade där. Under inputfältet visas 

sökresultatet, se figur 44. 

 

Figur 44. Sökskärmen tillåter användaren att söka bland alla tillgängliga artiklar 

Koncept 2 

Detta koncept består av en pivotvy med fyra skärmar, artiklar, kategorier, favoriter 

samt närmast. Precis som föregående koncept innehåller artiklarskärmen alla artiklar i 

listformat i omvänd kronologisk ordning. I App Baren finns däremot kommandot 
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karta som tar användaren till en ny pagevy innehållandes en världskarta. Om en nyhet 

handlar om ett visst land eller en viss stad så markeras landet eller staden med en 

cirkel. Användaren kan då trycka på cirkeln för att öppna upp en pagevy 

innehållandes endast artiklar från den specifika staden eller landet, se figur 45 och 

figur 46. 

 

Figur 45. Kartvyn visar grafiskt vart i världen det finns nyheter 

 

Figur 46. Denna skärm visar endast nyheter från valt land 

Nästa pivotskärm, kategorier, innehåller alla artiklar från föregående skärm sorterade 

i olika kategorier. Kategorierna varierar beroende på vilket typ av tidningsapplikation 

det är, för en vanlig nyhetsapplikation kan kategorierna till exempel innefatta inrikes, 
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utrikes, teknik och nöje. Om användaren trycker på en specifik kategori så öppnas en 

pagevy som i omvänd kronologisk ordning visar alla artiklar inom den kategorin, se 

figur 47. 

 

Figur 47. Användaren kan även bläddra bland artiklarna via kategorier 

Pivotskärmen, favoriter, ser och fungerar precis som den i föregående koncept och 

redovisas därför inte här. 

Den sista pivotskärmen, närmast mig, använder sig av GPS för att fastställa 

användarens position. Artiklarna som presenteras i denna vy sorteras därefter i 

avståndsordning, det vill säga artiklar som behandlar områden nära användaren 

hamnar först i listan följt av artiklar som behandlar områden längre bort, se figur 48.  
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Figur 48. Denna skärm visar med hjälp av GPS-information artiklar om områden nära användaren 

3.5 Taktilitet och riktlinjer för touchgester 
När olika typer av styrmedel utvecklas är det viktigt att ta hänsyn till målgruppens 

möjligheter och preferenser. Detta gäller speciellt taktila styrmedel då 

människohanden i detta fall är instrumentet som styr. I och med att handen ser ut och 

fungerar på ett visst sätt måste styrmetoderna ofta anpassas till dessa krav. Förutom 

de mekaniska kraven har människor olika preferenser och uppfattning om vad som är 

bekväma respektive obekväma arbetspositioner. Även dessa subjektiva krav måste tas 

hänsyn till så att styrmedlet inte bara fungerar mekaniskt rätt utan även är behagligt 

att använda. Fördelen med att använda handen som styrinstrument är de enorma 

utvecklingsmöjligheterna som öppnas upp. Handen eller närmare bestämt fingrarna är 

ett av kroppens känsligaste organ och kan uppfatta en mängd olika fysikaliska 

förändringar som temperatur, materialhårdhet, tryck, form samt ytegenskaper (Jones, 

Lederman 2006). Ett exempel på ett av de mest genomtänkta taktila styrmetoderna är 

blindskrift som tillåter blinda människor att läsa böcker, använda sina telefoner och 

till och med använda en dator. I och med handens känslighet är det viktigt att de 

taktila instrumenten utformas rätt allt från materialval till rörelser. Ett skaft på en 

hammare är till exempel inte lika användbart om det tillverkas i högblank plast som 

om det är om det tillverkas i gummi. Gummit har högre friktion är plasten och ger ett 

stabilare grepp för användaren. Även utformningen och instrumentets rörelse under 

användning är viktigt att beakta ur taktilitetssynpunkt. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till alla taktila hinder som kan uppstå med ett visst styrsystem och försöka lösa 

dessa på bästa sätt så att varken funktionen eller ergonomin blir lidande. 

Vid utvecklingen av riktlinjerna till touchgesterna antogs ännu en gång ett 

användarcentrerat arbetssätt, det vill säga tester med potentiella användare för att 

förstå deras vanor och önskemål på ett mer realistiskt sätt (Rogers, Sharp, Preece 

2011). Till en början planerades det vilka gester som skulle komma att testas, detta 

bestämdes genom att titta på de olika koncepten och bestämma vilka gestopererade 

kommandon som fanns att tillgå. När detta blev utfört så fastställdes det vilka gester 

som skulle testas där standardgester valdes i första hand för att klargöra skillnaden i 
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användsområde mellan dem, dessa beskrivs nedan. Alla standardgester refereras till 

tabellen i avsnitt 2.3.3. 

Navigation 

Vid navigering från en skärm till nästa. 

Flick – standardgesten för navigering. 

Tap – en standardgest, dock ej för detta ändamål. Syftet med Tapgesten för detta 

ändamål är att användaren har något element som denne genomför gesten på för att 

navigera vidare i applikationen, till exempel en nästaknapp.  

Zoom 

Vid zoomning i kartan eller en vald artikel. 

Double Tap – en av standardgesterna för zoomning. Denna gest zoomar inkrementellt 

med, av mjukvaran valt, steg. Värt att notera är att denna gest ofta inte ses som 

standard då den beter sig olika beroende på mobilplattform. 

Pinch – en av standardgesterna för zoomning. Med denna gest väljer användaren själv 

zoomgraden. 

Radera 

Vid radering av artiklar eller feeds. Några standardgester för detta kommando finns 

ej. 

Z-tecken – användaren ritar ett z-tecken över det som skall raderas. 

Vertikal Pinch – användaren drar vertikalt sett ihop pekfinger och tummen över det 

som skall raderas. 

Ta fram den kontextuella menyn 

Vid redigering av exempelvis schematider i skolapplikationen. 

Hold – standardgesten för att ta fram den kontextuella menyn. 

2-fingerTap – som gesten Tap fast med två fingrar samtidigt. 

3-fingerTap – gesten Tap med tre fingrar samtidigt. 

Testerna utfördes på KTH med en piezoelektrisk kraftgivare från Kistler. 

Kistlersensorn mäter kraft i alla tre dimensioner och är monterad i en rigg på vilken 

testmaterialet fästs med häftkuddar eller annat fästmaterial. Testmaterialet i detta fall 

var en LG Quantum C900 smartphone som Microsoft bidrog med. Tolv KTH 

studenter bokades in som testpersoner och medverkade i nio taktila mätningar var. 

Inför varje mätning blev testpersonerna informerade om vad som krävdes för den 

aktuella mätningen och Kistlersensorn nollställdes för att inte ge några missvisande 

utslag.  se figur 49.  
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Figur 49. Inför testet monterades testmaterialet på Kistlersensorn med häftkuddar 

Vid varje avslutad mätning ställdes tre subjektiva frågor till testpersonerna, ”Vilken 

gest kändes bäst och varför?”, ”Var det någon gest som kändes fel och varför?” 

och ”Har du några förslag på alternativa gester?”, se bilaga 2 för hela testprotokollet.  

Test 1 Navigation – Majoriteten av testpersonerna i detta test valde Flickgesten för att 

navigera mellan skärmar. Testpersonerna motiverade valet med att det kändes mer rätt, 

att gesten flyter på utan avbrott samt att användaren slipper att pricka till exempel en 

knapp som fallet är vid användning av Tapgesten. Den enda testpersonen som 

föredrog Tapgesten motiverade valet med att denne tyckte att det gick snabbare att 

navigera, se figur 50 för resultat. 

 

Figur 50. Grafen visar hur användarna upplevde Flickgesten kontra Tapgesten 

92% 

8% 

Vilken gest kändes bäst? 

Flick Tap
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En av testpersonerna tyckte att Tapgesten kändes fel men motiverade inte varför, 

resten av testpersonerna hade inga andra invändningar på gesterna. Bland förslagen på 

alternativa gester fanns det förslag på en halvcirkelrörelse samt en Draggest som 

fortsätter att bläddra till nya skärmar så länge användaren utför gesten. 

Test 2 Zoom – Resultatet av detta test visar att majoriteten föredrog Pinchgesten över 

Double Tap-gesten vilket motiverades med att det känns mer naturligt samt att 

användaren har mer kontroll när denne själv får bestämma zoomgrad. En bra poäng 

som en av testdeltagarna påpekade är att det går även att zooma ut med Pinchgesten 

vilket det inte går att göra med Double Tap-gesten.  Att några testpersoner tyckte båda 

kändes lika bra kan ha att göra med att båda gesterna används för zoomning även på 

andra smartphoneplattformar än Windows Phone, se figur 51 för resultat. 

 

Figur 51. Grafen visar hur användarna upplevde Pinchgesten kontra Double Tapgesten 

Tre testpersoner tyckte att Double Tap-gesten kändes fel där en motivering var att det 

finns risk att användaren råkar göra något annat med den gesten, till exempel att en 

Tapgest utförs innan användaren hinner trycka en gång till. När det frågades om 

alternativa erhölls flera intressanta förslag. Ett av förslagen var att användaren utför 

en Holdgest för att zooma in kontinuerligt och för att zooma ut en Holdgest med två 

fingrar. Detta skulle tillåta användaren att zooma med en hand (av komfortskäl utförs 

nästan alltid Pinchgesten med att användaren håller telefonen med en hand och utför 

gesten med den andra) samtidigt som denne styr över zoomgraden. Ett annat förslag 

var att användaren ritar en spiral medurs för att zooma in och moturs för att zooma ut. 

Även denna gest skulle tillåta användaren att zooma och bestämma zoomgraden med 

en hand. 

Test 3 Radera – För raderingskommandot visade det sig att Z-teckengesten 

uppskattades mest därför att den enligt testpersonerna var rolig, unik, kunde utföras 

med en hand samt att den var intuitiv då det kändes som att stryka över något med en 

penna. Den testperson som valde båda motiverade Vertikal Pinch-gesten med att den 

var logisk, se figur 52 för resultat. 
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8% 
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Pinch Double Tap Båda
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Figur 52. Grafen visar hur användarna upplevde Z-teckengesten kontra Vertikal Pinchgesten 

När det gällde om vilken gest som kändes fel var det en del som tyckte att Vertikal 

Pinch-gesten kändes fel då den var alltför lik den vanliga Pinchgesten samt att det var 

jobbigt att använda två fingrar för att utföra den. Z-teckengesten tyckte en testperson 

inte om på grund av att det krävs att användaren måste lära sig den innan den känns 

lika naturlig som övriga standardgester. Alternativa gester som önskades var för det 

mesta ett manuellt kommando som raderar artiklar, till exempel ett raderakommando i 

en meny. Det fanns dock vissa testpersoner som gillade gester baserade på tecken och 

föreslog en gest där användaren ritar ett q-tecken, där q står för quit. 

Test 4 Ta fram den kontextuella menyn – Resultatet visar delade åsikter om 

Holdgesten och 2-fingerTapgesten medan ingen testperson tyckte 3-fingerTapgesten 

var optimal. Holdgesten gillades för att den enligt testpersonerna gick snabbt att 

utföra, att den bara krävde ett finger och att den redan var en inlärd standardgest. 2-

fingerTapgesten fick även motiveringen att den var snabb att utföra, se figur 53 för 

resultat. 
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Figur 53. Grafen visar hur användarna upplevde Holdgesten, 2-fingerTapgesten kontra 3-fingerTapgesten 

Vilken gest som kändes fel enligt testpersonerna var entydigt, alla tolv deltagarna 

tyckte 3-fingerTapgesten kändes fel. Den var enligt dem onaturlig, svår att utföra då 

det var svårt att hålla fingrarna isär på en så liten yta som en mobilskärm, det var lätt 

att göra fel och trycka på något annat samt att den förmodligen skulle ställa till besvär 

för användare med nedsatt fingermotorik. Som alternativa gester föreslogs en 

Flickgest fast med flera fingrar, en Double Tap-gest samt en gest där användaren ritar 

ett m-tecken, där m står för menu. 

Efter avslutat taktilitetstest erhölls 108 grafer från mätningarna med Kistlersensorn 

som innehöll information om den normalkraft samt friktionskraft som testpersonerna 

angrep med vid utförandet av gesterna. Graferna redigerades och sammanställdes i 

Tacal, som är ett datorprogram lämpat för taktilitetstester. Programmet är utvecklat av 

Johan Hellström på KTH som hans examensarbete. Vid redigeringen av graferna i 

Tacal klipptes kalibreringskurvorna vid mätningarna bort eftersom dessa uppkom på 

grund av att Kistlersensorn nollställdes och skulle förvränga medelvärdena. Alla 

mätningars medelvärden räknades ut och sammanställdes i en graf, se figur 54. 
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Figur 54. Grafen visar sammanställda medelvärden från de utförda taktilitetstesten 

Resultatet från mätningarna och de subjektiva frågorna har en intressant korrelation, 

det visade sig att de av testpersonerna valda gesterna gav i de flesta fall en lägre 

normalkraft samt en marginellt lägre friktionskraft. Detta kan givetvis bero på 

gesternas olika karaktär, till exempel utnyttjas två fingrar vid utförandet av 

Pinchgesten detta medför, i och med att det är två kontaktytor kontra en kontaktyta i 

Double Tapgesten, till en högre normalkraft. Värt att notera är att även om den totala 

normalkraften är högre vid användning av flera fingrar så utövar varje finger en 

mindre kraft än om individuella fingrar används. Detta kan vara en faktor som 

påverkar användningsergonomin vid högre krafter än de som uppmättes under 

taktilitetstesten, se figur 55. 
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Figur 55. Jämförelse i normalkraft vid användning av ett respektive tre fingrar. Staplarna till höger visar 

hur stora normalkrafter varje individuellt finger utövar 

Det har även det bevisats att långfingret oftast genererar en högre maximal kraft än 

övriga fingrar och då 2-fingerTapgesten samt 3-fingerTapgesten båda utnyttjar 

långfingret så genereras en högre normalkraft än vid utförandet av Holdgesten (Jones, 

Lederman 2006), se figur 56. 

 

Figur 56. Jämförelse över hur stor kraft varje enskilt finger kan generera. De vita, grå och prickiga 

staplarna visar det aktuella fingrets kraft när ett, två och tre fingrar till är närvarande 

Detsamma gäller även friktionskrafterna då Flickgesten utförs med ett finger 

släpandes på telefonskärmen kontra Tapgesten där fingret endast berör den. Den 

släpande rörelsen ger därför en högre friktionskraft. Friktionskrafterna samt 

skillnaderna mellan dem visade sig dock vara så pass små att det är omöjligt att säga 
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om de kan jämföras ur ergonomisynpunkt och därför betraktas inte dessa vid 

utformandet av riktlinjerna. Normalkrafterna är därför mer intressanta då de 

fluktuerade ganska kraftigt mellan mätningarna. Förutom de redovisade teorierna kan 

fluktuationerna även bero på psykologiska aspekter, att om användaren utför en gest 

som anses vara onaturlig så tappas en del precision från utförandet och användaren 

trycker hårdare för att markera att gesten är utförd. Det skulle dock krävas fler tester 

med bekväma respektive obekväma tester för att styrka denna teori, tillsvidare 

formuleras riktlinjerna för touchgester efter erhållna resultat, se tabell 5. 

Operation Rekommenderad gest 

Navigera från en skärm till nästa Flick 

Zooma i kartan eller en vald artikel Pinch 

Radera artiklar eller feeds Z-tecken 

Ta fram den kontextuella menyn Hold 
Tabell 5. Riktlinjer för touchgester inom applikationsmallarna 

3.6 Prototyper 
Efter att koncepten hade färdigställt så konsulterade projektgruppen med Microsoft 

om vilka funktioner och gränssnitt från dessa som är optimala. Detta möte resulterade 

i tre prototyper baserade på tidigare redovisade koncept. Prototyperna skapades med 

något högre noggrannhet än koncepten där layout och storlek på designelement valts 

med omsorg. 

3.6.1 RSS-läsare 

Gränssnittet är, precis som koncept 2 uppbyggt i en pivotvy. Pivotvyn innehåller tre 

skärmar: feeds, kategorier samt favoriter. Feedsskärmen innehåller alla 

prenumererade feeds sorterade i bokstavsordning där den aktuella bokstaven syns 

förstorad till vänster om alla feeds. App Baren innehåller kommandona sök, lägg till 

samt koppla till googlekonto i undermenyn, se figur 57. 

 

Figur 57. Feedsskärmen visar en översikt över användarens prenumererade feeds 
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Kommandot lägg till tar användaren till en ny pagevy innehållandes feedbiblioteket 

där alla tillgängliga feeds är sorterade i olika kategorier. I App Baren finns 

kommandot sök som låter användaren söka efter specifika feeds inom hela 

feedbiblioteket, se figur 58. 

 

Figur 58. Feedbiblioteket innehåller alla tillgängliga feeds som användaren kan prenumerera på 

När användaren väljer en kategori i feedbiblioteket öppnas en ny pagevy där 

kategorinamnet syns som titel och alla feeds inom den kategorin är sorterade i 

bokstavsordning i en lista. När en feed väljs ändras textfärgen till telefonens 

accentfärg, på samma sätt kan användaren markera flera feeds. I App Baren finns ett 

kommando för att lägga till markerade feeds, detta kommando tar även användaren 

tillbaka till feedbiblioteket. App Baren innehåller ytterligare ett avbryt kommando 

som nollställer alla markeringar och tar användaren tillbaka till feedbiblioteket, se 

figur 59. 
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Figur 59. Användaren kan välja en eller flera feeds att prenumerera på 

Kommandot sök på feedsskärmen öppnar upp en pagevy med ett sökfält där 

användaren kan skriva in den prenumererade feed som söks. Under inputfältet visas 

sedan sökresultaten, se figur 60.  

 

Figur 60. Via kommandot sök kan användaren kan enkelt söka bland sina prenumererade feeds 

Kommandot koppla till googlekonto i feedsskärmen tar användaren till en pagevy 

med två inputfält, för mailadress respektive lösenord, och en knapp som ansluter och 

synkroniserar applikationen med det valda googlekontot, se figur 61. 
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Figur 61. Applikationen kan synkroniseras med Google Reader 

När användaren har loggat in ersätts pagevyn med en ny pagevy som bekräftar att 

användaren har kopplat applikationen med det önskade kontot. Det finns även en 

knapp som kopplar bort kontot från applikationen, detta leder även till att 

bekräftelseskärmen ersätts med inloggningsskärmen igen, se figur 62. 

 

Figur 62. Synkroniseringen kan avbrytas via koppla ifrån-knappen 

När användaren väljer en feed från feedsskärmen öppnas en pagevy som innehåller 

alla artiklar inom aktuell feed, dessa artiklar är sorterade i omvänd kronologisk 

ordning. I App Baren finns kommandot sök som tillåter användaren att söka efter en 

specifik artikel inom den aktuella feeden, se figur 63. 
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Figur 63. Nya artiklar i varje feed laddas ner så länge användaren är uppkopplad mot internet 

När en artikel väljs så öppnas en ny pagevy upp där artikeln i sin helhet visas. App 

Baren innehåller kommandot lägg till som favorit som lägger till artikeln i 

favoritskärmen, se figur 64. 

 

Figur 64. Artikeln kan sparas för senare läsning med kommandot lägg till som favorit 

Nästa skärm i pivotvyn, kategoriskärmen, innehåller alla prenumererade feeds 

sorterade inom kategorier, se figur 65.  
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Figur 65. Användaren kan även bläddra i sina feeds via kategorier 

Sista skärmen i pivotvyn, favoritskärmen, innehåller alla de artiklarna som 

användaren lagt till som favorit. Artiklarna är sorterade i ordningen idag, igår, 1 vecka 

sedan och äldre än 1 månad, se figur 66. 

 

Figur 66. Användaren kan komma åt sina sparade artiklar via denna skärm 
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3.6.2 Skolapplikation 

Skolapplikationen är uppbyggd i en panoramavy med fem skärmar. Första skärmen 

innehåller kursschemat där användarens alla tillagda kurser visas. I App Baren finns 

kommandon för att visa schemat för föregående respektive nästa vecka, se figur 67. 

 

Figur 67. Denna skärm visar användarens veckoschema 

I App Barens undermeny finns kommandona lägg till kurser, lägg till event samt lägg 

till egen aktivitet. När användaren väljer exempelvis lägg till kurser så öppnas en 

pagevy med ett sökfält samt en App Bar med kommandona bekräfta val och avbryt, 

se figur 68. 

 

Figur 68. Användaren kan söka och lägga in kurser i schemat via denna skärm 
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Efter att användaren har genomfört en sökning så visas sökresultaten under sökfältet. 

Användaren kan här välja den eller de kurser som önskas och trycka på bekräfta val i 

App Baren. Applikationen hämtar då hela terminsschemat för den valda kursen och 

lägger till i schemat, se figur 69. 

 

Figur 69. Ett exempel på en genomförd sökning 

Kommandot lägg till event fungerar precis likadant som lägg till kurser med den 

skillnaden att den söker efter annat innehåll. Lägg till event används således när det är 

lunchföreläsningar, skolfester eller dylikt som skall läggas till. Kommandot lägg till 

egen aktivitet öppnar upp en pagevy med flera inputfält där användaren kan fylla i 

aktivitetsnamn, plats, tid och datum. 

På kursschemaskärmen kan användaren ändra eller ta bort hela kurser och aktiviteter 

genom att genomföra gesten Hold (redovisas i avsnitt 2.2.6) som öppnar upp en 

kontextuell meny med kommandona ändra och ta bort kurs. Om användaren väljer 

ändra så öppnas en pagevy där denne på samma sätt som i kommandot lägg till egen 

aktivitet fyller i eller ändrar i de olika inputfälten, se figur 70. 
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Figur 70. Användaren kan även lägga till egna aktiviteter 

Skolapplikationen har även en dold skärm innehållandes en karta över skolcampus 

och som är länkad till skolans olika salar och adresser. App Baren på denna skärm 

innehåller två kommandon, kommandot sök för att manuellt leta efter en sal eller 

adress samt kommandot min position som centrerar kartan på användarens position. 

Från kursschemaskärmen kan användaren komma åt denna karta genom att välja 

någon av aktiviteterna i schemat. Kartan öppnas då upp med en markering på den 

plats där aktiviteten bedrivs, se figur 71. 

 

Figur 71. Kartan över campus 
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Nästa panoramaskärm innehåller lunchmenyn där, precis som i koncepten, alla 

luncher från restaurangerna på campus presenteras. Luncherna visas i en listvy där 

restaurangens namn står högst upp följt av maträtterna samt respektive pris, se figur 

72. 

 

Figur 72. Dagens luncher på restauranger på skolområdet 

Även på denna skärm används den dolda pagevyn med kartan, denna öppnas genom 

att användaren väljer en av restaurangerna för att erhålla kartpositionen. 

Den tredje panoramaskärmen är studentportalen som består av två olika tillstånd 

beroende på om användaren är inloggad eller ej. Vid första tillståndet då användaren 

inte är inloggad består portalskärmen av två inputfält, där användaren skriver in sina 

uppgifter, och en knapp som användaren trycker på för att logga in, se figur 73. 
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Figur 73. Inloggningsskärmen till portalen 

När användaren är inloggad visas dennes kurser med betyg, poäng och datum för 

poängerhållning. Det finns även tre radioknappar som låter användaren filtrera vad 

som visas i följande kategorier: alla kurser, avklarade kurser och ej avklarade kurser. 

På botten finns även en förloppsindikator som meddelar användaren hur många poäng 

av totalbeloppet denne har erhållit. Det finns även en mini App Bar som innehåller 

kommandot logga ut. Detta kommando loggar ut användaren från portalen och sätter 

portalskärmen i det först beskrivna tillståndet, se figur 74. 

 

Figur 74. Portalen visar användarens avklarade och oavklarade kurser 
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Den fjärde panoramaskärmen innehåller lärararkivet som endast består av ett sökfält 

där användaren kan söka efter lärare, professorer eller andra anställda på skolan, se 

figur 75. 

 

Figur 75. Lärararkivet 

Under sökfältet visas sökresultaten det vill säga information om den sökta anställde. 

Det som presenteras är namn, e-postadress, telefonnummer, kontorsadress samt en 

bild på personen ifråga. Om användaren väljer en anställd i sökresultaten så visas den 

anställdes kontorsadress på den tidigare nämnda kartan, se figur 76. 

 

Figur 76. Ett exempel på en sökning i lärararkivet 
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Biblioteksskärmen är den femte och sista panoramaskärmen där användaren kan söka 

efter samt boka böcker som finns på skolans bibliotek. Denna skärm liknar den 

föregående skärmen med att den bara innehåller ett sökfält. Sökresultaten består av 

boktitlar i listformat, se figur 77 och figur 78. 

 

Figur 77. Användaren kan söka efter tillgängliga böcker på skolans bibliotek 

 

Figur 78. Ett exempel på en sökning på bibliotekskärmen 

Under sökfältet visas sökresultaten och om användaren väljer en av böckerna från 

sökresultaten så öppnas en ny pagevy upp som innehåller information samt 

tillgänglighet om boken, se figur 79. 
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Figur 79. Bokinformation 

3.6.3 Tidningsapplikation 

Tidningsapplikationen är som de båda tidigare koncepten uppbyggd i en pivotvy. 

Pivotvyn är uppbyggd av fyra skärmar där den första visar de senaste artiklarna i en 

lista, se figur 80. 

 

Figur 80. Denna skärm visar de senaste artiklarna i omvänd kronologisk ordning 

När användaren väljer en artikel så öppnas en pagevy där artikeln visas i sin helhet. I 

App Baren på denna skärm finns kommandot lägg till som favorit som precis som 

namnet avslöjar lägger in artikeln under favoriter, se figur 81. 
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Figur 81. Användaren kan spara artiklar med kommandot lägg till som favorit 

I App Baren på senasteskärmen finns kommandot kartvy som öppnar upp en pagevy 

innehållandes en världskarta. På kartan markeras de länder som de senaste artiklarna 

behandlar. Skulle användaren välja ett land så öppnas en pagevy som endast visar 

artiklar från det valda landet, se figur 82 och figur 83. 

 

Figur 82. Kartvyn 
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Figur 83. Nyheter som endast behandlar Italien 

Om användaren zoomar in på ett land på kartan bryts nyhetsmarkeringen upp och 

markerar istället de städer som de senaste artiklarna behandlar. På samma sätt som 

tidigare så öppnas en pagevy om användaren väljer en viss stad som denne vill ha 

nyhetsartiklar från, se figur 84 och figur 85. 

 

Figur 84. Inzoomad karta över Italien 
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Figur 85. Nyheter som endast behandlar Rom 

Nästa skärm i pivotvyn sorterar om alla artiklar från senasteskärmen och placerar dem 

med hjälp av GPS i avståndsordning från användaren. Detta medför som tidigare 

beskrivet att artiklar som behandlar områden nära användarens position hamnar först i 

listan, se figur 86. 

 

Figur 86. Lista över artiklar i användarens närområde 

Tredje skärmen innehåller de artiklar som användaren har sparat som favorit. Dessa är 

sorterade i ordningen idag, igår, 1 vecka sedan, äldre än 1 månad sedan, se figur 87. 
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Figur 87. Användarens sparade artiklar 

Sista skärmen i pivotvyn innehåller kategorierna. Detta är samma information som 

kan återfinnas på senasteskärmen sorterad i olika kategorier som till exempel inrikes, 

utrikes, sport och politik, se figur 88. 

 

Figur 88. Alla artiklar sorterade i kategorier 

3.7 Prototypvalidering  
För att kontrollera om de utvecklade prototyperna var gångbara utfördes ett 

användartest.  Det huvudsakliga syftet med användaretestet var att utforska hur 

potentiella användare upplevde applikationerna, om de var intuitiva och lätta att 

använda eller om de var helt ologiska. Testpersonerna bestod av fem studenter från 
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KTH, ingen av dessa personer medverkade i det tidigare taktilitetstestet. Antalet 

personer kan tyckas lite men å andra sidan visar forskning på att 4-5 testpersoner 

pekar ut ungefär 80 % av alla fel eller hinder och dessutom är dessa 80 % geografiskt 

oberoende medan resterande 20 % beror på plats, kultur, vanor och liknande variabler 

(Rubin, Chisnell 2008). För varje prototyp utformades det uppgifter baserade på 

vanliga användarscenarion, dessa uppgifter skulle testpersonerna sedan slutföra med 

hjälp av prototypgränssnitten. Testpersonerna fick utföra testen i slumpmässig 

ordning för att motverka de missvisande resultat som kan erhållas om alla utför 

testerna i samma ordning eftersom testpersonerna då har en tendens att ”lära sig på 

vägen” och förbise hinder som det sista testet kan ha gemensamt med övriga test 

(Rubin, Chisnell 2008). Under testet agerade projektmedlemmarna testmoderator som 

håller testet samt underrättar testpersonen om de olika testmomenten respektive 

observatör som observerar testpersonens beteende samt noterar testpersonens aktioner 

och reaktioner, se figur 89. 

 

Figur 89. Hur användartesterna gick till 

Eftersom pappersprototyperna inte förmedlar någon aktion i form av animeringar eller 

färgändringar utfördes ett informellt användartest. Med detta menas att moderatorn är 

involverad i testet tillsammans med testpersonen och kan därför ställa frågor samt 

diskutera med testpersonen under testets gång. Moderatorn skall dock ej leda 

testpersonen till det rätta svaret eller rätta testpersonens eventuella fel. Observatörens 

uppgift är att ta anteckningar av det som händer under testets gång och inte interferera 

med varken testpersonen eller moderatorn. För att underlätta kommunikationen 

mellan moderator och testperson användes ett tillvägagångssätt som heter ”thinking 

aloud”. Med detta menas att testpersonens tankar skall vara som en öppen bok för 

moderatorn, i korta drag handlar det alltså om att allt som testpersonen tänker skall 

sägas, se bilaga 3 för testprotokoll samt resultat. 
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4 De tre mallarna 
Projektet resulterade i tre utvecklingsmallar för tre olika applikationstyper samt en 

uppsättning riktlinjer för touchgester som kan implementeras i dessa mallar. De tre 

behandlade applikationstyperna var en RSS-läsare, skolapplikation samt en 

tidningsapplikation. Mallarna skall efter avslutat projekt bli tillgängliga för Windows 

Phone-utvecklare att ladda ner. Med hjälp av feedbacken från användartesterna 

skapades de slutgiltiga mallarna i Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows 

Phone och Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone. Mallarna skapades med 

hög noggrannhet där layout och storlek på designelement valts med stor eftertanke, se 

bilaga 4 för mallarnas navigeringskartor. 

 

4.1 RSS-läsare 
RSS-läsaren består av tre pivotskärmar där den fösta skärmen heter ”mina feeds” och 

innehåller användarens alla prenumererade feeds. I App Baren finns kommandona 

lägg till och sök, i undermenyn finns kommandot koppla Google-konto, se figur 90. 

 

Figur 90. Denna skärm visar alla feeds som användaren prenumererar på 

Om användaren går in på en specifik feed så öppnas en pagevy där alla artiklar inom 

den specifika feeden listas i omvänd kronologisk ordning, se figur 91. 
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Figur 91. Alla artiklar i morgonbladet-feeden 

Vid val av någon artikel så öppnas en ny pagevy där artikeln visas i sin helhet. App 

Baren på denna skärm innehåller kommandot favorit som lägger in artikeln under 

favoriter. För att ge användaren feedback om att denne har lagt till artikeln i favoriter 

så ändrar ikonen färg från grå till vit, se figur 92 och figur 93. 

 

Figur 92. Artikel som inte är favoritmarkerad 
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Figur 93. Favoritmarkerad artikel 

Kommandot lägg till tar användaren till en pagevy med feedbiblioteket. 

Feedbiblioteket innehåller alla tillgängliga feeds sorterade i kategorier, se figur 94. 

 

Figur 94. Feedbiblioteket 

När användaren väljer en kategori så öppnas en ny pagevy som visar alla tillgängliga 

feeds inom den kategorin. Användaren kan då markera en eller flera feeds och börja 

prenumerera på dem genom att använda kommandot bekräfta i App Baren. Efter 

bekräftat val visas pivotskärmen mina feeds med den senast tillagda feeden högst upp 

i listan, se figur 95. 
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Figur 95. Användaren kan markera en eller flera feeds att prenumerera på 

Kommandot sök gör så att ett sökfält visas under pivotskärmstiteln. Användaren kan 

här söka efter specifika feeds eller artiklar och resultatet visas sedan under sökfältet, 

se figur 96. 

 

Figur 96. Sökning i mina feeds 

Kommandot koppla Google-konto i undermenyn tar användaren till en pagevy med 

två inputfält för användarnamn respektive lösenord, se figur 97. 
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Figur 97. Inloggning till Google-reader 

Det finns även en knapp som loggar in användaren med givna uppgifter. När detta 

sker visas information om att användaren har kopplat ett Google-konto med 

applikationen samt har denne även möjlighet att koppla bort det igen, se figur 98. 

 

Figur 98. Applikationen ansluten till Google-reader 

Andra pivotskärmen, kategorier, innehåller alla prenumererade feeds sorterade i 

kategoriordning, se figur 99. 
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Figur 99. Denna skärm sorterar alla feeds i olika kategorier 

Sista pivotskärmen innehåller användarens favoritartiklar. Dessa är sorterade i 

ordningen idag, igår, senaste veckan och äldre än en månad. Om användaren använder 

Holdgesten på någon av de sparade artiklarna så visas en kontextuell meny. Via denna 

meny kan användaren välja om den markerade artikeln skall tas bort från favoriter 

eller delas med bekanta via e-post eller sociala medier, se figur 100.  

 

Figur 100. Användaren kan dela eller ta bort favoritartiklar 
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4.2 Skolapplikation 
Den färdiga mallen för skolapplikationen består av en panoramavy med fem skärmar. 

Den första skärmen innehåller användarens kursschema. Kursschemat visas i 

veckoformat och användaren kan bläddra bland veckorna genom att använda 

kommandona föregående och nästa i App Baren, se figur 101. 

 

Figur 101. Kursschemat 

Användaren lägger till kurser, event samt egna aktiviteter med de kommandon som 

finns i App Barens undermeny. Kommandot lägg till aktivitet öppnar en pagevy där 

användaren skriver in plats, tid och datum för önskad aktivitet. Kommandona lägg till 

kurser och lägg till event är däremot kopplade till skolans schemadatabas och öppnar 

således en pagevy med ett sökfält där användaren söker specifika kurser respektive 

event, se figur 102. 



74 

 

Figur 102. Användaren kan lägga till egna aktiviteter i schemat 

Om användaren vill ändra i schemat kan Holdgesten användas på någon specifik 

aktivitet. Detta medför att en kontextuell meny öppnas som innehåller kommandona 

ändra och ta bort. Kommandot ändra öppnar upp en pagevy som innehåller inputfält 

för all information angående den aktuella aktiviteten, användaren kan därmed enkelt 

ändra aktivitetens egenskaper genom att ändra i inputfälten. Kommandot ta bort tar 

bort den aktuella aktiviteten från schemat. För kurser dyker även kommandot ta bort 

kurs upp i den kontextuella menyn. Detta kommando tar bort alla instanser av den 

specifika kursen från schemat, se figur 103.  

 

Figur 103. Användaren kan ändra i schemat med hjälp av den kontextuella menyn 
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Om användaren använder Tapgesten på någon aktivitet i schemat så öppnas en 

pagevy innehållandes en skolkarta. På kartan markeras sedan den plats där aktiviteten 

utspelar sig på, se figur 104. 

 

Figur 104. Kartvy med markering 

Nästa skärm i panoramavyn visar en lista över luncher på restauranger i skolans 

närområde. Även luncherna skall vara kopplade till en databas som uppdaterar listan 

varje dag. På samma sätt som i schemat så öppnas kartan med restaurangens position 

utmarkerad om användaren använder Tapgesten på någon av restaurangnamnen, se 

figur 105. 

 

Figur 105. Lunchskärmen 
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Nästa skärm i panoramavyn innehåller skolportalen. När användaren startar 

applikationen för första gången så består denna skärm av två input fält för 

användarnamn respektive lösenord, se figur 106. 

 

Figur 106. Inloggningsskärmen till portalen 

När användaren loggar in i portalen byts innehållet ut till en förteckning på avklarade 

och ej avklarade kurser. Med hjälp av radioknapparna kan användaren filtrera vad 

som denne vill ska visas. I mini App Baren finns kommandot logga ut som loggar ut 

användaren ur portalen och skiftar skärminnehållet till inloggningsskärmen, se figur 

107. 

 

Figur 107. Portalskärmen 
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På den fjärde panoramaskärmen hittas personalarkivet. Denna skärm består av ett 

sökfält och en sökknapp. Sökfältet är kopplat till en databas som innehåller 

kontaktuppgifter till skolpersonalen, se figur 108. 

 

Figur 108. Personalarkivet 

När användaren söker efter en anställd visas sökresultaten under sökfältet. 

Sökresultaten består av en bild av den anställde, namn, efternamn, kontorsadress, 

telefonnummer och email-adress. Om Holdgesten används på sökresultaten så öppnas 

en kontextuell meny där användaren kan välja om denne vill ringa eller maila 

personen i fråga, se figur 109. 

 

Figur 109. Den kontextuella menyn låter användaren skicka ett email eller ringa den sökta personen 
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Den sista skärmen i panoramavyn är biblioteksskärmen, denna skärm innehåller ett 

sökfält samt en sökknapp. Via sökfältet kan användaren söka efter böcker på 

skolbiblioteket, se figur 110. 

 

Figur 110. Ett exempel på en sökning genomförd på biblioteksskärmen 

Om Tapgesten används på någon av de sökta böckerna så öppnas en pagevy där det 

visas information om boken, vart i biblioteket den finns samt hur många som finns att 

låna, se figur 111. 

 

Figur 111. Informationsskärmen 
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4.3 Tidningsapplikation 
Tidningsapplikationen består av en pivotvy med fyra skärmar. Den först skärmen har 

titeln senaste och innehåller alla artiklar sorterade i en omvänd kronologisk ordning, 

se figur 112. 

 

Figur 112. Senasteskärmen 

I App Baren finns kommandot karta som öppnar en pagevy innehållandes en 

världskarta. När det finns artiklar som handlar om ett visst land så markeras detta land 

med telefonens accentfärg, se figur 113. 

 

Figur 113. Kartvyn med markeringar 
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Användaren kan läsa alla nyheter om ett visst land genom att utföra Tapgesten på 

landet. Detta medför att en pagevy öppnas där alla artiklar som handlar om det 

aktuella landet presenteras i en lista, se figur 114. 

 

Figur 114. Artiklar som endast behandlar Italien 

Om Tapgesten utförs på en av artiklarna så öppnas en pagevy där artikeln visas i sin 

helhet. Från denna skärm kan användaren lägga till den aktuella artikeln i favoriter 

genom att i App Baren utföra Tapgesten på kommandot lägg till, se figur 115. 

 

Figur 115. Ikonen för kommandot lägg till ändras när användaren lägger till artikeln som favorit 
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Nästa skärm i pivotvyn innehåller alla artiklar sorterade i avståndsordning från 

användaren. Med hjälp av GPS-information visas artiklarna som behandlar områden 

närmast användaren först i avtagande ordning, se figur 116. 

 

Figur 116. Nära mig-skärmen 

Den tredje skärmen i pivotvyn innehåller alla favoritmarkerade artiklar, dessa är 

sorterade i ordningen idag, igår, senaste veckan och äldre än en månad. På samma sätt 

som i RSS-läsaren kan dessa delas med en kontakt eller raderas via den kontextuella 

menyn som dyker upp när Holdgesten utförs, se figur 117. 

 

Figur 117. Favoritartiklar kan tas bort eller delas 
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Den sista skärmen i pivotvyn innehåller alla artiklar från senasteskärmen men är 

sorterade i olika kategorier, se figur 118. 

 

Figur 118. Alla artiklar sorterade i olika kategorier 
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5 Resultat 
Efter redovisningen av de tre mallarna hos Microsoft visade det sig att 

skolapplikationen var den malltyp som var mest intressant att vidareutveckla. 

Skolapplikationen är en applikationstyp som inte är lika utbredd som de övriga två 

och har därför ett högre utvecklingsvärde för Windows Phone-utvecklarna. 

Skolapplikationen skräddarsys dessutom till varje skola den skapas för vilket skapar 

nya utmaningar och möjligheter för funktionalitet och design. Applikationsmallen 

som skapades i detta projekt innehåller förslag på unika funktioner som enkelt kan 

sättas i bruk av en utvecklare. Skolapplikationen kommer vid ett senare skede att 

vidareutvecklas till en färdig Windows Phone-applikation av Fabian Miiro som är en 

student och Windows Phone-utvecklare. Detta dokument blir ett hjälpmedel för 

vidareutvecklingen av skolapplikationen samt tillhörande touchgester, se tabell 6 och 

för tabell 7 en översikt över behandlade malltyper respektive touchgester samt figur 

119 för skolapplikationens navigeringskarta.  

Applikationsmall Användning 

RSS-läsare En nyhetsläsare för alla webbkällor som 

stödjer RSS-filer. 

Skolapplikation En applikation som samlar information 

och aktiviteter kring en specifik skola. 

Tidningsapplikation En nyhetsläsare skapad för en specifik 

webbkälla. 
Tabell 6. En översikt över behandlade malltyper med tillhörande förklaring. Den slutliga applikationstypen 

markeras i blått 

Touchgest Operation 

Flick Förflyttar användaren från en skärm till 

en annan. 

Pinch Används för att zooma in eller ut. 

Z-tecken Raderar en vald artikel. 

Hold Öppnar den kontextuella menyn. 

Tabell 7. En översikt över behandlade touchgester. De gester som används i den befintliga 

skolapplikationen markeras i blått 
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Figur 119. Skolapplikationens navigeringskarta med utritade kopplingar samt backstack. 

Skolapplikationen tillåter studenter att på ett enkelt sätt komma åt information samt aktiviteter om skolan 

de läser på. Se avsnitt 4.3 för en förklaring av applikationen samt dess olika funktioner 
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6 Diskussion och vidareutveckling 
Även om arbetet gav bra resultat så var det vissa aspekter som kunde göras 

annorlunda eller i framtiden förbättras i det fallet att fler mallar utvecklas. 

Programmeringen var den största utmaningen i projektet då projektgruppen hade 

begränsad kunskap inom detta område och därmed spenderades mycket tid med att 

öka förståelsen i programmeringsspråket C#. 

Projektet innefattade en begränsad jämförelse och informationssökning efter 

befintliga applikationer som motsvarade de av uppgiften bestämda 

applikationstyperna. Detta för att projektgruppen ansåg att de applikationer som fanns 

att tillgå var ofullständiga där vissa inte ens följde Metro riktlinjerna. 

Smartphones används i en relativt stor utsträckning och det är därför omöjligt att 

undgå problemet med inlärda gester hos användare. Detta märktes tydligt i 

taktilitetstesterna och på de subjektiva svaren. Många gånger tyckte testpersonerna att 

en viss gest kändes bäst därför att det är så de hanterar operationen i sin egen 

smartphone. Det kan därför vara svårt att basera denna typ av tester på enbart 

subjektiva resultat. Denna svårighet uppkommer även när unika gester presenteras då 

användare helst använder gester de är vana vid. 

Användartesterna gav projektgruppen en stor insikt i hur potentiella användare ser och 

hanterar gränssnittshinder. Även om testerna för det mesta gav bra resultat hände det 

dock att moderatorn och observatören glömde bort sin roll och gjorde eller sa något 

som hjälpte testpersonen att komma närmare lösningen av ett problem. Detta var 

naturligtvis en fråga om erfarenhet och då projektgruppen inte besitter någon tidigare 

erfarenhet av denna typ av användartester så kan de få fel som uppstått på grund av 

detta anses som små. 

För fortsatt arbete rekommenderas det att först och främst titta närmare på det som 

avgränsades i projektets början. Detta innefattar utformning av tiles, implementering 

av landscape mode samt animationer av de olika elementen i applikationsmallarna. 

Detta kan sedan breddas ut i mån av tid och resurser till att innefatta allt från 

undersökningar om psykologiska och kognitiva aspekter för hur människor kommer 

ihåg information till tester med hjälp av eyetracking för att forska vidare kring hur 

människor ser och upplever gränssnitt. Vid utveckling av fler malltyper är det 

rekommenderat att ha fler itereringar av tester och prototyper innan en slutgiltig mall 

skapas eftersom fler användarhinder sållas bort vid varje iterering. 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor och svar 
 

Bakgrundsinformation 

Har du en smartphone? 

Ja 30 

Nej 2 

 

Vad kör din telefon för operativsystem? 

Windows Phone 15 

iOS 8 

Android 8 

 

RSS-läsare 

Använder du RSS-läsare på mobilen? 

Ja 4 

Nej 24 

Om ja, vilken? 

Feed Reader 

Wonder Reader 

Friendstream 

Vet ej.. 

 

Finns det någon/några funktioner du tycker om extra mycket eller som du 

saknar? Om du inte använder denna typ av applikation vilka funktioner skulle 

du förvänta dig? **Exempel) funktioner som att kunna spara artiklar i 

favoriter eller gränssnittselement som sortering av feeds i bokstavsordning. 

Ett snabbt uppdaterat flöde med synliga kategorier andra grupperingar. Val av 

särskilda intressen för live-tiles. 

Gillar: Koppling mot Google Reader Kategorier Pinna kategorier till hemskärmen 

Sortera efter bokstavsordning Sortera efter mest lästa RSS-feed Rekomendera andra 

liknande nyheter baserad på min RSS lista 

-- 

Favoriter e ju bra 

SL, Facebook, Bankdroid (kolla olika konton), E-mail, Kalender 

markera vilka artiklar jag har läst/scrollat förbi, Favorisera/läs senare funktion (så att 

jag kan läsa dom på datorn eller mobilen senare utan att behöva leta bland hundratals 

länkar), Sortera på datumordning (äldst reps nyast först) 
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Skolapplikation 

Använder du någon skolapplikation på mobilen? 

Ja 2 

Nej 23 

Om ja, vilken? 

armada 

 

Finns det någon/några funktioner du tycker om extra mycket eller som du 

saknar? Om du inte använder denna typ av applikation vilka funktioner skulle 

du förvänta dig? **Exempel) funktioner som att kunna söka e-postadresser till 

lärare eller gränssnittselement som bilder på dagens lunch. 

skolmaten app 

Uppdaterat schema, karta över campus, var lärare/föreläsare sitter och vilken mat 

som serveras på cafét. Snabb tillgång till mail och portal. 

Sortera efter datum Sortera efter vad som verkar mest intressant för mig baserad på 

mina historiska aktiviteter Sortera efter den aktivitet som är mest intressant bland 

elever Tidsplaneringsfunktioner i pluggrupper. Exempel jag skapa ett datume, tid och 

plats. De som kan vara med kan adda sig själva 

*Dagens meny *Schema 

Dagens lunch vore kul 

 

Tidningsapplikation 

Använder du någon tidnings/nyhets-applikation på mobilen? 

Ja 13 

Nej 10 

Om ja, vilken? 

Aftonbladet 

Aftonbladet, DN 

DN 

DN 

All About Windows Phone, Windows Phone Central 

aftonbladet 

Sverige tidningar 

SvD 

Aftonbladet new tork times 

DN, CNN 

DI.se-nyhetsapp 

Aftonbladet 
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Finns det någon/några funktioner du tycker om extra mycket eller som du 

saknar? Om du inte använder denna typ av applikation vilka funktioner skulle 

du förvänta dig? **Exempel) funktioner som att kunna spara artiklar i 

favoriter eller gränssnittselement som en kartvy som visar vart i världen dagens 

händelser har skett. 

Inte direkt. 

bra att det är uppdelat i nöje, nyheter, sport etc 

Ingen åsikt 

Spara artiklar 

Kartvy kan ju behövas.. Typ som idag när det varit jordbävning i sydostasien... 

favorisera artiklar så att man lätt kommer åt dom senare 
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Bilaga 2 – Mätdata och resultat från taktilitetstester 
 

Test 1 

Flick F F (imp) N (N imp) T µ 

P1 0,096228 0,67849 0,071768 -2,2012 7,99 1,3408 

P2 0,1185 0 0,12093 0 0 0,97995 

P3 0,076602 0,58943 0,11115 0,79342 7,2 0,68916 

P4 0,10904 1,3769 0,082048 1,1462 16,76 1,329 

P5 0,082645 0,4086 0,10168 -1,4832 4,64 0,81278 

P6 0,16344 0,15088 0,098322 0,166 2,02 1,6623 

P7 0,062566 0 0,33643 0 0 0,18597 

P8 0,23165 0 0,082661 0 0 2,8023 

P9 0,1397 1,1868 0,30607 -0,78514 8,495 0,45644 

P10 0,17634 0,24949 0,09768 0,25794 2,77 1,8053 

P11 0,059652 0 0,31824 0 0 0,18744 

P12 0,062419 0 0,3392 0 0 0,18402 

Medel 0,114899  0,172182    

 

Tap F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,087152 0 0,09322 0 0 0,93491 

P2 0,10953 0,09822 0,10405 -0,28329 1,0233 1,0526 

P3 0,088896 1,1552 0,095684 1,2073 13,5 0,92906 

P4 0,13286 1,0552 0,14333 -1,8074 12,62 0,92695 

P5 0,057542 0 0,092058 0 0 0,62507 

P6 0,10711 0 0,081402 0 0 1,3159 

P7 0,06993 0 0,97088 0 0 0,072027 

P8 0,073372 0 0,144 0 0 0,50953 

P9 0,1366 0,68091 0,83761 -0,49061 4,985 0,16308 

P10 0,10399 0,62514 0,11218 0,75797 7,67 0,92701 

P11 0,070528 0 1,607 0 0 0,043887 

P12 0,060066 0 0,33375 0 0 0,17997 

Medel 0,091465  0,384597    
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Test 2 

Double 
Tap 

F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,19048 0 0,30361 0 0 0,6274 

P2 0,10731 0,9433 0,5777 -2,3886 6,06 0,18576 

P3 0,0937 0 0,55615 0 0 0,16848 

P4 0,17763 0,74892 1,1583 -1,5636 4,15 0,15335 

P5 0,16724 0,37684 0,5249 -0,8458 2,58 0,31861 

P6 0,20379 0 0,52168 0 0 0,39065 

P7 0,14448 0 0,64808 0 0 0,22293 

P8 0,62617 3,4075 0,37174 -1,6468 5,23 1,6844 

P9 0,18954 0 1,133 0 0 0,16729 

P10 0,24737 0 0,83294 0 0 0,29699 

P11 0,53031 0,017232 1,1081 0,025923 0,06 0,47855 

P12 0,13806 0 0,43482 0 0 0,31752 

Medel 0,234673  0,680918    

 

Pinch F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,15516 0,9308 0,76529 -2,1194 5,92 0,20275 

P2 0,2078 0,11485 1,6247 0,93669 0,54 0,1279 

P3 0,14529 0,067272 1,2111 0,50912 0,39 0,11996 

P4 0,45387 0,21208 2,2012 1,0239 0,46 0,20619 

P5 0,15183 0,34641 1,2846 -0,5393 2,51 0,11819 

P6 0,17772 0,016872 0,69737 0,073562 0,1 0,25484 

P7 0,27269 0,097481 0,7766 0,31918 0,35 0,35113 

P8 0,35096 0,19617 1,3804 0,68222 0,48 0,25424 

P9 0,15019 0 0,74979 0 0 0,20031 

P10 0,17849 0,065641 1,3007 0,61757 0,39 0,13722 

P11 0,177 0 1,3574 0 0 0,13039 

P12 0,062168 0 0,55512 0 0 0,11199 

Medel 0,206931  1,158689    
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Test 3 

Z-tecken F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,10185 0,25715 0,14505 -0,69741 2,662 0,70212 

P2 0,13907 0,26017 0,12141 -0,67827 2,84 1,1455 

P3 0,12378 0,053844 0,43984 0,1537 0,55 0,28141 

P4 0,1077 0,48091 0,11507 -0,58479 3,32 0,9359 

P5 0,10454 0,074086 0,11436 0,080235 0,32 0,91418 

P6 0,17938 0,03725 0,28616 0,01837 0,18 0,62687 

P7 0,16046 0,76525 0,1074 -1,0231 7,94 1,494 

P8 0,054617 0 0,16506 0 0 0,3309 

P9 0,067574 0,7185 0,26543 -3,2397 10,79 0,25458 

P10 0,13921 0,035989 0,4388 0,1242 0,28 0,31726 

P11 0,10891 0,095802 0,34398 0,038249 0,29 0,3166 

P12 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Medel 0,117008  0,231142    

 

Vertikal 
Pinch 

F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,099211 0 0,1582 0 0 0,62712 

P2 0,31562 7,4392 0,14257 0,8464 15,92 2,2138 

P3 0,09802 0,19627 0,11553 0,25131 2,19 0,84846 

P4 0,096677 0,15361 0,17826 -0,11515 1,485 0,54233 

P5 0,10884 0,017704 0,75348 0,12325 0,1 0,14445 

P6 0,12528 0,018811 0,74129 0,092771 0,14 0,169 

P7 0,061376 0,012961 0,10827 0,081616 0,08 0,56689 

P8 0,060348 0 1,0601 0 0 0,056926 

P9 0,05663 0,70402 0,55599 -4,9705 14,16 0,10185 

P10 0,17955 0,048879 2,0665 0,66424 0,24 0,086888 

P11 0,11508 0,023904 1,3041 0,10138 0,09 0,088247 

P12 0,11883 0,8312 0,094928 0,66327 6,995 1,2518 

Medel 0,119622  0,606602    
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Test 4 

Hold F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,1118 0,23072 0,21965 -
0,026253 

2,71 0,50899 

P2 0,14749 0,031075 4,2995 0,81828 0,25 0,034304 

P3 0,06938 0,81204 0,14869 1,3899 11,76 0,4666 

P4 0,11344 0,31467 0,37493 0,72144 4,23 0,30257 

P5 0,12309 0 1,2766 0 0 0,096419 

P6 0,13037 0,021481 0,30476 0,082434 0,13 0,42779 

P7 0,10229 0,031205 0,53448 0,21468 0,38 0,19138 

P8 0,14915 1,1716 0,4777 1,674 6,7825 0,31223 

P9 0,17848 0,039003 2,0314 0,173 0,22 0,087861 

P10 0,29164 0,28011 3,7564 3,3478 0,83 0,077637 

P11 0,11962 0,26601 0,26047 0,36114 2,645 0,45926 

P12 0,076599 0,40674 1,2022 0,16693 5,51 0,063714 

Medel 0,134446  1,240565    

 

2-
fingerTap 

F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,10941 0,42394 0,13593 -1,0217 3,43 0,80494 

P2 0,47995 0,025554 3,0965 0,12983 0,07 0,155 

P3 0,065911 0,83657 0,21472 0,77085 12,9 0,30697 

P4 0,11498 0 0,18644 0 0 0,61671 

P5 0,13285 0 1,5521 0 0 0,085593 

P6 0,22751 0 0,92887 0 0 0,24493 

P7 0,10803 0 1,7728 0 0 0,060939 

P8 0,16869 0,91968 3,2996 0,12742 5,47 0,051123 

P9 0,092007 0,27446 0,097204 0,20699 2,9667 0,94653 

P10 0,29986 0,048168 3,0316 0,37536 0,13 0,09891 

P11 0,10827 0,060617 0,21949 0,029131 0,59889 0,49328 

P12 0,063799 0 1,6095 0 0 0,03964 

Medel 0,164272  1,345396    
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3-
fingerTap 

F F (imp) N N (imp) T µ 

P1 0,10958 0,94148 0,10331 -2,3847 7,78 1,0607 

P2 0,59272 0 5,3316 0 0 0,11117 

P3 0,060432 0,70192 0,81799 0,42281 11,81 0,073879 

P4 0,092916 0,085193 0,19362 -0,0073 0,97 0,47988 

P5 0,13668 0 2,0946 0 0 0,065251 

P6 0,21062 0,025806 0,7829 0,10167 0,19 0,26902 

P7 0,11255 0,028304 2,3488 0,2428 0,09 0,047918 

P8 0,1719 0,79835 6,5124 -
0,077717 

4,91 0,026396 

P9 0,086924 0,84198 0,12273 0,45093 9,9 0,70825 

P10 0,2441 0,083119 4,4843 0,67497 0,15 0,054434 

P11 0,10347 0,081712 0,23729 0,039383 0,82167 0,43606 

P12 0,060211 0,65313 0,54989 -1,3757 10,92 0,1095 

Medel 0,165175  1,964953    
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De subjektiva intrycken 

Vilken gest kändes bäst? Varför? 

Personer Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

P1 Flick Båda Z-tecken (kan 

använda ett finger) 

Hold (kan 

använda ett 

finger) 

P2 Flick (slipper 

pricka rätt) 

Pinch (man 

kan zooma ut 

också) 

Z-tecken (unik) Hold (snabbt) 

P3 Flick Pinch Z-tecken (roligare) 

Vertikal Pinch 

(logiskt) 

Hold 

P4 Flick Pinch Z-tecken (bättre för 

små artiklar) 

2-fingerTap 

(snabbast) 

P5 Flick Båda Inga 2-fingerTap 

P6 Flick Pinch Z-tecken 2-fingerTap 

(känns 

naturligt) 

P7 Flick Pinch Z-tecken (känns 

som att stryka över 

med en penna) 

Hold och 2-

fingerTap 

P8 Flick (utan 

lagg) 

Pinch Z-tecken (kan 

använda ett finger) 

2-fingerTap 

(snabbt) 

P9 Flick (känns 

rätt) 

Pinch (känns 

naturligt) 

Vertikal Pinch 

(naturligt) 

Hold (av vana) 

P10 Flick Dubbel Z-tecken Hold 

P11 Flick Pinch Z-tecken Hold 

P12 Tap 

(snabbare) 

Pinch (mer 

kontroll) 

Z-tecken 2-fingerTap 
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Var det någon gest som kändes fel? Varför? 

Personer Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

P1 Nej Nej Nej Bättre ju färre 

fingrar 

P2 Nej Nej Nej 3-fingerTap 

(svår motorik 

för äldre) 

P3 Nej Nej Nej 3-fingerTap 

(svårt att hålla 

isär fingrarna) 

P4 Nej Nej Nej 3-fingerTap 

P5 Nej Nej Nej 3-fingerTap 

P6 Nej Nej Nej 3-fingerTap 

P7 Nej Nej Vertikal Pinch 

(det blir som att 

zooma ut) 

3-fingerTap 

P8 Nej Double Tap Vertikal Pinch 

(jobbigt med 2 

fingrar) 

3-fingerTap 

P9 Tap Double Tap Z-tecken (kräver 

inlärning) 

3-fingerTap 

P10 Nej Nej Vertikal Pinch 3-fingerTap 

P11 Nej Nej Vertikal Pinch 3-fingerTap 

P12 Nej Double Tap (risk 

att man gör 

något annat) 

Båda 3-fingerTap och 

Hold (risk att 

man klickar på 

något annat) 
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Har du förslag på alternativa gester? 

Personer Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

P1 Vertikalt svep Nej Fler tecken! Nej 

P2 Nej Hålla ner ett finger 

för att zooma in 

och 2 fingrar för 

att zooma ut 

Kanske ett 

kryss på 

artikeln? 

Rita en ring med 

fingret 

P3 Svep upp och 

ner 

Nej Double Tap Rita någon 

bokstav 

P4 Nej Dubbelpinch eller 

håll in för zoom 

Dra till vänster 

för att få fram 

menyn 

Nej 

P5 Nej Nej Nej Nej 

P6 Nej Nej Nej Nej 

P7 Nej Nej Nej Nej 

P8 Nej Hålla in fingret för 

att zooma 

Klicka på 

någon ikon för 

att ta bort 

Nej 

P9 Rita en 

halvcirkel eller 

använda flera 

fingrar 

Använda flera 

fingrar 

Nej Grepp-svep 

alltså svep med 

flera fingrar 

P10 Nej Svepa upp och ner Hold Dubbelklick 

P11 Nej Nej Nej Dubbelklick 

P12 Double Tap 

och navigera 

flera sidor med 

en Flickgest 

Spiral eller cirkel 

med- och mot-urs 

för att zooma in 

respektive ut 

Rita q som quit Rita m som 

menu 
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Bilaga 3 – Data och resultat från användartester 
 

RSS-läsare 

Uppgift 1: 

Logga in med ditt Google-konto för att synkronisera med applikationen. 

Observationer: 

P1: Såg ej hantera konto på en gång. Vill att det ska stå My Feeds istället för Feeds. 

Vill ha egen ordning på sina feeds. Vill ha bokstavsordning på kategorier i 

Feedbiblioteket. 

P2: Hade svårt att hitta  (ovan med Windows Phone). 

P3: ”Det står inte att det är ett Google konto”. 

P4: Löste problemet fort. 

P5: Tryckte på plus-ikonen först, lite ovan med Windown Phone, sedan gick det bra. 

Vill ha alla artiklar på en slide. 

 

Uppgift 2: 

Lägg till feeden ”dagens skvaller” i prenumerationer. 

Observationer: 

P1: Förstod +-ikonen. Uppgiften löstes genom en sökning med sök-ikonen istället för 

att manuellt gå igenom genom kategorierna. ”Vill ha en hem-knapp som tar en ett steg 

bakåt”. 

P2: Enkelt, Vill komma tillbaka till Feeds efter bekräftelse. 

P3: Enkelt. Vill ha feedback, till exempel att man kommer tillbaka till föregående 

sida eller att det dyker upp en ruta som säger att man har lagt till feeden. 

P4: Löste uppgiften med hjälp av sök-ikonen. Vill ha någon slags feedback. 

P5: Löste uppgiften med hjälp av sök-ikonen. Vill komma tillbaka till feedbiblioteket. 
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Uppgift 3: 

Sök efter feeden ”alla bilar” i dina prenumererade feeds och lägg till 

artikeln ”stort biltest” i favoriter. 

Observationer: 

P1: Enkelt. Vill vara kvar på sidan efter att artikeln blivit tillagd. 

P2: Enkelt. 

P3: Stjärn-ikonen ska byta färg eller gå en sida bakåt. Vill ha fler kategorier än bara 

favoriter, t.ex. roliga artiklar, tråkiga artiklar osv. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. Vill ha feedback på stjärn-ikonen. 

 

Uppgift 4: 

Ta bort Arrival-feeden från dina prenumererade feeds. 

Observationer: 

P1: Enkelt. 

P2: Snabbt avklarat. 

P3: Förstod inte att man ska använda Holdgesten för att få fram den kontextuella 

menyn. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 5: 

Kontrollera om du la till artikeln ”dagens väder” i favoriter. 

Observationer: 

P1: Enkelt. 

P2: Lite osäker. Skakar på huvudet. Men fattade till slut. Ovan med pivotvyn. 

P3: Enkelt, lite ovan med pivotvyn. 

P4: Enkelt löst. 

P5: Enkelt. 
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Uppgift 6: 

Rensa ”igår” på favoritskärmen. 

Observationer: 

P1: Enkelt. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. 

 

Skolapplikation 

Uppgift 1: 

Hitta resturangen Fysikalia på kartan. 

Observationer: 

P1: Hittade direkt. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Försökte hitta kartan i panoramavyn. Ville ha en kartikon. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 2: 

Logga in i portalen och kontrollera om du har klarat Mekanik 1 kursen. 

Observationer: 

P1: Löste uppgiften utan problem. 

P2: Enkelt. 

P3: Snabbt löst. 

P4: Enkelt, vill ha ett streck under betyget till kursen. 

P5: Tryckte först på uteslutningstecken, sedan gick det bra. 
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Uppgift 3: 

Logga ut ur portalen. 

Observationer: 

P1: Inga problem. Tyckte om att man är inloggad hela tiden. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Enkelt. 

P5: Tryckte på bakåt-knappen först, sedan gick det bra. 

 

Uppgift 4: 

Hitta läraren Adam Ströms mailadress. 

Observationer: 

P1: Ville kunna kopiera adressen eller ringa direkt när man trycker på informationen. 

P2: Enkelt. Vill kunna kopiera mailadress och telefonnummer. 

P3: Döpa om skärmen till Anställda eller Personal. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. Vill kunna maila eller ringa läraren direkt från skärmen. 

 

Uppgift 5: 

Kontrollera om boken ”Linjära ekvationer” finns att låna på biblioteket. 

Observationer: 

P1: ”4 st finns på biblioteket men man vet inte om de är utlånade”. Vill ha 

tillgängligheten tydligare, till exempel antal lediga 2/4 eller något liknande. 

P2: Enkelt. Vill ha tillgängligheten tydligare, till exempel 2/4. Vill ha Lärararkivet 

och Bibliotekskärmen på samma skärm. 

P3: Vill ha tillgängligheten tydligare, till exempel 4/5. 

P4: Vill ha tillgängligheten tydligare, till exempel 2/4. 

P5: Vill ha tillgängligheten tydligare, till exempel 4/5. 

 

Uppgift 6: 
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Kontrollera vilken tid din historielektion börjar på fredag samt hitta salen F2 på 

kartan. 

Observationer: 

P1: Inga problem. Vill kunna trycka en gång för att få en större bild av aktiviteten 

med mer information och sedan igen för att öppna kartan. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt 

P4: Enkelt. ”Efter lite tid med Metro design blir det enkelt.” 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 7: 

Lägg till kursen Hållfasthetslära g.k. i schemat. 

Observationer: 

P1: Förstod direkt. ”Vilken bra applikation, skulle vilja ha en själv”. Vill vara kvar på 

samma skärm för att kunna välja fler kurser. 

P2: Enkelt. Vill att aktiviteten byter färg i schemat som feedback att någonting är 

tillagt. 

P3: Enkelt. Vill ha någon bekräftelse. Vill ha kvar det som är markerat även om man 

söker på fler kurser. 

P4: Förstod direkt. Vill vara kvar på samma skärm efter bekräftelse. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 8: 

Titta på schemat för vecka 21. 

Observationer: 

P1: Enkelt. Vill dock att det ska stå ”vecka 20” istället för ”v.20”. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. 

Uppgift 9: 
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Ta bort historiekursen från schemat. 

Observationer: 

P1: Enkelt. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Skriver först in historia i kommandot ”lägg till kurs”, sedan gick det bra. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 10: 

Flytta bak lunchen på måndag till 11.30. 

Observationer: 

P1: Enkelt. Skulle vilja ha en sökknapp för hela skolan där man hittar allt. Skulle 

gärna vilja ha skolmailen kopplad till applikationen. 

P2: Håller in och drar aktiviteten ett snäpp upp. Vill kunna Förlänga och förflytta 

aktiviteten genom att dra i schemat. 

P3: Vill kunna flytta aktiviteten med fingret. Klarade av uppgiften. Vill ha någon 

slags bekräftelse. 

P4: Vill inte ha någon bekräftelse utan vill gå tillbaka direkt till schemat. 

P5: Vill ha en ”OK” knapp som bekräftelse. 
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Tidningsapplikation 

Uppgift 1: 

Hitta med hjälp av kartan alla artiklar som handlar om Rom. 

Observationer: 

P1: Hittade kartknappen direkt. Förstod inte att man ska zooma in på Italien för att 

hitta Rom. Vill att man ska trycka på Italien för att hitta alla städer i Italien. 

P2: Försökte Holdgesten på Italien. ”varför är det en punkt på Rom”. Vill inte ha 

prickar i världsvyn, bara i landsvyn. 

P3: Använder Flickgesten på skärmens rubrik. Har svårt att förstå att pricken är för 

landet. Vill ha namn på varje prick. 

P4: Använder Tapgesten på landet. Har svårt att hitta Rom. Provar Holdgesten på 

Italien. Klarade sedan genom att zooma in. Visste inte det gick att zooma. 

P5: Fixade det rätt snabbt. Vill komma tillbaka till kartan när man trycker bakåt. Vill 

också ha en sökknapp på Senasteskärmen för att kunna söka på lands och stadsnyheter. 

Favoriter ska istället heta Sparade. Vill kunna byta ordning på artiklarna på 

Senasteskärmen, Närmastskärmen osv. Tycker att det är bra att det står Stockholm på 

Närmastskärmen. Vill hellre söka med ord än i kartvyn. 

Uppgift 2: 

Du vill hitta alla sportnyheter. 

Observationer: 

P1: Klarade uppgiften fort. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Förstår inte Pivotvyn. 

P5: Enkelt. 
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Uppgift 3: 

Hitta med hjälp av kartan alla artiklar som handlar om Italien. 

Observationer: 

P1: Klarade det bra, hade lärt sig från en tidigare uppgift. 

P2: Enkelt. 

P3: Tyckte att titeln ”Närmast” var konstig vill ha titeln ”Nära mig” istället. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 4: 

Lägg till artikeln ”den omtalade bantningsmetoden” till favoriter. 

Observationer: 

P1: Enkelt. Vill att stjärnan blir ifylld. 

P2: Vill att stjärnan blir ifylld. 

P3: Vill att stjärnan blir ifylld. 

P4: Vill att stjärnan blir ifylld. 

P5: Enkelt. 

 

Uppgift 5: 

Hitta artiklar som rör din omgivning och sedan vill du läsa artikeln ”nu kommer 

sommaren” som du sparade igår. 

Observationer: 

P1: Enkelt. 

P2: Enkelt. 

P3: Enkelt. 

P4: Enkelt. 

P5: Enkelt. 
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Bilaga 4 – Navigeringskartor 
Nedan följer navigationskartor för mallarna med tillhörande backstack-ordning. 
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