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Abstract 

The development of movement based technology is changing the way we interact with our 

computer systems. This study aims to answer questions about how this change is occurring 

and aspects following it. A number of different data collection methods are put to use as 

twenty informants takes part in a series of experiments regarding different application 

areas. The movement based technologies utilized by the informants are Leap Motion and 

Myo. Through the use of user experience and usability the study shows that movement based 

technology performs worse than the mouse in all tested application areas. On the other hand 

we found that the user experience is enhanced with the use of movement based technology in 

all but one of the tested application areas. 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Landgren vid institutionen för informatik, 

för hans vägledning och stöd under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Ända sedan människans urtid har hon använt händerna som ett instrument för att påverka sin 
omgivning. Med hjälp av händerna skapade hon verktyg för att underlätta eller lösa uppgifter. 
Exempelvis kan en pensel ses som en förlängning av armen som tillåter användaren att, på ett 
mer effektivt sätt måla. En mus och ett tangentbord kan även de ses som interaktionsverktyg, 
om än i vår mening, mindre direkta och mer som en länk mellan händerna och det virtuella 
arbetsobjektet. 

Datorns uppkomst ledde till att interaktionsverktyg för att integrera med den uppfanns. Ett 
av dessa är musen. Musen utvecklades 1965 som en ersättning för den tidigare använda 
ljuspennan (Myers 1998). Musen är än idag ett av de vanligaste alternativen som används för 
att integrera med datorn, även om andra alternativ finns och fortsätter att utvecklas. 

Rörelsebaserad teknologi är ett av dessa alternativ. Rörelsebaserad teknologi är som 

namnet antyder, teknik som baseras på kroppsliga rörelser. Detta kan bland annat ske genom 

att en enhet läser av rörelser med hjälp av kameror eller att sensorer läser av musklernas 

aktivitet.  Den rörelsebaserade teknologin finns i olika former, för att simplifiera så kan man 

se på dem som antingen kommando och icke kommandobaserade. Med andra ord så läser de 

antingen av aktivt utförda handlingar av användaren, eller i de icke kommandobaserades fall 

så känner de av förändringar i kroppen för att utföra handlingarna därefter. Rörelsebaserad 

teknologi som känner av ögats rörelser och handlar därefter är ett exempel på ett icke 

kommandobaserat alternativ, den kräver alltså inte att användaren aktivt utför handlingar. För 

att förtydliga så är avsikten med icke kommandobaserade alternativ att passivt observera 

kroppens naturliga förändringar och handla efter dessa (Jacob, R. J. 1993).  

Vi har i den här studien valt att fokusera på två kommandobaserade alternativ av 

rörelsebaserade tekniker, nämligen Leap Motion och Myo. De båda teknologierna fungerar 

genom att läsa av användarnas rörelser och omvandla dessa till handlingar som datorn utför. 

Vi ser rörelsebaserade teknologi som ett potentiellt mer naturligt interaktionsverktyg, där 
de kan, likt en pensel fungera som en förlängning av det kroppsliga. Pasch et al (2009) delar 
en liknande bild, där de menar att rörelsebaserad teknologi kan erbjuda en mer naturlig och 
rik interaktion än den traditionella musen och tangentbordet. Detta blir även mer intressant 
när de rörelsebaserade teknologier vi använder i studien är konsumentprodukter. Med andra 
ord så är de inte anpassade eller utvecklade för företag, forskning eller dylikt utan de är 
skapade för att användas av en bredare marknad. 

Myo använder sig av EMG-sensorer som mäter musklernas elektriska aktivitet. Detta låter 
den upptäcka fem olika rörelser från handen. Förutom detta känner den även av underarmens 
rörelser, orientering och rotation. Den här informationen skickas genom en Bluetooth-
förbindelse till tekniken den är kopplad till, vilket skulle kunna vara en dator, smartphone eller 
en drönare. Den här informationen omvandlas sedan till handlingar som datorn, smartphonen 
eller drönare utför (Thalmic 2014). 

Leap Motion använder sig av två infraröda kameror och tre stycken LjusEmitterande Dioder 
för att utläsa rörelser. Rörelserna läses av utav kameran och LED-ljuset bygger upp 
förprocessen för 3d objekten som sedan räknas ut av mjukvaran inuti. IR ljuset träffar handen 
och avvikelserna plockas upp av kamerorna, som sedan processerar datan och filterar brusen 
för att sedan forma det till 3d objekt (Sparkfun 2012). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Med detta i åtanke så har vi utformat två frågeställningar. Är rörelsebaserad teknologi något 
som kan komma att ersätta de mer traditionella interaktionsverktygen, eller bör de ses som 
komplementerande redskap?  

Vi är även intresserade av hur dessa kan påverka användarupplevelsen. Vi tänker att i 
nuläget är vi så pass vana vid både musen och tangentbordet, vi vet vad vi kan förvänta oss när 
vi använder dem. När nya alternativ som fungerar på helt andra sätt kommer in i bilden så blir 
upplevelsen för användaren även den, väldigt annorlunda och detta är något vi är intresserade 
av att fånga.  

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för om den här typen av teknik är ett 
alternativ eller komplement till det redan allmänt förekommande musen och tangentbordet. 
Vi vill belysa teknikens potential samt dess brister för att skapa en uppfattning om den 
rörelsebaserade teknikens framtid. 

Genom att utföra ett antal olika experiment där Myo, Leap Motion och en vanlig mus och 
ett tangentbord ingår så förväntar vi oss att samla in nödvändig data för att vi ska kunna få 
svar på de frågeställningar vi har. Detta genom att använda oss av det insamlade data i 
samband med den teoretiska grund vi valde att arbeta efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. Tekniska aspekter 

Rörelsebaserade gränssnitt låter användaren interagera genom kroppsliga rörelser istället för 
musen och tangentbordet. På grund av att rörelsebaserad kommunikation och interaktion sker 
naturligt för oss, så kan vi då interagera på ett mer naturligt sätt (Pasch et al 2009).  

Rörelsebaserad interaktion handlar om att aktivt använda rörelser för att interagera och 
den rörelsebaserade teknologin är vad som möjliggör denna interaktion kopplat till system. 
Som Loke et al (2006) skriver så har denna teknologi gjort det möjligt att använda mänskliga 
rörelser som input till datorsystem. 

Rörelsebaserad teknologi är alltså teknologi som erbjuder möjligheten att använda 
kroppsliga rörelser för att utföra handlingar i IT-system. Hur detta kan användas och hur väl 
det fungerar är beroende på den rörelsebaserade produkten som används. Som vi nämnde i 
inledningen så går det att dela upp rörelsebaserad teknologi i två kategorier, nämligen 
kommandobaserade och icke kommandobaserade (Jacob, R. J. 1993). Uppdelningen är 
baserad på om det är tänkt att användaren aktivt ska utföra kroppsliga rörelser för att systemet 
ska agera, eller om systemet skall aktivt observera och agera efter dess observationer. 
Exempelvis, ska användaren vifta på handen för att signalera till systemet att byta sida i en bok 
eller ska systemet känna av ögats rörelser för att veta när nästa sida ska bytas. För att förtydliga 
så är det första fallet ett exempel på en kommandobaserad teknologi medan det sistnämnda är 
ett exempel på en icke kommandobaserad.  

Leap Motion och Myo är två produkter som erbjuder helt olika lösningar för hur 
rörelsebaserad teknologi kan utformas och användas. Även om lösningarna är olika, så finns 
det en del likheter. Båda produkterna använder sig av delvis samma programmeringsspråk. 
Samt att de båda är kommandobaserade, det vill säga att produkterna läser av aktiva 
handlingar som användaren utför. Leap Motion och Myo fungerar till stor del på samma 
applikationer, så som VLC och Spotify och fokuserar på samma tillämpningsområden. Det 
sistnämnda åsyftar att båda produkterna har ett brett tillämpningsområde, så som spel och att 
kunna utföra vardagliga uppgifter på datorn. Till skillnad från andra vanliga produkter inom 
rörelsebaserad teknologi, så som Nintendo Wii och Microsoft Kinect som enbart är utvecklade 
för att användas i underhållningssyfte. Leap Motion och Myo använder samma applikations-
modell där en digital marknad utvecklats för att ladda ner och köpa applikationer. Vilket 
fungerar väldigt likt Apples ”App store” och Googles ”Play store” för smartphones. Båda 
produkterna fungerar även ihop med virtual reality teknik så som Occulus Rift. Det mest 
uppenbara som skiljer dessa produkter åt förutom utseendet, är hur inputen från användaren 
hämtas och hanteras. Leap Motion använder sig av kameror medan Myo använder EMG-
sensorer för att samla in information. Förbindelsen mellan tekniken och värdsystemet (datorn, 
smartphonen eller drönaren) skiljer sig också. Leap Motion använder en trådbunden USB-
kabel för att koppla samman enheterna. Medan Myo nyttjar en Bluetooth förbindelse, vilket 
möjliggör längre avstånd och mer flexibilitet. Ytterliggare en apspekt som skiljer dem åt är att 
Leap Motion främst riktar sig till datorer, medan Myo även fungerar ihop med smartphonen 
och drönare. 

Som beskrivet tidigare så består Leap Motion av två kameror och tre infraröda LED-ljus. 
Alex Colgan förklarar på Leap Motions blogg att kamerorna läser av IR ljus med en våglängd 
på 850 nanometer, vilket inte är synligt för det mänskliga ögat. Kamerornas vidvinkellinser är 
formad som ett V och kan läsa av objekt 60cm ovanför enheten. Utöver det kan objekt utläsas 
60cm åt alla fyra väderstreck, vilket bildar en yta på 0,22 kubik meter. 

Leap Motion stödjer programeringsmiljöerna/språken C++, C#, Unity, Objective-C, Java, 
Python, JavaScript och Unreal Engine. Samtliga stödjs under Windows 7 och 8. Dessutom har 
alla språk och miljöer förutom Unreal Engine stöd för Linux och Mac OS X (Davis 2014). 
Maxräckvidden för enheten bestäms av LED ljusets styrka, som i sin tur bestäms av 
strömförsörjningen från USB anslutningen. När handen eller objektet skannats av kamerorna 
så skickas datan till enhetens lokala minne som sedan delar det vidare till mjukvaran i datorn. 
Detta sker via USB kabeln som kopplar samman datorn och Leap Motion enheten (Colgan 
2014). 
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När datan väl färdats till mjukvaran så processeras den av en matematisk algoritm. 
Informationen kompenseras från bakgrundsobjekt och annat brus så som ljuskällor. Därefter 
rekonstrueras 3D representationer utifrån vad kamerorna fångat upp. All information skickas 
sedan via ett protokoll (TCP eller WebSocket) som organiseras i ett objekt-orienterad API 
struktur (Colgan 2014). Vilket utvecklaren sedan använder för att applikationer som blir det 
användaren ser som ett spel eller en webbläsar-applikation på sin skärm.  

Som nämndes i inledningen så fungerar Myo genom användningen av EMG-sensorer som 
läser av musklernas elektriska aktivitet. Genom att läsa av den elektriska aktiviteten så kan 
Myo upptäcka fem olika rörelser från handen. Den känner även av hur underarmen rör sig, 
detta innefattar även vart någonstans underarmen befinner sig och om den roterar. Denna 
funktion gör det bland annat möjligt att använda Myo som en virtuell mus. Myo arbetar genom 
bluetooth förbindelser, och kräver att enheten som ska kopplas till armbandet stödjer en 
bluetooth förbindelse. Förbindelsen kan ske i form av signaler eller genom en bluetooth 
adapter. Den elektriska aktiviteten samt underarmens rörelser går genom bluetooth 
förbindelsen till den enhet den är kopplad till där den omvandlas till handlingar som enheten 
kan utföra. Myo stödjer officiellt programeringsmiljöerna/språken C, C++ och Unreal 
Engine  (Thalmic 2014). 

Både Myo och Leap Motion arbetar genom externa applikationer. Till exempel Spotify och 
GameWave. Med andra ord så för att utföra handlingar med dessa teknologier så krävs att det 
finns en stödjande applikation för detta. Det vill säga, vill du kontrollera Spotify med din Myo 
så måste du ha en applikation för detta. På grund av att de båda teknologierna är 
applikationsberoende så har de även en egen applikationsmarknad. I denna marknad så kan 
användarna gratis, eller i vissa fall betala för att få tillgång till de applikationer de vill ha. I och 
med att artefakternas användning är beroende på tillgången och kvalitén av dess applikationer 
så blir även deras egen nytta begränsat eller främjat baserat på detta. Med andra ord är alltså 
de här artefakterna oanvändbara utan stödjande applikationer och på samma sätt ökar dess 
värde med varje tillgänglig applikation.  
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4. Teori 
Då vi är intresserade av att mäta användarupplevelsen av dessa teknologier så har vi lånat en 
term från HCI området, nämligen user experience (UX). Vi valde att använda oss av denna 
term för att vi är intresserade av hur användarupplevelsen påverkas av användningen av olika 
typer av rörelsebaserad teknologi. Viktigt att notera är att det finns flera olika synsätt på vad 
user experience är för något, vi har här valt att ta med två olika förklaringar av termen för att 
sedan förklara hur vi, i den här studien kommer att använda oss av den. 

Albert & Tullis (2013) menar att user experience utgörs av tre huvud egenskaper. Det första 
är att en användare är involverad. Det andra är att användaren interagerar med något som 
har ett interface. Det sista är att användarens erfarenhet är av intresse och går att mäta eller 
observera. För att skapa en bild av hur användarupplevelsen är så krävs alltså att en användare 
är involverad och interagerar med något medan detta blir mätt och eller observerat. De menar 
att det är viktigt att användare faktiskt gör något, då det annars hade gått lika bra att mäta 
attityder och preferenser. De betonar även vikten av att det måste finnas ett beteende, eller ett 
potentiellt beteende för att mäta upplevelsen.  

Hazzelzahl (2008, 12) definierar UX som “en tillfällig, främst utvärderande känsla samtidigt 
som en interaktion sker med en produkt eller tjänst.” 

I den här studien kommer vi att använda oss av user experience genom observationer, både 
direkta och även genom inspelade videoklipp från våra tester. Vi kommer att komplettera detta 
genom att intervjua en del av deltagarna, vi förväntar oss kunna skapa en klarare uppfattning 
om deras användarupplevelse genom att analysera deras användning av produkter i samband 
med att vi frågar de om detta. 

Vi har även använt oss av begreppet usability. Nielsen (2003) definierar usability som ett 
kvalitativt attribut som utvärderar hur enkla användargränssnitt är att använda. Han menar 
även att termen syftar på metoder för att förbättra den enkla användningen under 
designprocessen. 

Enligt Nielsen (2003) så definieras usability av fem kvalitativa komponenter, dessa utgörs 
av learnability, efficency, memorability, errors och satisfaction. 

· Med learnability menas att det ska vara lätt att lära sig och börja använda (systemet). 
· Efficency handlar om det ska vara effektivt. När användaren väl lärt sig att använda 

systemet, hur snabbt kan de då utföra handlingar. 
· Memorability syftar på att det ska vara lätt att minnas hur systemet ska användas. En 

vardaglig användare ska kunna återkomma till att använda sig av systemet och inte 
behöva lära om sig hur det fungerar. 

· Med errors menas att användare ska förhindras från att göra misstag eller så få misstag 
som möjligt när de använder sig av systemet. Och om misstag väl sker så ska 
användaren bli informerad om detta. De ska även vara simpla att åtgärda. 

· Satisfaction är den sista attributen och den handlar om att användarna ska vara nöjda 
med att använda sig av systemet. De ska gilla att använda det.  

Albert & Tullis (2013) skiljer även på usability och user experience genom att beskriva 
usability som användarens förmåga att använda ting för att utföra handlingar på ett 
framgångsrikt sätt. Detta medan user experience ser på helheten av interaktionen samtidigt 
som den använder sig av individens tankar, känslor och perception som resulterar från 
interaktionen. 

Med andra ord så handlar usability om hur bra en användare utför handlingar, med åtanke 
på effektivitet, inlärningsprocessen, hur många fel de gör och så vidare. User experience 
handlar om interaktionen. Mer konkret, interaktionen och hur användaren påverkas av den, 
hur användaren tänker, känner och uppfattar interaktionen. 

I den här studien så har vi valt att använda oss av usability för att se hur effektiviteten skiljer 
sig mellan de rörelsebaserade produkterna och datormusen. Det vi menar med effektivitet är 
hur bra, snabbt och misstagsfritt användandet av produkten är. I detta sammanhang mäts 
deras prestationer, om och hur de klarade/utförde testerna i tid och misstag.  Vi har även valt 
att undersöka deras misstag (errors) här har vi valt att fokusera på de kroppsliga misstagen 
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framför de tekniska. Användarnas learnability och memorability har vi valt att utesluta, detta 
på grund av brist på tid samt att det från början aldrig varit en del av studiens syfte. 

Vi använder oss av user experience genom att försöka få en uppfattning av hur de anser 
användarupplevelsen är. För att fånga deras attityd till tekniken så genomför vi intervjuer med 
några av deltagarna. 

Det finns en mängd tidigare studier om rörelsebaserad teknologi. Av de vi har funnit så 
handlar de flesta om den rörelsebaserade teknikens betydelse inom specifika områden, och de 
vanligaste är dess potentiella roll inom spel och design. Vi har inte funnit någon tidigare studie 
som väljer att analysera rörelsebaserad teknologi efter UX och usability som vi i denna studie 
gör, så här kommer vi förhoppningsvis bidra med något nytt inom området. Något vi däremot 
märkt att en del studier har gjort, är att lyfta fram vissa fördelar och nackdelar med 
rörelsebaserad teknologi. Dessa är i viss mån användbara för oss i denna studie och vi har på 
grund av detta valt ut ett antal tidigare studier som framför intressanta aspekter som vi kan 
använda oss av. 

En av dessa är Loke et al (2007) artikel ”Understanding movement for interaction design: 
frameworks and approaches”. Som namnet antyder så handlar den om hur man bör förstå 
rörelser för interaktionsdesign.  De undersöker relationen mellan kroppsliga handlingar och 
den efterkommande responsen från teknologin. Alltså kopplingen mellan en rörelse och den 
efterföljande handlingen hos ett system. 

Loke et al (2007) skriver att tillkomsten av avläsningstekniker har lett till att mänskliga 
rörelser kan användas för att kommunicera med tekniska system. Detta menar de har skapat 
frågor om teknikens potentiella användning och vilka konsekvenser användningen kan leda 
till. Dessa frågor, menar dem uppstår från iakttagelsen av att ett systematiskt och förutsägbart 
förhållande måste bli uttalat mellan vissa specifika mänskliga handlingar och specifika 
maskingensvar. För att förtydliga så menar de att uppkomsten av teknik som fungerar genom 
att läsa av mänskliga rörelser för att styra tekniska system har lett till att nya potentiella 
användningsområden uppstått. På grund av detta så framkommer även frågor om hur den här 
användningen ska och eller kan användas, samt vilka konsekvenser detta kan medföra. Det här 
är något vi har funderat på och kommer försöka svara på i den här studien, genom att observera 
hur tekniken används och genom att fråga de deltagande informanterna om rörelsebaserad 
teknologi så hoppas vi kunna bidra med att svara på en del av de frågor som tekniken i sig lyfter 
fram.  

I en artikel av Hummels, Klooster & Overbeeke (2007) så argumenterar de att designers 
inom rörelsebaserad interaktion måste vara experter på rörelser. Inte enbart i teorin, utan även 
fysiskt. Deras argument grundar sig i att de menar att världen, ursprungligen är meningsfull 
för oss. Att vi uppfattar världen baserat på vad vi kan göra med den och genom att fysiskt 
interagera med den så kan vi nå och uttrycka den här meningen. 

Matthews (2006) diskuterar även han vikten av de rörelsebaserade teknikernas design. Han 
beskriver den potentiella svårigheten med att tyda kroppsliga rörelser och använder charader 
som ett exempel. ”Om rörelser är svårtydliga för människor, hur kan de då användas som input 
för interaktiva teknologier?” (Matthews 2006, 405). 
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5. Metod 
För den här studien valde vi att kombinera både kvantitativ och kvalitativ forskning. Rohrer 
(2014) illustrerar i en artikel hur kvalitativa forskningsmetoder används för att fånga attityder 
och kvantitativa för att fånga beteenden. Detta var relevant för oss då vi ville fånga både 
informanternas attityder till teknologin samt hur deras beteenden påverkades. Han menar 
även att för de flesta projekt är det en fördel att använda flera forskningsmetoder och 
kombinera insikterna från dessa. Då vi var intresserade av både attityderna och beteendena 
hos informanterna så föll valet på en kombinerad ansats naturligt. 

Vi valde att använda oss av olika tekniker för vår datainsamling. Anledningen till att vi 
använde oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt kombinationer av dem, var för 
att vi ansåg att det lät oss på bästa möjliga sätt samla in den data vi behövde. Beroende på de 
olika experiment vi valde att utföra så bestämde vi oss för att använda totalt fyra tekniker. För 
att få ett så pass heltäckande resultat som möjligt så valde vi att genomföra en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar. Vi ville med detta få både kvantitativ data som 
kan säga något om teknikens prestation samt informanternas beteenden, och kvalitativ data 
som kunde ge oss en uppfattning om informanternas attityd till tekniken. Vi använde oss av 
Rogers, Sharp & Preece, 2011) som utgångspunkt i vårt datainsamlande. 

För den kvantitativa delen valde vi att göra videoinspelningar när informanterna utförde 
testerna, detta för att i efterhand studera hur de använde sig av produkterna, det vill säga fånga 
deras beteenden. Informanterna fick som uppgift att svara på en enkät innan testerna 
påbörjades, på så sätt kunde vi skapa oss en uppfattning om deras tidigare teknikvana. Samt 
om de använt sig av rörelsebaserad teknik tidigare och även om de använt sig av någon av 
applikationerna som ingår i testet, då detta kan påverka deras resultat. Vi tog även tid i alla 
tester förutom spelet AudioSurf då tiden för banan var tre minuter oavsett hur informanten 
presterade. Istället valde vi att dokumentera poängen deltagarna fick för att sedan kunna 
jämföra resultatet mellan mus och Leap Motion. I Counter-Strike: Global Offensive valde vi att 
ta både tid och ifall de inte hann utföra målen så dokumenterade vi hur många måltavlor de 
lyckades eliminera, vilket kunde vara mellan 0-3. 

I och med att vi ville skapa en uppfattning om informanternas attityd till tekniken så utförde 
vi intervjuer. Efter intervjuerna valde vi att transkribera för att sedan koda dem. Vi gjorde detta 
för att kunna skapa en sammanhängande bild av deras attityd. 

Viktigt att poängtera är att vi jämförde både Myo och Leap Motion mot mus och 
tangentbord i olika sammanhang. Vi inkluderade inte en jämförelse av Myo och Leap Motion. 
Jämförelsen faller bort på grund av tekniska skäl, båda teknologierna är nya och det saknas 
liknande applikationer mellan artefakterna. Som vi nämnde i teknikkapitlet så arbetar 
artefakterna genom applikationer. Med andra ord så blir deras användbarhet beroende på 
både vilka applikationer som finns tillgängliga samt hur bra dessa applikationer fungerar. Då 
de båda artefakterna i många fall inte delar applikationer för samma ändamål så kan vi inte 
göra en ren jämförelse dem emellan. 

Efter att vi använt oss av teknologierna under en längre tid och testat en stor mängd 
applikationer så märkte vi att olika applikationer fungerar olika bra. Detta tror vi beror på vad 
applikationerna är skapade och anpassade till. Om en applikation är skapad för enbart ett 
ändamål så kommer den troligtvis fungera bättre för just detta än vad en applikation som är 
skapad för att kunna utföra en större mängd handlingar är. Utöver denna aspekt har vi märkt 
att applikationer som kostar pengar fungerar i allmänhet mycket bättre än vad gratis alternativ 
gör. Från detta så tror vi att hur väl en applikation är kodad och/eller anpassad desto bättre 
presterar den rörelsebaserade teknologin. 

På grund av detta skulle det bli svårt för oss att säkerställa att det vi testade är den faktiska 
teknologin eller applikationen. Vi valde således att utesluta denna variabel i vår studie då detta, 
enligt oss skulle kräva väsentligt mycket mer tid och arbete för att utröna, tid och arbete vi inte 
hade för denna studie. 

Anledningen till att vi valde att inkludera båda teknologierna, även om vi inte tänkt jämföra 
dem mot varandra, är för att det ger oss ett större underlag att arbeta efter. Vi tänker också att 
utifrån ett rent usability perspektiv så tror vi att det troligtvis inte skulle ge så mycket att 
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jämföra Myo med Leap Motion då de använder sig av olika applikationer. Det blir då som 
tidigare nämnts svårt att veta exakt vad det är som testas, om det är tekniken i sig eller dess 
applikationer. Myo och Leap Motion är även två olika lösningar på hur rörelsebaserad 
teknologi kan användas och att inte jämföra dem med varandra tror vi kommer leda till att vi 
kan generera intressantare resultat. 

För denna studie valde vi att följa Nielsens (2001) rekommendation och använda oss av 
tjugo olika informanter. Anledningen till varför vi valde just detta antal är främst på grund av 
två faktorer. Den första är tiden vi hade till vårt förfogande, då vi hade begränsat med tid för 
detta arbete så kändes detta antal genomförbart. Det andra är att på grund av vårt val att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder så behövde vi tillräckligt med informanter för 
att få den information vi behöver. Vi är medvetna om att ett högre antal informanter troligtvis 
skulle ge mer tillförlitliga resultat, men som tidigare nämnt är det tidsbegränsningar vi har fått 
anpassa oss efter. 

Valet av informanter föll på ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att vårt val av 
informanter föll på individer som var tillgängliga för att delta. (Rogers, Sharp & Preece, 2011) 
även detta är delvis på grund av tidsbegränsningar, men den största anledningen är för att det 
är en konsumentprodukt. I och med att det är konsumentprodukter vi valde att använda för 
studien så är det i vår åsikt inte nödvändigt att välja ut personer med speciella yrken eller andra 
egenskaper då produkterna är konsumentfokuserade i sin natur.  

5.1 Litteraturval 

Vi valde vårt teoretiska ramverk till stor del efter diskussioner med vår handledare samt andra 
anställda på universitetet som är insatta i ämnet. Litteraturen valde vi efter en grundlig 
sökning efter vad som fanns tillgängligt för oss. Vi använde oss av främst av Umeå 
universitetsbiblioteks resurser när vi letade efter lämplig litteratur och vi kompletterade denna 
sökning med Google Scholar. Vi upptäckte när vi letade efter vårt teoretiska ramverk att 
usability och UX inte använts i samband med rörelsebaserad teknologi förut. På grund av detta 
ansåg vi att det skulle vara intressant att använda oss av dessa begrepp för att på så vis bidra 
med något nytt inom ämnet. 

5.2 Tillvägagångssätt 

 3D-hantering Vardagligt Spel 

Mus x x x 

Leap Motion x x x 

Myo  x x 

Tabell 1. Visar vilka tester som genomfördes med respektive interaktionsverktyg. 

Vi delade upp experimenten för varje teknik i tre olika delar. Den första delen handlade om att 
låta deltagarna testa 3d-hantering med hjälp av rörelsebaserade teknologier och jämföra 
resultatet med de som använder sig av en vanlig mus och tangentbord. Då Myo har begränsade 
applikationer, speciellt inom detta område, valde vi att utesluta just denna teknik för denna 
typ av experiment. 

Den andra delen handlade om hur rörelsebaserade teknologier kan användas för att utföra 
mer vardagliga uppgifter, såsom hantera musik från mediaspelare och besöka webbplatser. I 
detta test fokuserade vi mer på de kvalitativa aspekterna, såsom deltagarnas attityd till 
tekniken. 

Den tredje delen handlade om spel. Vi valde därför ut spel för testdeltagarna att testa för att 
sedan analysera vad som gick bra och vad som gick mindre bra. 
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Vi valde dessa områden av ett antal olika anledningar. Det första var att dessa områden är 
vad utvecklarna själva har satsat främst på om man ser till de applikationerna som är 
tillgängliga. Många rörelsebaserade produkter är även starkt eller enbart fokuserade på 
spelande, exempelvis Wii, Kinect och så vidare. När vi valde testordningen så hade vi detta i 
åtanke, då vi ansåg att det första tillämpningsområdet skulle vara 3D-hantering. Vi valde att 
lägga detta experiment först då vi ville att användarna skulle vänjas in i hanteringen av 
produkterna och gradvis bli bättre på användningen av dem. 3D-hantering är enbart för Leap 
Motion och mus, så detta såg vi som ett naturligt första steg medan användarna förberedde sig 
för mer krävande tillämpningsområden. Det andra tillämpningsområdet var “vardaglig 
användning”. Vi valde att lägga det som det andra i experimentet då det likt 3D-hantering inte 
är lika krävande som spel men kräver att informanterna använder både Leap Motion och Myo. 
Det tredje och sista tillämpningsområdet var spel. De valda spelen var ett musikbaserat 
pusselracingspel och en förstapersonskjutare. Detta ger en annan variabel i användningen av 
de rörelsebaserade produkterna då sådana spel inte anpassar sig fullt ut efter användaren. Med 
andra ord så kommer andra faktorer bli betydelsefulla i detta tillämpningsområde än de 
föregående. Framförallt så finns en tidsfaktor som i de andra tillämpningsområdena inte 
existerat. Vi valde på grund av detta att lägga spel som det sista området. 

Vi utförde ett mindre antal intervjuer efter experimenten vi spelade in. Kuniavsky (2003) 
anser att den faktiska användarupplevelsen är något man måste fråga användaren om. Med 
detta i åtanke ansåg vi att intervjuerna skulle komma att på ett bättre sätt låta oss ta reda på 
hur de tänkte när de använde dessa teknologier och varför det gick som det gick. Deltagarna 
fick även en enkät med ett antal frågor som de svarade på innan de utförde experimenten. 

5.2.1 3D-hantering 

Myo: 
Som tidigare nämnts så har Myo alltför begränsade applikationer i detta område och vi valde 
därför att utesluta tekniken. 
Leap Motion: (Google Earth) 
Google Earth tillåter informanten att flyga runt till olika platser på jorden ur ett 
fågelperspektiv. Applikationen fungerar som en karta, där personen kan zooma in eller ut, men 
även förflytta sig omnidirektionellt i världen. Vi lät här användaren utnyttja 3D funktionerna 
för att förflytta sig till ett antal förutbestämda platser. 

5.2.2 Vardaglig användning 

Myo: (Spotify, Handy browser) 
Här lät vi deltagarna utföra ett antal handlingar med de rörelsebaserade teknologierna vilket 
kan klassificeras som mer vardagliga uppgifter. Vi satte ingen tidsbegränsning på 
handlingarna, men mätte tiden de behövde för att utföra dem. Deltagarna ska efter ena 
experimentet ha bytt låt på en mediaspelare, justera ljudet, startat och stoppat musiken. Detta 
skedde utan interaktion med datorskärmen. Med andra ord så skulle de inte vara i position att 
använda datorskärmen medan de interagerar med mediaspelaren. I ett annat experiment 
använde de Myo för att navigera sig genom 5 antal webbsidor. Efter experimenten skulle 
deltagarna ha växlat flikar, öppnat nya och stängt flikar. De skulle också scrolla och läsa text 
som fanns på en förbestämd hemsida. 
Leap Motion: (GameWAVE) 
GameWave är en applikation som tillåter deltagaren att styra sin dator via Leap Motion istället 
för med mus och tangentbord. Då ersättningen av tangentbord inte är tillräckligt funktionellt 
än, så valde vi att fokusera på hur Leap Motion kan användas som en ersättning av musen i 
detta fall. Tanken var att deltagarna skulle få styra en webbläsare. När personerna skulle testa 
webbläsaren så fick de i uppdrag att navigera sig igenom 5 webbsidor, där de skulle växla flikar, 
öppna och stänga flikar samt scrolla igenom text. Det som skiljer Leap Motion och Myo här är 
den mer “fria” navigeringen för Leap Motion, samt att Myo möjliggör för användaren att styra 
applikationerna från längre avstånd. I vissa fall utan att ens behöva se skärmen. 

5.2.3 Spel 

Myo: (Counter-Strike: Global Offensive) 
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Vi valde att låta deltagarna spela spelet Counter-Strike: Global Offensive med Myo på en 
förkonfigurerad server. Spelet är ett förstapersonsskjutspel. Då vi hade möjligheten att skapa 
förkonfigurerade servrar så var spelets egentliga mål inte av vikt utan vi skapade 
förutsättningar för användaren att testa hur den rörelsebaserade teknologin kan användas i 
spelet. Den förkonfigurerade servern lät användaren ensam möta rörande måltavlor som 
denna kunde testa skjuta. 

Vi lät först och främst deltagarna vänja sig vid det rörelsebaserade armbandet genom att 
genomföra den personliga justeringen. Detta är ett moment som varje användare måste 
genomföra för att kunna utnyttja produkten. Den innefattar även ett kortare övningsmoment 
som ser till att användaren förstår hur produkten ska och kan användas. Därefter kom vi att 
filma testdeltagarna medan de spelade. 

 
Leap Motion: (AudioSurf) 
AudioSurf är ett musik anpassat pusselracerspel, vilket innebär att man spelar som ett 
rymdskepp som har tre banor att åka på. På banorna finns små block som antingen är i färg 
eller grå. Genom att åka på de färgade blocken så får spelaren poäng, medan hen skall undvika 
att åka in i de grå blocken. Beroende på låten man väljer i spelet så blir banans utformning 
annorlunda. Vi lät alla testdeltagare spela samma bana, vilket tar tre minuter att spela igenom. 
Sedan dokumenterade vi poängen som deltagaren får. 

Tidsomfattningen för varje moment kan skilja sig rätt mycket, då det i flera fall främst beror 
på hur väl de använder sig av produkterna. Vi satte däremot en maxgräns på fem minuter för 
varje testmoment, detta för att vi ville hålla testerna i en någorlunda beräknelig tid och för att 
om ett test inte blivit avklarat efter fem minuter är det inte troligt att längre tid skulle hjälpa. I 
tillämpningsområden som berör spel har dock deltagarna andra tider. I AudioSurf så är banan 
de ska spela tre minuter lång och det går inte att klara av banan på någon annan tid, det är 
heller inte möjligt att inte förlora i spelet då det enda målet är att samla så mycket poäng som 
möjligt.  
I Counter-Strike: Global Offensive fick informanterna upp till tre minuter per runda att nå 
målen med testet. Beroende på hur snabbt de utförde målen så kunde tiderna skilja rätt 
mycket, det kunde dock aldrig pågå längre än tre minuter per runda, det vill säga maximalt 6 
minuter per teknologi. 
I pilottesterna märkte vi att inget enskilt test översteg fem minuter. Men på grund av att 
deltagarna behöver kalibrera Myo, vilket tar olika lång tid beroende på person samt att tiderna 
för de olika testerna skiljde sig beroende på vem som utförde dem så räknade vi med att ett 
test kommer ta mellan 40 till 80 minuter.  

5.3 Miljö 

Experimenten utfördes hemma hos oss, vi arrangerade experimenten i förväg så att 
informanterna enkelt kunde utföra de tänkta testerna. Detta för att undvika så många 
potentiella störningar som miljön kan bidra med. 
Anledningen till att vi valde att utföra experimenten i denna typ av miljö framför exempelvis 
på universitetet är framförallt för att det underlättar för majoriteten av våra informanter då de 
flesta är belägna en bit bort från universitetsområdet. Vi hoppades även att en mer hemtrevlig 
miljö kunde bidra till att informanterna kände sig mer bekväma i att utföra testerna, speciellt 
då de kom att spelas in. Vi såg även en fördel i att vi inte behövde boka grupprum och anpassa 
experimenten för speciellt utsatta tider, utan snarare kunde anpassa tiderna i enlighet med 
informanterna. Detta tror och hoppas vi kan medföra att vi fick så utförliga svar som möjligt. 

Vi är däremot medvetna om de potentiella nackdelarna med att utföra experimenten i den 
tänkta miljön, istället för i ett grupprum på universitetet. Det är möjligt att om experimenten 
utfördes i grupprum på universitetet att vi skulle få mer givande svar, då miljön kan ses som 
mer professionell. I kontrast med att använda våra hem som experimentsalar där miljön kan 
ses som mer lugn och avslappnad så är det möjligt att experimenten ses som mindre viktiga, 
eller mer avslappnade. Vi vill dock betona att vi anser att så länge vi kan styra experimenten 
på ett bra sätt så ser vi mer fördelar med att utföra experimenten hos oss. Med andra ord så är 
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det upp till oss som testledare att skapa en miljö som är väl utformad för de tänkta 
experimenten. 

För den här studien så begränsade vi oss till tre tillämpningsområden, nämligen 3D-
hantering, vardaglig användning och spel.  

 

Bild 1. Deltagare använder musen för att genomföra 3D-hantering i Google Earth.  
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Figur 2. Deltagare använder sig av Leap Motion för ett experiment i Google Earth. 

 
 

 

Figur 3. Armbandet Myo används av en deltagare för att interagera med Spotify. 
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5.4 Undersökningstekniker 

5.4.1 Videoinspelning 

Vi valde att göra videoinspelningar under alla våra experiment. Enligt (Singer et al, 1997) så 
stämmer det inte alltid att personer uttrycker sig lika i språk som i deras handlingar. När 
informanten får en fråga så finns det en risk att svaret anpassas efter vad hen tror att 
intervjuaren vill höra. Genom att spela in deras prestationer under experimenten så förväntade 
vi oss att analysen av informationen underlättas. Det ser även till att vi inte kom att missa 
potentiellt viktiga detaljer under experimenten. Under experimenten så agerar en av oss som 
testledare och ger direktiv medan den andre spelar in. Inspelningen sker på ett sätt att 
informanten inte ska behöva se sig själv bli inspelad då målet är att skapa en behaglig miljö 
där personen inte känner sig övervakad eller pressad. För analysen av videoinspelningarna så 
inspirerades vi av Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

5.4.2 Intervjuer 

Efter informanterna fick genomföra experimenten så valde vi ut en femtedel för 
semistrukturerade intervjuer. Informationen som skapades från dessa handlade om deras 
uppfattning av produkterna, om de ansåg att användandet av dessa förhöjde upplevelsen och 
i så fall på vilket sätt. Vi valde ut informanter till intervjuer baserat på våra egna observationer 
under tiden de genomförde experimenten. För att förtydliga så valde vi informanter till 
intervjuer baserat på hur de hanterade teknikerna under testerna och vi gjorde detta på grund 
av att vi ansåg att vi kunde få fram olika sorters svar. Produkterna användes på samma sätt av 
alla, men vissa informanter utvecklade strategier i deras användande av dem. När vi märkte 
att detta hände så skapades ett intresse hos oss att intervjua dessa då vi misstänkte att deras 
användarupplevelse kan ha skiljt sig från de andras. Vi vill dock poängtera att vi inte bara valde 
dessa individer för intervjuer då de både var en minoritet av testpersonerna, samt för att vi 
fortfarande var intresserade av den generella användarupplevelsen. Det vill säga, vi ville fånga 
ett så brett spektrum som möjligt, genom att ta med personer med ovanligt snabba resultat 
men även de som tog något längre tid på sig. Genom att göra detta kunde vi få en inblick i 
respektive persons användarupplevelse och tankesätt vad gäller produkterna och om det fanns 
någon korrelation mellan attityden och tiden. Vi valde detta tillvägagångsätt för att skapa en 
uppfattning om användarupplevelsen och attityden till teknologin och som Kuniavsky (2003) 
skriver så är det något som framkommer genom frågor till användaren. 

Att utföra semistrukturerade intervjuer ser vi som en fördel då vi kan hålla en viss struktur 
på intervjuerna samtidigt som vi förväntar oss att kunna få den information vi behöver 
(Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

Vi blev inspirerade av Braun & Clarke (2006) i vår hantering av de transkriberade 
intervjuerna. 

5.4.3 Ljudinspelning 

För att få ut det mesta av intervjuerna och inte missa viktiga detaljer som framkom så spelade 
vi in de intervjuerna som genomfördes. Därefter transkriberade och kodade vi intervjuerna för 
att kunna sammanställa den information som vi fick fram. 

5.4.4 Enkäter 

Varje deltagare tilldelades en enkät att fylla i innan experimenten började. Detta gav oss en 
bild av hur de såg på rörelsebaserad teknik samt deras tidigare erfarenhet av teknologin. 
Rogers, Sharps och Preece, 2011) skriver på sida 244 i boken Interaction design att enkäter är 
en väletablerad teknik för att samla in demografisk data och användares uppfattningar. 
Fördelen med enkäter gentemot intervjuer är att de på ett lättare sätt kan delas ut till ett större 
antal personer. Detta reflekterar hur vi lagt upp vårt arbete där vi har data från tjugo enkäter 
och fyra intervjuer. 
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5.4.5 Pilottest 

För att se till att testerna var genomförbara och kunde ge oss den information som vi var ute 
efter så genomförde vi två pilottest. Pilottest är en sorts utvärdering av det tänkta experimentet 
och används främst för att se att testet är genomförbart och för att upptäcka brister som 
behöver åtgärdas innan det faktiska testet ska genomföras (Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

5.4.6 Etiska övervägande 

Vi berättade för alla deltagande informanter vad experimentet innehöll för moment och 
svarade på de frågor de hade angående tillvägagångsättet. Vi såg även till att de alla var 
medvetna om att all personlig information skulle hållas anonym. Vi frågade varje enskild 
informant om hen accepterade att vi filmade när den utförde experimenten. Vi betonade att de 
när som helst kunde välja att avbryta experimenten och höra av sig ifall de inte ville att vi skulle 
använda det material vi fick från dem. Som sagt så samlades inga personliga uppgifter in och 
all information användes endast i forskningsändamål vilket vi var tydliga med. 

5.5 Metodkritik 

Vi lät informanterna utföra tester i tre olika tillämpningsområden. Dessa var 3d-hantering, 
vardaglig användning och spel. 

I 3d-hantering användes enbart Leap Motion och mus. Testet gick ut på att deltagarna skulle 
färdas till tre olika destinationer och ankomsten till varje destination räknades som färdig när 
de var så pass nära att de kunde se byggnaderna. Destinationerna var Umeå, Solna i Stockholm 
och Göteborg. Vi valde dessa destinationer då vi antog att de allra flesta i alla fall på ett ungefär 
visste vart de är lokaliserade, vi ville med detta minimera aspekten av geografiska 
förkunskaper. Med andra ord ville vi undvika att deras geografiska kunskaper påverkade 
resultatet. Anledningen till att vi var mer specifika och valde Solna var för att vi ville se om det 
var någon skillnad när deltagarna behövde nå en mer specifik destination. Vi märkte däremot 
att detta ledde till fel, grundat i deltagarnas geografiska kunskaper, alla var inte helt säkra på 
var Solna låg någonstans och behövde därför mer tid enbart på grund av att de var tvungna 
leta sig fram till destinationen. Detta var någon vi inte lade märke till under pilottesterna då 
dessa individer inte hade detta problem. Vi hade kunnat undvika detta genom att låta 
deltagarna förflytta sig till ett mer specifikt område i Umeå då alla deltagare, nästan garanterat 
hade vetat var platsen låg. 

Informanterna genomförde testet först med mus och sedan med Leap Motion. Vi valde att 
låta deltagarna genomföra testerna med musen först då vi antar att dem redan har ett 
strategiskt övertag mot Leap Motion. En annan anledning till att vi valde denna ordning är på 
grund av att de redan skapar sig en uppfattning om vart destinationerna ligger tills de använder 
sig av Leap Motion. Vi föredrog detta då det vi är intresserade av är hur de använder sig av 
tekniken och deras upplevelse av den, inte deras geografiska kunskaper. Vi tog tid för hur lång 
tid det tog för deltagarna att nå varje destination för att sedan jämföra tiden det tog när de 
använde mus och tiden det tog med Leap Motion. Vi är medvetna om att tekniken inte är den 
enda variabeln som påverkade tiden det tog för informanterna, men det är, enligt oss 
fortfarande troligtvis den med mest påverkan. 

Det andra testet handlade om vardaglig användning och var baserat på hantering av 
webbläsare och Spotify. Deltagarnas uppgift var att växla mellan fem olika flikar, där en av 
dessa var Aftonbladet. Vi valde detta antal flikar på grund av att vi ansåg att det var en lagom 
mängd för att deltagarna skulle kunna visa hur de hanterade de rörelsebaserade produkterna 
för att navigera genom webben. Vi valde Aftonbladet som en av flikarna då informanterna även 
hade som uppgift att scrolla hela vägen ner och läsa upp två rubriker som denne stött på. 
Aftonbladet kändes som ett smidigt val av hemsida för att låta deltagarna nyttja produkternas 
scrollfunktion, då hemsidan är så pass lättförståelig och välkänd att de allra flesta har någon 
gång besökt den och förstår hur den fungerar. Den gav, enligt oss även informanterna en lagom 
mängd att scrolla igenom för att utföra uppgiften. 

I det andra testet så fanns det även ett test innefattande Spotify. Testet utfördes med hjälp 
av Myo och en mus. Vi ville framförallt låta deltagarna testa det vi ser som den största 
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skillnaden mellan de rörelsebaserade produkterna, användning baserat på lokalisation. Som 
vi nämnt tidigare fungerar de två rörelsebaserade produkterna på olika sätt och Myo låter 
användarna utföra handlingar med längre avstånd från tekniken den är kopplad till. Vi ville se 
om vi kunde fånga användarupplevelsen genom att låta deltagarna få byta låtar, justera 
volymen och så vidare, på Spotify, utan att vara i kontakt med dataskärmen. Informanterna 
skulle alltså utföra testets handlingar utan att interagera med skärmen. Vi lät de därför utföra 
handlingarna vart i rummet de ville, ståendes eller sittandes. Genom detta ville vi få fram 
aspekten som Myo men inte Leap Motion kan bidra med, och vi ville även fånga 
användarupplevelsen detta kunde bidra med. Vi märkte däremot att det inte fick den effekt vi 
ville, informanterna lade inte så stor vikt vid var de var någonstans när de interagerade med 
Spotify. För att verkligen få ut användarupplevelsen så kunde vi istället låtit informanterna 
sätta sig i en soffa där de fått manipulera applikationen. Om det hade fungerat bättre på detta 
sätt är långt ifrån säkert, men det hade kunnat simulera ett mer verklighetstroget scenario och 
kanske fått informanterna att tänka på fördelarna genom en sådan användning. Att låta 
deltagarna genomföra samma uppgift med mus, där den enda skillnaden var att de fick 
interagera med skärmen så fick vi egentligen inte ut så mycket användbar data. Just denna del 
var som sagt mest för att se hur användarupplevelsen kunde påverkas och det var enbart Myo 
som det var möjligt att göra detta på. 

Det tredje testet lät deltagarna spela spelen AudioSurf och Counter-Strike: Global Offensive. 
Det förstnämnda spelades med Leap Motion och Mus medan det andra spelades med Myo, 
mus och tangentbord. Vi valde olika spel för de olika produkterna då syftet som tidigare 
nämnts var att jämföra de två produkterna med datormusen. I AudioSurf så mättes inte tiden 
det tog då nivån deltagarna spelade var klar efter tre minuter och det är inte möjligt att klara 
den på någon annan tid. Vi fokuserade istället på poängen varje deltagare fick när de spelade, 
deras mål för testet var att få så höga poäng som möjligt. Vi förklarade för varje informant hur 
spelet och poängsystemet fungerade så de alla visste hur de skulle spela för att få så höga poäng 
som möjligt. 

När deltagarna skulle spela Counter-Strike: Global Offensive så gick vi, oavsett om de spelat 
spelet tidigare genom hur dem fungerade och vad deras objektiv var. Vi lät informanterna testa 
på två olika vapen, ett automatvapen och ett gevär med kikarsikte. När de använde sig av 
geväret så var ett krav att alla gånger de dödade en datorkontrollerad motståndare var de 
tvungna att använda sig av kikarfunktionen. Detta ledde till att de behövde använda sig av alla 
de funktioner som Myo gav stöd till i spelet. Experimentet skedde på den troligtvis mest kända 
banan inom spelet, de_dust2 och vi valde kartan för att de allra flesta som spelat spelet förut 
har spelat just denna. Den är även en av de enklare att lära sig. Detta märkte vi i efterhand kan 
ha varit ett misstag, då motståndarna har en tendens att gömma sig då de inte söker att 
eliminera spelaren. Ovana spelare fick då svårare att hitta var motståndarna kunde gömma sig, 
detta på grund av att inte vara vana vid spelet. Tidsfaktorn blev även den lite slumpmässig då 
det i vissa fall blev mer av en chansning vart motståndarna gömde sig. Vi hade istället kunnat 
låta testet utföras på en karta där de inte är möjligt att gömma sig och således få ett mer jämnt 
resultat efter skicklighet. Däremot så är det även i detta test vi kunnat analysera rörelserna 
som mest då det krävde mer i denna aspekt. 

I utformningen av vår enkät så ville vi ta reda på om informanterna använt sig av 
rörelsebaserad teknik förut, och om så var fallet i vilken utsträckning. Vi anser att detta är 
relevant och att deras tidigare erfarenheter kan ha kommit att påverkat deras prestationer på 
testerna. På samma sätt ville vi undersöka ifall de hade använt sig av applikationerna som de 
skulle nyttja på testet, även detta anser vi kan ha kommit att påverka deras resultat. Vi försökte 
även få en uppfattning om deras teknikvana. I frågan om deras teknikvana gjorde vi däremot 
ett misstag, på det sätt som frågan ställdes på så lämnades mycket öppet för personlig tolkning. 
Vad är det egentligen som menas med teknikvana? Vilken sorts teknik syftas det på? Teknik är 
ett så brett begrepp och innefattar otroligt mycket. Många informanter var inte helt säkra på 
vad frågan syftade på. Vi hade istället kunnat bryta ner frågan till en större mängd delfrågor, 
där vi kunde låtit informanterna svara på frågor om vad för sorters teknik de använde sig av 
och i vilken utsträckning. Genom att bryta ner frågan till mindre delar hade vi kunnat skapa 
oss en bättre uppfattning om deras egentliga och relevanta teknikvana. För att förtydliga så är 
det, för den här studien inte speciellt intressant att exempelvis veta informanternas 
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mobilvanor eller liknande. För att få ut den teknikvana som är relevant för studien så hade vi 
både behövt bryta ner frågan i mindre delar, samt definiera den bättre. 

Vi lät varje deltagare läsa genom instruktionerna för testet innan de fick påbörja 
experimentet och vi gick muntligt igenom dem innan testerna. Om de glömde bort eller 
verkade glömma bort objektiven för testerna så påminde vi dem under testernas gång. Enligt 
de svar vi fått från våra intervjuer kan vi konstatera att i alla fall alla de som blev intervjuade 
ansåg att instruktionerna var tydliga. 

Våra val av undersökningstekniker gav oss mycket data att analysera vilket vi anser är bra 
men inte helt problemfritt. Den stora mängden information vi genererade krävde väldigt lång 
tid att gå igenom och analysera samt koppla till varandra. Anledningen till varför mängden 
data gav oss problem var på grund av att vi valde att ta ett sådant brett perspektiv. För att 
förtydliga så valde vi att koppla all den information vi genererade till varandra för att skapa en 
så heltäckande bild som möjligt. Vi tror att vi kunde undvikit detta genom att spendera mer tid 
på vilken data som borde ha analyserats i kombination med en annan, exempelvis så som att 
vi kopplade svaren från enkäterna till resultaten i de faktiska testerna. Vi menar att en mer 
selektiv ansats kan ha varit att föredra.  
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6. Resultat 

Vi kommer nedan presentera resultaten från de tester som utförts för att sedan gå igenom vad 
intervjuerna bidrog med. Vi fortsätter därefter med en presentation av enkätstudien för att 
sedan avsluta kapitlet med att redogöra resultatet från videoinspelningarna. 

6.1 Experiment 

Här redogör vi de resultat som framkommit under våra experiment. Vi har delat upp 
redogörelsen i tre olika delar, där vi börjar med att gå igenom resultaten från 3D-hantering för 
att sedan gå vidare med vardaglig användning och avsluta med tillämpningsområdet spel. 
Kategorin vardaglig användning är i sin tur uppdelad i webbläsare och Spotify. Vi har på 
samma sätt delat upp kategorin spel i AudioSurf och Counter-Strike: Global Offensive. 

6.1.1 3D-hantering 

 

Tabell 2. Allmän statistik från testet 3D-hantering.  

Som tabellen ovan visar så var det 20 deltagare totalt för varje test av 3D-hanteringen. När 
testet utfördes med Leap Motion så var det dock en deltagare som misslyckades med att 
genomföra experimentet. Medelvärdet för experimentet skilde sig även avsevärt, där det blev 
66.5 sekunder med mus och 143 sekunder med Leap Motion. 

 

Diagram 1. Skildring av deltagarnas prestation under testet Google Earth med mus.  
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Vi kan här se att den snabbaste individen genomförde experimentet på 45 sekunder medan 
den som tog längst tid behövde 115. Det var även tre informanter som blev klara på 69 
sekunder. 

 

Diagram 2. Testdeltagarnas resultat från användningen av Google Earth med Leap Motion.  

Som diagrammet visar så var det hela 19 olika tider som informanterna klarade testet på. Detta 
betyder att ingen hade samma tid som någon annan. Den snabbaste individen blev klar på 62 
sekunder, medan den som behövde längst tid tog 260. 

6.1.2 Webbläsare 

 

Tabell 3. Statistik från webbläsartestet med både mus och Leap Motion. 

Som visas här så misslyckades två individer att utföra testet med Leap Motion. Medeltiden för 
mus var 28.3 sekunder medan den för Leap Motion var 98.5.  
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Diagram 3. Deltagarna prestation av webbläsartestet med mus. 

Som diagrammet visar så var 9 av 20 deltagare klara med uppgiften efter 25 sekunder. Den 
snabbaste krävde enbart 9 sekunder för uppgiften medan den som tog längst tid behövde 54.  

 

Diagram 4. Informanternas resultat från webbläsartestet med Leap Motion.  

Alla deltagare som genomförde testet med Leap Motion hade olika tider och dessa skiljde sig 
rejält. Den som behövde kortast tid var klar på 33 sekunder, medan den som behövde längst 
tog 235. 
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Tabell 4. Statistik från webbläsartestet med mus och Myo.  

Till skillnad från Leap Motion så var det bara en av deltagarna som misslyckades med att 
genomföra experimentet med Myo. Medelvärdet för Myo var 103 sekunder. Intressant att 
notera är att medianen är på 78 sekunder. 

 

Diagram 5. Skildring för hur deltagarna presterade när de använde Myo. 

Vi kan här se att det är stora skillnader mellan den som var snabbast och den som tog längst 
tid. Den lägsta tiden som någon genomförde experimentet på var 25 sekunder medan den 
längsta var 580. Detta är också något som tydligt påverkade medelvärdet. Vi kan även se att 
tre olika individer genomförde testet på samma tid som tre andra. 

6.1.3 Spotify 

 

Tabell 5. Allmän statistik från informanterna när de använde Spotify med mus och Myo. 
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Av de 20 deltagare som var med så lyckades alla genomföra testet. Medelvärdet för mus ligger 
på 15 sekunder medan för Myo så ligger det på cirka 127.  

 

Diagram 6. Resultat i tid från Spotify experimentet där deltagarna använde sig av mus. 

Den snabbaste individen genomförde testet på 9 sekunder medan den långsammaste behövde 
25. Hela fyra individer var klara på 12 sekunder och tre var färdiga på 13. 

 

Diagram 7. Diagrammet visar deltagarnas prestation när de använde sig av Spotify och 
Myo. 

Även här, när användarna fått genomföra en uppgift med Myo så skiljer sig tiderna för 
informanterna rejält. Den snabbaste var klar på 18 sekunder medan den som behövde längst 
tid var klar efter 300. Vi kan även se att alla testdeltagare hade olika tider. 
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6.1.4 AudioSurf 

 

Tabell 6. Överblick av statistiken från testet med AudioSurf. 

Alla deltagare genomförde testerna både med mus och Leap Motion. Vi ser även att 
medelvärdet för mus är cirka 31000 medan det för Leap Motion är cirka 25000.  

 

Diagram 8. Diagrammet visar deltagarnas poäng när de spelade AudioSurf med mus. 
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Diagram 9. Ovan skildras deltagarnas poäng när de spelade AudioSurf med Leap Motion. 

Även här ser vi en stor skillnad i deltagarnas resultat. Den med högst poäng fick 44927 och den 
med lägst fick 12183. 

6.1.5 Counter-Strike: Global Offensive 

 

Tabell 7. Statistik från de första experimenten med Counter-Strike: Global Offensive. 
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Diagram 10. Ovan skildras de tider informanterna behövde för experimentet med mus. 

Diagrammet visar att den snabbaste individen genomförde uppgiften på 17 sekunder medan 
den som krävde längst tid blev klar på 180, vilket också betyder att denne klarade uppgiften på 
sekunden.  

 

Diagram 11. Ovan skildras de tider informanterna behövde för experimentet med Myo. 
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Diagram 12.  Antal motståndare informanterna eliminerade med mus under det första testet. 

Detta diagram visar hur många motståndare informanterna lyckades eliminera. När de 
använde sig av en mus så eliminerade arton informanter 3/3 motståndare och två informanter 
lyckades eliminera 2/3 motståndare innan tiden tog slut. 

 

Diagram 13. Antal motståndare informanterna eliminerade med Myo under det första testet. 

När informanterna använde sig av Myo så lyckades sexton informanter eliminera alla 
motståndare. Två informanter hann eliminera 2 av 3 och två informanter lyckades 
oskadliggöra 1 av 3 innan tre minuter passerade. 
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Tabell 8. Statistik från de andra experimenten med Counter-Strike: Global Offensive. 

Denna tabell visar hur det gick för informanterna på det andra Counter-Strike: Global 
Offensive testet. Arton informanter lyckades slutföra testet när de använde mus medan endast 
fyra blev klara när de använde Myo. Medeltiden för mus blev cirka 78 sekunder och för Myo 
71. Att medeltiden för Myo blev så pass låg är för att de fyra individer som klarade testet hade 
alla låga tider och tabellen räknar bara med dem som blev klara innan tre minuter passerade. 
Vi kan även se att medelvärdet för eliminerade motståndare blev 2.8 för mus och 1.45 för Myo. 
 

 

Diagram 14. Här skildras deltagarnas prestation under andra testet med mus. 

Diagrammet visar att den snabbaste individen blev klar på 17 sekunder och den långsammaste 
krävde 174 sekunder. 
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Diagram 15. Skildrar deltagarnas prestation för det andra testet med Myo. 

Av de fyra informanter som lyckades med testet så var den snabbaste klar på 51 sekunder och 
den som behövde längst tid blev klar på 103 sekunder. Intressant att notera är att även fast 
enbart fyra individer lyckades med testet så hade den långsammaste av dem hela 77 sekunder 
till godo. 

 

Diagram 16. Antal eliminerade motståndare under det andra experimentet med mus. 

Diagrammet visar att en informant inte lyckades eliminera någon motståndare och en annan 
eliminerade 2 av 3. Resterande arton informanter eliminerade alla motståndare. 
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Diagram 17.  Antal eliminerade motståndare under det andra experimentet med Myo. 

När de använde sig av Myo så kan vi se att hela sex informanter inte lyckades eliminera en 
motståndare. Tre informanter eliminerade 1 av 3 motståndare. Åtta informanter 
oskadliggjorde 2 av 3. I och med att fyra informanter klarade av testet så är det också dessa 
fyra som eliminerade alla tre motståndare. 

6.2 Intervjuer 

Vi utförde som tidigare nämnt intervjuer på fyra av de totalt tjugo deltagande informanterna. 
Vi la upp intervjuerna på ett sätt som vi ansåg gav oss lämplig information om hur de 
uppfattade användarupplevelsen och tekniken i allmänhet. 

Gemensamt för de intervjuade är att de ser en potential i produkterna även fast de anser att 
musen fortfarande är överlägsen i de tillämpningsområden studien inkluderade. De nämnde 
även att Google Earth och spelen blev roligare eller att de potentiellt kan bli roligare om 
tekniken förbättrades. 

 
Den har väldigt svårt att läsa av och ibland så total havererar den ur, att den börjar läsa att handen är 
någonstans där den inte är. Men alltså det var en väldigt rolig sak att sitta och hålla på med, kan se att det 
blir väldigt kul sen när det kommer vidare. 

 
Användarupplevelsen uppfattade de i vissa fall som en förbättring, främst inom 3D-

hanteringen och spelandet. Majoriteten av de som blev intervjuade ansåg dock att det i längden 
inte skulle vara roligare då tekniken inte var lika responsiv som en mus och ett tangentbord. 
För att citera en av de intervjuade 

 
Det kan ju vara en vanesak också, men det är ju som att musen är mycket mer responsiv. Den går ju precis i 
den rörelse jag gör. Här känns det som, i alla fall på den här produkten [Myo] att den hakar som upp sig, den 
förstod inte fast jag gjorde samma rörelse. 

 

En annan deltagare nämnde potentialen med att kunna interagera med teknik på avstånd.  
 
När man är på internet kan jag tänka mig att det är bekvämt om man har en stor TV-skärm i vardagsrummet 
så har man datorn på den, sen kan man gå runt med armbandet, känns som att det skulle vara jävligt smidigt. 

 

Även fast många deltagare såg potential hos produkterna och ansåg att de förbättrade 
användarupplevelsen i flera fall var det ingen som kunde tänka sig att köpa produkterna i 
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dagsläget. En av de intervjuade menade på att tekniken måste bli lika bra och exakt som musen 
är i dagsläget för att han skulle kunna tänka sig att investera i den. 
Vi var som sagt intresserade av att undersöka om tekniken var avancerad nog för att ersätta 
och, eller komplementera de nuvarande redskapen. Av de fyra vi intervjuade anser tre att 
tekniken inte är tillräckligt bra för att ersätta musen och tangentbordet medan en är osäker 
och menar att det kan vara på grund av att hen är mer van vid att använda en mus och ett 
tangentbord.  
 

Svårt att jämföra när man är så van med mus och tangentbord. Tror att rörelsebaserade produkter blir 
enklare om man kan dem. En vanesak helt enkelt. 

 

De intervjuade var däremot alla överens om att en förbättring av hur exakt tekniken läste 
deras rörelser var viktig. För att citera en av de intervjuade när hen blev tillfrågad om det finns 
något den skulle vilja förbättrades på teknikerna. 

 
Nej, bara det som jag nämnde tidigare just med att den ska känna av ens arm och hand bättre. Bortsett från 
det så verkar det vara en jätterolig grej. 

 
Då vi även ville fånga upp hur användarupplevelsen påverkades så ställde vi frågor som både 
direkt och indirekt rörde denna aspekt. En av dessa frågor berörde om den intervjuade skulle 
kunna se sig själv använda dessa eller liknande produkter i framtiden och i så fall varför. 
Informanterna var enhetliga med att de kunde tänka sig att använda rörelsebaserade 
produkter i framtiden, vissa betonade vikten av att tekniken måste bli bättre medan andra 
ansåg att teknikens potential finns där redan nu men är till stor del oanvänd. För att förtydliga 
så ser flera av informanterna att produkterna blir begränsade när de inte fungerar lika exakt 
som en mus och ett tangentbord gör i dagsläget. Andra menar att för att kunna utnyttja 
potentialen som tekniken har så behövs produkter som kan hjälpa till att lyfta fram detta. 

 
Ja, oja. Jag tror att jag skulle kunna använda det, större skärmar och väggen och så där. Det blir en mer nära 
upplevelse. 

 
 

Vi frågade även om de skulle kunna tänka sig att i dagsläget köpa dessa produkter. Av de fyra 
vi intervjuade så var tre tydliga med att de inte skulle kunna tänka sig att göra det. En av 
informanterna menade han hen skulle göra det om hens ekonomi skulle tillåtit detta. 

6.3 Enkäter 

Frågeformuläret innehöll följande frågor: 

· Ålder 

· Kön 

· Teknikvana 

· Har du använt rörelsebaserad teknik förut? 

· I vilken mån har du använt rörelsebaserad teknik? 

· När använde du rörelsebaserad teknik senast? 

· Har du använt dig av någon av följande applikationer förut? 

 

Åldern sträckte sig från 21 år till 58 år och det var 15 män och 5 kvinnor som deltog i studien. 

Samtliga informanter svarade att de hade ”varken mycket eller lite”, eller ”mycket stor” 

teknikvana. En informant tyckte sig ha ”lite” teknikvana och medan en annan svarade att den 

hade ”väldigt mycket” teknikvana. Utifrån enkätsvaren så kunde vi utläsa att alla utom tre 

stycken använt någon form av rörelsebaserad teknik tidigare. Den teknik som alla deltagare 

tidigare använt var Nintendo Wii och fem stycken hade tidigare använt Microsoft Kinect. En 



30 
 

person hade tidigare använt sig av Leap Motion som var en av de två produkter som ingick i 

vår studie. Medan ingen använt sig av Myo, som var den andra rörelsebaserade produkten i 

våra experiment. Den mån som informanterna använt sig av rörelsebaserad teknik tidigare 

skilde sig brett och det fanns ingen tydlig koppling till ålder. Nio av tjugo informanter svarade 

att de använt rörelsebaserad teknik ”en eller ett fåtal gånger”. Medan sex personer svarade att 

de använt dessa produkter 20 gånger eller mer. 

6.4 Videoinspelningar 

Vi genomförde, som nämnt i metodkapitlet videoinspelningar för alla experiment. 
Sammanlagt så blev det tretton stycken experiment per informant, då alla tester genomfördes 
med både mus och tangentbord samt med den rörelsebaserade teknologin som vi jämförde 
med. Då studien hade tjugo olika informanter blev det 260 unika videoinspelningar och 
längden per inspelning blev mellan cirka nio sekunder och tio minuter. 

Då användningen av en mus och ett tangentbord inte skiljer sig speciellt mycket mellan 
användare så lade vi störst fokus på inspelningarna där informanterna använde de 
rörelsebaserade produkterna. Vi lade tidigt märke till hur olika dessa kunde användas 
beroende på vem som använde dem och för vilket syfte. Till exempel så kunde en informant 
använda sig av Leap Motion på ett sätt när denne skulle interagera med Google Earth medan 
den använde den på ett annat för testet med webbläsaren. Det var tydligt att detta till viss del 
berodde på att informanten började vänja sig vid produkten och skapade sig en sorts teknik i 
hur den kan användas. Med teknik menar vi att användaren skapade sig en förståelse för hur 
produkten uppfattade dennes rörelser och kunde därefter anpassa sina rörelser för att utföra 
det den ville. För att förtydliga så kräver Leap Motion att användare har sin hand eller händer 
över kamerorna för att den ska kunna läsa användarens rörelser. När applikationen 
GameWAVE till Leap Motion används i syftet att scrolla neråt eller uppåt på en hemsida. Så 
behöver användaren förflytta sin vänstra hand bakåt eller framåt, i horisontell riktning, 
beroende på vilket håll denne vill scrolla. Vissa informanter upptäckte att de kunde scrolla 
snabbare genom att förflytta sin hand hastigare. 

Detta sätt att använda sig av produkterna var till och med tydligare när de använde sig av 
Myo. Ett flertal informanter upptäckte att de kunde få Myo att läsa rätt gester med så liten 
ansträngning som möjligt från deras sida och utan att genomföra de exakta gesterna som ges 
som instruktioner. 

Under experimenten som innefattade Counter-Strike: Global Offensive så hade majoriteten 
av informanterna problem när de skulle använda Myo. Då Myo tog över rollen som musen i 
vanliga fall har, så blev det svårt för många med rörelserna. För att förtydliga så används armen 
där Myo sitter som musen. När användaren vill titta sig omkring så behöver de förflytta armen 
i den riktning de vill kolla. Detta ledde till att många fick problem med hur de skulle positionera 
armen utan att det skulle bli obekvämt för dem. Desto snabbare användaren förflyttade sin 
arm, desto fortare kollade spelkaraktären åt det hållet. Detta ledde till att några av 
informanterna snabbt rörde sin arm för att sedan långsamt förflytta den till ett mer bekvämt 
läge. Konsekvensen av detta blev att de snabbt fick sin karaktär att kolla åt det håll de ville och 
sedan kunna spela med armen i en, för dem bekväm position. 

En del av informanterna hade även problem med att få till de rörelser som produkterna 
krävde för vissa uppgifter. Detta var tydligt när informanterna använde Leap Motion för att 
interagera med Google Earth. Ett flertal av informanterna hade problem med hur de 
positionerade sin hand över kamerorna vilket ledde till att de inte förflyttade sig som de ville. 
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7. Analys 

7.1 Rörelsebaserad teknologi i samband med UX 

Genom att observera, både direkt och från videoinspelningar så har vi märkt att interaktionen 
mellan användaren och den rörelsebaserade teknologin har skiljt sig väldigt mycket. Detta 
beroende på både vilken av produkterna de använt sig av och beroende på informant. Det har 
varit tydligt att en del av informanterna har haft väldigt enkelt för att förstå och lära sig 
produkterna. Vi baserar denna iakttagelse på de fall där vissa informanter utvecklade sig av 
olika tillvägagångsätt, för att utföra handlingarna experimenten krävde. För att förtydliga så 
nämnde vi i resultatkapitlet att det vi menar med tillvägagångsätt är när informanter skapat 
sig en förståelse för hur produkterna tolkar deras rörelser och baserat på detta anpassat 
rörelserna. Genom denna observerade anpassning så märkte vi att deras rörelser blev mindre 
överdrivna och mer exakta, vilket i de flesta fallen ledde till att de, med få problem kunde 
genomföra experimenten. Vi lade även märke till att av de informanter som vi intervjuade så 
föredrog några tydligt Leap Motion över Myo och tvärtom. Något vi fann intressant var att de 
individer som föredrog Leap Motion även var de som presterade bättre på just denna produkt, 
på samma sätt så presterade de som föredrog Myo även bättre på just den produkten. Då Leap 
Motion och Myo kräver olika sorters rörelser från användarna så blir en naturlig följd att vissa 
har lättare att använda sig av den ena produkten än den andra. Från våra observationer så 
märkte vi att de individer som verkade ha lättare för mer finkänsliga rörelser var ofta även de 
som presterade bättre med Leap Motion. De informanter som hade lättare att använda Leap 
Motion var också de som i intervjuerna nämnde hur smidig produkten kunde vara i dess 
användning. 

Som vi skrev i teorikapitlet så menar Albert och Tullis (2013) att user experience utgörs av 
tre huvudegenskaper. Den första är att användaren måste vara involverad. På grund av hur 
experimenten är utformade så anser vi att de, enbart genom att utföra dem blir involverade. Vi 
menar att det inte är möjligt att genomföra experimenten annars. Att informanterna blev 
involverade märktes dels genom deras handlingar och kroppsspråk i videoinspelningarna, men 
även på vad det sa under intervjuerna. Detta knyter an till beteende och attityd och varför vi 
valde att kombinera kvalitativ och kvantitativ data för att fånga detta spektrum.  

Den andra huvudegenskapen de tar upp är att användaren interagerar med något som har 
ett interface. Även denna punkt anser vi uppfylls enbart baserat på experimentets utformning. 
Genom att låta informanterna använda rörelsebaserade produkter för att hantera de 
applikationer vi valt så skapas en interaktion mellan användare, applikation och produkt.  

Deras tredje och sista huvudegenskap handlar om att användarens erfarenhet kan mätas 
och eller observeras. Vi har, genom enkätundersökningen, videoinspelningarna och de direkta 
observationerna skapat oss en bild både i förväg, under experimentets gång och slutligen i 
efterhand, av deras erfarenhet. På grund av detta så anser vi att informanternas erfarenhet är 
något vi både lyckats mäta och observera med hjälp av de undersökningstekniker vi använt oss 
av. Vi har genom den data vi samlat in kunnat se att de informanter som har större erfarenhet 
av, både rörelsebaserade teknologier i allmänhet men även de applikationer som experimentet 
utgörs av har presterat bättre än de som inte använt dessa förut. Detta knyter an till det vi 
nämnde under teknikkapitlet om hur informanternas prestationer även blir påverkade av 
applikationerna som används. Det vi menar är att det inte enbart är de kroppsliga rörelserna 
som påverkar de resultat som informanterna får. Vi nämnde även tidigare att detta är en aspekt 
vi inte kan eller tänkt mäta men som ofrånkomligt påverkar utfallet av experimenten. 

Från de observationer och intervjuer vi genomförde så kan vi konstatera att deltagarna i 
allmänhet, både under experimentens gång och efteråt visade en positiv inställning till denna 
typ av teknik. Flera av de intervjuade ansåg att produkterna gjorde uppgifterna roligare även 
fast de var överens om att det även blev svårare. 
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7.2 Usability och rörelsebaserad teknologi 

Den information vi genererade genom vår datainsamling använde vi oss också av för att 
analysera teknikens användarbarhet. Så som vi skrev i teorikapitlet så använder vi oss av den 
data vi dokumenterade från experimentets tester och videoinspelningar för att bilda en 
uppfattning av teknologins användbarhet. 

 Från resultatkapitlet kan vi tydligt se att musen och tangentbordet gav överlägset bäst 
resultat. Detta blir uppenbart då, till skillnad från Leap Motion och Myo så lyckades alla 
informanter genomföra alla tester med mus och tangentbord. Medan med Leap Motion och 
Myo så slutförde inte alla informanter experimentets alla uppgifter. Exempelvis så lyckades 
inte alla informanter med att fullfölja alla uppgifter i webbläsarexperimentet. Vi kan även se 
att tiderna och poängen för mus var högre för alla experiment med bara ett undantag. Detta 
undantag är från resultatet när deltagarna spelade sin andra runda i Counter-Strike: Global 
Offensive eller CSMUS2 och CSMYO2 som vi kallar det i resultatdelen. Vi kan här se att 
medeltiden för informanterna som eliminerade alla motståndare blev lägre med Myo än med 
mus och tangentbord. Viktigt att notera är dock att enbart fyra informanter lyckades eliminera 
alla motståndare med Myo och medeltiden i sig blir efter dessa fyra individer jämfört med 
medeltiden från när de spelade med mus, där hela arton informanter eliminerade alla 
motståndare. Det vill säga, även fast medeltiden blev lägre för Myo på denna del av 
experimentet så är antalet informanter som klarade experimenten ett viktigare resultat än 
deras tid. Vi hänvisar till metodkritiken där vi förklarar varför tiden i Counter-Strike: Global 
Offensive experimenten inte är alltför betydelsefulla. 

Vi kan genom att studera de resultat som framkom från experimenten konstatera att musen 
och tangentbordet är effektivare interaktionsverktyg än vad Leap Motion och Myo är. Vi måste 
dock vara medvetna om att informanterna hade ingen eller en begränsad erfarenhet av 
rörelsebaserad teknologi sedan tidigare och detta har med största sannolikhet påverkat deras 
resultat. Det är till exempel inte förvånande att de presterade bättre med mus och tangentbord 
när dessa är de interaktionsverktyg de använt och använder i deras vardagliga liv. Att använda 
sig av ett helt annorlunda interaktionsverktyg som Leap Motion eller Myo kräver andra 
färdigheter då de är baserade på det vi anser vara mer naturliga kroppsliga rörelser. Som med 
alla andra färdigheter så blir användaren bättre både genom att träna in och lära sig dessa, 
samt genom erfarenhet. Med erfarenhet menar vi det som i usability kallas memorability, alltså 
att när användare lärt sig systemet så vet de hur de ska göra när de vill använda sig av samma 
system vid senare tillfälle. Vi syftar till learnability när vi skriver att användare blir bättre om 
de får träna in och lära sig hur systemen ska användas. Som vi dock nämnde i teorikapitlet så 
valde vi däremot att inte innefatta dessa två usability attribut och kommer därför inte lägga 
vidare fokus på dessa i analysen. 

När vi mätte de misstag informanterna gjorde under experimenten så gjorde vi detta genom 
de direkta observationerna från när experimenten utfördes, samt de videoinspelningar vi 
analyserade i efterhand. Vi dokumenterade inte antalet misstag som varje enskild individ 
gjorde, utan valde istället att lägga vårt fokus på de större och tydligare misstagen som ledde 
till mer påfrestande konsekvenser för informanterna. De kroppsliga misstagen som var 
tydligast för oss att upptäcka och fick störst konsekvenser kommer främst från när 
informanterna spelade Counter-Strike: Global Offensive med Myo, och när de interagerade 
med Google Earth med Leap Motion. Vi vill dock konstatera att vi uppfattade kroppsliga 
misstag i alla moment av experimenten som innefattade användningen av de rörelsebaserade 
produkter förutom när de spelade AudioSurf. Anledningen till varför det inte skedde tydliga 
misstag när informanterna spelade det spelet är på grund av att kontrollen av spelkaraktären 
är så pass simpel. För att förtydliga så går det enbart att förflytta sig åt sidorna och avståndet 
som det går att förflytta karaktären är väldigt begränsat. 

Misstagen som skedde under Google Earth var främst brist på finkänslig kontroll. Det vill 
säga, en del av informanterna hade svårt att använda sig av sin finmotoriska förmåga och 
kunde på grund av detta förflytta sig till platser de inte tänkt. Detta var enkelt för oss att 
uppfatta då många av informanterna blev bättre på den här kontrollen ju längre i 
undersökningen av 3D-hantering de kom. Till exempel blev deras tider när de använde sig av 
Leap Motion för att förflytta sig bättre när de skulle nå senare destinationer. Vi menar inte att 
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det är den enda anledningen till varför tiderna förbättrades. Men genom att analysera 
videoinspelningarna och koppla hur de använde sig av produkten, till det resultat de fick så 
kan vi säga att det är den troligtvis största orsaken. Den informant som inte lyckades slutföra 
3D-hanteringstestet med Leap Motion var också den individ som vi märkte hade störst 
problem med att få in de finkänsliga rörelserna. Hen förflyttade sig alltså inte efter dennes 
vilja, utan snarare som en konsekvens av teknikens krav på rörelser.  

Den informant som var snabbast med Leap Motion, med en tid på 62 sekunder ansåg sig ha 

”mycket stor” teknikvana. Samma person hade tidigare använt Leap Motion, vilket ger stöd för 

att Applikationerna som denna person använt tidigare var just Google Earth, Spotify, 

AudioSurf och Counter-Strike: Global Offensive. Vi märkte att de få som inte spelat Counter-

Strike: Global Offensive tidigare hade märkbart sämre resultat än de som tidigare använt 

applikationen. Då prestationen inte gick att mäta perfekt i Counter-Strike: Global Offensive 

experimenten. Detta nämnde vi i metodkritiken, att det fanns variabler som påverkade 

resultaten utan att säga så mycket om informanternas prestationer. 
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8. Diskussion 

Vi har i den här studien varit intresserade av att ta reda på om den här rörelsebaserade 
teknologin kan ersätta och eller komplettera de nuvarande interaktionsverktygen. Det 
troligtvis vanligaste sättet att interagera med sin dator idag är genom en mus och ett 
tangentbord. Nu när rörelsebaserade konsument produkter utvecklas för att kunna utföra de 
äldre interaktionsverktygens uppgifter så blev denna fråga genast intressant för oss. Vi anser 
däremot att vi enbart delvis kan svara på frågan vi ställde oss i början av denna studie. På grund 
av frågans storlek så kan vi inte ge ett rakt svar, vi kommer däremot framföra vår bedömning 
om vad vi tror väntar den rörelsebaserade teknologin i framtiden. 

Vi har även ämnat skapa en uppfattning om hur användarupplevelsen påverkas av denna 
typ av teknologi. Även denna fråga är komplex och går att besvara på olika sätt med hjälp av 
olika verktyg. Användarupplevelsens påverkan är något vi tycker oss kunna svara på även om 
vi vill tydliggöra att bättre och tydligare bild av denna går att skapa genom större och mer 
utförliga studier inom detta område. 

Genom studiens gång har vi tillförskaffat oss tillräckligt med kunskap för att kunna belysa 
potentialen som den rörelsebaserade teknologin vi använt oss av i experimenten kan erbjuda. 
Vi har även blivit uppmärksammade på brister och problem som tillkommer med tekniken.  

8.1 Slutsats 

Från analysen av vår insamlade data så anser vi inte att rörelsebaserad teknologi, i dagsläget 
kan ersätta den traditionella musen och tangentbordet. Detta baserar vi på det resultat som 
framkom från våra experiment där de rörelsebaserade produkterna presterade sämre i alla 
tester. Resultaten från experimenten är inte den enda anledningen till varför vi i nuläget inte 
kan se dessa produkter ersätta musen och tangentbordet. Som vi nämnt i teknikkapitlet så är 
produkterna beroende av stödjande applikationer, de har alltså själva ingen riktig funktion 
utan kräver att det finns applikationer som tillåter tekniken att arbeta. För att dessa produkter 
eller liknande ska komma att ersätta musen och tangentbordet så menar vi att detta måste 
förändras, eller göras smidigare. Det vill säga, att produkterna antingen kommer med 
heltäckande applikationer som fungerar på alla möjliga applikationer och samtidigt erhåller 
en liknande prestation som de nuvarande interaktiva verktygen. Alternativt att produkten 
känner av programmen som körs i systemet och laddar ner tillhörande applikationer som 
stödjer dessa. 

Att dessa produkter skulle kunna användas som komplement är enligt oss däremot troligt. 
Vi baserar detta på, främst intervjuerna vi genomförde under studien där informanterna 
påpekade att 3D-hanteringen blev smidigare och spelandet roligare. Att individer beroende på 
tillämpningsområde väljer att nyttja en rörelsebaserad produkt, antingen för att underlätta sitt 
arbete eller för att förbättra upplevelsen anser vi troligt. 

Något som vi tagit upp i resultatkapitlet var att de flesta informanterna såg positivt på den 
här typen av teknik. De ansåg att den både var smidig och rolig under de experiment som 
utfördes. Från intervjuerna nämnde även informanter att de såg potential i dessa produkter 
och liknande, ett par var även mer konkreta med dessa tankar. Detta leder oss till att anta att 
användningen av produkterna påverkade användarupplevelsen på ett positivt sätt. Om detta 
var på grund av produkterna eller tekniken i sig eller på grund av andra faktorer kan vi inte 
med säkerhet säga. 

Fördelen med de produkter vi använt oss av har, efter denna studie blivit tydligare. Från 
resultaten har vi sett att informanternas prestation blev sämre med dessa produkter jämfört 
med mus och tangentbord, men de ansåg att användarupplevelsen förbättrades. Om individer 
får ta sig tid att lära sig denna typ av produkt så tror vi att deras prestationer inom vissa 
tillämpningsområden potentiellt skulle kunna bli bättre än med mus.    
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10. Bilagor 

10. 1 Enkäter 

Ålder (din ålder i år) 

 
Kön 

(Man) 

(Kvinna) 

Teknikvana (i hur stor mån använder du teknik?) 

(Väldigt lite) 

(Lite) 

(Varken mycket eller lite) 

(Mycket) 

(Väldigt mycket) 

 
Har du använt rörelsebaserad teknik förut? 

(Nej) 

(Nintendo Wii) 

(Microsoft Kinect) 

(Myo) 

(Leap Motion) 

(Playstation move) 

(Annat) 

(Vet ej) 

 

Om du inte svarade nej, i vilken mån har du använt dig av rörelsebaserad teknik? 
(I hur stor utsträckning har du använt dig av rörelsebaserad teknik?) 

(Mellan 1 och 9 gånger) 

(Mellan 10 och 19 gånger) 

(Mellan 20 och 29 gånger) 

(Mellan 30 och 49 gånger) 

(Mer än 50 gånger) 

(Vet ej) 
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Om du använt dig rörelsebaserad teknik förut, när använde du det senast? (När 
var den senaste gången du använde dig av rörelsebaserad teknik?) 

(Tidigare i veckan) 

(En månad sedan) 

(Under det senaste halvåret) 

(Ett år sedan) 

(Mer än ett år sedan) 

(Vet ej) 

 
Har du använt någon av följande applikationer tidigare? (ringa in ditt svar) 

(Counter-Strike: Global Offensive) 
 
(Google Earth) 
 
(Handy Browser) 
 
(Spotify) 
 
(Team Fortress 2) 
 
(GameWAVE) 
 
(Nej) 
 
 

10.2 Intervjuer 

Vad tyckte du om de rörelsebaserade produkterna i allmänhet? 
 
Vad tyckte du skiljde de rörelsebaserade produkterna gentemot mus och tangentbord? Var det 
några skillnader i (tillämpningsområden) 
 
Hur upplevde du skillnaden mellan Leap Motion och Myo? 
 
Upplevde du några svårigheter med användandet av de rörelsebaserade teknikerna? I så fall 
vilka? 
 
Hur upplevde du användarupplevelsen? 
 
Var det något som förbättrades eller försämrades med användningen av de rörelsebaserade 
teknikerna? I så fall vad? 
 
Kan du se dig själv använda dessa eller liknande produkter i framtiden? Varför, varför inte? 
 
Kände du att instruktionerna var tydliga? 
 
Finns det något som du skulle vilja förbättrades på Leap Motion/Myo? I så fall vad? 
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Skulle du kunna tänka dig att köpa någon av produkterna? 
 


