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English title 

Leap Motion – A study in user experience of hand gestures as an input device for personal 

computers 

Abstract 

This essay examines if gesture based interaction with Leap Motion leads to arm fatigue. It 

also examines the potential for development of the product. The purpose of the study is to 

examine specific hand gestures with Leap Motion and the development of guidelines for 

interaction designers. Using two interviews with people educated in ergonomics, we have 

been able to get information about computer use from an ergonomic perspective. User tests 

with eight participants have been conducted to examine the experience of the different hand 

gestures used when interacting with Leap Motion. All user testing was observed to gather 

additional information regarding the participants' user experience. The results show that hand 

gestures are not the only aspect which can lead to arm fatigue. The user experience is also 

affected by how the user is sitting, if the technology works properly, and if the hand gestures 

are understood. The results can be used as guidelines in future development of the 

applications for Leap Motion. 
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Sammanfattning 

Denna C-uppsats undersöker ifall gestbaserad interaktion med Leap Motion leder till trötthet i 

armen. Den undersöker även potentiella utvecklingsmöjligheter för produkten. Syftet med 

studien är att undersöka specifika handgester med Leap Motion och framtagande av riktlinjer 

för interaktionsdesigners. Med hjälp av två intervjuer med personer utbildade inom ergonomi, 

har vi kunnat få information om datoranvändning ur ett ergonomiskt perspektiv. Det har även 

genomförts användartester med åtta deltagare för att få svar på upplevelsen av de olika 

handgesterna som används vid interaktionen med Leap Motion. Alla användartester 

observerades för att samla ytterligare information kring deltagarnas användarupplevelse. 

Resultaten visar att handgester inte är den enda aspekten som kan leda till trötthet i armen. 

Användarupplevelsen påverkas även av hur användaren sitter, om tekniken fungerar korrekt, 

och ifall handgesterna är förstådda. Resultaten kan användas som riktlinjer för framtida 

utveckling av applikationerna för Leap Motion. 

 

Nyckelord: Interaktionsdesign, navigation med handgester, Leap Motion, ergonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Tack! 

 

 

Vi vill tacka de deltagare och informanter som ställt upp i vår undersökning,  

samt vår handledare Kjetil Falkenberg Hansen för vägledning under arbetsprocessen. 

 

 

Denna version av uppsatsen är anpassad med svartvita bilder för rättvisare utskrift. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Leap Motion är ett nytt sätt att integrera med datorn. Produkten låter användaren att bland  

annat spela spel, bläddra i e-tidningen eller utföra kreativa övningar såsom till exempel spela  

piano eller skulptera. Allt detta sker genom att enheten avläser användarens handgester i 

luften. 

 

Att interagera med datorn genom att utföra handgester i luften kan vara ett attraktivt alternativ 

till andra datorverktyg som till exempel datormusen. Datormusen har länge diskuteras som en 

av anledningarna till skador i samband med datoranvändning. Den enformiga rörelsen 

datormusen bidrar till kan leda till belastning och smärta i arm, nacke, axlar, rygg, 

handlederna och fingrarna. Dessa skador har fått samlingsnamnet musarm och drabbar ofta 

människor som blir låsta i monotona arbetsställningar. Det har utvecklats skonsammare 

verktyg, som till exempel styrkula och styrplatta. (Vårdguiden 2015, Musarm) Är Leap 

Motion också ett alternativ som kan vara attraktivt för användarna? 

 

Forskare ser potentialen med enheten inom många områden som musik, teckenspråk eller 

medicin (Hantrakul och Kaczmarek 2014, Potter et al. 2013, Bizzotto et al. 2014). Bland 

annat har Potter et al. (2013) utfört en studie där de undersökte möjligheten av att integrera 

Leap Motion med australiskt teckenspråk. Studiens resultat visade på att enheten kan läsa av 

hand-och fingerrörelser väl. Resultaten visade dock även att enheten inte klarar av rörelser 

som att till exempel nudda finger mot finger – något som är essentiellt för teckenspråk. 

Studien som Potter och forskargruppen utförde hade som mål att undersöka ny information 

kring denna typ av gestbaserad teknik, för att potentiellt kunna utveckla ett system för 

inlärning av teckenspråk för döva barn och deras familjer. 

 

Tidigare utförde vi en pilotstudie som undersökte användarupplevelsen av Leap Motion. 

Under studien utfördes två observationer och en intervju med förstagångsanvändare av denna 

gestbaserade teknik. Resultaten visade på att användarna upplevde vissa gester som 

okomfortabla och ansträngande för armen. Detta ledde till att vi ville undersöka vidare och 

fokusera på aspekten av en komfortabel användning av produkten.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka specifika handgester som används med Leap Motion. 

Genom data som samlas in kommer riktlinjer att tas fram på vad man bör tänka på när man 

designar handgester för gestbaserade tekniker för en komfortabel användarupplevelse. Våra 

huvudfrågeställningar för denna studie lyder som följande:  

 

 “Vilka handgester leder till trötthet i armen vid interaktionen med Leap Motion?” 

 “Hur kan utvecklarna förbättra interaktionen med Leap Motion för att undvika trötthet 

i armen?” 
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1.3 Avgränsning 

För att genomföra denna studie använde vi oss av produkten Leap Motion. Då denna produkt 

är tillräcklig för att samla in svar kring användningen av de olika handgesterna, bortsåg vi 

från andra potentiellt liknande gestbaserade produkter. Användartester utfördes med åtta 

deltagare. Undersökningen riktar sig även endast vid användningen av produkten vid 

skrivbordet, då produkten är specifikt skapad för dessa situationer.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Leap Motion lanserades av Michael Buckwald och David Holz år 2013 och består av en 

sensorkamera som avläser användarens handgester i luften och kan på detta sätt styra en dator. 

Produkten är anpassad för skrivbordsinteraktion med persondatorer. Enheten styrs med hjälp 

av anpassade applikationer som finns tillgängliga på plattformen Leap Motion App Home 

(Leap Motion 2015, App Home).  

 

Styrningsverktyg menas som ett verktyg som kan styras med hjälp av mänsklig interaktion. 

Exempel på styrningsverktyg är datormus, digital ritpenna, tangentbord, styrplatta, 

fingertryckkänslig pekskärm, handkontroller eller sensorer som läser utav människors 

kroppsdelar. Denna undersökning fokuserar på gestbaserad interaktion utan handkontroll.  

 

Ergonomi handlar om att anpassa både arbetsredskap (styrningsverktyg) samt miljö för att 

människor ska undgå skador. I detta fall har vi koncentrerat oss specifikt på ergonomiska 

handgester men har även tagit till oss gällande människors andra aktiva muskler vid 

användning av gestbaserad teknik som styrningsverktyg för persondatorer. 

 

Musarm är ett samlingsnamn på belastningsskador som sker vid användning av exempelvis 

styrningsverktyg för persondatorer. Musarm uppkommer efter repetitiva rörelser som inte 

anses vara ergonomiska för den mänskliga kroppen och kan visas sig genom smärta i fingrar, 

handleder, armbågar, axlar eller nacke (Vårdguiden 2015, Musarm). 

 

Gorilla Arm är en tillfällig känsla som uppkommer i och med användning av vertikala 

pekskärmar såsom exempelvis Ipad eller läsplattor. Upplevelsen av gorilla arm visar sig som 

spänd och stel ”likt en gorilla” i både armar och nacke (Raymond u.å., Gorilla Arm). 

 

Dominant hand menas den hand som en människa använder som sin primärhand. Det finns 

tre olika typer av dominanta händer som är endast höger-, vänsterhanden eller båda två.  

 

Aktiv hand är den handen som används för tillfället. Det kan visa sig som en statisk gest eller 

en slags rörelse. I denna uppsats har begreppet använts i sammanhang med vilken hand som 

var aktiv under användartesterna.  
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2. Bakgrund 

2.1 Moderna styrningsverktyg 

Människor har alltid interagerat med datorer med hjälp av olika typer av styrningsverktyg. 

Dessa verktyg innefattar allt från tangentbord, datormus, styrplatta, pekskärm till nu även 

gestbaserad teknik som tolkar människors rörelser tredimensionellt. Varje typ av verktyg har 

tagit tid innan de blivit etablerade i samhället. Ett exempel är datormusen och pekskärmen 

som uppfanns redan på 1960-talet. Datormusen slog inte igenom kommersiellt förrän på 

1980-talet jämfört med pekskärmen som tog decennier längre (Metz 2013).  

 

Styrningsverktyg där gester används vid styrning av en dator eller tv är något som har 

kommersiellt slagit igenom under 2000-talet. Nintendo Wii, Microsoft Kinect och Sony 

PlayStation Move är några speciellt populära produkter främst inom spelsammanhang. 

Nintendo lanserade år 2006 Wii Remote och var bland de första spelkonsolerna som läste av 

användarens kroppsrörelser och position (Nintendo Wii 2015). År 2010 lanserades Sony 

PlayStation Move som är, likt Nintendo Wii, en handkontroll som läser utav kroppsrörelser 

(Sony Computer Entertainment inc. 2015). Några månader efter lanserades Microsoft Kinect 

för Xbox 360, vilket var ett nytt sätt att interagera med system. Användaren står framför tv-

skärmen och styr spelet genom att röra på sin kropp (Microsoft Kinect 2015). Tekniken består 

utav en infraröd (IR) sändare med en IR-kamera som läser av användarens kroppsrörelser 

tredimensionellt (Microsoft Developer Network, Kinect sensor 2015).  

2.2  Leap Motion 

Leap Motion lanserades i juli år 2013 och startades av Buckwald och Holz. Enheten består av 

en sensorkamera som kopplas till datorn och spårar händerna på upp till 200 bilder per sekund 

med IR-kameror. Detta ger användaren en 150 graders radie av interaktivt 3D-utrymme (Leap 

Motion 2015). Se Figur 1 för demonstration. November 2015 fanns 229 applikationer 

tillgängliga på Leap Motion App Home. Dessa applikationer bestod av bland annat spel, 

pedagogiska utbildningsapplikationer för barn samt applikationer relaterade till konst- och 

musikproduktion. Till skillnad från Microsoft Kinect är Leap Motion en sensorkamera 

specialiserad på mindre hand- och fingerrörelser, därmed anpassad för styrning av 

persondatorer vid skrivbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Leap Motion läser av användarnas handrörelser t redimensionellt underifrån. Bildkälla: 

PubNub 2015 
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Skribenten Rachel Metz från MIT Technology Review förklarar att utvecklare har varit 

positiva till de applikationsverktyg som finns tillgängliga (Metz 2013). Däremot anser hon att 

utvecklarna dock måste vid skapandet av applikationerna anpassa gesterna i tredimensionell 

miljö på ett sätt som gör dem lättförståeliga för användarna. Detta, menar Metz, kan vara 

särskilt förvirrande då hon anser att det inte finns någon standarduppsättning av handgester 

för gestbaserade enheter. Det leder till att exempelvis funktioner som att välja eller ta tag i ett 

objekt på skärmen kan variera mellan olika applikationer. 

2.3 Gorilla arm 

Termen gorilla arm blev uppmärksammad i början på 1980-talet i samband med de första 

vertikala pekskärmarna (Sakari et al. 2014). Användningen av gestbaserade gränssnitt under 

en längre tid, där användaren inte har någon möjlighet till att vila, leder till trötthet i armen. 

Om gränssnittet används dagligen kan det även leda till större belastningsskador (Eric 

Raymond u.å., Gorilla Arm). 

 

Buckwald, VD och medskapare av Leap Motion, påstår att enheten inte ger upphov till gorilla 

arm. Buckwald menar att användare av enheten kan utföra mer ergonomiska gester med 

fingrarna, jämfört med de gester som man utför när man upprepande gånger lyfter armarna för 

att navigera exempelvis en dators pekskärm (Simonite 2012). Däremot anser forskarna Sakari 

et al. (2014) att även enheten har samma problem som vertikala pekskärmar. För att använda 

produkten måste användaren hålla armen i luften och göra det under en längre tid, vilket 

upplevs som utmattande. Detta menar Sakari och kollegorna är något som begränsar 

användningen. 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Tidigare gestklassifikationer 

Till grunden vid valet av gesterna som undersöktes i denna studie var tidigare forskning kring 

klassifikationer av gester. Detta urval gjordes baserat på Kendons sammanställning i boken 

Gesture, visible action as utterance (Kendon 2004). Urvalet applicerades sedan på de 

handgester som finns tillgängliga i de befintliga applikationerna för Leap Motion. 

 

Gestforskning har tidigare berört gester i samband med kommunikation människor emellan. 

Eftersom man idag försöker göra interaktionen mellan dator och människa mer naturlig är 

denna typ av forskning relevant för utvecklingen av gestbaserade tekniker. Studien baseras på 

teorier av Efron (1941), McNeill (1992) och Kendon (2004). Vi har även tagit del av Karam 

och Schraefel’s (2015) studie som behandlar gester i mer tekniska sammanhang (Se Tabell 1). 
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Tabell 1  Sammanställande tabell med tidigare forskning inom gester.  

 

Studie  

Gester som kan bli 

förstådda utan tal  

Gester som pekar ut något 

specifikt  
 

Efron (1941) 

Gesture and Enviroment  

 

 

Symbolic 

 

Deictic (pointing)   

Kendon (2004) 

Gesture, visible action as 

utterance  

 

Autonomuos gestures Deictic (pointing)  

McNeill (1992) 

Hand and mind  

 

Symbolic Deictic (pointing)   

Karam och Schraefel (2005) 

A Taxonomy of Gestures in 

Human Computer Interaction  

Semaphoric  

- Static  

- Dynamic  

- Strokes 

 

 

 = Utvalda gesttyper för denna undersökning  

 

På 1940-talet redovisade David Efron forskning kring relationen mellan gester och tal 

(Kendon 2004, s.92). Efron var bland de första forskarna som undersökte om handgester 

används som en del utav den mänskliga kommunikationen. Han utförde en studie där han 

undersökte skillnaden i gestbeteenden vid kommunikation hos första generationen invandrare 

från södra Italien och judar boende i Manhattan. Efron ansåg att stilen av gester var kulturellt 

betingat och inte biologiskt som bland annat nazisterna påstod på den tiden. Efron studerade 

specifikt hand- samt armrörelser och hans arbete har ofta används som en bas för 

klassifikationer vid senare forskning. (Kendon 2004, s.92)  

 

En annan etablerad forskare inom gester är David McNeill som har varit verksam sedan 1960-

talet till idag. Han har sin bakgrund inom psykologi och lingvistik samt har ett intresse för 

kognitiva grunder av språk. Genom sin forskning menar McNeill att gester speglar 

människans inre. Han benämner gester som armrörelser som kännetecknas av gestikulering, 

det vill säga, spontana hand- och armrörelser som följer tal. (Kendon, 2004, s.98-99) 

 

I Kendons bok (2004) kan man se en återkommande benämning för gester som är pekande 

(eng. deictic, även kallas pointing). Pekande gester utförs med pekfingret eller hela handen 

men kan även utföras av andra delar av kroppen som exempelvis hakan, huvudet eller näsan 

(Se Tabell 1 för benämningen av gester). Denna gesttyp används för att antingen visa en 

specifik riktning, person eller föremål (McNeill 1992, s.80). Se Figur 2 för exempel på en 

pekande gest. För denna undersökning har endast pekande gester gällande händer eller armar 

varit aktuella.  
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Figur 2  Ett exempel på en pekande (eng. diectic) gest. Denna gest används för att visa  på en 

riktning, person eller föremål.  

Karam och Schraefel (2005) har utfört en litteraturstudie kring hur gester har klassificerats 

under 40 års tid. I denna studie förklarar de semaforiska gester (eng. semaphoric) som har 

använts i denna undersökning. Dessa gester kan både bestå av statiska positioner eller 

dynamiska rörelser. Karam och Schraefel ger exempel på en statisk position där tummen 

nuddar pekfingret för att visualisera ett “okej” (Se Figur 3). Dessa handgester är däremot 

kulturellt betingade, det vill säga betyder olika beroende på hur de används i olika kulturer 

(Karam och Schraefel 2005).  

 

Figur 3  Detta är två statiska semaforiska gester enligt Karam och S chraefel (2005) .  Till 

vänster visualiseras “ett ok” och till höger visas ett liknande exempel på en så kallad “tumme 

upp” .   

Semaforiska gester som är dynamiska visualiseras på samma sätt som statiska. De har oftast, 

som nämnt innan, en kulturell mening och är inlärda sedan tidigare för att användaren ska 

förstå dem. De involverar även, som namnet antyder, en rörelse. Se Figur 4 för exempel.  
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Figur 4  Denna gest kallas för dynamisk semaforisk gest ,  enligt Karam och Schraefel (2004). 

Handgesten involverar en rörelse av att handflatan förs åt sidorna och kallas för “vinka” vilket 

kan användas vid hälsning. 

2.4.2 Spelupplevelsen mellan pekskärm och Leap Motion 

Moser och Tscheligi (2015) utförde studien Physics-based Gaming: Exploring Touch vs. Mid-

Air Gesture Input där de undersökte skillnaden i upplevelse när man spelar Cut the Rope (Se 

Tabell 2) på pekskärm och genom handgester via Leap Motion.  

 

Genom en pekskärm kan användarna, med fingrarna, direkt manipulera objekten på skärmen. 

I kontaktbaserad interaktion separerar man mellan enkla- och multitouch-gester som 

exempelvis att nudda, trycka, drag, rulla, rotera, svepa eller zooma. Enheten är uppbyggd för 

igenkänning av gest- och fingerpositioner (Moser och Tscheligi 2015). Till skillnad från andra 

multitouchlösningar som till exempel pekskärmen, är Leap Motion en sensor som tolkar 

gester i luften och som kan enligt Ch’ng användas i diskussionen för hur man kan göra den 

tredimensionella interaktionen mer realistisk (Ch’ng, 2012).   

 

Moser och Tscheligi visade på svårigheter med noggrannheten vid korta och precisa rörelser 

samt delvis igenkänning av hastiga svep-rörelser. Användaren tappade även ofta 

orienteringen, vilket ledde till att denne lutade sig mot skärmen och på så sätt förlorade 

signalen med sensorn. Deltagarna upplevde därför att gesterna var svårare att utföra i luften 

vid användningen av Leap Motion jämfört med pekskärmen. (Moser och Tscheligi 2015) 

2.4.3 Tredimensionella handgester inom MDI och ergonomi 

Pereira et al. (2014) genomförde en studie där syftet var att skapa ett sorts lexikon av 

tredimensionella gester (3D) för vanligt förekommande uppgifter inom människa- och 

datorinteraktion (MDI). 3D-gester inom MDI innebär att använda olika positioner och rörelser 

av fingrar samt händer för att integrera med datorn. De skiljer sig från tvådimensionella gester 

(2D) som istället utförs på en tryckkänslig yta så som till exempel en iPad. Eftersom 3D-

gester utförs i luften och läses utav sensorkänsliga kameror har dessa gester ett större utbud av 

rörelser än de som kan utföras i 2D (Pereira et al. 2014). 
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Pereira et al. (2014) menar att forskare som har utvärderat gestbaserad interaktion med datorer 

inte har tänkt på ergonomi-aspekten, det vill säga tröttheten och obehaget i samband med 

utförande av långvariga gester. Detta menar Pereira et al. är ett viktigt problem då vissa gester 

som har rekommenderats för vanliga handlingar har varit oergonomiska.  

 

Ett exempel på en sådan gest tas upp av Nielsen et al. (2004). Denna gest består av att hålla ut 

armen med alla fingrarna spridda och tummen vinklad nedåt (Se Figur 5). Forskargruppen 

menar att de negativa aspekterna av en sådan gest är att användaren behöver positionera samt 

sträcka sina fingrar för att få systemet att känna igen gesten. De anser att det är relevant att 

undersöka gesterna ur ett ergonomiskt perspektiv för att undvika användningen av gester som 

är fysiskt ansträngande. (Nielsen et al. 2004) 

Figur 5  Ett exempel på en oergonomisk gest enligt Nielsen et  al. (2004) 

Även forskargruppen Hincapié-Ramos et al. (2014) anser i sin studie att handgester i luften 

kan leda till gorilla arm. De menar att utvecklare av gestbaserade tekniker inte har något 

tillvägagångssätt för att kartlägga anledningen till gorilla arm och därmed ingen metod för hur 

man ska undvika uppkomsten av gorilla arm. 

3. Metod 

För att besvara frågeställningarna har metoderna intervju och användartest använts.  

3.1 Intervjuer  

Det genomfördes intervjuer med två experter inom ergonomi. Den ena intervjun genomfördes 

genom mail med arbetsterapeuten Anneli Dahlin från Ergohuset. Annelie Dahlin är specialist 

på händer och arbetar bland annat med att anpassa ergonomi för kontorsarbete. Den andra 

intervjun genomfördes muntligt med Helena Tobiasson, forskare inom design och MID 

(Medieteknik och interaktionsdesign) från KTH. Båda informanterna har godkänt användning 

av deras namn i uppsatsen. 

 

Dessa intervjuer genomfördes för att ge en klarare bild av hur användning av datorverktyg 

påverkar människans hälsa. Intervjuerna som genomfördes var strukturerade, det vill säga 

handlade om ett visst område och bestod av öppna frågor (Trost 2010, s. 42). Sådana 
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intervjuer är forskningsmässiga. De har som syfte att föra forskningen framåt och att lära oss 

mer om den sociala verkligheten i vilken vi alla lever (Trost 2010, s. 44). Se Appendix 1 för 

intervjufrågor. 

 

Enligt Judith Bell finns det ett flertal fördelar med att använda intervjuteknik som metod för 

en undersökning. Metoden är flexibel och ger intervjuaren möjlighet till att ställa följdfrågor 

samt sondera ut viktiga delar av informantens svar. Till skillnad från enkätmetoden, där 

svaren är svårare att tolka då man inte kan förtydliga de svar som inte är tillräckligt 

fullständiga (Bell 2006, s. 158).  

 

Även om intervjun kan ge möjligheter till fördjupning i sina resultat fortsätter Bell att förklara 

att det en relativt svår metod. För att man inte ska kunna skapa skevheter i resultaten (som 

intervjuare) är det nödvändigt att vara subjektiv (Bell 2006, s. 158). 

3.2 Användartest 

Då studien undersöker hur användare upplever interaktionen med Leap Motion fanns det en 

möjlighet för att genomföra användartest. Syftet med testet var att undersöka deltagarnas 

upplevelse av gester som används i applikationerna. 

3.2.1 Genomförandet 

Innan genomförandet av användartestet skedde en förberedelsefas. Först skedde en 

undersökning kring tidigare klassifikationer av gester i samband med tal. Utifrån det valde vi 

vanligt förekommande gester inom den utvalda tekniken. De gester som blev aktuella för 

denna undersökning var pekande och semaforiska (statiska och dynamiska) handgester. Både 

pekande och semaforiska (statiska och dynamiska) fanns med i åtanke när applikationerna till 

Leap Motion skulle väljas ut för användartestet. Se Tabell 2 för att se de utvalda 

applikationerna. Mer utförlig information om dessa kommer i avsnittet ”Applikationer” på 

sida 15.  

 

Tabell 2 Tabell som visar de utvalda applikationerna för undersökningens användartester   

 

Applikation  
 

Version 
 

Utgivare 
 

The New York Times 

 

3.3 

 

The New York Times 

Cut the Rope 1.2 ZeptoLab 

Google Earth 7.1.5.1557 Google 

Duck’n’Kill 1.0 Duck’n’Kill 

Super Punch Bowl 

 

1.0.3 Michel Ho Fong Fat 

 

Deltagarna fick testa de utvalda applikationerna och sedan fylla i ett formulär. Mellan 

interaktionen med varje applikation fick deltagarna svara på frågor kring applikationens 

specifika handgester. Det genomfördes på detta sätt för att säkra på att deltagarna hade 

upplevelsen av gesterna färskt på minnet. Genom att låta deltagarna själva få gradera hur de 

upplevde vardera handgest på plats kunde vi få en bättre inblick i hur interaktionen fungerade 
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med enheten. Med hjälp av detta kunde vi bland annat se vilka av gesterna som deltagarna 

fann som mest bekväma respektive obekväma. Se Appendix 3 för formulär. 

 

Användartesterna dokumenterades ej genom filminspelning. Under användartestet var 

fältarbetarnas främsta roll att observera. Båda fältarbetarna noterade det de observerade i ett 

tidigare framtaget observationsschema  

 

Observationsschemat togs fram för att det skulle vara lättare för fältarbetarna att fokusera på 

specifika delar under användartesterna. Judith Bell förklarar att ett observationsschema kan 

vara till sin fördel när man ska genomföra en strukturerande observation. Det betyder att 

fältarbetaren kan notera nödvändiga delar för att förhålla sig till det som är tänkt att 

undersökas (Bell, J. 2014 s.191). Med hjälp av ett observationsschema kunde de handgester 

som användes noteras och ifall deltagaren förstod dessa. Anteckningar beskrev även 

deltagarens sittposition och placering av armar vid interaktionen med Leap Motion. Se 

Appendix 2 för observationsschemat.  

 

Användartesterna varade mellan 20-30 minuter. Det genomfördes åtta strukturerade 

användartester vid fyra olika tillfällen. Användartesterna utspelade sig i tre olika miljöer. De 

olika miljöerna hade olika förutsättningar gällande justeringsmöjligheter för bord och stolar. 

Miljö A bestod av ett statiskt bord och en justeringsbar kontorsstol. Vid ett användartest, 

Miljö B, hade deltagaren även möjlighet till att justera bordets höjd. Miljö C bestod av en ej 

justerbar stol och skrivbord, därmed fanns ingen möjlighet för anpassning av deltagaren (Se 

Figur 6). Tre av åtta användartester skedde i Miljö A, ett användartest skedde i Miljö B och 

två användartester skedde vid Miljö C. 

 

 
Figur 6 Användartesterna skedde under tre olika miljöer som har döpts till A, B och C. Miljö 

A hade möjlighet till  en justerbar kontorsstol, M iljö B hade möjlighet till både en justerbar 

kontorsstol samt skrivbord medan Miljö C hade ej möjlighet till justeringsmöjligheter för 

stolen eller skrivbordet.   

3.2.2 Urval 

I urvalet av användarna har vi utgått från Jakob Nielsens rekommendation om att ett 

användartest inte nödvändigtvis behöver fler användare än fem deltagare. Nielsen menar att så 

fort som man samlar in data från endast en deltagare fördjupas insikterna. Utförs testet med 

andra deltagare upptäcker man ofta att mycket av det man lär sig överlappar med den 

informationen som man fick från första användartestet. Nielsen förklarar att antalet deltagare 

inte behöver vara många för att inlärningen ska stiga. Han fortsätter förklara att vid ett större 

antal deltagare kan man se samma mönster upprepa sig (Nielsen 2000).  
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Undersökningens deltagare kontaktades via personliga förfrågningar bland vänner och 

bekanta genom sociala medier såsom Facebook. De som besvarade att de ville ställa upp 

valdes och det var utav bekvämlighetsskäl. Deltagarna bestod utav fem kvinnor och tre män i 

olika åldrar och med varierande teknisk erfarenhet. Åldersspannet var mellan 12 till 51 år. För 

att undvika en teknisk vinkling valdes deltagare med olika tekniska erfarenheter. Deltagarna 

bestod av IT-studenter, en mellanstadieelev, en förskolelärare, ett butiksbiträde, en IT-konsult 

samt en forskare inom design och MID. Alla deltagare använde Leap Motion för första 

gången under användartestet dock hade flera av dem (5 av 8 deltagare) tidigare använt 

liknande gestbaserade tekniker såsom Nintendo Wii och Microsoft Kinect.  

3.3 Applikationer 

Vi valde applikationerna för användartestet baserat på vårt urval av gester. För att deltagarna 

skulle få en snabb inblick i hur den gestbaserade tekniken fungerade introducerades 

användartestet med Leap Motions egen applikation Playground. I denna applikation kunde 

deltagaren se sina virtuella händer på skärmen (Se Figur 7). 

 

 
Figur 7 Deltagaren kan se sina händer i Leap Motions egen int roduktionsapplikation 

Playground. Bildkälla: Leap Motion 2014 Inside Leap Motion: Designing Playground  

 

I andra sektionen skulle deltagaren plocka upp kuber som skulle kopplas ihop med robotar   

och vid den sista sektionen skulle deltagaren plocka av blad från en virtuell blomma (Se Figur 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8  Deltagaren ska lyfta upp en virtuell kub och placera denna på en robot samt plocka av 

virtuella blad från en blomma i applikationen Playground.  Bildkälla: Leap Motion 2014 Inside 

Leap Motion: Designing Playground   
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Applikationen Playground användes endast som en introduktion för deltagarna. 

Användartestet som genomfördes i denna undersökning fokuserade på handgesterna som 

användes i applikationerna The New York Times, Cut the Rope, Google Earth, Duck’n’Kill 

och Super Punch Bowl. Dessa beskrivs nedan. 

3.3.1 The New York Times 

Den amerikanska tidningen New York Times har skapat en egen applikation för sina 

nyhetsartiklar (Leap Motion App Home 2015, The New York Times). Med fyra olika 

handgester med olika funktioner kunde användaren navigera sig fram bland nyhetsartiklarna. 

Applikationen består även av korta beskrivningar med visuella illustrationer för att hjälpa 

användaren att förstå gesterna (Se Figur 9). Dessa är de gester som används i denna 

applikation: 

 

DYNAMISK SEMAFORISK  Vinkla handled är en handgest som används för att snabbt bläddra 

mellan applikationens nyhetsartiklar. Skaka hand används för att stänga ned en vald 

nyhetsartikel. Scrolla upp eller ned bland artiklar genom att snurra på fingertoppen.  

 

PEKANDE  Peka och håll är en gest där användaren pekar på en specifik artikel och väntar en 

kortare stund för att välja denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Deltagaren kan läsa specifikt utvalda artiklar skriv na av The New York Times. Det 

finns korta beskrivningar på hur  applikationens handgester fungerar (Se i bild till vänster). 

Bildkälla: Leap Motion App Home, 2015 The New York Times 

3.3.2 Cut the Rope 

Cut the Rope är ett spel för både smartphones och läsplattor. Nu har skaparna till 

applikationen, ZeptoLab, även anpassat den för den gestbaserade tekniken (Leap Motion App 

Home 2015, Cut the Rope). Med två typer av gester kan användaren både navigera sig fram i 

menyn samt utföra spelets huvudhandling som är att skära av ett snöre som har en godis. 

Godisbiten ska hamna i en grodas mun. Dessa är de gester som används i denna applikation: 

 

DYNAMISK SEMAFORISK  Peka och dra med hjälp av att svepa med fingret eller handen snabbt 

över, går snöret med godisbiten av (Se Figur 10).  
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PEKANDE  Peka och håll är en gest som används i val i menyn när användaren pekar på ett 

specifikt ändamål. 

 

 
Figur 10 Deltagaren ska skära av snöret för att grodan ska få godisbiten. Genom att snabbt 

peka och dra (eng. swipe) över snöret skärs det av i applikationen Cut the Rope. Bildkälla: 

Leap Motion App Home 2015, Cut the rope  

3.3.3 Google Earth 

Google har anpassat Google Earth för Leap Motion (Se Figur 11). Den är utformad för att 

användaren ska kunna navigera sig fram över jordklotet och i rymden (Leap Motion App 

Home 2015, Google Earth). Användaren navigerar sig fram genom att ändra sin hands 

position i luften i förhållande till enheten. Dessa är de gester som används i denna applikation: 

 

DYNAMISK SEMAFORISK  Flygplan beskriver positionen av användarens hand. Positionen 

ändras genom att användaren flyttar handflatan fram/bak och åt vänster/höger. Zooma menas 

när användaren höjer eller sänker handflatan för ut- och inzoomning. 

 

STATISK SEMAFORISK  Knyt näve används för att pausa styrningen. 

 

 
Figur 11 Applikationen Google Earth visar med hjälp av pilar på datorskärmen i vilken riktigt 

användaren styr jordklotet.  Bildkälla: Leap Motion App Home 2015, Google Earth  
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3.3.4 Duck’n’Kill 

Applikationen skapades under en hackathon av anonyma utgivare som endast kallar sig för 

Duck’n’Kill (Facebook, Duck’n’Kill). Användaren har som uppgift att på tid skjuta fåglar på 

en skjutbana (Leap Motion App Home 2015, Duck’n’Kill). De gester som används i denna 

applikation är: 

 

DYNAMISK SEMAFORISK  Skjuta där användaren formar sin hand likt en pstol och knycker 

snabbt med handleden för att avfyra ett skott, i detta fall mot en fågel (Se Figur 12).  

 

 
Figur 12 Deltagaren ska skjuta fåglar genom att forma sin hand som en pistol och knycka med 

handleden för att avfyra ett skott. Bildkälla: Leap Motion App Home 2015, Duck’n’Kill  

3.3.5 Super Punch Bowl 

Den sista applikationen vi har inkluderat är skapad av Michel Ho Fong Fat och handlar om att 

användaren bowlar, fast på ett annorlunda sätt jämfört med verkligheten (Leap Motion App 

Home 2015, Super Punch Bowl). De gester som används i denna applikation: 

 

DYNAMISK SEMAFORISK  Flytta bowlingklot innebär att användaren styr klotet genom att föra 

en öppen handflata åt sidorna (Se Figur 13). Slå bowlingklot menas att användaren slår med 

en knuten näve mot datorskärmen.  

 

STATISK SEMAFORISK  Släppa bowlingklot sker när användaren knyter sin näve.  
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Figur 13 Deltagaren ändrar bowlingklotets position genom att föra en öppen handflata åt 

sidorna. På datorskärmen får användaren en instruktion på hur gesten fungerar. Bildkälla: Leap 

Motion App Home 2015, Super Punch Bowl  

3.3 Etik 

I samband med datainsamling är det, enligt Bell (2006), viktigt att vara tydlig med 

informanternas och deltagarnas rättigheter när det gäller etik. Det kan exempelvis betyda att 

det ska finnas en möjlighet till anonymitet ifall det önskas av de som deltar. Förutom 

samtycke från dessa är det relevant att ge en beskrivning av vad som är syftet med 

undersökningen (Bell 2006, s. 157). Informationen om studien och möjligheten till 

anonymitet har vi framfört till informanterna och deltagarna innan genomförandet av 

intervjun respektive användartestet. 

3.4 Metodkritik 

Applikationerna som deltagarna fick pröva under användartestet undersöktes hösten 2015. 

Därmed kan applikationerna ha uppdaterats och förändrats sedan dess. Se Tabell 2 för de 

versioner av applikationerna som användes i denna studie. 

 

Kritik kan riktas till självskattningsformuläret som deltagarna fick besvara under testet. 

Många av frågorna bestod av skalor där deltagarna fick värdera till exempel hur trötta i armen 

de var eller hur de upplevde en viss gest. Risken med sådana skalor är att alla individer har en 

egen tolkning. Det vill säga, för deltagare A kan en fyra på skalan betyda någonting helt annat 

än för deltagare B. Vi kan inte heller vara säkra på om svaren som angavs var ärliga.  

 

När man genomför användartester där deltagarna får utföra uppgifter kan de känna att de 

måste prestera. Detta kan påverka användarens upplevelse och de kan även tappa fokus från 

hur handgesterna känns för dem. 

 

Användartestet spelades ej in på film. Eftersom användartester kan upplevas som en 

påfrestande upplevelse genom övervakning beslutades det som tillräckligt med att båda 

fältarbetarna fyllde i varderat observationsschema i bakgrunden. En filmuppsättning i sig kan 

upplevas som obehagligt och inte lika inbjudande som en miljö utan.  
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Användartesterna som genomfördes kunde varit mer strukturerade. Deltagarna fick friheten 

att själva bestämma över hur länge de ville utföra handgesterna för varje applikation under 

totalt 20-30 minuter. Det medförde att varje deltagare utförde specifika gesterna olika många 

gånger. Användartestet kunde sett ut på så sätt att varje deltagare skulle vara tvungen att 

använda en viss applikation under till exempel fem minuter. Detta kände vi som fältarbetare 

var ett etiskt problem och bestämde oss för att ge deltagarna en friare möjlighet till 

interaktion. 

 

I och med att det inte noterades det exakta antalet som deltagarna utförde vardera handgest är 

det svårt att se hur duration påverkat upplevelsen av trötthet, känslan och smärtan efter 

användartestet. Däremot noterade fältarbetarna ifall det var någon handgest som deltagarna 

inte förstod och då förekom det ett större antal av upprepningar av samma handgest.  

 

Observationsschemat fokuserade på förståelse av gester, position av deltagare, användning av 

armen och ifall tekniken fungerade korrekt. Vid observationen kunde vi även ha antecknat hur 

många gånger varje deltagare utförde en viss gest för att styrka våra resultat. 

 

Resultaten som svarar på frågorna om upplevd trötthet, smärta och obekvämhet kan bero på 

många olika aspekter. För att lättare urskilja vad orsakerna till att deltagarna upplevde dessa 

känslor och även kunna jämföra resultaten bättre deltagare emellan, hade vi kunnat ställa mer 

kontrollfrågor. Det vill säga, få information om deltagarens förutsättningar så som om de 

tränar, har tidigare skador eller sjukdomar. 

 

En av intervjuerna genomfördes via mail. Genom en sådan intervju har intervjuaren inte 

möjlighet till att ställa direkta följdfrågor samt kan det leda till missuppfattning från båda 

sidorna. Sådana intervjuer kan även vara svårare att tolka, men ger däremot informanten 

längre tid att fullständigt tänka igenom sina svar. 

 

Den muntliga intervjun spelades inte in då den skedde i samband med ett användartest. En av 

fältarbetarna antecknade informantens svar medan den andra fyllde i observationsschemat 

under användartestet. All information antecknades på dator samt för hand. Valet av att inte 

spela in gjordes för att inte blanda ihop resultaten från intervjun med resultaten från 

användartestet. Att inte spela in och transkribera en intervju kan på många sätt vara 

problematiskt (Bell, 2006, s.166). När man inte spelar in intervjun bör man istället vara noga 

förberedd med frågor, sonderingar och uppföljning för att man lätt ska kunna registrera 

informantens svar (Bell, 2006, s.165). 
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4. Resultat och analys 

Här presenteras sammanställningen av resultaten från intervjuerna och användartesterna. 

4.1 Intervju 

4.1.1 Mailintervju 

Specifikt utformade intervjufrågor distribuerades per e-post (Se Appendix 1, där finns datum 

och detaljer) till Anneli Dahlin som är legitimerad arbetsterapeut på företaget Ergohuset och 

arbetar med produkter inom kontorsergonomi. Syftet med denna intervju var att få mer 

information kring ergonomi vid datoranvändning. Dahlin anser att de vanligaste felen som 

människor gör vid datoranvändning är att de inte anpassar arbetsplatsen efter sig själva. Det 

kan handla om allt från rätt höjd på datorskärmen till avståndet mellan människa och 

datorverktyg. Även tillgång till ljus och möjlighet till att variera mellan en stående och 

sittande position när man arbetar är viktigt. 

 

Enligt Dahlin är det viktigt med variation i rörelser. Om man fastnar i en repetitiv användning 

finns det större risk för belastningsskador för användaren. Det handlar även om individens 

förutsättningar, är man till exempel passiv på fritiden har man större risk för skador. Dessa 

skador brukar bland annat upplevas som smärta vid nacke, skuldror, rygg, handleder, armar 

samt händer.  

 

Dahlin har personligen inte testat Leap Motion men hon har fått se en introduktionsvideo om 

produkten.1 Utifrån videon spekulerade hon kring de positiva förutsättningarna med 

produkten. Hon anser att vid användningen av gestbaserade tekniker finns det en möjlighet för 

variation av handgester vilket borde undvika skador vid upprepning. Hon menar dock att både 

små och stora rörelser kan leda till skador om de utförs på samma sätt samt med hög frekvens. 

 

Andra positiva aspekter som Dahlin kunde se med tekniken var möjligheten till att utföra 

större rörelser. Sådana rörelser stimulerar blodgenomströmningen i kroppen och låser ej fast 

kroppen i oergonmiska lägen, vilket användningen av en vanlig datormus kan göra. Ett 

handgrepp som är oergonomiskt stryper blodflödet i handen och aktiverar underarmens 

muskulatur vilket kan leda till överbelastning som i sin tur kan leda till musarm. Dahlin tror 

att gestbaserade tekniker kan underlätta användningen av en dator för människor med 

motoriska nedsättningar, det vill säga, människor som har svårt med att använda vanliga 

tangentbord, datormusen eller ritpennor.  

4.1.2 Muntlig intervju  

Det genomfördes en intervju med Helena Tobiasson, forskare inom design och MID på KTH. 

Tobiasson har genomfört sin doktorsavhandling Traces of Movement Exploring Physical 

Activity in Societal Settings (2015) om hur människan rör på sig och hur mycket fysisk 

aktivitet som befinner sig i sociala miljöer såsom äldrevården, skolor, universitet och kontor.  

Syftet med intervjun var att få mer information kring de ergonomiska aspekterna av Leap 

                                                 
1 YouTube 2013, Introducing the Leap Motion <https://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA>  

https://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA
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Motion ur ett forskningsperspektiv. Sådan information kunde Tobiasson framföra då hon 

tidigare har forskat kring bland annat fysisk aktivitet vid kontorsarbete. Informanten fick även 

delta i användartestet då hon inte hade testat enheten tidigare. På detta sätta kunde hon ge oss 

mer insikter kring produkten ur ett ergonomiskt perspektiv. Efter användartestet kunde 

Tobiasson i sin tur besvara intervjufrågorna (Se Appendix 1). 

 

Enheten använder sig av gester som utförs i luften. Ett exempel på en sådan gest är peka och 

håll. Liknande denna gest är scrolla (Se Figur 14). Enligt Tobiasson är gesten scrolla en 

rörelse som utförs vid en liten del av armen, det vill säga fingret. Däremot måste användaren 

lyfta upp hela armen statiskt och utsträckt för att lyckas med rörelsen. På det sättet belastas 

hela armen och dess muskler. Hon menar att en sådan rörelse har en onödig användning av 

energi och är på så sätt oergonomisk.  

 

 
Figur 14 Handgesterna peka och håll i val i menyn samt scrolla  genom att snurra på 

fingertoppen. 

Ett annat exempel på en oergonomisk gest är vinkla handleden (Se Figur 15) då denna rörelse 

involverar både senor, leder och muskler, det vill säga hela armen rör på sig. Enligt henne kan 

denna typ av gest upplevas som oergonomisk, speciellt om användaren inte förstår hur datorn 

läser utav den och behöver upprepa gesten flertal gånger för att lyckas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Handgesten vinkla handled  används för att bläddra bland nyhetsartiklarna i 

applikationen The New York Times. Handen visualiseras uppifrån på bilden.  
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Tobiasson menar att ingen rörelse är farlig för kroppen. Det är när rörelserna blir monotona 

och repetitiva som det finns större risk för skador. Däremot om rörelserna ska utföras 

repetitivt är större rörelser mer ergonomiska än små, något som även Dahlin har bekräftat 

sedan innan. Vid små rörelser används oftast bara den ena armen, det betyder att den ena 

armen är aktiv i luften och den andra är sysslolös. Enligt Tobiasson betyder det att kroppen 

behöver balansera upp tyngden av den armen som används genom att aktivera musklerna på 

den motsatta sidan av kroppen. Det gör att båda axlarna belastas även om de inte är direkt 

involverade i rörelsen. Smårörelser kräver ofta att användaren sträcker på fingrarna samt 

spänner armen för att hålla den rak. Därför är båda axlarna mest benägna för skador vid 

repetitiva smårörelser.  

 

Tobiasson anser att utvecklarna för Leap Motions applikationer bör försöka involvera 

användning av båda händerna. Just nu blir enbart den aktiva armen verktyget vid 

interaktionen med enheten. Den aktiva armen är i detta fall den arm som är aktiv i rörelsen 

eller gesten. Den andra armen blir statisk, vilket är negativt ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Likt Dahlin anser Tobiasson att variation i gester är det som man bör sträva efter.  

 

En viktig uppgift för utvecklarna av applikationerna, nämner Tobiasson, blir även att utföra 

användartester, något som hon tror att de ofta inte har tid att göra. Enligt henne kan 

användartester ge en bredd av information från olika aspekter. Vid en snabb 

utvecklingsprocess med korta ledtider, från idé till produkt, kan det marginaliseras. Hon 

fortsätter förklara att tidigare forskning inom ergonomi kan användas även på gestbaserad 

interaktion. Däremot kräver det en viss kunskap för att kunna hanteras och att det kan i viss 

mån vara tidskrävande, vilket i en kort utvecklingsprocess, kanske inte prioriteras. 

 

Som med andra datorverktyg är anpassningen av miljön något man bör tänka på när man 

använder gestbaserade tekniker. Denna anpassning är individuell och man bör justera stolen 

och bordet efter ens egna förutsättningar. Tobiasson anser även att datorskärmens storlek kan 

påverka hur användaren utför sina gester. Ju mindre skärmen är desto noggrannare behöver 

användaren vara exempelvis när de ska utföra menyval med pekfingret. Att variera mellan 

sittande och stående position är även viktigt.  

 

Tobiasson nämner att det vid användning av ny teknik finns även en psykologisk faktor. 

Användarna känner pressen av att behöva prestera, det vill säga utföra en uppgift på bästa 

möjliga sätt istället för att fokusera på hur denne använder kroppen eller upplever tekniken. 

Denna känsla av att behöva prestera skapar stress vilket gör att människan spänner musklerna. 

Detta gör att vid utförande av uppgifter har den personen som är spänd mindre muskelkraft 

för att utföra uppgiften. Hon ger ett exempel på en sådan situation. När människor tävlar i 

skidskytte behöver de innan avfyrandet av skott medvetet slappna av kroppen. Detta för att de 

ska kunna använda sin muskelkraft på rätt sätt. För sammanfattning av båda intervjuerna Se 

Tabell 3. 

 

 

 



24 

 

Tabell 3 En sammanställande tabell med båda informanternas synpunkter på Leap Motion  

Informanternas sammanfattande svar  

 

Fördelar 

 

 

Underlättar användning för människor med motoriska 

nedsättningar 

Möjligheten till variation av handgester 

Möjligheten till större rörelser  

Ingen gest eller rörelse är skadlig i sig 

 

  

 

Nackdelar 

 

 

Gester som är statiska och repetitiva  

Ologiska handgester leder till förvirring och återigen 

upprepning  

Användning av en arm tvingar kroppen att balansera upp med 

andra muskler på motsatt sida 

Små fingerrörelser som ändå belastar hela armen 

 

 

Användarens ansvar 

 

Kroppsliga förutsättningar (t.ex. passivitet) 

Anpassning av miljön efter sig själv  

Variation i arbetsställning (sittande eller stående) 

  

 

Leap Motions problem  

 

Teknikens avläsning av gester och rörelser  

 

 

Utvecklarna bör 

(Ex. interaktionsdesigners, 

programmerare) 

 

Sträva efter variation i gester 

Utföra användartester 

Försöka involvera båda händerna 

  

 

4.2 Användartest 

Här redovisas resultaten från användartesterna. Dessa resultat är samlade utifrån 

självskattningsformuläret samt fältarbetarnas observation. 

4.2.1 Bekvämaste och obekvämaste gesten  

De mest bekväma gesterna enligt deltagarna var slå bowlingklot-rörelser i applikationen Super 

Punch Bowl och styrningen i Google Earth som bestod av en kombination av flera gester. 

Rörelsen slå bowlingklot går ut på att knyta ihop näven och dra bak armen för att sedan snabbt 

dra fram den mot datorskärmen igen. Medan styrningen i Google Earth kombinerade vinkling 

och förflyttning av en öppen handflata. Andra gester som flera deltagare fann bekväma var 

flytta, peka och håll, knyta näve, peka och dra samt zooma (Se Tabell 4).  

 

Den mest obekväma handgesten var vinkla handled (Se Tabell 4). Ingen av deltagarna 

lyckades att utföra gesten korrekt. I observationsschemat kunde vi notera att flera av 

deltagarna visade på frustration kring gesten genom att muntligt uttrycka dess nackdelar. De 

frågade ofta om hjälp kring hur gesten skulle utföras och kommenterade att applikationens 

beskrivning av gesten inte var tillräcklig för att förstå gesten och utföra den på ett korrekt sätt. 
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Tabell 4 Tabell som visar på vilka gester som upplevdes som obekvämast respektive bekvämast   

 

Applikation  

 

Gest 

 Obekvämaste gesten 

(Antal deltagare) 

Bekvämaste gesten 

(Antal deltagare) 
 

NY Times 

 

Scrolla  



 
 

1 

 

- 

 Peka och håll   1 2 

 Vinkla handled   3 - 

 Skaka hand   - - 

 

 

Cut the Rope  

 

Peka och håll  

 

 

 

1 

 

- 

 Peka och dra  

 

 1 1 

 

Google Earth 

 

Knyt näve  

 
 

 

- 

 

1 

 Zooma   - 1 

 Flygplan   1 3 

 

 

Duck’n’Kill 

 

 

Skjuta  

 

 

 

- 

 

- 

 

Super Punch Bowl 

 

Släppa bowlingklot  

 
 

 

1 

 

- 

 Slå bowlingklot   - 3 

 Flytta bowlingklot 

 

 - 1 

 

-  = Ej vald gest    = Dynamisk semaforisk gest  

 = Pekande gest    = Statisk semaforisk gest  

4.2.2 Upplevelsen av Leap Motion  

I de åtta deltagarnas formulär kunde användarna gradera hur de upplevde sig känna efter att 

ha testat Leap Motion. Det gällde hur trötta de upplevde sig vara, ifall de kände bekvämhet 

eller obekvämhet och hur mycket smärta de fick. Dessa resultat beskriver känslorna utifrån en 

duration på 20-30 minuter.  

 

Sju av deltagarna markerade i självskattningsformuläret att de upplevde trötthet efter 

användningen av enheten. En av deltagarna markerade ganska trött. Tre av deltagarna 

upplevde lite trött och lika många kände ännu mer trötthet, det vill säga benämningen trötthet 

på graderingsskalan (Se Figur 16). 
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Figur 16 Upplevd trötthet av deltagarna som grad erat från 1-5. En låg gradering menas med 

Inte alls trött  medan en hög gradering menas med Mycket trött .  

En deltagare har markerat något obekvämt på frågan om hur denne upplevde användningen av 

Lea Motion. Över hälften av deltagarna (6 av 8) valde varken bekvämt eller obekvämt. En av 

deltagarna hade även markerat något bekvämt på graderingsskalan (Se Figur 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17  Upplevd känsla av bekvämhet respektive obekvämhet av deltagarna som graderat från 

1-5. En låg gradering menas med Mycket bekvämt  medan en hög gradering menas med Mycket 

obekvämt .   

En fjärdedel av alla deltagarna upplevde sig känna ont. En deltagare valde att markera lite ont 

på graderingsskalan. Medan resterande deltagare inte upplevde någon smärta alls (Se Figur 

18). 
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Figur 18 Upplevd smärta av deltagarna som graderat från 1-5. En låg gradering menas med 

Inte alls ont  medan en hög gradering menas med Mycket ont .  

Alla deltagare använde sig av högerhanden för att integrera med Leap Motion. Över hälften 

av deltagarna (5 av 8) upplevde trötthet och obekvämhet i handleden. Dock var känslan av 

obekvämhet och trötthet väldigt spritt över deltagarna, det vill säga, kände de av det i olika 

delar av kroppen. En av deltagarna påpekade starkare trötthet och obekvämhet i pekfingret, 

vilket kunde bero på deltagarens tidigare ledproblem (Se Figur 19). Andra deltagare nämnde 

även ringfingret, underarmen och axlarna som delar på kroppen där de upplevde trötthet och 

obekvämhet. Ingen av deltagarna upplevde någon större smärta (Se Figur 20).  

4.2.3 Deltagarnas känsla efter Leap Motion  

Deltagarna kunde, genom formuläret, markera ut var de upplevde någon typ av smärta eller 

obehag på en illustration av en människas överkropp, en framifrån och en bakifrån. Den 

randiga markeringen symboliserar var deltagarna upplevde mest smärta eller obehag (Se Figur 

19). Varje markering var individuell, det vill säga varje markering var gjord av enskild 

deltagare.   

 
Figur 19 Randig markering som visar på en starkare upplevd känsla eller obehag av deltagarna. 

Bildkälla: Inspiration från bild av Shamine Athena King ( DeviantArt, QuarterVirs)  
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Den prickiga markeringen visar istället på kroppsdelar där deltagaren endast kände utav 

mindre smärta eller obehag (Se Figur 20). Markeringar kring höger och vänster axel samt 

pekfingret är gjord av samma deltagare. Resterande kroppsdelar är individuellt markerade av 

olika deltagare. En deltagare som valt att markera yttre delen av underarmen samt fyra 

deltagare som kände utav lite smärta och obehag i höger handled.   

 

 
Figur 20 Prickig markering visar på en svagare upplevd känsla av deltagarna. Bildkälla: 

Inspiration från bild av Shamine Athena King ( DeviantArt, QuarterVirus).  

Sju av åtta deltagare valde att markera färg på illustrationen framifrån. Ingen av deltagarna 

markerade på bilden på överkroppen bakifrån. Om deltagarna upplevde smärta eller obehag 

någon annanstans förutom överkroppen kunde de notera detta i formuläret. Det var ingen 

deltagare som gjorde detta. Sammanfattande data från användartesten finns i Appendix 5.  

4.3 Observationsschema 

Flera av deltagarna kommenterade under användartestet att interaktionsdesignen av vissa 

applikationer, som bland annat The New Times. Scroll-funktionen i denna applikation fick 

många negativa kommentarer från deltagarna. En av deltagarna tyckte den var ologisk då den 

inte fungerade som scroll-funktionen vid olika pekskärmsenheter så som iPad. I The New 

York Times fanns även en funktion för att snabbt bläddra igenom artiklar. För att utföra denna 

funktion var deltagaren tvungen att vinkla handleden. Denna gest beskrevs i applikationen 

som ”flick wrist”. Många deltagare klagade på att denna beskrivning var otydlig och lyckades 

inte att utföra gesten. De resterade gesterna var ofta lätta att förstå för samtliga deltagare. 

 

Ingen av deltagarna stödde armen mot bordet under hela durationen av användartestet. De 

växlade men höll oftast armen upp i luften när de utförde uppgifterna. En deltagare stödde 

dock armen mot kroppen istället för bordet vid ett tillfälle. 

 

Observationen visade även på att tekniken inte alltid fungerade. Främst i applikationerna Cut 

the Rope och Duck’n’Kill kunde det noteras att enheten hade svårt att avläsa rörelser. Ofta 
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skedde avläsningen försent, det vill säga, när deltagaren till exempel utförde gesten för att 

skjuta ankor i Duck’n’Kill skedde skottet på skärmen någon millisekund efteråt.  

4.4 Analys 

Upplevelsen av vilken gest som var bekvämast respektive obekvämast var väldigt individuellt 

därav den stora spridningen i resultaten. Det som dock är tydligt är att gesten vinkla handled 

upplevdes som obekväm. Detta kunde vi i och med våra noteringar i observationsschemat 

koppla till deltagarnas missförståelse av hur gesten ska användas.  

 

Resultatet från användartesterna visar på att majoriteten av deltagarna upplevde lite smärta 

eller ingen smärta alls. Detta kan bero på att testerna varade mellan 20 till 30 minuter, vilket 

kan vara otillräcklig tid för att deltagaren ska börja känna smärta. Begreppet smärta kan även 

ha tolkats av deltagarna som något som ska vara mer långvarigt. Därför kan de istället ha 

markerat att de kände obekvämhet. Uppfattningen av begreppen smärta, trötthet och 

obekvämhet respektive bekvämhet kan vara individuellt. Detta gör att det blir svårt för oss att 

tolka resultaten på frågorna kring trötthet, upplevelse och smärta. Vi kan även koppla dessa 

resultat till den informationen vi har fått från Dahlin och Tobiasson som båda nämnde att 

smärtor vid datoranvändning förekommer efter en längre tid där användaren utför monotona 

arbetsuppgifter.  

 

I observationsschemat noterades att samtliga deltagare inte klarade av gesten vinkla handled 

och uttryckte oförståelse för applikationen beskrivning av denna. Det vi kunde observera 

stämmer överens med resultaten från självskattningsformuläret där vinkla handleden tydligt är 

den obekvämaste gesten enligt deltagarna (Se Tabell 4 för referens). 

 

Observationen visade på försenad avläsning av rörelser främst i applikationerna Cut the Rope 

och Duck’n’Kill. Detta kan kopplas tillbaka till Moser och Tscheligi’s (2013) studie. Deras 

resultat visade på att Leap Motion hade svårt att avläsa hastiga svep-rörelser samt korta och 

precisa rörelser. Det stämmer överens i vad som kunde observeras, där flera deltagare hade 

svårigheter med att utföra uppgifterna i applikationen på grund av den försenade och 

inkorrekta avläsningen. 

 

Eftersom användartesterna har utspelat sig i olika miljöer har därmed deltagarna haft olika 

förutsättningar kring egen anpassning av arbetspositionen. Förändring av arbetsposition 

menas med att deltagaren ska anpassa höjden på stolen eller skrivbordet efter egna behov.  

 

Under observationen av användartesterna kunde fältarbetarna notera att det inte nödvändigtvis 

var miljöerna som påverkade deltagarens vilja att anpassa arbetspositionen. Även om 

deltagaren hade möjlighet att påverka positionen av stolen jämfört med Leap Motion valde 

inte alla att göra det. Det kan dels bero på att deltagarna kommer till en konstlad situation, ett 

användartest, och inte känner sig manade att påverka miljön på så vis. Däremot uppmanade 

fältarbetarna att deltagarna kunde anpassa stolen och bordet om det var möjligt.  
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Vid ett tillfälle bad en deltagare fältarbetarna att ändra på positionen för datorn och enheten 

istället för att flytta på kontorsstolen bakåt.   

4.4.1 Sambandet mellan teknisk kunskap och upplevelsen av smärta 

Utifrån deltagarnas svar på självskattningsformulären kan man se ett samband mellan 

deltagarnas tekniska kunskap och upplevelsen av smärta efter användartestet.  

 

Deltagarna kunde gradera hur de upplevde sig ha för teknisk kunskap. En låg gradering (1 av 

5) menades som låg teknisk kunskap medan en hög gradering (5 av 5) menades som mycket 

teknisk kunskap. Samma sak gällde hur deltagaren upplevde känslan av smärta efter att testat 

enheten och dess applikationer. I samma graderingssystem kunde deltagaren gradera hur 

mycket smärta de upplevde. En låg gradering (1 av 5) menades att deltagaren inte upplevde 

någon smärta efter användartestet medan en hög gradering (5 av 5) menades som mycket 

smärta. 

 

Av åtta deltagare var tre män. Samtliga män uppskattade sin tekniska kunskap som högt (5 av 

5) samt besvarade att de, efter användartestet, inte upplevde sig känna utav någon smärta i 

sina armar eller händer (1 av 5). Se Tabell 5 på nästa sida för sammanställning av samtliga 

deltagare. 

 

Tabell 5 Utifrån deltagarnas självskattningsformulär fanns ett samband mellan teknisk kunskap 

och upplevelsen av smärta efter att ha använt Leap Motion. Män som utsåg sig ha 5 av 5 i 

teknisk kunskap samt kvinnor som utsåg sig ha 4 av 5 i teknisk kunskap besvarade att de 

upplevde 1 av 5, det vill säga låg smärta, efter användartestet .  

 

 

Deltagare 

Teknisk 

kunskap  

(1-5) 

Upplevelsen  

av smärta  

(1-5) 

 

 

Dominant hand  

 

Aktiv hand  

under testet 
     

A 4 1      Höger Höger/Båda 

B 5 1      Höger Höger/Båda 

C 5 1      Höger Höger/Båda 

D 2 3      Höger Höger/Båda 

E 4 3      Vänster Höger/Båda 

F 3 2      Höger Höger/Båda 

G 4 1      Höger Höger/Båda 

H 5 1      Höger Höger/Båda 

 

Liknande resultat kunde noteras hos kvinnor där två av deltagarna hade besvarat sig ha 4 av 5 

i teknisk kunskap. Detta kan tyda på ett samband mellan datorvana och upplevelsen av smärta 

efter att ha använt enheten. Ytterligare en till kvinnlig deltagare hade utsett 4 av 5 i teknisk 

kunskap men gav ett annat resultat i upplevelsen av smärta, vilket var 3 av 5.  Detta stämmer 

inte överens med sambandet mellan datorvana och upplevelsen av smärta. Denna deltagare är 

dock vanligtvis vänsterhänt men valde att använda höger hand under användartestet. Om en 

vänsterhänt person använder sig utav höger hand kan det ha påverkat förmågan att utföra 

gester och rörelser. Detta kan göra att användaren utför gesterna på ett mer obekvämt sätt än 

vad de hade gjort med sin dominanta hand.  
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Som forskare Helena Tobiasson förklarade har människor en förmåga att fokusera på att klara 

uppgifter, såsom till exempel att få bra resultat i ett datorspel, i första hand. Detta leder till att 

man ofta inte tänker på hur dessa uppgifter ska utföras på ett bekvämt eller ergonomiskt sätt 

(Tobiasson 2015). Om en vänsterhänt person väljer att använda sin icke-dominanta hand vid 

en ny teknik med ovana rörelser finns det en risk för att man behöver upprepa samma rörelser 

flera gånger om.  

 

Under observationen kunde fältarbetarna även noteras att vissa delar av interaktionsdesignen 

hos flera applikationer inte var anpassade för både höger- och vänsterhänta. Det berör dels hur 

menyn var utformad och placerad men även hur vissa beskrivningar och visualiseringar av 

exempel ofta berörde den högra handen. Av de fem applikationer som användes under 

användartestet hade fyra av dessa en virtuell hand som beskrev hur användaren skulle 

interagera med systemet. Samtliga av dessa fyra applikationer visade en högerhand (Se Figur 

21 och 22). För en förstagångsanvändare kan sådana instruktioner leda till att denne 

undermedvetet väljer sin högra hand som verktyg, även fast denna hand är icke dominant. 

 

 
Figur 21  Bild från applikationen Super Punch Bowl där en virtuell hand v isar hur man ska 

använda handen. Alla instruktioner visas med en höger  hand. 

 

 

Figur 22  Bild från applikationen Duck’n’Kill där instruktioner visas med en höger hand. 
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5. Slutsatser och diskussion 

Med denna studie har vi undersökt interaktionen och användarens upplevelse av de specifika 

handgester som valts efter tidigare klassificering. Undersökningens två frågeställningar har 

besvarats med hjälp av intervjuer, användartester och observationer. 

5.1 Orsakerna till trötthet 

Den första frågeställningen som besvarades genom denna undersökning lyder: “Vilka 

handgester leder till trötthet i armen vid interaktionen med Leap Motion?”.  

 

Utifrån resultaten från som presenterats har det framgått att upplevelsen av trötthet i armen 

inte endast beror på de specifika handgesterna. Det är istället flera andra delar som påverkar, 

bland annat repetition av handgester, hur miljön är samt ifall tekniken fungerar korrekt, för 

både enheten och de specifika applikationerna. Slutsatsen som kan dras från denna 

undersökning är att samtliga deltagare upplevde trötthet, viss obekvämhet och i vissa fall även 

smärta, vid interaktionen med Leap Motion under 20-30 minuter. Som det nämndes i 

metodkritiken (Se sida 19) bör användartesten ha varit mer kontrollerade. Studien bör även ha 

fokuserat på att räkna hur många gånger en viss gest utfördes för att kunna besvara vilken 

specifik gest som leder till trötthet. 

 

Den tydligaste slutsatsen som kan dras är vilken rörelse som upplevs obekvämast beror på 

flera aspekter såsom förståelse, upprepning och teknikens avläsning av rörelsen. Det 

tydligaste exemplet på detta kan ses i resultatet som visade på att den mest obekväma 

handgesten var enligt deltagarna vinkla handled. Observationen förstärkte deltagarens svar 

och vi kunde dra slutsatsen att vinkla handled blev den obekvämaste gesten då samtliga 

deltagare visade på oförståelse och förvirring kring hur gesten skulle utföras. 

 

Som tidigare forskning inom gester har det konstaterats att det är individuellt (Kendon 2004). 

Oavsett ifall det är gester i form av ansiktsuttryck eller gester med kroppen och armarna är det 

kulturellt betingat. Betydelsen av gester är i sig inte universellt och betyder olika beroende på 

vem man är. Genom denna undersökning kunde det fastställas att gester som är obegripliga 

gör att användaren löper större risk för att upprepa gester.  

5.2 Riktlinjer för utvecklare 

Undersökningens andra frågeställning som lyder: “Hur kan utvecklarna förbättra interaktionen 

med Leap Motion för att undvika trötthet i armen?” har kunnat besvaras med hjälp av olika 

typer av riktlinjer för framtida utvecklingar av applikationer för gestbaserade tekniker. 

 

ANVÄNDARTESTER   Utvecklarna bör först och främst tänka på att utföra användartester. 

Enligt Tobiasson (2015) är detta ofta något utvecklarna inte har tid att göra. Användartester 

menar hon dock är viktigt då det ger en bredd av information från olika aspekter (Tobiasson 

2015). Det är viktigt att utveckla produkten för användaren och på så sätt är användartest en 

metod som kan tillföra utvecklarna med viktig information. 
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INTERAKTIONSDESIGN  Upprepning av gester är en av de aspekterna av interaktionen med 

enheten som leder till trötthet. Observationen visade på att upprepning skedde oftast när 

deltagarna inte förstod gesterna eller när tekniken buggade. Av de applikationerna som 

prövades under användartestet var Duck’n’Kill och Cut the Rope de applikationer som hade 

mest tekniska problem. Moser och Tscheligi (2015) påvisade genom resultat från sin studie att 

gesterna i applikationen Cut the Rope är svårare att utföra i luften jämfört med en pekskärm 

(Moser och Tscheligi 2015). Detta visar på att utvecklarna för Cut the Rope inte helt lyckats 

att utveckla applikationen så att den skall fungera korrekt på en gestbaserad enhet. 

  

VARIATION AV HANDGESTER  Många applikationer såsom till exempel Duck’n’Kill-spelet, har 

en liten variation av gester. I denna applikation används bara peka och håll för menyval samt 

en gest för att skjuta, där användaren behöver forma handen som en pistol och dra bak den för 

att utföra ett skott. Ingen variation gör att användaren upprepar samma gest om och om igen, 

vilket i sin tur leder till trötthet. Enligt Tobiasson är variation av rörelser en mycket viktig del 

av ergonomin (Tobiasson 2015). Detta är också en aspekt som utvecklarna bör tänka på när de 

skapar applikationer för gestbaserade tekniker.  

5.3 Ergonomi 

Ergonomi är enligt Tobiasson individuellt. Det är därför även upp till användaren att tänka på 

vad som är mest ergonomiskt för en själv som individ vid användningen av en produkt som 

Leap Motion. Hon menar att det är viktigt att användaren justerar sin arbetsposition efter sig 

själv (Tobiasson 2015). Det är något som många inte tänker på och det leder till att de arbetar 

i monotona och oergonomiska arbetsställningar. Även vid positionen av kroppen är det viktigt 

med variation. Tobiasson tipsar om att variera mellan att stå och sitta när man arbetar under 

en längre tid (Tobiasson 2015). 

 

Som vi har nämnt i tidigare forskning (Se Avsnitt 2.4.3 Tidigare forskning) markerat att 

ergonomi-aspekten är något som inte har varit i fokus vid utveckling av gestbaserade 

produkter (Pereira et al. 2014). Det berör bland annat applikationerna. Det är viktigt att 

undersöka gesterna ur ett ergonomiskt perspektiv för att undvika gester som leder till 

ansträngning (Nielsen et al. 2004). Utifrån resultaten från denna undersökning kan man se att 

ergonomiaspekten är viktig och bör införas i utvecklingen av applikationerna till gestbaserade 

tekniker.  

5.4 Teknik 

Vid användartesterna började deltagarna med introduktionsapplikationen; Playground. I 

efterhand kunde vi ha omstrukturerat vilka applikationer som skulle testas först eftersom flera 

deltagare ansåg att Playground upplevdes som “svårast” eller “krångligast”. 

En svårighet med användartestet var det tekniska. Många utav de applikationer som finns 

tillgängliga är skapade under 2013 och har inte uppdaterats sedan dess. Det betydde att vi 

bland annat behövde installera om vissa applikationer på grund av tekniska fel. Det skapade 

en slags osäkerhet, både för oss som fältarbetare och för de deltagare som fick sitt första 

intryck av enheten vid användartestet. 
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Om tekniken inte alltid fungerar finns det risk att användaren inte lyckas med den specifika 

handgesten. Det leder till att användaren behöver upprepa samma eller liknande gest flera 

gånger. Dessa repetitiva gester kan i sin tur skapa obehag i både armen och handen. En annan 

viktig beståndsdel i interaktionsdesignen är ifall användaren förstår gesterna eller inte. Om de 

förprogrammerade handgesterna upplevs som onaturliga eller ologiska för användaren, finns 

det även risk för repetitiva rörelser eller gester. 

5.5 Framtida forskning 

Under de användartester vi utförde fick deltagarna sitta ned. Detta kan också vara en aspekt 

som påverkar användarupplevelsen. I framtida användartest kan man undersöka användningen 

av Leap Motion i stående position. Tobiasson, som även genomförde användartestet, prövade 

att stå upp och nämnde en del fördelar med den stående positionen. Bland annat kunde hon i 

en sådan position hålla händerna lägre ned än då hon satt ned vid skrivbordet. När hon satt 

ned var hon tvungen att lyfta armarna en bit från skrivbordet och i samband med det tyngden 

av armarna. Det är sådant som leder till belastning. 

 

Framtida studier bör fokusera på att ta fram mer specifika riktlinjer som fokuserar på den 

ergonomiska aspekten. Dessa riktlinjer bör sedan kunna appliceras på gestbaserade produkter. 

 

Leap Motion bör undersökas i andra kontexter än endast vid persondatorer. Produkten har stor 

potential och redan studerats kring användningen på områden som medicin och musik 

(Bizotto et al. 2014, Hantrakul och Kaczmarek 2014). 
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7. Appendix 

Appendix 1; Intervjufrågor 

 

Mailintervju  

Mailintervjun genomfördes med Anneli Dahlin, legitimerad arbetsterapeut, 27 november 2015. Dahlin har 

godkänt medverkan om att visa upp sitt namn. 

 

Bakgrundsinformation om dig: 

1. Vad har du för expertis? 

2. Vilka är dina dagliga/nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Ergonomi: 

1. Vilka vanliga fel gör människor när de använder datorn? Vad bör man tänka på för att undvika att göra 

dessa fel? 

2. Vad finns det för olika typer av belastningsskador som man kan få när man rutinmässigt arbetar vid 

datorn? 

3. Påverkas kroppen olika av att stå eller sitta ned när man arbetar med en dator? 

 

Leap Motion: 

1. Känner du till produkten Leap Motion och på vilket sätt man integrerar med den?  

2. Har du även testat det själv? Om du inte har hört talas om Leap Motion - här är en länk till en kort video 

om visar hur den fungerar på ett ungefär: https://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA  

3. Har du testat liknande alternativ till möss som t.ex. styrplatta, vertikal pekskärm, penna etc.? I sådana 

fall, vilken av dessa tycker du är mest ergonomisk? 

 

I sådana fall: 

1. Vad ser du för ergonomiska brister med tekniken Leap Motion?  

2. Leap Motion kan vinklas efter behag dvs. placering av enheten, möjlighet till skapandet av egna gester 

osv. Hur tycker du att man ska arbeta med produkten på bästa sätt och på så vis undvika skador?  

3. Vilka typer av skador kan styrningen av datorn genom att utföra gester i luften under längre tid leda till?  

4. Tror du att utvecklingen av den gestbaserade tekniken kan lösa vissa ergonomiska problem som 

förekommer t.ex. vid användningen av mus? Vilka problem i sådana fall? 

 

Muntlig intervju 

Muntliga intervjun genomfördes med Helena Tobiasson, forskare inom design och MID, på KTH, 4 december 

2015. Tobiasson har godkänt medverkan om att visa upp sitt namn. 

 

Om informanten:  

1. Vad har du för expertis?  

2. Kan du förklara metoden “fysisk rörelse-sketching”?  

3. Känner du till eller har testat produkten Leap Motion? Alternativt Kinect? Om nej - pröva LM? Om ja - 

använder du det själv? I sådana fall till vad?  

4. I vilka sammanhang tror du LM är bäst anpassad för? Vem tror du LM är mest lämpad till (t.ex. 

kontorsarbete)?  

 

Handgester i luften: 

1. Vilka gester som utförs i luften är mest oergonomiska? 

2. Vad bör man som utvecklare tänka på när man designar gester för Leap Motion (andra gestbaserade 

tekniker)?  Vilka sorts skador leder utföringen av gester (specifikt i luften) till? 

https://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA
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3. Finns det saker man kan tänka på när man använder sig av gestbaserade tekniker (främst Leap Motion) 

för att undvika trötthet/obekvämhet/skador?  

4. Leap Motion använder sig av små fingerrörelser (ex. peka och håll, peka och swipa, scrolla genom att 

snurra fingertoppen etc.). Vilka delar av handen/armen kan påverkas på ett negativt sätt ifall man utför 

sådana rörelser under en längre tid/rutinmässigt?  

5. Skillnaden mellan stora och små rörelser. Vilka är mer ergonomiska? (Leap vs Kinect) 

6. Vilken kroppsposition bör man ha för att använda Leap Motion på ett ergonomiskt sätt?  

7. Vad ser du för allmänna ergonomiska brister med Leap Motion?  

8. Tror du att utvecklingen av den gestbaserade tekniken kan lösa vissa ergonomiska problem som 

förekommer t.ex. vid användningen av mus? Vilka problem i sådana fall? 
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Appendix 2; Observationsschema 

En förminskad version av observationsschemat för att det ska passa in i uppsatsen.  

 

*JA/NEJ 
/VÄXLAR 

NEW YORK 
TIMES 

CUT THE 
ROPE 

GOOGLE 
EARTH 

SUPER PUNCH 
BOWL 

DUCK ‘N’ 
KILL 

 
Buggar 
tekniken? * 
 

     

 
Armar i 90 
grader? * 
 

     

 
Stödjer 
armen/handen 
mot bordet? * 
 

     

 
Förstår appens 
gester? * 
 

     

 
Deltagarens 
kommentarer 
under testet: 
 

     

 
Övriga 
observationer: 
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Appendix 3; Självskattningsformulär 

 

Handgester med Leap Motion 

Tack för att du ville vara med, dina åsikter är väldigt viktiga för undersökningen! Du som besvarar detta formulär 

har deltagit i vår undersökning om hur ergonomisk Leap Motion är. Tanken med formuläret är att få en inblick i 

hur du upplevde användningen av Leap Motion och dess olika applikationer.  Vi har valt att fokusera kring att 

undersöka vilka handgester som användarna upplever som bekväma respektive obekväma.  

Allmänna frågor: 

 

1. Vill du vara anonym i denna undersökning?  

Om nej, fyll i ditt namn på linjen  

 Ja 

 Nej 

   

2. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

3. Ålder 

 

4. Hur tekniskt kunnig anser du dig vara? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 

 

Applikation 1: New York Times 

Applikationen hade egna handgester som förklarades med hjälp av korta beskrivningar. Nu ska du värdera dessa 

genom att gradera hur bekväma eller obekväma de upplevdes vara: 

 

5. Hur upplevde du rörelsen "scrolla genom att snurra på 

fingertoppen/twirl fingertip"? Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

Inte alls kunnig Mycket kunnig 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 
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6. Hur upplevde du rörelsen "peka och håll/point and hold"? Markera 

endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

 
7. Hur upplevde du rörelsen "vinkla handleden/flick the wrist"? 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

8. Hur upplevde du rörelsen "skaka hand/shake hand"? Markera 

endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

Applikation 2: Cut the rope 

Det klassiska spelet Cut the rope använder sig utav två rörelser, denna gång i luften. Nedan ska du värdera 

dessa genom att gradera hur bekväma eller obekväma de upplevdes vara: 

9.  Hur upplevde du rörelsen "peka och håll"? 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

10. Hur upplevde du rörelsen "peka och dra"? 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 
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Applikation 3: Google Earth 

Denna applikation använder sig av en kombination av rörelser. Nedan ska du värdera dessa genom att gradera 

hur bekväma eller obekväma de upplevdes vara: 

11. Hur upplevde du rörelsen "knyt näve" för att pausa? Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

12. Hur upplevde du rörelsen "höj/sänk hand" för att zooma ut/zooma in? 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

  

13. Hur upplevde du rörelsen av att styra dvs. då du vinklade handen 

höger/vänster och förde den fram/bak för att "flyga" till önskad destination? 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4 5 

 

 

 

Applikation 4: Duck n' Kill 

I denna applikation fick du som uppgift att skjuta så många fåglar som möjligt med hjälp av att forma din hand 

som en "pistol". 

14. Hur upplevde du rörelsen av "att skjuta"? 

Markera endast en oval. 

  1 2 3 4 5 

 

Applikation 5: Super Punch Bowl 

Som att bowla - fast annorlunda. 

15. Hur upplevde du rörelsen "släppa/drop"? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 



44 

 

        
 
16. Hur upplevde du rörelsen "slå/punch"? 

Markera endast en oval. 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

17. Hur upplevde du rörelsen "flytta/move"? 

Markera endast en oval. 

                1            2 3          4 5 

 

Ergonomi 

Vi vill veta ditt allmänna intryck av att använda handgester/rörelser för att styra Leap Motion. 

18. Vilken handrörelse upplevde du som 

bekvämast? 

 

19. Vilken handrörelse upplevde som 

jobbigast? 

 

20. Hur trött var du i armen efter att ha använt 

Leap Motion? Markera endast en oval. 

1 2         3      4          5 

 

21.  Hur obekvämt upplevde du användningen 

av Leap Motion? Markera endast en oval. 

  1 2 3 4 5 

 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 

Inte alls trött Mycket trött 

Mycket bekvämt Mycket obekvämt 
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22. Hur ont fick du i armen av att använda Leap 

Motion? Markera endast en oval. 

1 2           3       4           5 

 
 

23. Om du upplevde trötthet/obekvämhet 

/smärta - Var upplevde du dessa? 

Markera på bilden var du kände dessa känslor. Måla 
med rött där känslan var som starkast och gult där den 
bara kändes av. Försök att vara så detaljerad som 
möjligt. Det går bra att kommentera bredvid armarna 
också ifall det behövs. Om du inte upplever någon 
trötthet/obekvämhet/smärta om armar eller händer 
eller upplever detta någon annanstans 

 

Ingen smärta Svår smärta 

på kroppen kan du skriva vart nedanför: 
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24. Lista nackdelarna med testet 

 

 

  

  

  

  

  

25 .  Lista fördelar med testet 

  

  

  

  

  

26 .  Övriga kommentarer om testet: 
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Appendix 4; Data från användartesterna 

 

Id Kön Ålder Datorvana Testat 

liknande 

produkter 

Dominant 

hand 

Aktiv 

hand 

Bekväm 

rörelse 

Jobbig 

rörelse 

Bästa 

appen 

A F 21 4 Ja Höger/Båda Höger Pu Fl Pe Sc GE 

B M 24 5 Ja Höger/Båda Höger Fl Pd GE 

C M 27 5 Ja Höger/Båda Höger Z Vh GE 

D M 51 2 Ja Höger/Båda Höger Pu Pe CPe GE 

E F 12 4 Nej Vänster/Båda Höger Pu Sl F Fl SPB 

F F 45 3 Nej Höger/Båda Höger Fl Sl GE 

G F 34 4 Nej Höger/Båda Höger Kn Pd Vh GE 

H M 33 5 Ja Höger/Båda Höger Pe Vh SPB 

 

Id Kön Ålder Datorvana Känsla Trötthet Smärta Markerat 

gult 

Markerat 

rött 

A F 21 4 3 3 1 Hh Hpf 

B M 24 5 3 3 1 Hh - 

C M 27 5 3 2 1 Hh - 

D F 51 2 4 3 3 Hpf, H/Vax Hh 

E F 12 4 3 2 3 Hh INua 
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F F 45 3 3 4 2 - Hlf 

G F 34 4 2 2 1 Hua Hbm 

H M 33 5 3 1 1 - - 

 

Förklaring av kortkommandon: 

 

Applikation Handgest Kortkommando 

New York Times:   

 Scrolla Sc 

 Peka och håll Pe  

 Vinkla handled Vh 

 Skaka hand Sk 

Cut the Rope:   

 Peka och håll CPe 

 Peka och dra Pd 

   

Google Earth:   

 Knyt näve Kn 

 Zooma Z 

 Flygplan Fl 

Duck n’ Kill:   

 Skjuta S 

Super Punch Bowl   

 Släppa Sl 

 Punch Pu 

 Flytta F 

 

 

Förklaring av kortkommandon: 

 

Placering/del Kortkommando 

Höger arm H 

Vänster arm V 

Utsidan UT 

Insidan IN 

Pekfinger pf 

Handled h 

Underarm ua 

Långfinger lh 

Bröstmuskel bm 

Axlar ax 

 

Förklaring av skalan: 

 

Känsla Trötthet Smärta 
Mycket bekvämt (1) Inte trött alls (1) Ingen smärta (1) 
Något bekvämt (2) Något trött (2) Lite ont (2) 
Varken bekvämt eller 

obekvämt (3) 

Trött (3) Ont (3) 
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Något obekvämt (4) Ganska trött (4) Ganska ont (4) 
Mycket obekvämt (5) Mycket trött (5) Svår smärta (5) 

 

  

 

 

 


