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Sammanfattning
I den här uppsatsen presenteras en studie av rörelsebaserad zoom (Device Movement Based Zoom)
och nyp-zoomning (Pinch-zoom). Rörelsebaserad zoom innebär att användaren zoomar in genom att
gå närmare ett objekt och zoomar ut genom att gå längre bort från det. Nyp-zoomning innebär att
användaren zoomar genom nyp-gester med två fingrar på plattformens pekskärm. Syftet var att
undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de båda systemen ur ett användarperspektiv
samt om engagemanget blir större när rörelserna blir större och användaren tvingas vara mer aktiv
(med kroppen) vid interaktionen med systemet. De 24 deltagarna i studien testade två olika system,
ett med vardera typen av zoom, och både kvalitativ och kvantitativ data samlades in genom enkäter.
Resultatet visade att systemen hade nästan lika hög popularitet (på frågan; vilken av de två systemen
skulle du föredra?). Däremot var svaren på frågan influerade av vilken telefon de hade till vardags. De
som var vana att använda en telefon med knappar för navigering föredrog rörelsebaserad zoom i
större utsträckning och de som var vana att använda pekskärm föredrog nyp-zoom i större
utsträckning. Samma tendens syntes genomgående i all insamlad data. En tendens till att systemet
med rörelsebaserad zoom gav högre engagemang hos användarna gick att se, men inga signifikanta
skillnader fanns för hela gruppen. Tendensen var störst för delkategorierna upplevt engagemang och
stabilitet. När deltagarna delades upp efter vilken mobiltelefon de var vana att använda syntes
tendensen att de båda systemen ansågs mer likvärdiga i självskattat engagemang för de som sen
tidigare var vana att använda nyp-zoom. De som inte var vana att använda nyp-zoom (deltagarna
som använde knapptelefoner till vardags) märkte en större skillnad på systemen. Signifikanta
skillnader sågs här under det totala engagemanget samt för delkategorierna stabilitet och upplevt
engagemang. Värt att notera är att gruppstorleken var väldigt ojämn och antalet deltagare som var
vana att använda en knapptelefon var väldigt lågt.
Rörelsebaserad zoom upplevdes som naturlig och mer fri, medan nyp-zoom är smidigt att använda i
vissa situationer då det inte kräver någon plats att gå omkring. En annan fördelmed nyp-zoom är att
3d-modellerna inte försvinner som de kan göra med den rörelsebaserade zoomen eftersom hela
markören behöver vara i bild i enhetens kamera för att 3d-modellen ska visas. Däremot verkar nypzoom vara relativt svårt att använda för de som inte är vana vilket också syntes i de kvalitativa data.
För att kunna säga mer hur väl resultatet kan generaliseras, till exempel med fokus på kroppslig
interaktion och om något av sätten att zooma är att föredra över lag uppmuntras fler liknande
studier.
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1 Inledning
Julie (continuing): “Now I’ll need an ending shot... Maybe we could... Ah, will you link the camera to me?”
AJ: “Sure.”
His hand reaches out to touch his screen.
Julie snatches up her electronic SunPad. She stands, and holds the SunPad out in front of her face...
She looks at the SunPad display, which now has the camera controls slaved to it. It's as if the SunPad were a
large camera viewfinder. She presses the button which turns on the pad, then zooms out using the zoom
buttons as she begins to move the pad (and boom).
(ur ett script till filmen Starfire, producerad för Sun Microsystems, hämtad
den 17 maj 2012 från http://www.asktog.com/starfire/starfirescript.html)

Året var 1992, Sun Microsystems släpper en video om hur de tror att framtidens teknik kommer att
se ut 2004. I videon finns bland annat en enhet som liknar de surfplattor (tablets) som finns idag.
Genom att röra på dessa i filmen är det möjligt att förflytta och vrida på virtuella objekt samt verkliga
objekt på andra platser. I filmen kan Julie även röra på sin ”SunPad” för att zooma in och ut. Det kan
kännas konstigt men delar av detta går faktiskt att göra idag; med en surfplatta kan du genom en
applikation se virtuella objekt i 3d samt förändra vilken vinkel och skala objektet visas i. Denna teknik
kallas Augmented Reality (AR) och ger användaren möjlighet att i realtid interagera med virtuella
objekt i en annars verklig värld (såsom den ser ut genom enhetens kamera). Augmented Reality
kommer att presenteras mer utförligt i bakgrundsdelen.
Eftersom utvecklingen av mobiltelefoner gått i rasande takt och de idag har hög prestanda går denna
typ av applikation även att använda i mobiltelefonen, något som blivit populärt. Nöje och reklam är
några av användningsområdena inom mobil AR. Ett exempel är att man genom AR kan inkludera
extra information över en bakgrund bestående av till exempel en karta. När användaren för mobilens
kamera över vissa platser på kartan kan AR-systemet belysa önskade saker, göra reklam för företag
eller berätta om platsen för turister. På så vis kan man även zooma in och ut genom att förflytta
enheten närmare eller längre bort. Det finns även andra sätt att navigera i en AR-applikation än att
förflytta kameran för att ändra betraktarens vinkel, till exempel kan man göra detta genom draggester på en pekskärm.
Idén om att kroppens rörelser och uttryck är sammankopplade med individers mentala tillstånd är
återkommande inom många forskningsområden och klassificeras ofta som embodiment eller
förkroppsligad kognition (embodied cognition). Det är dock svårt att veta till vilken grad eller mer
specifikt hur kopplingen mellan det mentala och fysiska tillståndet fungerar. Om kroppsrörelser kan
påverka hur individer upplever situationer är det intressant att se vad detta har för konsekvenser vid
utformandet av ny teknik samt designen av interaktionen mellan människor och teknik. Har
rörelsemängden i ett interaktionssätt någon påverkan på hur användare upplever systemet? Blir
användare mer engagerade om de är mer fysiskt aktiva som i Starfire-videon där Julie zoomar genom
att röra sin ”SunPad”? Detta är frågor som denna studie har i åtanke.
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2 Bakgrund
Kapitlet kommer behandla begrepp och områden såsom engagemang, Augmented Reality och
gränssnitt med zoom och de kommer att förklaras mer ingående (först enskilt för att sedan kopplas
ihop med varandra). Tidigare forskning som anses relevant för experimentet kommer att presenteras
i denna del liksom den teori som ligger till grund för hypotes och sedan diskuteras på slutet.

2.1 Engagemang
Ordet engagerad beskrivs som ”starkt intresserad” i Svenska Akademiens Ordlista. I engelskan är
ordet starkt sammankopplat med termen involvement (involvering eller engagemang på svenska).
Kahn (1990) använder engagemang för att studera människor på deras arbete. Han delar då upp
termen och använder sig av personligt engagemang (personal engagement) och ej/i låg grad
personligt engagerad (personal disengagement). Då båda syftar till i vilken grad personer lämnar ut
sig själv fysiskt, kognitivt och känslomässigt i sina arbetsroller. Graden av engagemang anses påverka
både deras arbete och deras upplevelse. Inom interaktionsdesign kan engagemang definieras som en
kvalité av användares upplevelser med teknik, vilken kännetecknas av en rad olika saker indelade i
grundbegrepp.
”Engagement is a quality of user experiences with technology that is characterized by challenge,
aesthetic and sensory appeal, feedback, novelty, interactivity, perceived control and time, awareness,
motivation, interest, and affect.”
(O’Brien & Toms, 2008)
Engagemang är en önskvärd produkt vid människa-dator interaktion enligt O’Brien och Toms som
delar upp engagemang i ett antal underliggande grundbegrepp. Grundbegreppen är utmaning,
estetisk och sensuellt tilltalande design, återkoppling, hur nytt och intressant systemet känns,
interaktion, upplevd kontroll och tidsåtgång, medvetenhet, motivation, intresse och påverkan.

2.2 Augmented Reality
Mixed Reality (MR) är ett samlingsnamn för teknologi som presenterar en helt eller delvis artificiell
värld för användaren(Silva et al, 2003), ofta sker detta visuellt via en bildskärm. Till MR hör bland
annat Virtual Reality (VR), där användaren kan navigera i en helt artificiell miljö, och Augmented
Reality (AR) där miljön bara delvis är artificiell. Via ett MR system kan användaren interagera med
(den delvis eller helt artificiella) världen i realtid. Augmented Reality, eller förstärkt verklighet, har sin
början i slutet av 1960-talet då Ivan Sutherland tillverkade det första datorbaserade systemet där
användaren bar med sig utrustningen (huvudmonterad AR). Numera finns Augmented Reality i fler
former såsom projektorbaserad AR, huvudmonterad AR (endera see-through eller display), samt för
mobiltelefoner. Alla AR-system har dock tre grundläggande egenskaper; en kombination av
verklighet och en virtuell värld, interaktion i realtid samt registrering i 3d (Silva et al, 2003).
Användningsområdena för AR är många, alltifrån väldigt specifika användningsområden såsom
flygvapnet, NASA (Karimi & Hammad, 2004), inom industrin (Ekengren, 2009)och inom medicin (Silva
et al, 2003)till de som är mer tilltalande för folk i allmänhet såsom applikationer till mobiltelefoner
som används för reklam och underhållning.
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Bild 2: AR-markör

2.2.1 Hur fungerar det då?
Mobil AR, och annan kamerabaserad AR, får som input visuell information från mobilens (eller annan
plattforms) kamera. Det är vanligt att man använder sig av markörer, se bild 1, för att underlätta
bearbetning av den visuella informationen, men inte nödvändigt. Ett så kallat tracking-system
används för att ta reda på var kameran är i förhållande till markören eller någon annan del som kan
kännas igen. Sedan läggs en 3d modell till, den placeras ”över” den kamerainput (verklighet) som
finns vilket gör att delar av den tidigare bilden täcks av den 3d-modell som konstruerats. Resultatet
blir en mix av verkligheten och virtuell information som användaren kan interagera med i realtid. Om
användaren flyttar enheten (kameran) ändrar 3d-modellen form som om den
setts från ett annat håll och/eller avstånd.

2.3 Gränssnitt med zoom
Zoomable User Interfaces (ZUI’s) eller användargränssnitt med zoom är mycket vanligt
förekommande i många olika typer av teknologi men är inte så vanligt att studera med fokus på
användbarhet och design (Chung et. al, 2011). En anledning till att de blivit så populära är att de gör
det lättare att navigera i en informationsrymd som är större än skärmen (Chung et. al, 2011).
Skärmen blir då istället som ett fönster (eller en ”viewport”) där man kan titta på delar av
informationsrymden och förflytta sig inom hela informationsrymden för att fokusera på olika saker
(Burigat et. al, 2008). Då kan användarna få flera olika perspektiv genom att förändra skala och var i
informationsrymden man är. En nackdel med ZUI’s är att användaren kan tappa överblicken, vilket
kan lösas genom att lägga till en liten översiktlig karta i gränssnittet.
Chung, Lee & Jeong (2011) undersökte olika typer av ZUI’s på PC där de fokuserade på åldersskillnad,
vart zoomfunktionens fokus ligger samt i vilken skala man zoomar in och ut. De kom fram till att det
är fler saker som behövs tas i beaktning när man designar ett zoombart gränssnitt än ett grafiskt
(GUI). Framförallt ska zoomning och panorering vara lätta att använda. När man zoomar in är det en
fördel att kunna välja ett fokusområde som sedan zoomas in på, medan när man zoomar ut är det
bättre att behålla den tidigare fokuspunken för att inte förvirra användarna. De påpekar dock att det
inte är säkert att detta gäller för alla typer av ZUI’s och för alla enheter. Numera är det även vanligt
att använda andra enheter såsom mobiltelefoner, inte bara stationära datorer, och interaktionen
skiljer sig en del mellan dessa.
“Mobile devices such as PDAs and Smartphones are increasingly being used to navigate large
information spaces such as documents, images, web pages, and maps. However, since the common
3
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form factors of mobile devices constrain screen space to a small fraction of what is available on a
desktop, navigating such information spaces is extremely difficult for mobile users.”
(Burigat et. Al, 2008)
2.3.1 Zoom för mobiltelefoner
Det finns ett antal olika sätt att använda zoom på mobiltelefoner. Dels kan man använda sig av
knappar för att zooma in och ut, vilket bland annat finns på äldre mobiltelefoner där användaren
använder olika knappar för att interagera med telefonen. På telefoner med pekskärm (touch screen)
är det vanligt att man zoomar genom att göra nyprörelser på skärmen med två fingrar, så kallad
pinch-zoomning eller nyp-zoomning. Ett annat sätt att zooma på en plattform med pekskärm kallas
Smart zoom, genom att dubbelklicka på en bild zoomas bilden in ganska kraftigt. Det går även att
använda sig av en så kallad rullningslist (scrollbar) för att zooma in och ut.
Det finns även de som experimenterar med att ta fram ett sätt där man genom att röra på telefonen
kan ändra in-zoomningsgrad. Detta kan göras endera genom att ha en viss punkt eller markering och
ta reda på kamerans avstånd till denna, ju närmare desto mer in-zoomad, eller genom att när man
vinklar telefonen framåt eller bakåt så ändras graden av in-zoomning.

2.4 Embodiment
Embodiment, i min mening, är alltifrån grundantagandet att en individ måste ha en kropp för att
kunna utföra tankeprocesser till uppfattningen att hur kroppens fysiska dynamik fungerar har en stor
påverkan på perception, kognition samt de handlingar individen utför. Denna definition är influerad
av Randall Beer, professor på Indiana University. Nedan kommer olika tankar och teorier kring
Embodiment och förkroppsligad kognition (Embodied Cognition) att beskrivas.
I “The Ecological Approach to Vision” beskriver J.J. Gibson hur viktig kroppen och den omgivande
miljön är för djur; en grundtanke inom det nyare teoretiska förhållningssättet ”Embodied Cognition”.
Gibson kritiserar det tidigare vanliga sättet att se på kognition och visuell perception då det inte tar
hänsyn till att individer som ser har en kropp och kan röra sig för att se olika delar av den omgivande
miljön.
“Looking around do not fit into the standard idea of what visual perception is. But note that if an
animal has eyes at all it svivels its head around and it goes from place to place. The single, frozen field
of view provides only impoverished information about the world. The visual system did not evolve for
this. The evidence suggest that visual awareness is in fact panoramic and does in fact persist during
long acts of locomotion.”
(Gibson, 1979)

Gibson poängterar att synen och det sätt som visuell information bearbetas på är utvecklat för
rörelse. För att förstå sig på (och på senare tid även modellera) hur levande varelser bearbetar visuell
information bör man därför utgå ifrån rörelse (film) och inte stillbilder. Att förflytta sig är ett
naturligt sätt att se objekt ur olika perspektiv och i olika storlek; objekt som är långt bort ser mindre
ut och de som är närmare ser större ut. Att rörelse och även handlingar är viktiga att ta hänsyn till
när man studerar perception är även något som tas upp av Neisser i hans perception-action cycle
som är ett försök att binda ihop beteende, perception och kognition, se bild nedan.
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Bild 2: Perception-Action Cycle

Perception-action cycle (enligt Farris & Jones,2004) innebär att individen utforskar dess omgivande
miljö genom rörelse och handlingar. Genom perception får individen då en uppfattning om hur
världen ser ut och kan på så vis modifiera sin uppfattning om ny information tillkommit. Den aktuella
uppfattningen om världen tillsammans med andra saker såsom intentioner styr hur individens
kunskap tillämpas (vilket lämpligt schema eller struktur av handlingar som appliceras). Detta leder till
att nya handlingar utförs och då är cirkeln sluten. Enligt Farris och Jones (2004) har versioner av
perception-action cycle använts inom interaktionsdesign för att förklara interaktionen mellan
användare och olika artefakter, exempelvis internet.
Influenser från embodiment är även förekommande inom fler områden. Forskning inom
neurovetenskap har visat att samma delar i hjärnan hos apor är aktiva när de utför en särskild
handling som när de tittar på någon annan som utför samma handling. Detta anses vara en produkt
av de spegelneuroner (mirror neurons) som finns hos apor och som även antas finnas hos
människor(Gallese & Vittorio,1998). Enligt teorin finns ett gemensamt system för att bearbeta både
koncept och sinnesintryck där bearbetningen (conceptual & sensorymotor processing) av koncept
innebär en simulering (Barsalou, 2003). För sinnesintrycken antas processer drivna av data (bottomup) utföras, vilket klassas som perception, och vid konceptualisering antas konceptuellt drivna
processer (top-down) utföras. För att representera ett objekt eller en kategoris visuella delar används
de delar av hjärnan som bearbetar visuell information och för representationer av handlingar (tex
sparka en boll) används det motoriska systemet. Denna typ av simulering leder till att individen lätt
kan anpassa sina handlingar efter situationen, att simulatorn kan skapa oändligt många olika
simuleringar (Barsalou, 2003) och det hypotiseras också vara simuleringen som ligger till grund för att
individer ska kunna förstå andras mentala sinnesstämning och på så vis förstå hur andra individer
känner, tycker och tänker etc. (Gallese&Vittorio, 1998).
Det går att studera hur den fysiska kroppen påverkar tänkande på flera olika sätt. Strack och kollegor
(1988) manipulerade försöksdeltagarnas ansiktuttryck genom att be dem hålla en penna på olika
sätt, endera för att efterlikna ett leende eller för att förhindra att de muskler som används i leenden
aktiveras. Efteråt fick de uppskatta hur roliga de ansåg att filmerna var. De personer som haft
ansiktsuttryck som liknade leenden gav högre värden till de tecknade filmerna de fick se på än de
som haft ansiktsuttryck som förhindrade leenden (M=5.14 jämfört med M=4.32 på en skala från 0-9
där 9 var roligast). Resultatet styrks av Soussignan’s studie som är en utökad version av Stracks studie
5
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där deltagarna fick kolla på fler typer av filmklipp än bara tecknad film (Soussignan, 2002).
Ansiktsuttryck kan kännas väldigt starkt kopplade till känslor, men det finns resultat som tyder på att
andra rörelser också influerar tänkande och beteende. Chen & Bargh (1999) studerade hur
automatisk utvärdering av vad som anses bra och vad som anses dåligt påverkar beteende och
motivation hos individer. De gjorde detta genom att låta försöks- deltagarna bedöma om ord var
positiva eller negativa och därefter endera trycka en spak ifrån sig (push) eller dra den närmare sig
(pull). Hälften av deltagarna fick instruktionen att trycka spaken ifrån sig för positiva ord och dra den
närmare sig för negativa ord, och den andra halvan fick de motsatta instruktionerna (det vill säga att
trycka spaken ifrån sig vid negativa ord och dra den närmare sig vid positiva ord). Sedan mättes den
tid det tog för deltagarna att respondera. Resultatet visade att det går snabbare att trycka spaken
ifrån sig än att dra den närmare sig för negativa ord, för positiva ord går det snabbare att dra spaken
närmare sig än att trycka den ifrån sig. Detta antas bero på att trycka spaken ifrån sig är ett beteende
för att undvika något (avoidance-like behavior) och att dra något närmare sig är en mer positiv
handling. Deltagare var snabbare att trycka spaken ifrån sig vid negativa ord även om de inte blev
tillsagda att utvärdera orden vilket tyder på att detta är något som sker automatiskt (Chen & Bargh,
1999).
2.4.1 Embodiment, interaktion och interaktionsdesign
Även inom området interaktionsdesign är rörelsers påverkan något som börjat studeras och tas
hänsyn till vid utvecklingen av ny teknik och interaktionsformer. Jin Moen (Moen, 2007) anser att det
är viktigt att försöka hitta nyare interaktionsformer än knappar och pekskärmar för att göra
interaktionen mellan människa och dator mer baserad utifrån användaren, men det finns även
svårigheter med detta.
” we must have in mind that human movement is not always appropriate as interaction modality.
This might be due to aspects such as efficiency and to the social and physical context. When we
design for movement-based interaction, it is therefore important to have an idea about why the
specific interaction modality is used and what it contributes with.”
(Moen, 2007)
Att använda rörelse som interaktionssätt är inte alltid lämpligt, det kan till exempel bero på att det
inte finns tillräckligt med plats att utföra rörelserna fysiskt, eller att det känns konstigt (socialt) att
röra på sig för att få ett system att ge ett visst utslag. Innan man väljer interaktionssätt eller
modalitet bör man därför vara medveten om fördelar och nackdelar med just det sättet och kunna
motivera valet. Något som kan vara svårt med rörelsebaserad interaktion är att de individuella
preferenserna och spontaniteten kan försvinna samt att personer har olika sätt att röra sig på (Moen,
2007). Det sistnämnda försvårar framförallt de tekniska bitarna medan de övriga fokuserar på
användbarheten.
Den känslomässiga loopen
Embodiment, eller att kroppen har en viktig roll även för kognition och mentala processer, är också
något som syns inom design, till exempel inom interaktionsdesign. Petra Sundström (2005)
presenterar en teori om den känslosamma loopen (The Affective Loop, ibland förkortad AL) där
känslor ses som en produkt av interaktion. Teorin är framtagen av Sundström tillsammans med
Kristina Höök och Anna Ståhl och bygger på deras tidigare forskning inom interaktionsdesign där de
bland annat försöker kommunicera känslor på nya sätt, till exempel genom bakgrundsfärger i
textmeddelanden som skickas mellan mobiltelefoner (sms/mms). Den känslosamma loopen har tre
steg; först visar användaren känslor genom att till exempel interagera med ett system eller genom
6
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gester, sedan svarar systemet på användarens känslor, till exempel genom att visa olika färger eller
former. Det tredje steget är att användaren påverkas av det systemet gjorde i steg två på ett
emotionellt plan, både fysiskt (kroppsligt) och tankemässigt, vilket i sin tur gör att användaren känner
sig mer involverad eller engagerad i interaktionen med systemet (involved with the system).
” In an affective loop, users may voluntarily express an emotion to a system that they may or may not
feel at that point in time, but since they convey the emotion through their physical, bodily, behavior,
they will get more and more involved. If the system, in turn, responds through appropriate feedback
conveyed in sensual modalities, the user might get even more involved. Thus, step by step in the
interaction cycle, the user is “pulled” into an affective loop.”
(Sundström, 2005, s. 9)
Enligt teorin om AL kommer användaren genom att fysiskt interagera med ett system komma in i en
känslomässig loop och då bli mer och mer engagerad. Detta har sin grund i interaktionen eftersom
användaren påverkar systemet och systemet i sin tur påverkar användaren. För att designa ett
system som framkallar en AL behöver fyra saker tas i beaktning, dessa är embodiment, flow,
ambiguity och natural but designed expressions (naturliga men designade uttryck). Embodiment
syftar särskilt på var och hur interaktionen sker, flow är ett begrepp utvecklat av Csikszentmihalyi
(1990) som syftar till ett tillstånd av att vara väldigt inne i något (likt immersion) (Sundström, 2005).
För att användaren ska hamna i ett ”flow” måste systemet vara tillräckligt utmanande och ge
användaren en känsla av stolthet när hen klarar av något, exempel på aktiviteter som ger ”flow” är
bergsklättring och att spela datorspel. Det är även viktigt att användarna blir engagerade och kan
tolka vad som händer i interaktionen på ett personligt sätt (ambiguity). Den fjärde saken att ta
hänsyn till är att känslorna ska som används i systemet till viss del uppfattas som naturliga och till viss
del som designade.
Datorspel
Pasch (2009) studerade interaktion genom kroppsrörelse och handkontroll inom tv-spel och kom
fram till att det som deltagarna uppfattade som mest naturligt var att röra på sig själva till exempel
genom att göra boxnings-rörelser i ett boxningsspel. Interaktion genom sådan typ av rörelse gjorde
spelarna mer empatiska för avatarerna och kan hjälpa till att ge en känsla av immersion (att vara så
fokuserad på och ”inne i” något att resten av världen inte uppmärksammas). Fokuserad immersion
(focused immersion) beskrivs av Agarwal (2000) som en upplevelse av totalt engagemang där allt
annat som kräver uppmärksamhet ignoreras. Att interagera på ett naturligt sätt med datorer anses
kritiskt om de får en allt större del i vardagslivet (Jaimes & Sebe, 2005). Paschs resultat tyder på att
datorspelsutvecklarna lyckats bra, bland annat eftersom användarna tyckte att det var naturligt att
interagera genom rörelser och genom att de blev väldigt fokuserade på och ”inne i” spelet. Kanske
kan interaktion genom kroppsrörelse göra det mer naturligt och underlätta interaktionen mellan
mäniskor och teknik.
Sammanfattningsvis kan sägas att forskning inom en mängd olika områden tyder på att en koppling
finns mellan en individs fysiska kropp och dess mentala tillstånd, och det mentala tillståndet verkar i
sin tur påverka den fysiska kroppen. Detta kan ses inom såväl neurovetenskap som psykologi och
interaktionsdesign. Det har även gjorts studier där rörelsemängden i ett interaktionssätt ligger i
fokus. Resultat har visat att vid datorspel ger en större rörelsemängd ett högre engagemang hos
användarna.
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3 Forskningsfråga
Här kommer studiens forskningsfråga att presenteras tillsammans med vilket det förväntade
resultatet är.
Tidigare forskning visar på en koppling mellan tillståndet hos den fysiska kroppen, dess rörelser och
positioner, och en individs mentala tillstånd, såsom tankar, känslor och hur olika saker uppfattas.
Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur detta fungerar samt om olika grad av kroppslig
rörelse vid interaktionen med en artefakt har någon betydelse för upplevelsen och framförallt
engagemanget hos användarna och på så vis är viktigt att ta hänsyn till vid utformandet av artefakter
och användares interaktion med dem. Två olika zoom-tekniker som används i mobila ARapplikationer kommer att undersökas och jämföras. De olika interaktionsteknikerna som kommer att
testas är nyp-zoom (Pinch Based Zooming) och rörelse- baserad zoom (Device Movement Based
Zooming). Nyp-zoom innebär att användaren zoomar genom att röra fingrarna på pekskärmen i nyprörelser och rörelsebaserad zoom innebär att användaren zoomar genom att röra enheten framåt
och bakåt till exempel genom armrörelser och att gå framåt eller bakåt som i filmen Starfire från Sun.
Fokus kommer att ligga på användarnas upplevelser och de eventuella likheter och skillnader som
finns bland zoomteknikerna. En huvudfråga att besvara är huruvida rörelse påverkar upplevelsen hos
användarna; genom rörelsebaserad zoom rör de på större del av kroppen än genom nyp-zoom, har
detta någon betydelse för hur engagerade de anser sig vara? Andra frågor att besvara är; Hur
upplever användarna de olika sätten? Vad skiljer de olika teknikerna för zoomning och är någon av
dem att föredra över det andra ur ett användarperspektiv?

3.1 Hypotes
Tidigare studier tyder på att en individs fysiska kropp påverkar dess mentala tillstånd samt att det
mentala tillståndet i sin tur påverkar den fysiska kroppen. Detta genom datadrivna och konceptuellt
drivna processer. Exempel på hur fysisk aktivitet kan påverka användarna har setts, exempelvis inom
datorspel där rörelse hjälpte till att ge en känsla av immersion. Huvudhypotesen är därför att
interaktion genom kroppsrörelser kommer att göra användarna mer engagerade.
Andra resultat som är troliga att förvänta sig är att de som är mycket vana att använda pinch-zoom
på mobiler eller andra plattformar kommer att ha lättare att använda applikationen med pinchzoom. De som inte är vana att använda touch screen och pinch-zoom kommer att ha lättare för den
andra applikationen då den är väldigt naturlig. Med andra ord, om man går närmare ett föremål ser
det större ut, och det är precis så rörelsebaserad zoom fungerar.
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4 Metod
För att undersöka hypoteserna utvecklades en experimentell studie. Försökspersonerna fick använda
en applikation som visar 3D modeller och ger en så kallad förstärkt verklighet (AR-upplevelse). De
testade applikationen på två olika sätt; genom att använda nyp-zoom och genom att använda
rörelsebaserad zoom och fick sedan svara på enkäter om de båda systemen. Utförandet beskrivs mer
utförligt nedan.

4.1 Försökspersoner
I studien ingick 24 personer mellan 20 och 35 år gamla, genomsnittsåldern låg på 23,3 år. Det var 16
män (67% ) och 7 kvinnor (29% ),en av deltagarna svarade inte på frågan. Deltagarna valdes ut
genom bekvämlighetsurval och majoriteten var studenter på svenska universitet.
Bland deltagarna var det 18 personer (75 %) som hade en mobiltelefon med pekskärm (touch screen)
och 6 personer (25 %) som hade en telefon med knappar för navigation.

4.2 Procedur
AR-markören skrevs ut på ett A4 papper och placerades ut på ett bord i ett mindre rum (ofta
grupprum för 4-8 personer), pappret låg ca 10 cm från bordets kant. Ca 70 cm från bordet
markerades en punkt där försökspersonerna skulle börja. I försöket användes olika mindre rum och
bordets höjd samt placering kan ha varierat något. Detta anses dock inte ha någon större påverkan
eftersom vinkeln försöksökpersonerna ser modellerna ifrån ändå varierar beroende på hur långa de
är.
Under försöket var deltagarna ensamma med försöksledaren i en lugn miljö. Försöksledaren började
med att berätta kortfattat om hur försöket kommer att gå till för deltagaren. Alla deltagare testade
två olika interaktionstekniker i applikationen, men ordningen de testade dem varierade. Hälften
började med att zooma genom att pincha och den andra halvan började med att zooma genom att
röra på sig. För systemet med rörelsebaserad zoom blev de tillsagda att använda systemet utan att
röra vid skärmen (de var alltså tvungna att förflytta sig själva och enheten). För systemet med nypzoom blev de instruerade att stå kvar på den markerade punkten och hålla telefonen stilla medan de
använde systemet genom olika finger-rörelser på pekskärmen (interagerade med 3d-modellerna).
Först fick försöksdeltagarna testa att interagera med och zooma på en 3d-modell i applikationen tills
de kände sig nöjda. Det interaktionssättet de blev instruerade att använda var det de sedan skulle
testa först. Det var totalt 8 olika 3d-modeller deltagarna gick igenom utöver testmodellerna.
Deltagarna interagerade med 3d-modellerna i två omgångar; först fyra olika 3d-modeller med det
ena interaktionssättet, följt av att fyllde de i en enkät och sedan upprepades proceduren för det
andra interaktionssättet. Det vill säga att deltagarna sedan fick prova att använda det andra
interaktionssättet på en test 3d-modell. Därefter gick de igenom fyra nya modeller där de använde
det nya interaktionssättet. När deltagarna interagerat på båda sätten och med samtliga modeller fick
de återigen svara på enkätfrågor (se nedan). Om deltagarna hade frågor om studien besvarades
dessa annars var försöket slut.

9

Anna Holm

Ger interaktion genom rörelse högre engagemang?

4.3 Enkäter
För att svara på frågeställningarna valdes att i enkätform mäta användarnas engagemang (deras
subjektiva uppfattning på hur engagerade de varit). Detta gjordes genom att använda ”User
Engagement Scale” (ibland refererad till som UES) framtagen av Heather O’Brien och
kollegor(O’Brien, 2010). User Engagement Scale består av en rad olika påståenden, exempelvis ” I felt
frustrated using the experimental system.”. Deltagarnas uppgift är sedan att kryssa i hur väl de håller
med (eller inte håller med) påståendet på en skala från ett till sju. De 31 påståendena är indelade i
sex olika kategorier och tillsammans anses de mäta engagemang. Kategorierna är tagna från tidigare
forskning inom människa-datorinteraktion (HCI), och liknande områden, och anses vara viktiga delar
för att skapa engagemang. De olika kategorierna är; fokuserad uppmärksamhet (Focused Attention,
FA), upplevd användbarhet (Perceived Usability,PU), estetik/utseende (Aesthetics,AE), stabilitet
(Endurability,EN), hur nytt/intressant systemet känns (Novelty,NO) och upplevt engagemang (Felt
Involvement,FI) (O’Brien, 2010). Frågorna som används i enkäten har valts ut från en undersökning
av en shoppinghemsida där deltagarna besvarade över hundra frågor.
Att utveckla en ny mätmetod är något som tar tid (O’Brien, 2010) och det är ännu inte helt klart hur
väl UES går att applicera på alla typer av system och kontexter. I en studie från 2008 (O’Brien &
Toms, 2008) verkar engagemanget vara konsekvent oavsett applikation, men senare forskning har
ifrågasatt detta då en senare studie visade att frågorna inte alltid verkar passa bäst in under de
tidigare identifierade delkategorierna (se O’Brien & Toms, 2010). Eftersom denna studie avser att
mäta just användarnas engagemang vid användandet av de två interaktionsteknikerna har UES valts
att användas. Det är en fördel att använda beprövade mått istället för att utveckla ett eget även om
UES inte är optimalt som mätverktyg ännu.
UES-enkäten är ursprungligen på engelska och översattes till svenska eftersom påståendena är på
avancerad engelska. Detta gjordes genom att rådfråga anställda på universitetet och andra med god
kunskap i engelska och svenska. Innan den slutliga versionen (se Appendix 1) rådfrågades en docent i
området naturligt språk och språkteknologi. Eftersom vissa nyansskillnader och betydelser förloras
vid översättningen presenteras påståendena i enkäterna både på svenska och på engelska i denna
studie, men med ett fokus på de engelska påståendena. Deltagarna svarade på User Engagement
Scale enkäten för båda interaktionsmetoderna. Övriga data som samlades in var demografisk
information samt ett par jämförande frågor om de båda applikationerna. Enkäterna gavs ut enligt
följande; efter första interaktionsdelen svarade deltagarna på de demografiska frågorna samt UES
och efter den andra interaktionsdelen (sist) svarade deltagarna på UES samt de jämförande frågorna.

4.4 Teknik
Enheten som användes i studien var en iPhone 4. Den applikation som användes i testen var AR
Media player, utvecklad av Inglobe Technologies. I AR Media player kan användaren navigera i 3dmodellerna på två olika sätt, man behöver inte byta inställningar utan de båda går att använda när
man är i AR-läge på applikationen (tittar på och interagerar med 3d-modellerna). Navigationen görs
endera genom att röra vid skärmen (nyp- och draggester) eller genom att förflytta kameran
(enheten) i förhållande till markören (rörelsebaserad zoom).
De 3d-modeller som användes togs från tillverkarens bibliotek och valdes ut med avseende på hur
stora de var(MB) samt vad de föreställde. Modeller som var så likvärdiga som möjligt önskades och
därför valdes modeller som passade in i en av två kategorier; fordon eller byggnader. Ordningen på
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modellerna förändrades mellan deltagarna för att enskilda modeller inte skulle påverka resultatet.
För detta användes en delvis balanserad design kallad ”Balanced Latin Square” eftersom en
fullständig balansering inte var möjlig då det kräver för många deltagare. Vid balanseringen bibehölls
en jämvikt mellan de olika kategorierna (deltagarna interagerade med två modeller ur kategorin
fordon och två modeller ur kategorin byggnader för varje system).

4.5 Analys
Så här gick analysen till för de data som samlades in genom enkäterna; demografisk data samt de
avslutande frågorna analyserades genom att beräkna medelvärde och standardavvikelse. En del
frågor i User Engagement Scale omkodades eftersom ett högt värde på dessa frågor var negativt, inte
positivt som för de flesta av påståendena. (En 1:a blev en 7:a och en 5:a blev en 3:a osv.)
På grund av att alternativet fanns att inte svara på påståenden om deltagarna inte ansågs kunna det
fanns ett visst bortfall i de insamlade data. På vissa påståenden, vilka ansågs problematiska, var
bortfallet särskilt stort (mellan tre och åtta svar saknades på dessa frågor). Därför togs beslutet att
utesluta vissa frågor ur analysen. De påståenden som togs bort var;
”I was so involved in the reading experience that I lost track of time” (FA) – detta påstående ansågs
problematisk eftersom deltagarna interagerade så kort tid med varje system.
”I could not do some of the things I needed to do with the system” (PU) – detta påstående ansågs
problematisk eftersom uppgiftsbeskrivningen deltagarna fick från försöksledaren var väldigt vag. De
hade då svårigheter med att veta vad de behövde göra med systemet vilket ledde till en svårighet att
besvara frågan.
”This experience did not work out as I planned” (EN) – det som var problematiskt med detta
påstående var att deltagarna inte hade planerat något speciellt som de tänkt göra med systemen de
fick testa. Deltagarna hade inte specifik kunskap om systemen de skulle testa innan försöket utan
planerade förmodligen bara att vara med i studie.
”I continued to interact with the system out of curiosity” (NO) – så som försöket var upplagt fick
deltagarna genast en ny uppgift när de ansåg sig klara med den föregående. Detta gjorde att det inte
fanns så mycket utrymme för att interagera med de olika systemen för sin egen nyfikenhets skull och
det medförde svårigheter att svara på påståendet.
Reliabiliteten för User Engagement Scale var god efter att vissa frågor tagits bort, Chrombach’s alfavärdena låg mellan 0,78 (novelty) och 0,91 (endurability) bland subskalorna och för det totala
engagemanget var värdet 0,95. För övriga frågor som hade ett mindre bortfall användes metoden
closest matchmissing data imputation (även kallad closest match) för att systematiskt konstruera
trovärdiga data och på så vis få en fullständig datamängd vilket krävs för att jämföra de båda
systemen. Closest match är en version av hot deck imputation och rekommenderas av Elliot &
Hawthorne (2005) då det var den imputeringsmetod som fick resultat närmast orginalvärdena i deras
studie.
I den här studien gjordes dataimputeringen manuellt och uppdelat efter delkategorierna i User
Engagement Scale. De värden som var kompletta per kategori plottades ut i grafform (den frågan
vars värde ville imputeras togs inte med). Den graf som var mest lik den ofullständiga grafen valdes
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ut och sedan imputerades ett värde baserat på det värdet den mest liknande grafen(respondenten)
hade på frågan.
Sedan analyserades de kompletta data enligt anvisningarna (medelvärden beräknades) och resultat
av UES togs fram för de båda interaktionsmetoderna; nyp-zoom och rörelsebaserad zoom. Utöver
detta analyserades ifall vilken interaktionsteknik försöksdeltagarna är vana att använda (vilken sorts
telefon de var vana att använda) hade någon påverkan på resultatet. Detta undersöktes genom att
dela upp dem i två nya grupper beroende på om de hade en mobiltelefon med eller utan pekskärm.
Resultat av detta samt resultaten från UES jämfördes genom beroende t-test. De två systemen
jämfördes med varandra för att se om det fanns några skillnader i det totala engagemanget och för
var och en av de sex delkategorierna enskilt samt för det totala engagemanget. Vid beräkningarna för
UES gjordes ensidiga t-tester eftersom hypotesen är riktad och för att jämföra vilken typ av telefonvana användarna hade och vilket system de föredrog gjordes ett tvåsidigt test. Någon korrigering för
massignifikans (vilket skulle medföra att risken att förkasta en sann noll-hypotes minskar) gjordes
inte eftersom risken för typ II-fel då ökar. Typ II-fel innebär risken i att felaktigt inte förkasta en
nollhypotes och ansågs lika viktigt som typ I-fel vilket var anledningen till att någon korrigering inte
gjordes.
Analysen av de kvalitativa data gjordes genom att dela upp resultaten beroende på vilken typ av
zoom de syftade på (vilket av systemen) samt om kommentarerna var positiva eller negativa. Genom
en metod inspirerad av meningskoncentrering och innehållsanalys gavs en överblick över resultaten
och en matris togs fram med följande kategorier; ”move positivt”, ”move negativt”, ”pinch positivt”
och ”pinch negativt”. Meningskoncentrering innebär att forskaren efter att ha läst igenom all data ett
par gånger kodar de naturliga meningsenheterna i respondenternas svar till centrala teman som
skrivs på ett så enkelt sätt som möjligt (Kvale, 1997). Enkelheten i kodningen hos
meningskoncentrering blandades med Innehållsanalysens fokus på innebörden (meningen) i det som
sägs och i sammanställningen (resultatet) valdes att presentera så många av de åsikter som framförts
som möjligt utan att presentera statistik för hur vanligt förekommande de var. Sedan valdes lämpliga
citat (nedskrivna enkätsvar) ut för att belysa åsikterna som kommit fram.
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5 Resultat
Resultatet är uppdelat i tre delar; först kommer resultatet av vilken applikation deltagarna föredrog
och sedan kommer svaren på User Engagement Scale att presenteras. Sist kommer sammanställningen av den kvalitativa analysen att presenteras vilket blir en blandning av resultat och
diskussion. Nedan presenteras resultatet av vilket av de två systemen användarna föredrog.

De är lika
bra; 1

Enhetsförflyttning
(Move); 11
Nyprörelser
(Pinch); 12
Enhetsförflyttning
(Move)

Tabell 1: Resultat av vilket system användarna föredrog

Resultatet blev väldigt jämt på frågan om vilket av systemen deltagarna föredrog (se tabell 1). Av de
24 försöksdeltagarna föredrog 12 stycken nyp-zoom och 11 stycken föredrog rörelsebaserad zoom.
En person ansåg att de var lika bra. För att se om deltagarnas tidigare erfarenhet av zoomteknikerna
hade någon inverkan delades de upp i två grupper, de som var vana att använda mobiltelefon med
pekskärm och de som vara van att använda en knapptelefon. Resultatet visas nedan i tabell 2.

Vilken av de två systemen
skulle du föredra?
10
8
6
4
2
0

Pekskärm
Knappar

Tabell 2: Resultat ordnat efter vilken telefon deltagarna använde till vardags

De mörkgrå staplarna visar de som var vana att använda mobiltelefoner med pekskärm och de ljusgrå
de som var vana att använda knapptelefoner. Det går att utläsa ur tabell 2 att nyp-zoom var
populärare än rörelsebaserad zoom bland deltagare med pekskärmsmobiler. Motsatt tendens syns
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bland de som var vana att använda en mobiltelefon med knappar. Det går dock inte att jämföra
höjden på staplarna mellan de båda grupperna eftersom det är tre gånger så många av deltagarna
som var vana att använda mobiltelefon med pekskärm jämfört de som var vana att använda en
telefon med knappar. Det finns ett samband mellan vilken mobiltelefon deltagarna är vana att
använda och vilket system (sätt att zooma) de föredrog (t (23)= -2,07, p = 0,05). Detta visas i tabell 3.
Paired samples t-test
t-value
df
Sig
mobil-föredra

-2,07

23

0,05

Tabell 3: telefonvanans påverkan på vilket av systemen de föredrog

Resultatet i tabell 3 är beräknat på följande värden; nyp-zoom = 1, rörelsebaserad zoom = 2,
lika bra = 3).

5.1 User Engagement Scale
I tabell 4 presenteras resultatet på User Engagement Scale enkäten för samtliga deltagare. Detta är
resultaten efter reverse-coding, imputering av vissa värden och borttagning av de frågor som inte
ansågs relevanta (se analysdelen i metoden för mer information).
Move
UES Category
Focused Attention
Perceived Usability
Aesthetics
Endurability
Novelty
Felt Involvement
Total Engagement

Mean

Pinch

SD

Mean

Paired samples t-test

SD

3,84
5,84
4,51
4,78
4,38
4,83

1,16
1,16
1,18
1,44
1,86
1,42

3,82
5,47
4,37
4,39
4,04
4,36

1,11
1,00
1,19
1,17
1,77
1,21

4,77

0,99

4,51

0,85

t-value
0,06
1,25
0,78
1,60
0,76
1,52

df Sig. (1-tailed)
23
0,478
23
0,112
23
0,222
23
0,062
23
0,229
23
0,072

1,22 23

0,118

Tabell 4: Tabell över användarnas engagemang

Resultaten är beräknade inom en skala mellan 1-7 där 7 är bäst. Zoomning genom rörelse ger något
högre engagemang från användarna och fick även något bättre resultat än pinch-zoomning på
samtliga underkategorier. De delkategorier där tendensen är störst är Endurability och Felt
Involvement, inga av skillnaderna är dock signifikanta. Ett mer detaljerat resultat, där alla frågor för
respektive underkategori presenteras, finns i Appendix B.
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Även för UES testades om deltagarnas tidigare erfarenhet av zoomteknikerna hade någon inverkan
vilket presenteras nedan.
7,00
6,00
5,00

4,79

4,77

4,65
4,08

4,00

Knappar

3,00

Pekskärm

2,00
1,00
Rörelsebaserad zoom
(Move)

Nyp-zoom (Pinch)

Tabell 5: Telefonvanans påverkan på användarnas totala engagemang

I tabell 5 syns medelvärdet för det totala engagemanget för de båda systemen där användarna är
uppdelade i grupper efter vilken mobiltelefon de använde till vardags. De mörkgrå staplarna visar de
som var vana att använda mobiltelefoner med pekskärm och de ljusgrå de som var vana att använda
knapptelefoner. Sammanfattningsvis går att säga att det inte finns någon skillnad i användarnas
engagemang vid interaktion med systemet med rörelsebaserad zoom. En tendens går att se för
systemet med nyp-zoom där de som var vana att använda telefon med knappar har ett något lägre
engagemang. Skillnaden är inte signifikant (t= -1,45, p= 0,081). I tabell 6 och 7 visas resultaten
uppdelade i samma grupper för delkategorierna (och det totala engagemanget) där de båda
systemen jämförs med varandra inom grupperna. Tabell 6 visar resultaten för de som var vana att
använda en mobiltelefon med pekskräm.
Personer som till vardags använde telefon med pekskärm
Move
Pinch
Paired samples t-test
UES Category
Focused Attention
Perceived Usability
Aesthetics
Endurability
Novelty
Felt Involvement
Total Engagement

Mean
SD
Mean
SD
t-value df
Sig. (1-tailed)
3,84 1,05
4,02 0,91 -0,65
17
5,72 1,29
5,59 0,97
0,40
17
4,42 1,13
4,37 1,14
0,25
17
4,85 1,46
4,60 1,07
0,82
17
4,61 1,95
4,19 1,79
0,73
17
4,96 1,26
4,59 1,10
0,93
17
4,77

0,99

4,65

0,72

0,42

17

0,264
0,346
0,405
0,213
0,239
0,183
0,339

Tabell 6: Resultat av UES för de som var vana att använda pekskärm

För de som var vana att använda en mobiltelefon med pekskärm fanns inga större skillnader mellan
engagemanget, varken i delkategorierna eller i det totala engagemanget. Desto större skillnader
fanns det dock bland deltagarna som var vana att använda en knapptelefon vilket kan ses i tabell 7.
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Personer som till vardags använde knapptelefon
Move
Pinch
Paired samples t-test
UES Category
Focused Attention
Perceived Usability
Aesthetics
Endurability
Novelty
Felt Involvement

Mean
SD
Mean
SD
t-value df Sig. (1-tailed)
3,86 1,56
3,25 1,52
1,36
5
6,19 0,64
5,12 1,11
1,88
5
4,77 1,40
4,37 1,45
1,52
5
4,58 1,50
3,75 1,33
2,41
5
3,67 1,47
3,58 1,77
0,19
5
4,44 1,92
3,67 1,37
2,09
5

Total Engagement

4,79

1,09

4,08

1,12

2,86

5

0,116
0,060
0,095
0,031
0,428
0,046
0,018

Tabell 7: Resultat av UES för de som var vana att använda en telefon med knappar

Bland de som var vana att använda en mobil med knappar fanns en signifikant skillnad mellan
engagemanget efter att ha interagerat med de båda systemen (t(6)=2,86, p=0,018) vilket går att
utläsa i tabell 7. Något att ta hänsyn till när man läser dessa resultat är att det endast är beräknat på
sex personer. Skillnader mellan systemen går även att finna under delkategorierna Endurability och
Novelty. Tenderser till fördel för systemet med rörelsebaserad zoom (move) kan ses i övriga
delkategorier, framförallt hos Perceived Usability och Aesthetics.

5.2 Resultat och analys av kvalitativ data
Båda systemen är ungefär lika populära, vilket syns i resultatet på frågan om vilket system
(interaktionssätt) deltagarna föredrog. Men vilka var då svagheterna och styrkorna med de båda
systemen enligt användarna? Detta kapitel avser att svara på just de frågorna. I tabellen nedan ses
svaren klassificerade efter fördelar och nackdelar med respektive sätt att zooma. Ordvalen i
tabellerna matchar inte alltid respondenternas svar exakt utan dessa kan vara omskrivna för att på
ett mer enkelt eller kortfattat sätt säga samma sak.
Enhetsförflyttning (move)
Fördelar

Nyprörelser (pinch)

Friare

Vana

Mer naturligt

Mer kontroll

Bättre för AR

Effektiv

Bättre upplevelse?

Mindre ansträngande

Bättre detaljgranskning

Modellerna känns större

Mer involverad/engagerad

Lätt att använda

Mer kontroll
Inte beroende av skärmen

Nackdelar

Jobbigt att röra sig
Modellerna försvinner om man
kommer för nära

Skapar ingen AR-känsla
Buggar gör att modellerna
kan försvinna

Kräver yta

Känsligare
Jobbigt (för ovana)
Svårt att zooma ut
Mindre kontroll

Tabell 8: Sammanställning av kvalitativa resultat

I tabell 8 ges en sammanställning för läsaren av vad användarna tyckte var bra och dåligt med
respektive system. Påståendena diskuteras mer utförligt och uppdelat i teman nedan.
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5.2.1 Vana och ovana att zooma genom nypningar
När vi gör samma sak flera gånger blir vi mer vana och det blir enklare att utföra uppgifterna, övning
ger färdighet helt enkelt. Detta syntes för zoomning och framförallt för zoomning genom nypningar
(pinch zoom).
”Jag tyckte bättre om pinch då jag är väldigt van med det för jag använder pinch zoom varje dag på
diverse hemsidor”
En av deltagarna föredrog zoomning genom nypningar eftersom personen kände sig van att använda
detta sätt och tyckte att det fungerade bra. Bland de som var ovana att använda pinch zoom var
åsikterna delade.
”Den första var trög och jag som ovan iphone-användare kände mig lite förvirrad över vad (vilken
fingerrörelse) som var in och ut på zoomningen.”
Personen med kommentaren ovan hade inte mycket erfarenhet av att använda enheter med
pekskärm och tyckte att det var krångligt att zooma genom nypningar. Att lära sig något nytt kan vara
lite knepigt, men att använda pekskärm kan även vara något som går ganska fort att lära sig om man
utgår från citatet nedan.
”När man har lärt sig att använda systemet är det mer bekvämt då man slipper anstränga kroppen
för att studera objektet. I början, när man aldrig har gjort det förut, är det ganska svårt men man lär
sig snabbt.”
Det är dock inte säkert att detta gör att det är en fördel att använda pekskärm som interaktionssätt
vid mobil AR.
”Till en början fick jag känslan av att pinch-systemet som jag testade först var mer lättbegripligt, och
mindre ansträngande, men jag tyckte att upplevelsen i det stora hela var bättre med move-systemet
eftersom jag upplevde att jag kunde granska detaljerna bättre (eller så förstod jag inte fullt ut hur
detta kunde göras på ett lika givande sätt på pinch-systemet)”
5.2.2 Att röra på sig; ansträngande eller engagerande?
Graden av rörelse kan vara det som skiljer de båda sätten att zooma mest åt. Är det då positivt eller
negativt att röra på sig för att kontrollera in-zoomningsgrad och vinkel på 3d-modellerna? Detta
verkade vara en kritisk punkt, inte bara i undersökningen utan även bland deltagarnas åsikter i
enkätsvaren. Det finns i huvudsak två olika grupperingar här, de som tycker att det var jobbigt att gå
runt och de som föredrog att röra på sig.
(Pinch är) ”Lättare att använda. Man behövde bara röra på fingrarna lite så zoomade man. Jobbigt
att behöva gå runt bilden och gå närmare för att zooma”
”Känns onödigt jobbigt att behöva röra sig runt med kameran för att få in rätt vinkel och rätt
inzoomning. Hade hellre haft modellerna fysiskt framför mig istället.”
Respondenterna ovan hade båda en smartphone och ansåg att det var en nackdel att behöva gå runt
och röra på sig själv och enheten för att zooma i 3d-modellerna. En av dem går till och med så långt
att hen föreslår att det vore bättre att ha fysiska modeller framför sig istället för AR-modellerna.
Personen med det första citatet tyckte att det var jobbigt att röra på sig över huvud taget medan
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andra framförallt tyckte att det var jobbigt att ”man blev tvungen att gå runt objektet för att se alla
detaljer”. Men alla höll inte med;
”Jag kände mig mycket mer involverad i objektet när jag kunde röra mig runt det för att titta. Det
krävdes visserligen mer yta att gå runt objektet men så länge det inte är ett hinder är det systemet
att föredra”
5.2.3 Övriga kommentarer
Under denna rubrik kommer de enkätsvar som var mindre frekvent förekommande än de två
föregående teman. Vissa av kommentarerna går att koppla till andra kommentarer och även till de
två övergripande teman som presenterats ovan. Eftersom den teknik som använts i studien är
markörbaserad AR, försvann 3d-modellerna när deltagarna kom för nära med zoomen, något vissa
påpekade i enkätsvaren.
”Modellerna försvann inte då man zoomade mycket (vilket de gjorde i A)”
(A syftar på zoom genom förflyttning av enhet.)

Detta kan vara ett problem om man vill ha en väldigt hög grad av in-zoomning, vilket kanske är
viktigt för vissa individer och/eller i vissa lägen. Samma person svarade även att ”B var estetiskt mer
tilltalande då B-modellerna upplevles som större i rummet”, något som också kan bero på en hög
grad av in-zoomning.
Just inom mobil AR kan dock rörelsebaserad zoom ha en fördel, i alla fall enligt vissa. En deltagare
ansåg att zoom genom nypning inte lyckades skapa en AR-känsla.
”Poängen med att ha en ’levande backdrop’ bakom en 3d-bild känns förminskad med pinch-andzoom systemet. Objektet smälte ihop med bakgrunden i move-systemet och skapade en augmented
reality-känsla, detta misslyckades pinch-systemet med.”
För några som inte var vana att zooma på en pekskärm var det mer naturligt att röra sig för att visa
objektet i olika vinklar och mer eller mindre in-zoomat.
”Det var för mig ett mer ’naturligt’ sätt att zooma på. Jag störde mig på att det var så svårt att
zooma ut med pinch-systemet, det gick så långsamt, kändes också som att jag hade mindre kontroll
med pinch, kan dock ha att göra med att jag är ovan vid att använda smartphones”
Att det var långsamt eller segt att zooma ut var en brist i det system som användes, men det är ändå
intressant att personen upplevde rörelsebaserad zoom som mer naturligt.
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6 Diskussion
Diskussionsdelen är uppdelad i två delar, där den första fokuserar på resultatet av studien
(resultatdiskussion) och den andra fokuserar på metoden och hur metodvalen har påverkat
resultatet (metoddiskussion).

6.1 Resultatdiskussion
Resultatet av vilket av de två systemen (sätten att zooma) användarna föredrog var väldigt jämt (se
tabell 1). I stort är systemen ungefär likvärdiga, men det finns ändå mycket intressant att finna om
man ser på resultaten mer i detalj. Detta kommer att tas upp under de olika delarna i
resultatdiskussionen. Under engagemang-avsnittet kommer det totala engagemanget diskuteras,
sedan kommer de analyser när deltagarna delades upp i grupper utifrån vilken mobiltelefon de
använde till vardags att diskuteras. Skillnaderna mellan grupperna kommer att redogöras för och hur
de uppstår kommer att diskuteras. Utöver detta kommer även resultatets inverkan för embodiment
inom interaktion att tas upp samt varför systemet med rörelsebaserad zoom ansågs vara lätt att
förstå sig på och använda. Slutligen diskuteras för- och nack-delar med systemen samt en eventuell
sammanslagning.
6.1.1 Engagemang
Det totala resultatet visar ingen skillnad i engagemang mellan de båda systemen. Däremot finns en
genomgående tendens att rörelsebaserad zoom (M=4,77) har något högre engagemang än nypzoomning (M= 4,51, t(23)= 1,22 p =0,118). Det gäller för både engagemanget i helhet, men även för
samtliga underkategorier i UES. Resultatet är i likhet med vad studier inom andra områden funnit,
såsom för datorspel där interaktion genom rörelse har visats ge ett högre engagemang. Tendensen
var dock väldigt liten för några av delkategorierna. Kategorin estetik/utseende (Aestetics), som berör
de visuella delarna av systemet samt 3d-modellerna, förväntades bli väldigt jämn eftersom de
delarna var samma för de båda systemen men det var inte den jämnaste kategorin. Fokuserad
uppmärksamhet (Focused Attention) fick högre p-värden och hur nytt/intressant systemet känns
(Novelty) hade ett p-värde strax i närheten av det för estetik/utseende. De kategorier där det var
störst skillnad mellan systemen var upplevt engagemang (Felt Involvement) och stabilitet hos
systemet (Endurability). Dessa presenteras lite mer ingående nedan.
Upplevt Engagemang
Påståendena I kategorin syftar till att ta reda på hur engagerade eller ”inne i” upplevelsen och
interaktionen med systemet användarna ansåg sig vara. Påståenden som ”Jag kände mig engagerad i
den här upplevelsen” och ”Det här var en kul upplevelse” byggde upp kategorin som endast innehöll
tre påståenden.
Stabilitet hos systemet
Kategorin stabilitet hos systemet (Endurability) syftar på hur väl systemet fungerar som det ska över
en längre tid. Under kategorin finns påståenden som berör om det var värt ansträngningen att
använda systemet, om det gick som planerat samt om användaren skulle rekommendera systemet
till närstående. Systemet med rörelsebaserad zoom fick högst betyg på samtliga frågor i kategorin,
skillnaden mellan de olika systemen var störst på påståendena ”Jag tycker att det här var en lyckad
upplevelse.” (M=5,30 mot M= 4,71) och ”Min upplevelse var givande.”(M= 4,83 mot M= 4,23).
Medelvärdena ovan är beräknade på originaldata (utan imputerade värden för bortfall), för en mer
detaljerad bild för samtliga frågor se Appendix.
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6.1.2 På vilket sätt användarnas vanor påverkar dem
Det finns en signifikant skillnad mellan vilken sorts telefon deltagarna använde för tillfället
(mobiltelefon med knappar eller pekskärm) och vilket av systemen de föredrog (t (23)= -2,07, p =
0,05). Deltagarna som hade en knapptelefon föredrog rörelsebaserad zoom i större utsträckning, och
de med mobiler med pekskärm föredrog i större grad systemet med nyp-zoom. Liknande resultat går
att se för UES när man delar användarna i grupper efter vilken telefon de var vana att använda. För
systemet med rörelsebaserad zoom var värdena likvärdiga mellan de båda grupperna, så
tendenserna till skillnader fanns mellan hur de bedömde systemet med nyp-zoom. Systemen gav lika
högt engagemang för de som var vana att använda nyp-zoom. En liten tendens finns för ett högre
engagemang för rörelsebaserad zoom, detta gäller dock inte för samtliga delkategorier. Den
fokuserade uppmärksamheten är större för systemet nyp-zoom bland denna grupp av användare.
Bland de som var vana att använda en telefon med knappar för navigation fanns däremot en
signifikant skillnad mellan systemen där systemet med rörelsebaserad zoom fick ett högre
engagemang. Denna skillnad går att se för det totala engagemanget såväl som under två av
delkategorierna (Endurability och Felt Involvement). Tendensen håller dessutom i sig för samtliga av
delkategorierna. På grund av det låga antalet deltagare som använde en mobil med knappar till
vardags går resultatet i sig inte att generalisera, men då denna trend håller i sig i all data som samlats
in anses den för viktig för att bortse ifrån.
Bland de åsikter försökspersonerna hade om systemen går att utläsa att de som inte var vana att
använda nyp-zoom tyckte att det var ett krångligt interaktionssätt. De som hade lärt sig att hantera
nyp-zoom och var vana att använda denna interaktionsform hade en helt annan åsikt. De ansåg att
det var smidigt och enkelt att zooma genom nyp-rörelser. Kommentarer om att det var onödigt
ansträngande att röra på sig fanns också bland svaren. Andra kommentarer som syntes i
datamängden var att rörelsebaserad zoom ansågs mer fritt, naturligt och att det enligt vissa gav ett
högre engagemang, något som även var fallet för de som inte hade vana att använda nyp-zoom.
Resultatet tyder på att deltagarnas tidigare vana eller inte vana att använda nyp-zoom påverkar dem,
och framförallt hur de upplever systemet med nyp-zoom. Ett försök att förklara hur dessa skillnader
kan uppstå görs i följande stycke.
6.1.3 Hur kan användarnas vanor påverka dem?
För att se hur användarnas vanor och tidigare erfarenhet påverkar dem kan man analysera deras
interaktion med systemen utifrån Neissers Perception-Action cycle. När deltagarna i studien
använder systemen utforskar de hur de båda interaktionssätten fungerar. Genom att utföra
handlingar och rörelser får de automatiskt feedback på dessa. Feedbacken är ny information om hur
omvärlden ser ut och uppfattas genom perception. Det kan till exempel vara applikationens respons
på den utförda rörelsen/handlingen. När användaren går närmare AR-markören så visas 3d-modellen
på mobiltelefonen i en ny skala (den är mer in-zoomad). Denna nya uppfattning om världen och hur
systemet fungerar bidrar sedan till att användaren kan modifiera sin mentala föreställning av hur
systemet fungerar och vad denna behöver göra för att uppnå sitt mål eller influera användarens
intentioner.
För systemet med rörelsebaserad zoom finns ingen tidigare kunskap om hur det specifika systemet
fungerar eller ett schema för vilka handlingar som kan vara relevanta att applicera för just detta
system samt i vilken ordning för någon av grupperna. Det gör att deltagarna får bygga upp ny
kunskap och förståelse för hur systemet fungerar genom att använda systemet. De handlingar de
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utför och systemets respons på dessa bygger då upp användarnas uppfattning om hur systemet
fungerar, dess för-& nackdelar samt eventuella begränsningar och så vidare. Det fanns inga
kommentarer som tyder på att användarna tyckte att systemet var krångligt att använda däremot en
del som tyckte att det var jobbigt eller ansträngande att behöva förflytta sig själv och enheten för att
zooma. Varför detta system var enkelt för användarna att förstå diskuteras mer i kap. 6.1.5.
När det gäller systemet med nyp-zoom däremot, har deltagarna i studien olika förkunskap om hur
denna zoom-teknik fungerar. Bland de som är vana att använda denna zoom-teknik finns redan innan
användaren börjar interagera med systemet en förkunskap och ett schema för situationen, vilka
handlingar som är lämpliga, hur de utförs samt vilken påverkan de får till exempel. Detta kommer att
påverka hur användaren väljer att interagera med systemet samt vilka förväntningar användaren har.
Hos denna grupp borde den information om världen som fås efter rörelser och handlingar i
interaktionen med systemet stämma väl överens med den kunskap som finns sedan tidigare. Det
som kan vara ny information är de saker som är desamma för de båda systemen (AR-upplevelsen, 3dmodeller etc.) och borde inte ha någon större påverkan vid jämförelse av systemen. Eftersom
systemet förmodligen levde upp till användarnas förväntningar och genom att de hade ett schema
för hur de skulle röra sig och handla i situationen som fungerade fick denna grupp en positiv
information/feedback av sina handlingar efter att ha agerat med systemet, vilket ses i resultatet.
De som inte är vana att använda sig av nyp-zoom däremot får börja från början för att skapa sig en
bild av hur systemet fungerar, precis som för systemet med rörelsebaserade zoom. Det verkar vanligt
av deltagarnas kommentarer att döma att dessa användare stöter på problem och osäkerheter när
deras handlingar inte får det förväntade utfallet. Genom att perceptuellt utforska detta utökas och
modifieras deras mentala representation (schema) av systemet. Av kommentarerna att döma
verkade denna grupp inte helt förstå hur de skulle hantera situationen efter att ha använt systemet
under försöket vilket gav en negativ uppfattning om systemet. Att de som inte var vana att använda
nyp-zoom hade problem med att använda det systemet, kan förklara att de i större utsträckning
föredrog systemet med rörelsebaserad zoom. För de som var vana att använda denna
interaktionsteknik var systemen likvärdiga på denna punkt och de fokuserade i större grad då på hur
mycket de behövde anstränga sig för att uppnå samma resultat (ändra graden av in-zoomning).
Engagemang
För att förklara skillnaderna mellan systemen i engagemang hos den ena gruppen men inte den
andra behöver vi ta in mer teori. Enligt teorin om den känslomässiga loopen (framtagen av Höök,
Ståhl & Sundström) kommer användare, som interagerar med ett system genom att uttrycka känslor,
att komma in i en känslomässig loop där användaren påverkar systemet och systemet påverkar
användaren så att denna blir mer och mer känslosam och engagerad/involverad. Det verkar troligt
att användarna i vissa fall kommer in i en sådan loop som gör att de blir engagerade av att interagera
med systemet. Enligt resultaten skulle detta hända lika ofta för individer i de båda grupperna i
interaktionen med det rörelsebaserade systemet. För systemet med nyp-zoom skulle detta ske i
större utsträckning för personer som var vana vid att interagera med nyp-zoom än de som inte hade
någon tidigare erfarenhet. Det som gör att detta fall sticker ut från de andra är att denna grupp
användare verkade ha problem med att förstå hur systemet fungerade och hur de skulle göra för att
nå önskat resultat. Om användare stöter på problem och motsägelser när de använder ett system
som gör att de måste korrigera sin förståelse/sitt schema för situationen och hur systemet fungerar
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(som förklarats tidigare i termer av perception-Action cycle) verkar de ha svårare att komma in i en
känslomässig loop och bli mer engagerade vid användandet av systemet. Att inte ha ett tillräckligt
bra schema över den aktuella miljön/situationen/systemet och hur det fungerar verkar motverka att
användaren kommer in i en loop där användaren blir mer och mer engagerad i interaktionen med
systemet.
Resultaten tyder på att användbarheten hos ett system är viktigt för att göra användarna
engagerade, vilket även O’Brien ansett eftersom upplevd användbarhet är en av delkategorierna i
User Engagement Scale. Det är även troligt att användares vana kan påverka deras engagemang, i
det här fallet verkar vana ha en positiv påverkan på engagemang. Vad resultaten säger om
embodiment diskuteras i nästa kapitel.
6.1.4 Embodiment
Att göra rörelser eller gester som förknippas med en särskild känsla har, i tidigare studier, visat sig
påverka hur individerna som utför dem faktiskt upplever något. Att le när de tittar på roliga filmklipp
gör att de uppskattar klippen som mer roliga än när de har andra ansiktsuttryck (se kap. 4.3).
Resultatet av denna studie visade inte på någon tydlig skillnad i engagemang beroende på graden av
rörelse vid interaktionen med systemen. Däremot syntes en tendens till att interaktion med en högre
grad av rörelse gör att användarna uppskattar sig vara engagerade. Det går alltså inte att säga att
fysisk aktivitet i interaktionen inte skulle ha något att göra med det upplevda engagemanget hos
användarna. Däremot kan det finnas andra saker som påverkar användarnas engagemang mer än
vad mängden rörelse gör. Rörelsemängen i interaktionssättet verkade även påverka olika
delkategorier i UES olika mycket. De delkategorier där tendensen var störst var upplevt engagemang
och stabilitet hos systemet. Fokuserad uppmärksamhet är den delkategori som verkar påverkas
minst. Här verkar vana ha en stor inverkan då deltagare som var vana att använda nyp-zoom var mer
uppmärksamma vid interaktionen med systemet med nyp-zoom, medan de som inte var vana att
använda nyp-zoom var mer uppmärksamma vid interaktionen med det rörelsebaserade systemet
(enligt användarnas självskattningar).
Signifikanta skillnader mellan användarnas engagemang och de båda systemen fanns för den grupp
som inte var vana att använda nyp-zoom, det är dock oklart hur väl dessa kan generaliseras med
hänsyn till embodiment, dels på grund av få deltagare och dels på grund av att skillnaderna kan bero
på andra saker än mängden rörelse för interaktionssättet. Kvalitativa resultat tyder dock på att en
del användare kände sig mer engagerade och involverade i 3d-modellerna när de använde systemet
med rörelsebaserad zoom.
Det är möjligt att rörelsemängden i interaktionssätt påverkar engagemanget, men det finns även
andra förklaringar och kanske har rörelsen i sig betydelse för hur användaren påverkan. Den kan vara
så att rörelsemängden inte är tillräckligt stor för att ha någon avsevärd påverkan på användarna av
systemet. Att gå framåt och bakåt kanske inte är tillräckligt stor rörelse för att påverka
engagemanget mycket. Mer kraftfulla rörelser kan behövas för detta, exempelvis boxningsslag som
används som interaktionsform i spel. Rörelsen i sig kan också vara viktig. Kanske är det så att rörelsen
måste vara kopplad till något speciellt för att påverka användarna, såsom leenden och glädje. Kanske
är det just kopplingen mellan ett leende och en positiv känsla som gör att individer som ler känner sig
mer positiva. Användare som gör rörelser som inte är lika starkt kopplade till någon viss känsla
(exempelvis att gå framåt) blir kanske inte påverkade på samma sätt. Även om alla rörelser påverkar
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engagemanget i någon utsträckning kan vissa typer av rörelser ha för liten påverkan för att de ska
vara relevanta att ta hänsyn till.
6.1.5 Naturligt att zooma genom att röra sig närmare objektet
I litteraturen hittades på flera ställen åsikter och rekommendationer att försöka göra system så
intuitiva som möjligt. Att göra interaktionen mellan människor och system så naturlig som möjligt
sågs för det mesta som en fördel. För de som inte är vana att använda nyp-zoom var det
rörelsebaserade systemet mycket enklare och mer intuitivt att använda. Detta syns både i resultaten
av UES och bland de kvalitativa svaren. Där fanns ett par deltagare som skrev att det var mer
naturligt/intuitivt att zooma genom att röra sig själv och enheten närmare eller längre bort från
objektet. Att det känns mer naturligt att zooma med systemet med rörelsebaserad zoom känns
logiskt eftersom människan och många djur biologiskt använder sig av positionering eller förflyttning
av sig själva för att se objekt ut olika synvinklar och i olika storlek (olika in-zoomningsgrad). Detta kan
även ses i tidigare litteratur; Gibson (1979) anser att det faktum att människor förflyttar sig för att
utforska omvärlden är grundläggande för visuell perception och något som ofta glömts bort tidigare
inom forskningen. Eftersom alla individer borde vara vana att förflytta sig själva och veta vilka
konsekvenser detta kan få för hur de ser omvärlden (synvinkel och grad av in-zoomning) borde denna
kunskap redan finnas hos individerna. Neisser skulle se det som att de hade ett schema för detta.
Denna förståelse gör att användarna har lätt att förstå hur systemet som bygger på dessa principer
fungerar. Det här är något som kan vara viktigt att tänka på om man eftersträvar en så naturlig
interaktionsform som möjligt.
Det kan även vara av intresse att ta reda på om det som användarna ser som naturligt ändras
beroende på vad de är vana vid. Om en person zoomar på sin mobiltelefon genom nypningar varje
dag och helt plötsligt ska zooma på ett annat sätt kommer kanske detta istället att kännas väldigt
onaturligt (eftersom personen är van att zooma på ett annat sätt med sin mobiltelefon) trots att
sättet att zooma i sig är mer naturligt ur ett biologiskt perspektiv. Att en del av de som var vana att
använda nyp-zoom ansåg att det var jobbigt och ansträngande att behöva röra på sig för att ändra inzoomningsgrad kan vara ett resultat av detta.
6.1.6 Att balansera för- och nackdelar med de olika systemen
Eftersom de båda systemen (sätten att zooma) har olika styrkor och brister kan det vara aktuellt att
kombinera dem vilket också gjorts i den applikation som använts i studien. Vid en kombination av de
båda zoom-teknikerna är det möjligt att bibehålla det fria och naturliga hos systemet med
rörelsebaserad zoom, men också ta bort nackdelar med detta såsom att man är tvungen att gå runt
objektet/markören för att kunna se baksidan på 3d-modellerna. Om det är möjligt att med en draggest på pekskärmen snurra på modellen samtidigt som man även kan interagera med 3d-modellen
genom att förflytta enheten slipper användarna röra sig runt objektet/markören för att se hur
modellen ser ut på ”baksidan”. En annan nackdel med att kombinera markörbaserad AR med
rörelsebaserad zoom är att om användaren vill zooma in väldigt mycket är detta inte möjligt
eftersom modellen försvinner om inte hela markören är inom kamerans synfält. För att komma runt
detta problem kan man endera använda sig av nyp-zoom eller en annan AR teknik som inte är
baserad på en markör.
Något annat som kan vara viktigt att tänka på är att kommentarer om att nyp-zoom tar bort delar av
AR-upplevelsen fanns bland resultaten. Detta kan vara intressant att ta reda på mer om. Att veta hur
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stor andel som anser detta kan vara viktigt för att se hur stor vikt som ska läggas vid detta. Om det
stämmer pekar detta på att i applikationer med förstärkt verklighet är rörelsebaserad zoom en fördel
att använda. Men det är även viktigt att ta reda på hur miljön där applikationen är tänkt att användas
ser ut. Är det för trångt kanske det av förklarliga skäl inte går att använda rörelsebaserad zoom.
Något som också kan vara en fördel vid en kombination, beroende på hur platsen där systemet
används kan man välja zoomsätt efter vad som går att utföras. Ibland kan man använda
rörelsebaserad zoom och ibland nyp-zoom.

6.2 Metoddiskussion
Metoddiskussionen är uppdelad i fyra delar; för- & efterenkät, User Engagement Scale,
begränsningar i applikationen samt generaliserberhet.
6.2.1 För- & efterenkät
I de inledande samt avslutande frågorna i enkäten gjordes en del antaganden. En smart-phone
antogs ha en pekskärm eftersom detta är vanligast. Om någon av försöksdeltagarna hade en smartphone med någon annan typ av interaktionsteknik (framförallt någon annan typ av zoom) blir
resultatet missvisande. Men detta ansågs inte som särskilt troligt och därför klassificerades smartphone och mobil med pekskärm som likvärdigt. Något annat som missas i resultatet är om personen
tidigare haft en smart-phone men inte använder en sådan idag. Då kan personen även vara van att
interagera genom skärminteraktion vilket inte syns på resultatet om denna mobil inte var en iPhone.
På frågan om vilket av systemen som föredrogs gavs heller inget svarsalternativ i stil med ”det beror
på”, detta löstes genom att deltagare som kände sig kluvna fick beskriva detta med ord istället.
6.2.2 User Engagement Scale
Att använda User Engagement Scale som mätverktyg fungerade bra som helhet och deltagarna
kunde svara på majoriteten av alla frågor. Det fanns dock vissa frågor med något högre bortfall samt
några andra saker som kan justeras för att UES ska fungera bättre, samt bli mer anpassad till studier
av experimentell karaktär. Eftersom UES är ett nyare mätverktyg kan det behöva justeras en del
innan en slutgiltig version nås. I detta avsnitt kommer det som fungerade mindre bra med att
använda UES i min studie att diskuteras.
En sak som märktes tidigt var att många av påståendena i UES är väldigt lika, ibland känns det som
att man mäter samma sak i olika grad snarare än att mäta olika saker. Detta var även något som de
som rådfrågades vid översättningen påpekade. Det är oklart huruvida detta beror på översättningen
mellan två olika språk; att det vi svensktalande ser som samma sak faktiskt syftar på olika saker och
till nyansskillnader istället för gradskillnader i engelskan. Om det är så att det är gradskillnader som
mäts blir resultatet lidande och detta bör därför med fördel kollas upp i den engelska versionen om
detta inte redan är gjort.
Något annat att reflektera över är huruvida UES mäter engagemanget hos användarna. Anser man
att engagemang är samma sak som i huvudsak fokuserad uppmärksamhet detta inte vara fallet.
O’Brien som utvecklat The User Engagement Scale ser istället engagemang som bestående av flera
delkategorier. Då resultatet i studien visar att användarvänlighet är något som påverkar
engagemanget hos användare är en bredare definition av engagemang att föredra.
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Bortfall och kritik mot specifika frågor
En skillnad mellan bortfallen efter att ha använt de olika systemen kunde ses, deltagarna kunde
ibland svara på en fråga för det ena systemet som de inte kunde svara på för det andra systemet,
vilket anses väldigt intressant. Systemet med nyp-zoom hade högst bortfall. Det högsta bortfallet på
en fråga var åtta personer för de båda systemen sammanräknat och fyra personer om man delade
upp det efter systemen. Bortfallet hanterades genom att vissa frågor togs bort och att värden
imputerades för de frågor med ett lägre bortfall. Denna metod ansågs fungera väl då delkategorierna
fick bra alpha-värden och på så vis ansågs hålla en god reliabilitet. I detta avsnitt kommer dock
bortfallet att diskuteras främst för att UES är en nyare metod och på så vis kan behöva modifieras.
Under kategorin fokuserad uppmärksamhet var det tidsperspektivet som gjorde att vissa inte ansåg
sig kunna svara. Några kommenterade detta med att de inte tyckte att de använt systemet tillräckligt
länge för att kunna ta ställning till påståenden som ”jag glömde helt bort tiden”. Tidsperspektivet var
det enda som var problematiskt under denna kategori.
Under kategorin upplevd användbarhet var det tre personer som valde att inte svara på frågan ”Jag
kunde inte göra några av de saker jag behövde göra med systemet.” för rörelsebaserad zoom men
för systemet med nyp-zoom fanns inget bortfall. En kommentar var att deltagaren inte var helt säker
på vad denne behövde göra, en annan frågade om det var vad försöksledaren sa åt dem att göra,
eller vad de själva ville göra med systemet som efterfrågades. Troligtvis är det den experimentella
designen på studien samt att deltagarna blev tillsagda vad de skulle göra som leder till en svårighet
att besvara frågan.
Under kategorin estetik fanns ett lågt bortfall (en person) på flera frågor, men inget större bortfall på
någon enskild fråga. Kategorin upplevt engagemang har också ett väldigt litet bortfall. ”Jag fortsatte
att använda systemet av nyfikenhet.” (under hur nytt systemet känns (Novelty) sticker dock ut från
resten av påståendena under kategorin. Detta är något som var ett problem på grund av den
experimentella designen, samt att försöket var styrt av försöksledaren även om deltagarna kunde
påverka en del. Ett annat påstående som stack ut från övriga i kategorin var ”Det här gick inte som
jag hade tänkt mig.” (stabilitet hos systemet). Denna fråga känns näst intill onödig att ha med
eftersom deltagarna hade olika mycket bakgrundsinformation när de valde att vara med i studien
och därför förväntade sig väldigt olika saker. Vissa hade inga förväntningar, medan andra tänkte sig
att det skulle bli på ett visst sätt. Denna fråga var den med högst bortfall.
6.2.3 Begränsningar i applikationen
I den AR-applikation som användes i testet gick både rörelsebaserad zoom och nyp-zoom att använda
på samma gång. När användarna blev tillsagda att hålla telefonen stilla kan vissa ha rört den något i
höjd/sidled vilket kan ha påverkat dem. Trots denna risk valdes att inte använda ett stativ för detta
interaktionssätt då stativet i sig ansågs ha en större inverkan på försöksdeltagarna. När användarna
testade modellerna ville de också gärna röra på modellerna för att se dem ur olika vinklar. Så i deras
bedömningar och uppskattningar på till exempel User Engagement Scale kan även detta ha tagits
hänsyn till och inte bara själva zoom-interaktionen. Kanske behöver man ta hänsyn till även rotation
av 3d-modellerna(både i höjd och sidled) vid utformning och värdering av zoomteknik.
En annan brist i den applikationen var att den var väldigt effektiv vid in-zoomning, men väldigt
ineffektiv på att zooma ut för nyp-zoomning, något en del av försökspersonerna ansåg var
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irriterande. För rörelsebaserad zoomning var applikationen ungefär lika effektiv vid både in och ut
zoomning.
6.2.4 Generaliserbarhet
Det är väldigt svårt att säga hur väl resultatet i studien kan generaliseras, både delar och resultatet
som helhet. Systemet hade en del brister som kan ha påverkat deltagarna och göra resultaten på
frågan om vilket av systemen de föredrog mer kopplat till den specifika applikationen som användes.
Trots att antalet deltagare i studien som till vardags använde knapptelefon var betydligt lägre än de
med pekskärm syntes en signifikant skillnad mellan vilken mobiltelefon de var vana att använda och
vilket system de föredrog. Även om siffrorna skulle förändras om deltagarantalet ökar anses detta
ändå vara intressant att ta hänsyn till. Detta för att en tendens om att deltagarnas tidigare vana
påverkade deras upplevelse (engagemang) och preferens syntes genomgående i resultatet. Både de
kvalitativa data som samlades in och resultaten av UES när deltagarna var uppdelade i grupper efter
vilken mobiltelefon de använde till vardags tyder på samma sak; att de som inte var vana att använda
nyp-zoom föredrog och blev något mer engagerade av systemet med rörelsebaserad zoom.
Vad gäller användarnas engagemang syntes ingen skillnad mellan de båda systemen, däremot fanns
en tendens att systemet med rörelsebaserad zoom fick något högre uppskattat engagemang av
användarna. Detta trots att systemen var väldigt lika och att deltagarna använde systemet en kortare
tid. Denna skillnad är inte tillräckligt stor för att några definitiva slutsatser ska kunna dras, och kan
heller inte med säkerhet antas bero enbart på skillnaden i zoom-teknik mellan de båda systemen.
Detta på grund av brister i systemet samt att det är svårt att skilja på zoomteknik och annan typ av
interaktion med 3d-modellerna, såsom att vrida på dem. För att med större säkerhet säga hur
förkroppsligad kognition och interaktion fungerar och om interaktion med mer fysisk aktivitet kan
påverka användarna behöver fler studier inom området göras.
En annan sak som kan påverka generaliserbarheten är att deltagarna i studien var ensamma med
försöksledaren när de använde systemet. Kanske upplevs det som konstigt ur ett socialt perspektiv
att gå runt ett objekt eller en markör för att på så vis zooma. Kanske beror detta på hur känd
tekniken i sig är, om de andra inte förstår vad man gör kanske det känns konstigt, medan det kanske
känns mer naturligt och helt okej om zoom-tekniken är något som de flesta känner till och har
använt.
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7 Vidare forskning
Fler liknande studier uppmuntras eftersom dessa behövs för att kunna säga något om hur fysisk
interaktion påverkar användarnas engagemang (vilket även nämnts i diskussionen). Detta går att
variera i stor grad för att få en övergripande bild om rörelse över lag kan påverka användarna på
något sätt. Till exempel kan man testa olika plattformar och olika typer av användningsområden. Det
vore intressant att jämföra resultaten med flera andra system med olika krav på fysisk aktivitet hos
användarna och se om ett samband eller tendens till samband finns mellan rörelsemängd och
upplevt engagemang.
Det framkom väldigt blandade åsikter om vilket av de båda sätten att zooma som var enklast att
använda, mest precist och som användaren hade mest kontroll i. Detta är något som kan vara
intressant att ta reda på mer om. Handmotoriken är mer finkänslig och mer precis medan större
rörelser såsom att förflytta sig inte är särskilt precist. Det gör att det eventuellt går att zooma mer
effektivt på nyp-zoom än rörelsebaserad zoom och samtidigt bibehålla precision i in-zoomningsgrad.
Med rörelsebaserad zoom behöver användaren gå flera steg (inte bara ett) för att få en väl inzoomad bild och kunna välja in-zoomningsgrad; den är inte lika effektiv. Är det möjligt att göra den
zoom-tekniken mer effektiv? Kanske är detta en nackdel, till exempel om det känns mer onaturligt
eftersom man zoomar in mer effektivt än vad man gör genom att förflytta sig i miljön och studera
olika objekt utan tillgång till teknik (biologiskt). En annan sak som går att kolla mer på är om
rörelsebaserad zoom är en fördel att använda för äldre, då nyp-zoom dels kan ge problem om man är
skakig på handen eller på andra sätt har problem med finmotoriken men även för att den ansågs mer
naturlig att använda jämfört med nyp-zoom.
Något annat att studera vidare är att jämföra zoom i vanliga bilder eller på en hemsida med zoom i
en AR-applikation och se om just AR-upplevelsen påverkar vilken typ av zoom användarna föredrar.
Eftersom AR-upplevelsen är huvudfunktionen i en sådan applikation kanske detta är av större vikt än
vilket av de olika sätten att zooma som är lite lättare att använda än det andra.
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8 Slutsats
De båda sätten att zooma var ungefär lika populära (enligt frågan; vilket av systemen skulle du
föredra?) men resultaten påverkades i stor utsträckning av vilken typ av mobiltelefon deltagarna
använde sig av till vardags och hur de var vana att interagera med (använda) telefonen. Samma trend
gick att se för engagemang, enligt resultaten från the User Engagement Scale fanns en tendens till att
systemet med rörelsebaserad zoom gav något högre engagemang hos användarna. Skillnaden var
inte signifikant och tendensen syntes framförallt under kategorierna upplevd användbarhet (Felt
Involvement) och stabilitet i systemet (Endurability). Denna tendens var större, till och med
signifikant, bland användarna som var vana att använda en mobiltelefon med knappar för navigation.
För de som var vana att använda nyp-zoom däremot kunde dock bara en mycket svag tendens ses.
Värt att notera är att grupperna inte var lika stora vilket kan ha påverkat resultatet, anledningen till
detta är att intentionen med studien från början inte var att mäta skillnaden mellan dessa grupper.
Av de som inte var vana att använda pekskärm och nyp-zoom tyckte en del att det var krångligt att
använda sig av denna interaktionsteknik. Övriga åsikter om systemen presenteras nedan.
Fördelar med rörelsebaserad zoom var att det av några upplevdes som mer naturligt, mer
involverande och som att det skapade en starkare AR-upplevelse. Dock är det ett antal som anser att
det är ansträngande att behöva röra på sig för att zooma. Fler nackdelar är att med markörbaserad
AR försvinner bilden när man zoomar in för mycket, samt att det krävs en viss plats för att med fördel
kunna använda systemet samt att vissa föredrar att inte röra på sig.
Fördelar med nyp-zoomning är att det är smidigt att använda i många situationer och att 3dmodellerna kan kännas större. Negativt är att det är krångligt för ovana användare och att ARkänslan kan försvinna.
Eventuellt kan det vara bra att kombinera de båda sätten att zooma för att balansera upp brister i de
båda systemen. Till exempel kan man då se baksidan på modellerna utan att behöva gå runt dem,
och zooma in väldigt mycket utan att tappa markören, men också bibehålla det naturliga
interaktionssättet med att förflytta sig själv och enheten. Resultaten är svåra att generalisera och det
går i nuläget inte att dra några slutsatser om fysisk aktivitet vid interaktionen skulle påverka
engagemanget hos användarna därför uppmanas fler liknande studier.
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Appendix 1; User Engagement Scale
Focused Attention
I lost myself in this experience.
I was so involved in the reading experience that I lost track of time.
I blocked out things around me during this experience.
During this experience, I lost track of the world around me.
The time I spent interacting with the experimental system just slipped away.
I was absorbed in the experience.
During this experience I let myself go.
Perceived Usability
I felt frustrated using the experimental system.
I found the experimental system confusing.
I felt annoyed during this experience.
I felt discouraged during this experience.
Interacting with the experimental system was mentally taxing.
Interacting with the experimental system was demanding.
I felt in control of this experience.
I could not do some of the things I needed to do with the experimental system.
Aesthetics
The experimental system was attractive.
The experimental system was aesthetically appealing.
I liked the graphics and images used by the experimental system.
The experimental system appealed to my visual senses.
The screen layout of the experimental system was visually pleasing.
Endurability
This experience was worthwhile.
I consider my experience a success.
This experience did not work out the way I had planned.
My experience was rewarding.
I would recommend the experimental system to my friends and family.
Novelty
I continued to interact with the experimental system out of curiosity.
My interaction with the experimental system incited my curiosity.
I felt interested in interacting with the experimental system .
Felt Involvement
I was really drawn into the experience of interacting with the experimental system.
I felt involved in this experience.
This experience was fun.
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Appendix 2; Enkäter
Hej!
Var vänlig svara på frågorna så sanningsenligt som möjligt genom att kryssa för det alternativ som
stämmer bäst eller skriva in ditt svar i textrutan. Dina svar kommer att vara anonyma.

Deltagarkod; ___________________
Applikation; ____________________
Kön;

Man

Kvinna

Ålder; _________________________

Vilken mobiltelefon har du just nu?
Smart-phone

Mobil med touch-screen (pekskärm)

Ingen

Mobil med knappar för navigation

Är du van att använda en iphone?
Inte alls van
1

Mycket van
2

3

4

5

6

7
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Ett par avslutande frågor;
Vilken av de två systemen skulle du föredra?
A (move)

B (pinch)

De är lika bra

Varför?
(försök skriva så mycket som möjligt)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Stort tack för att just du ville vara med i min studie!

/ Anna Holm, KogVet, Åk 3
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User Engagement Scale
Nedan följer ett antal påståenden. Till varje påstående finns en skala från 1-7
(från ”Håller inte alls med” till ”instämmer helt”). Svara genom att markera det
alternativ på skalan som du tycker passar bäst, alternativt markera ”kan ej
svara”.

I lost myself in this experience.
Jag blev uppslukad av den här upplevelsen.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara (Not Applicable)

I was so involved in the reading experience that I lost track of time.
Jag var så inne i 3D-modellerna att jag glömde bort tiden.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I blocked out things around me during this experience.
Jag stängde ute saker omkring mig under försöket.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

During this experience, I lost track of the world around me.
Under försöket tappade jag fokus på omvärlden.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5

6

Instämmer
helt
7
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The time I spent interacting with the experimental system just slipped away.
Tiden jag spenderade på att använda systemet bara försvann.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I was absorbed in the experience.
Jag blev fängslad av den här upplevelsen.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

During this experience I let myself go.
Under försöket släppte jag taget om allt annat.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

I felt frustrated using the experimental system.
Jag kände mig frustrerad när jag använde systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

I found the experimental system confusing.
Jag tyckte att systemet var förvirrande.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5
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I felt annoyed during this experience.
Jag kände mig irriterad under försöket.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I felt discouraged during this experience.
Jag kände mig avskräckt under försöket.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

Interacting with the experimental system was mentally taxing.
Det var mentalt ansträngande att använda systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

Interacting with the experimental system was demanding.
Det var krävande att använda systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I felt in control of this experience.
Jag kände att jag hade kontroll över systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5
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I could not do some of the things I needed to do with the experimental system.
Jag kunde inte göra några av de saker jag behövde göra med systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

The experimental system was attractive.
Systemet var tilltalande.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

The experimental system was aesthetically appealing.
Systemet var estetiskt tilltalande.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

I liked the graphics and images used by the experimental system.
Jag tyckte om grafiken och bilderna som användes i systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

The experimental system appealed to my visual senses.
Systemet tilltalade mig visuellt.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5
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The screen layout of the experimental system was visually pleasing.
Layouten på skärmen var visuellt tilltalande.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

This experience was worthwhile.
Den här upplevelsen var värd ansträngningen.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

I consider my experience a success.
Jag tycker att det här var en lyckad upplevelse.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

This experience did not work out the way I had planned.
Det här gick inte som jag hade tänkt mig.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

Kan ej svara

My experience was rewarding.
Min upplevelse var givande.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5
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I would recommend the experimental system to my friends and family.
Jag skulle rekommendera systemet till mina vänner och min familj.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I continued to interact with the experimental system out of curiosity.
Jag fortsatte att använda systemet av nyfikenhet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

My interaction with the experimental system incited my curiosity.
Att använda systemet väckte min nyfikenhet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I felt interested in interacting with the experimental system.
Jag kände mig intresserad av att använda systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

I was really drawn into the experience of interacting with the experimental
system.
Jag drogs in upplevelsen av att använda systemet.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5

6

Instämmer
helt
7
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I felt involved in this experience.
Jag kände mig engagerad i den här upplevelsen.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

3

4

5

6

Instämmer
helt
7

6

Instämmer
helt
7

Kan ej svara

This experience was fun.
Det här var en kul upplevelse.
Håller inte
alls med
1

⃝

2

Kan ej svara

3

4

5
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Appendix 3; Resultat
Här visas resultaten av User Engagement Scale frågvis. Medelvärde(MEDEL) och
Standardavvikelse(SD) är beräknat på de som svarat på frågan, hur många som svarat på frågan går
att se under kolumn N.
User Engagement Scale Resultat (per fråga)
Move
Focused Attention
MEDEL
SD
N
I lost myself in this experience.
4,42
1,58
24
I was so involved in the reading experience
3,59
1,61
22
that I lost track of time.
I blocked out things around me during this
3,96
1,46
23
experience.
During this experience, I lost track of the
3,54
1,44
24
world around me.
The time I spent interacting with the
3,29
1,21
24
experimental system just slipped away.
I was absorbed in the experience.
4,17
1,55
24
During this experience I let myself go.
3,58
1,55
24

Pinch
MEDEL
4,04

SD
1,4

N
24

3,14

1,58

22

4,17

1,37

24

3,7

1,65

23

3,61

1,52

23

3,83
3,42

1,4
1,08

24
24

Perceived Usability
I felt frustrated using the experimental
system.

5,58

1,8

24

4,75

1,56

24

I found the experimental system confusing.

5,96

1,24

24

5,75

1,16

24

I felt annoyed during this experience.
I felt discouraged during this experience.
Interacting with the experimental system
was mentally taxing.

5,92
6,42

1,41
1,04

24
24

5,29
6,38

1,54
0,99

24
24

6,21

1,12

24

6,04

1,02

24

5,38

1,91

24

5,75

1,36

24

5,42

1,22

24

4,33

1,67

24

3,14

1,61

21

3,54

2,16

24

4,58

1,38

24

4,21

1,35

24

4,17

1,60

24

4,22

1,47

23

4,74

1,54

23

4,61

1,44

23

4,58

1,41

24

4,43

1,38

23

4,54

1,32

24

4,57

1,14

23

Interacting with the experimental system
was demanding.
I felt in control of this experience.
I could not do some of the things I needed
to do with the experimental system.

Aesthetics
The experimental system was attractive.
The experimental system was aesthetically
appealing.
I liked the graphics and images used by the
experimental system.
The experimental system appealed to my
visual senses.
The screen layout of the experimental
system was visually pleasing.
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N
24
23

Pinch
MEDEL
4,88
4,71

SD
1,27
1,27

N
24
24

1,62

20

4,75

1,84

20

4,83

1,46

24

4,23

1,20

22

4,00

1,80

24

3,73

1,60

22

3,29

2,05

21

3,32

1,99

22

4,38

1,93

24

4,04

1,97

24

4,38

1,82

24

4,04

1,62

24

I was really drawn into the experience of
interacting with the experimental system.

4,38

1,63

24

3,78

1,38

23

I felt involved in this experience.
This experience was fun.

4,79
5,33

1,29
1,52

24
24

4,29
5,04

1,31
1,21

24
24

Endurability
This experience was worthwhile.
I consider my experience a success.
This experience did not work out the way I
had planned.
My experience was rewarding.
I would recommend the experimental
system to my friends and family.

Move
MEDEL
5,04
5,30

SD
1,62
1,43

5,35

Novelty
I continued to interact with the
experimental system out of curiosity.
My interaction with the experimental
system incited my curiosity.
I felt interested in interacting with the
experimental system .
Felt Involvement

