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ABSTRACT  
Future pointing devices for mobile gaming is a study of 

properties of a number of pointing devices, and how these 

properties make them suitable for gaming in a mobile envi-

ronment. Today, most of all advanced computer games is 

played with a mouse, which make the laptop and its touch-

pad bad for gaming. For many decades the optical comput-

er mouse has been the leading pointing device for playing 

computer games, and its have been scientifically that play-

ers with a computer mouse outperform players with a joy-

stick or other pointing devices when playing games with 

importance of precision. A mouse can be plugged to a laptop, 

but not without compromising the mobility which is 

significant for the laptop. Two studies discovered the user 

experience and functional performance of playing a preci-

sion game with an optical computer mouse, joystick, eye-

tracker, touchpad and accelerometer. Our studies showed 

that users preferred to use the mouse when playing preci-

sion computer games, with joystick and touchpad as second 

choices. The eye-tracker where very unfamiliar for the users 

but was performing almost as accurate as the touch-pad. The 

accelerometer was the worst pointing device according to the 

test persons, and by the functional study of the performance 

of the pointing devices. Their result was by the falling order 

of mouse, touchpad, joystick, eye-tracker and at last the 

accelerometer. An interesting way of developing a new 

pointing device would be to use the mobility and precision 

of an eye-tracker. The eye-tracker could state a region of 

interest of the screen where a com-plementary touch pad 

could be in use to release your eyes from being the pointing 

device. It would give you the op-portunity to aim with the 

touchpad and letting you check your surrounding with your 

eyes. 
 
Sammanfattning  
Detta är ett arbete som ämnar att hitta egenskaper hos ett pekdon 

som kan komma att ersätta den optiska datormusen i vissa 

miljöer. De flesta datorspel spelas med en mus. En mus kan 

självklart kopplas in i en laptop, men inte utan att kompromissa 

på den mobilitet som ofta är förknippad med en bärbar dator. Det 

utfördes två studier av användbarhet samt funktionalitet av 

pekdonen optisk datormus, joystick, ögonspårare, pekplatta och 

accelerometer. Testpersonerna föredrog musen vid spelande av 

precisionsspel, där ögonspårare och pekplatta var andrahandsval. 

Ögonspåraren var okänd för testpersonerna men presterade 

nästan lika bra som pekplattan. Accelerometern var det sämsta 

pekdonet enligt testpersonerna, men också enligt studien av 

pekdonens användbarhet. Ett intressant utvecklingsområde för 

ett nytt pekdon vore att nyttja mobiliteten och precisionen hos 

ögonspåraren för att upprätta 
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en region av intresse på skärmen. I denna region kan sedan en 

kompletterande pekplatta ta över. 
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1. INTRODUKTION  
Detta är ett arbete som ämnar att hitta egenskaper hos ett pekdon 

som kan komma att ersätta den optiska datormusen i vissa 

miljöer. De flesta datorspel spelas med en mus vilket gör laptops 

med pekplattor inkompatibla för gaming. En mus kan självklart 

kopplas in i en laptop, men inte utan att kompromissa på den 

mobilitet som ofta är förknippad med en bärbar dator. I detta 

arbete kommer egenskaper hos alternativa pekdon att utvärderas, 

för att analysera hur de kan användas av den mobila 

datorspelaren. 
 
1.1 Tidigare forskning och bakgrund  
Datormusen presenterades för allmänheten redan i slutet av 60-

talet. En modern datormus används på samma vis som den 

första datormusen [d2]. Denna design är uppenbarligen mycket 

lyckad. Datormusen är enkel att förstå sig på, billig att tillverka 

och har en hög precision. Den höga precisionen kombinerat 

med tradition gör den till ett självklart val för de flesta 

datorspelare. Microsoft lekte under utvecklingen av deras första 

Xbox-konsol med tanken på att låta PC-spelare och Xbox-

spelare möta varandra på gemensamma servrar. Denna tanke 

lades snabbt ned när det blev uppenbart att spelare utrustade 

med datormus utklassade de spelare som var fast med en xbox-

kontroll [d1]. Ett precist pekdon lämpligt för datorspelaren på 

språng, datorspelaren som vill kunna spela i flygstolen, 

skolbänken och i knät har tidigare inte varit särskilt intressant 

då bärbara datorer varit avsevärt mindre kraftfulla än stationära 

datorer i samma prisklass. Idag erbjuder Intel [d8], AMD [d5] 

och Nvidia [d4] högpresterande processorer och grafikkort 

ämnade att installeras i laptops. Det saknas däremot mobila 

pekdon riktate till datorspelare. 
 
1.1.1 Relativt långsam hårdvaruutveckling  
Utvecklingen av pekdon till datorn har inte utvecklats lika fort 

som annan hårdvara [d7]. Det finns en stor efterfrågan på mobilt 

spelande, med tanke på populariteten hos mobilspel [d6]. Därför 

finns det en kunskapslucka varför de allra kraftigaste spelen som 

idag kräver en bra dator och mus, inte går att spela på en kraftfull 

laptop mobilt. 
 
1.1.2 Avgränsningar och begrepp  
Studien avgränsas till att behandla de kända pekdonen optisk 

datormus, accelerometer, joystick, eye-tracker och den bärbara 



datorns touchpad. Vi bedömer att de fem är de mest relevanta 

från bland annat ISO 9241-11 [11] lista av olika datorpekdon. 

Speciella begrepp som används är bland annat gamer, ett ord som 

beskriver en person som har datorspelande som hobby. Med 

optisk datormus menar vi de pekdon som med optik registrerar 

rörelse genom att detektera förändringar av ytan under musen. 

En accelerometer mäter acceleration vilket kan översättas till 

rörelse. Med joystick syftar vi på pekdon där rörelse registreras 

genom positionen av en spak. En eye-tracker mäter rörelse 

genom en eller flera kameror som registrerar var på skärmen en 

person tittar. En touchpad är en yta, inbyggd i en laptop, som 

överför beröring till rörelse på skärmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Ganska gamla datormöss 
 
1.2 Problemformulering  
Denna rapport syftar till att undersöka egenskaper hos olika 

pekdon, och hur dessa egenskaper kan komma att användas i 

framtida forskning för ett pekdon riktat till den mobila 

datorspelaren. 
 
2. TEORI  
Ända sedan ”Bertie-the-Brain”, utvecklat 1950, har generella 

datorplattformar använts för att utveckla och spela spel på. Det 

behövde inte vara en självklarhet egentligen, men de redan 

existerande in- och utgångarna från datorn gav hävstång till att 

använda de i spelsyften. De senaste årtiondena har spel och 

spelkontroller gått från att standardiseras för att fungera på 

existerande datorer till att samutvecklats och influera varandra, 

exempelvis i spel spelandes med en gittarrkontroll. Detta har 

gett upphov till spelkonsolerna och deras joystick-  
baserade precisionsschema, datorns musbaserade  
precisionsschema och mobiltelefonernas först  
knappkontrollerade till senare touchbaserade 

precisionsschema [1]. 
 
2.1 Utvärdering av teknik  
Vid utvärdering av teknisk användning talas det om tre 

komponenter värda att undersöka. Dessa tekniska komponenter 

beskrivs av McNamara et.al [11] som funktionella-egenskaper, 

användbarhet och upplevelse-egenskaper, se figur 2. De 

funktionella egenskaperna är rent tekniska, och är därför relativt 

oberoende av miljön och användaren. De funktionella 

egenskaperna består av de tekniska begränsningarna [1]. 

Användbarheten definieras av ett beroende av både användaren 

och miljön där interaktionen äger rum. De olika aspekterna av 

användbarheten beskrivs i ISO 9241-11 som definieras av de två 

meningarna: 

 
Användbarhet: Den grad i vilken användare i ett 

givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt. 

 
Ändamålsenlighet: Noggrannhet och fullständighet  

med vilken användarna uppnår givna mål. 
 
 
Det ISO som behandlar ergonomiska krav på kontorsarbete med 

bildskärmar kommer definiera effektivitet som ”resursåtgång i 

förhållande till noggrannhet” och tillfredställelse som ”frånvaro 

av obehag samt positiva attityder vid användning”. Ergonomin 

vid användning av ett pekdon kommer även in under 

användbarheten, med avseende på om pekdonet känns bekvämt 

och inte är fysiskt skadligt. Denna standardisering gjordes 1998 

av European Committee for Standardization i Bryssel i syfte att 

framta nyttan i användarprestation och tillfredställelse i en 

människa-datorinteraktion [8]. Inom användbarheten brukar 

kontexten av användandet också vara en central del. Upplevelse-

egenskaperna är i grunden subjektiva då de beror på flera 

psykologiska samt sociala faktorer [4]. Något som går att mäta 

med data är dock hur framgångsrikt ett pekdon upplevs i en 

applicering av Fitts lag. Denna lag är vetenskaplig och förutspår 

att tiden för att träffa målet i ett pekuppdrag beror logaritmiskt 

till avståndet samt målets storlek [3]. Flera studier har visat att 

datormusen överträffar de andra pekdonen i pekande 

målförvärvsuppdrag, i alla fall i två-dimensionella uppdrag. 

Looser et al. genomförde tester med en variant av Fitts lag på 

first-person-shooter spel där de såg att lagen också 

överensstämde i tredimensionella spel [7].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: ”Components of technology usage” from  

McNamara et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



2.2 Teori om metoder för utvärdering 

av egenskaper hos pekdon  
Tidigare studier av egenskaper hos pekdon [1, 5, 9] följer den 

tredelade modellen satt av McNamara [11]. Eftersom 

funktionella egenskaper inte påverkas av användaren går de att 

utvärdera genom att endast kolla på de specifikationer ett pekdon 

innehar. Det kan exempelvis vara uppdateringsfrekvens eller 

antalet knappar på en joystick. I denna fas är det viktigt att 

definiera och begränsa vilka funktionella egenskaper som skall 

bedömas [8]. Ett spel som snake med endast fyra olika input-val 

spelas inte bättre på en joystick med ett överflöd av knappar. 

Mycket av tidigare forskning kring användbarhet i människa-

dator-sammanhang [7] grundar sig på ISO 9241-11  
[8]. Med detta ramverk är det möjligt att vetenskapligt mäta 

användbarhet och ett pekdons effektivitet givet ett antal data. 

Dessa data inkluderar en beskrivning av målet för användningen, 

en kontext för användningen och en mätbar enhet för effektivitet, 

se figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Samband mellan produkt, mål och användbarhet 

från ISO 9241-11 
 
I tidigare forskning [1, 5] har inte fokus varit på miljön i den 

kontext som studien har utförts i. I de fall där den har tagits upp 

behandlas den mestadels som en social miljö och inte en fysisk 

miljö. Användbarhet mäts genom att kolla på om rätt saker 

utförs, hur effektivt de utförs och till vilken grad en användare 

från en specifik målgrupp uppskattar att utföra handlingen, se 

tabell 1. 

 

         Tabell 1: De tre aspekterna på användbarhet från  

       ISO 9241-11  
 

Användbarhetens beståndsdelar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultat från utförda tester kan sedan jämföras [1, 5] med 

förutspådda resultat från Fitts lag [3]. Den sista aspekten i den 

tredelade modellen är upplevelsen. Denna del av studien mäts i 

tidigare forskning genom ett formulär där användaren ger sina 

synpunkter på upplevelsen [1]. 

 

3. METOD  
Likt tidigare forskning på området [1,  5, 7] är metoden  
utformad efter McNamaras tredelade cirkel av 

teknikanvändning. Metoddelen består av två empiriska studier 

för insamling av primärdata och en litteraturstudie för insamling 

av sekundärdata. 
 
Pekdon inkluderade i denna studie var: 
 

• Optisk datormus: Razer Deathadder  
• Ögonspårare: Tobii Eye Tracker 4C  
• Joystick: Microsoft Xbox One-controller  
• Pekplatta: Asus Zenbook UX305 13tum  
• Accelerometer: Nintento Wii-remote m. MotionPlus 

 
Den optiska datormusen inkluderades i en av de två studierna 

för att få ett riktmärke att jämföra de andra pekdonen mot. 

 

3.1 Funktionella egenskaper  
Vid undersökning av funktionella egenskaper begränsades 

bedömningen till egenskaperna inbyggnad, en-handad användning 

och antal input. Antal input inkluderas eftersom att 
vi inte begränsat denna uppsats till någon speciell typ av spel. 

Med en-handad användning menas att pekdonet går att använda 

med en hand. Detta är viktigt för datorspel där ett tangentbord 

används. Med inbyggnad menas ett pekdon som kan byggas in 

i en bärbar dator. Detta bedömdes som en fördel då det kan öka 

användarens övergripande känsla av mobilitet. 

 
De funktionella egenskaperna utreddes genom att studera patent 

och pekdonens tekniska specifikationer.  
3.2 Användbarhet  
De avgörande komponenterna i att kunna kvantifiera 

användbarhet [6] är ett användningssammanhang, ett mått på 

användbarhet och ett tydligt definierat mål. 
 
3.1.1 Användningssammanhang  
En think-aloud evalution hölls på ett Gaming Center i centrala 

Stockholm för att nå målgruppen datorspelare. Think-aloud är en 

av de vanligaste metoderna för användar-input av mjukvara och 

hårdvara. Think-aloud går ut på att få testpersonerna att tala högt 

om vad de tänker när de utför testet. Detta ska etablera en 

testpersons subjektiva känsla inför produkten. Om testpersonen 

inte tänker högt är det viktigt att vi som utför studien ställer 

frågor som leder in testpersonen att börja tala högt igen om hur 

denne känner inför testet [6]. Spelet agar.io valdes då det var 

kompatibelt med alla pekdon. Agar.io går ut på att styra en cirkel 

över en tvådimensionell yta så att man slukar mindre cirklar men 

undviker större cirklar. Spelets enkla upplägg gav 

studiedeltagarna möjlighet att snabbt förstå spelet och istället 

fokusera på sin upplevelse med pekdonet. Detta enkla 

spelupplägg försäkrar även att fokus endast ligger på pekdonet 

eftersom att spelet inte registrerar någon annan input. Innan 

think-aloud-utvärderingen startade så ställdes frågor till 

testpersonerna. Frågorna ställdes för att ta reda på ålder, 

favoritspel, favoritpekdon för gaming och erfarenhet av olika 

pekdon. Dessa frågor användes för att säkerhetsställa att 
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personen tillhörde målgruppen och för att senare kunna göra mer 

slutsatser. Personer ur vår målgrupp ombads spela det 

webbaserade spelet agar.io [d9]. Varje användare spelade tre 

minuter med ögonspårare, joystick, accelerometer och pekplatta. 

Spelet kördes på en 13-tums laptop. Fem kategorifrågor 

förbereddes för att dels kunna leda in testpersonen tillbaka till att 

tänka högt ifall denne skulle tystna, och dels för att sedan kunna 

kategorisera testpersonernas tankar för att smidigt sammanfatta 

alla testpersoners think-aloud. Vi förde alltså in testpersonernas 

olika tankar under de olika  
kategorifrågorna, där deras tankar passade bäst.  
Kategorifrågorna var följande: 

 
• Hur känns det att sikta? 

• Känns pekdonet ergonomiskt skönt att använda? 

• Är det kul att använda pekdonet? 

• Är det här pekdonet det bästa du har testat?  
• Varför känns det lättare/svårare att utföra uppdraget 

med det här pekdonet än de andra? 

 
Innan studien började uppmuntrades användarna enligt think-
aloud att tala fritt om sin upplevelse med respektive pekdon, och  
vi förklarade att alla tankar räknas och bör sägas, detta för att få 
en så träffsäker användbarhetsutvärdering av pekdonen, som 

think-aloud kan vara. 

 
3.1.2 Mått på användarbarhet  
För att mäta användbarhet utfördes ytterligare en fältstudie. 

Enheten att mäta valdes, likt andra studier[7, 9, 12] löst baserat 

på Fitts lag, till tidsåtgången för att med ett pekdon klicka på ett 

objekt med bredd W på ett avstånd D. För att mäta dessa data 

skapades ett program[d10] skrivet i Python 3. Programmet är 

uppbyggt av välkända moduler som matplotlib, scipy och 

pygame [d11,d12,d13]. Programmet körs på en PC och visar en 

cirkel med en viss diameter på en slumpvist genererad position. 

Varje gång en cirkel trycks på dyker en ny cirkel upp på en annan 

position. Användaren ombeds att trycka på dessa cirklar så fort 

den kan. Programmet lagrar information om hur fort cirkeln 

trycktes på, dess avstånd från tidigare cirkel och dess diameter. 

Med dessa data är det möjligt att vända på Fitts lag och istället 

för att förutspå en tidsåtgång ge varje pekdon en konstant vilket 

motsvarar dess svårhets-index. Programmet kördes på en 13-

tums dator med upplösningen 1920 x 1080. Sex olika 

objektstorlekar testades. Dessa storlekar var 100, 85, 64, 50, 30 

och 15 pixlar. Varje pixelstorlek dök upp 100 gånger. 

 

3.1.3 Mål  
Målet, som beskrivs av ISO 9241-11, sattes till ett pekdon som 
kan användas och uppskattas av användare som ofta spelar 
datorspel. 

3.3 Upplevelse-egenskaper  
Dessa egenskaper etablerades också under Think-aloud-

undersökningen. Deltagare ombads att prata öppet om vilka 

pekdon de tyckte bäst om. 

 

4. RESULTAT  
Intervjupersonerna väljer att överlag inte dela med sig så mycket. 

Vid tystnad ställde vi frågorna som tidigare nämndes. 

Intervjuerna redovisas i 4.1, mått på användbarhet i 4.2 och 

funktionella egenskaper i 4.3, se figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Resultat i relation till McNamaras et al. tredelade 

cirkel. 
 
4.1 Think-aloud  
Av de sju intervjuade personerna i think-aloud studien så hade 

samtliga musen som deras mest vana pekdon. Fyra hade first-

person-shooter-spel som favoritspel, spel där bildskärmen 

motsvarar spelfigurens synfält. Resterande tre hade 

realtidsstrategispel som favorit, spel där användaren styr över 

ett antal enheter med bildskärmen som överblickande vy. 

Åldrarna var fördelade elva, femton, sexton, 18, 21, 23 och 40 

år gamla. 
 
Ögonspåraren var väldigt bra på att sikta enligt fyra 

testpersoner. Alla sju var överens om att ögonspåraren var det 

roligaste pekdonet att testa. Alla tyckte att ögonspåraren var det 

bästa pekdonet ergonomiskt sett. Tre stycken ansåg att 

ögonspåraren var det bästa pekdonet efter musen att vinna 

spelet med, medan de andra fyra tyckte att den var 

konkurrerande som en av de bästa pekdonen i testet. Två 

stycken tyckte den var svårare att utföra uppdraget med 

pekdonet på grund av midas touch, det vill säga att det inte gick 

att studera spelplanen utan att figuren rörde sig dit spelaren 

tittade. För att citera testpersonen: ”den sticker ju direkt bara 

jag kollar där borta vad som händer” (testpersonen pekar på 

skärmen). 

 
Accelerometern fick sämst kritik på alla områden av de olika 

pekdonen. Sex av sju ansåg att den siktade sämst och 

presterade sämst. Ergonomiskt sett var den medioker med fyra 

som ansåg den skön att hålla. Alla testpersoner var likgiltiga 

inför nöjet av användningen av accelerometern och fem 

personer påpekade att den inte följde spelarens lutningar 
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tillräckligt precist för att uppnå målet med spelet. En person sa 

”det känns som att styra en tv med en fjärrkontroll”. 
 
Joysticken var bra att sikta med och kändes ergonomiskt enligt 

alla. Fyra testpersoner ansåg att joysticken var det tråkigaste 

pekdonet att använda och ingen tyckte att det var den roligaste. 

1 tyckte joysticken var det bästa pekdonet efter mus och de 

andra tyckte alla att den var konkurrerande. Två personer 

poängterade att det var svårare att utföra spelets uppdrag med 

joystick då den inte lika fritt flyttade spelfiguren snabbt. 
 
Pekplattan ansågs av tre testpersoner att vara det mest precisa 

pekdonet efter mus. En person tyckte att det var ergonomiskt 

skönt med pekplatta medan de andra ställde sig likgiltiga. Tre 

personer ansåg att pekplattan var det tråkigaste pekdonet och 

en tyckte att det var den roligaste. Flera poängterade att detta 

pekdon förde sig mest likt en mus och gick att röra snabbt i 

olika riktningar. En ansåg att det som gjorde pekplattan sämre 

än musen var att den förlorade ergonomin gav sämre precision. 

En annan sa att den inte är bra om en spelare ska använda fler 

musklick än ett vanligt vänsterklick. 
 
4.1.1 Sammanfattning Think-aloud  
Överlag så var pekplattan den som bäst uppfyllde spelarnas 

syften med ögonspåraren och joysticken tätt följt med 

tangerande andraplatser. Ögonspåraren var överlägset roligast 

att använda medan de andra pekdonen inte skilde sig markant 

från varandra i nöje. Accelerometern var överlägset sämst på 

att sikta enligt testpersonerna. 
 

4.2 Mått av användbarhet  
Resultat från varje enskilt pekdon presenteras genom att med 

matplotlib och minsta kvadratmetoden beräkna den linje som 

stämmer bäst överens med data. Dessa diagram är användbara 

för att illustrera när ett pekdon presterar bra och när det presterar 

dåligt. Varje linje består utav 50 datapunkter. Y-axeln visar tid i 

ms att reagera och trycka på en cirkel medan X-axeln visar 

avståndet till cirkeln. Enligt Fitt’s lag bör alltså en tjock linje, 

vilket representerar små cirklar, vid ett stort avstånd ha en hög 

responstid. Accelerometer och ögonspåraren saknar data från 

den minsta cirkeln eftersom att dessa data bestod av höga tider 

vilket gav oss svårlästa diagram. 
 
Notera att Y-axeln har olika start- och slutvärden på respektive 

pekdon. Det sista bar-diagrammet visar hur pekdonen presterar i 

snitt jämfört med varandra. 

 
 
4.2.1 Optisk datormus  
Den optiska datormusen presterar som bäst på små cirklar på ett 

litet avstånd. Den klara majoriteten av cirklarna blir tryckta på 

under en sekund. Fördelningen är jämn bland de olika 

cirkelstorlekarna och snittiden växer ej dramatiskt när distansen 

ökar. Se figur 5. 

4.2.2 Ögonspårare  
Ögonspåraren presterar bra vid alla distanser då cirkeln är större 

än 50 pixlar. På cirklar med en storlek av 50 och 64 pixlar ser det 

ut som att distansen inte påverkar snittiden. Vid cirklar mindre 

och lika med 30 pixlar är snittiden mycket hög. Alla tryckningar 

för de fyra största cirklarna sker på under en sekund. Se figur 6. 

 

4.2.3 Accelerometer  
Accelerometern presterar dåligt redan vid stora cirklar med låg 

distans. Snittiden höjs dramatiskt då avståndet ökar. Inte en enda 

tryckning hamnar under en sekund. Se figur 7. 

 

4.2.4 Joystick  
Snittiden för Joysticken påverkas mycket av avståndet. Inte en 

enda tryckning hamnar under en sekund. För mindre cirklar ökar 

snittiden dramatiskt. Se figur 8. 

 

4.2.5 Pekplatta  
Pekplattan presterar bra med ett flertal tryckningar på under en 

sekund. Snittiden ökar med distansen, men ej kraftfullt. För 

cirklar med en storlek av femton pixlar ökar snittiden markant. 
 
Se figur 9. 

 

4.2.6 Medelvärden  
Grafen visar snittiden att trycka på en cirkel av en viss storlek. 

Den optiska datormusen presterar klart bäst vid alla storlekar. 

Ögonspåraren presterar något sämre än en optisk datormus på de 

fyra största cirklarna. Joysticken har dubbla snittiden på alla 

storlekar jämfört den optiska datormusen. Pekplattan presterar 

sämre än ögonspåraren på de fyra största ciklarna, men bättre än 

ögonspåraren på de två minsta. Accelerometern presterar sämst 

på alla storlekar. Se figur 10. 
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Figur 5. Optisk datormus: Presterar bäst avalla pekdon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Ögonspårare: Presterar bra vid mindre cirklar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Accelerometer: Presterar dåligt redan vid stora cirklar med låg distans. 
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Figur 8. Joystick: Snittiden påverkas starkt av avståndet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Pekplatta: Snittiden ökar med distansen, men ej kraftfullt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Snittiden för att trycka på en cirkel av en viss storlek 
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4.2.7 Sammanfattning av mått på användbarhet  
Data antyder att joystick och accelerometer har sämst 

användbarhet överlag. Utav de fyra pekdonen intressanta för 

denna studie presterar eyetrackern och touchpaden bäst. 

Eyetrackern förlorar användbarhet någonstans mellan objekt av 

storlek 50 och 30 pixlar. Likt den optiska datormusen påverkas 

snittiden för touchpaden relativt lite av cirkelns storlek. 

 

4.3 Funktionella Egenskaper  
Sammanfattningsvis har ögonspåraren trots sin låga antal input 

höga funktionella egenskaper då den kan byggas in och användas 

utan händer. Sämst är joystick som har höga antal input, men ej 

går att bygga in och kräver två-handad användning. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabell över funktionella egenskaper   
 

Funktionella egenskaper 
 

Pekdon |input| Inbyggd En- 
   handad 
    

Opt. datormus 6 Nej Ja 
    

Eye tracker 4 Ja Ja 
    

Joystick >10 Nej Nej 
    

Accelerometer 8 Nej Ja 
    

Touchpad 6 Ja Ja 
      
 

5. DISKUSSION OCH ANALYS  
Målet med denna uppsats var att undersöka egenskaper hos 

alternativa pekdon, och hur dessa egenskaper kan komma att 

användas i framtida forskning för ett pekdon riktat till den mobila 

datorspelaren. Med resultat från två studier kan vi säga att 

joysticken och accelerometern är de två pekdon som har 

egenskaper som lämpar sig sämst för ett mobilt spelande. De 

presterade dåligt på McNamars alla tre komponenter av 

teknikanvänding med låga funktionella egenskaper, låg 

användbarhet och låg grad av positiv upplevelse. 
 

De två resterande och bäst presterande pekdonen, pekplattaen 

och ögonspåraren, har egenskaper som gör de intressanta för 

vidare forskning. De har båda höga funktionella egenskaper då 

de kan användas ihop med ett tangentbord och även byggas in i 

en bärbar dator. Ögonspåraren fick under think-aloud-

undersökningen höga betyg i egenskaper relaterade till 

upplevelse, och de presterade båda bra under testen av mått på 

användbarhet. Testdeltagarna tilläts inte ändra på inställningarna 

för pekdonen. Detta kan ha påverkat resultatet, exempelvis för 

joysticken som ett flertal ansåg långsam. 
 

Vi har endast testat ett pekdon ur varje klass. Det bör därför 

poängteras att detta begränsar vilka slutsatser som kan dras för 

en hel klass av pekdon. 
 

Det bör noteras att avstånd till cirkel inte är medräknat för de 

snittvärden som visas i fig. 10. Detta fel undersöktes och visade 

att totala slumpmässiga avstånd för en given cirkelstorlek 

 
mellan två pekdons data aldrig överskred sex procent. Detta 

ansågs vara försumbart jämfört med skillnaderna i snittid. En 

brist i metoden uppmärksammades under think-aloud-studien. 

Ingen användare hade tidigare testat en ögonspårare. Detta kan 

ha påverkat hur de upplevde nöjet i att använda pekdonet. De 

linjer som ritats för att visualisera data i figur 5-9 borde 

egentligen tagits fram med Fitt’s lag som bas. Detta bedömdes 

vara för tidskrävande och en linjär funktion bedömdes nog för att 

visualisera datan. 
 
Det går att argumentera för att datorspelare som befinner sig på 

internet-cafén är en delmängd av datorspelare som kan ha andra 

åsikter än majoriteten av datorspelare, som föredrar att spela 

hemma. Deltagare i think-aloud-undersökningen hade även svårt 

att prata öppet utan att ha presenterats med en ledande fråga, som 

exempelvis ”Känns detta pekdon bättre eller sämre än det 

förra?”. Detta kan ha fått konsekvenser i resultatet då deltagare 

kan känt sig tvungna att konstatera att en skillnad fanns, trots att 

de själva inte kände så. 

 

5.1 Framtida forskningsområden  
De bäst presterande pekdonen var pekplattan och ögonspåraren. 
 
En möjlig kandidat för den mobila datorspelaren vore ett pekdon 

som fungerar i kombination av pekplatta och ögonspårare. En 

ROI (region of interest) flyttas mha av ögonen medan musens 

position i denna ROI (som är en sub-del av hela skärmen) flyttas 

med pekplattan. Se figur 11. Vår data säger att en ögonspårare 

presterar marginellt sämre än datorspelare favoritpekdon, 

musen, vid fall där en felmarginal på 2-3 cm (13-tums skärm) är 

acceptabel. Denna felmarignal skulle då kompenseras för tack 

vare pekplattans någorlunda bra precision vid mindre objekt. 

Ögonspåraren verkar även vara oberoende av avstånd vid större 

cirklar. Pekplatta finns redan på majoriteten av bärbara datorer 

och ögonspårare har redan idag börjat byggas in i bärbara datorer 

avsedda för gaming[13]. 
 
Data presenterat i fig. 5-10 borde i framtida forskning jämföras 

med något mer än sig självt. Exempelvis kan man skapa någon 

slags fördröjning i en optisk datormus för att få data på när en 

datorspelare bedömer ett pekdon vara obrukbart för gaming. 

Framtida forskning bör även fokusera på endast ett spel eller en 

typ av spel istället för datorspel generellt. Under think-aloud-

studien visade det sig att individers åsikter om pekdonen 

påverkades av typen av spel de mest spelade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Illustration av framtida forskning 
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6. SLUTSATS  
I vår undersökning presterade ögonspåraren och pekplattan 

klart bäst. Ögonspåraren har hög användbarhet, är rolig att 

använda och går att använda tillsammans med ett tangentbord. 

Den presterar mycket bra då hög precision inte är ett krav. 

Pekplattan är inte lika rolig att använda, men presterar väl och 

har funktionella egenskaper likt ögonspåraren. 
 
För att kunna få fram ett riktigt bra svar på frågeställningen 

skulle en undersökning med ett betydligt större antal människor 

behöva utföras. 
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