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Abstrakt 
 
Allteftersom forskningen inom Human Computer interaction (HCI) fortskrider konstrueras det allt fler 
innovativa sätt att interagera med spelkonsoller. 
Då fler sätt att interagera med spelkonsoller utvecklas förbättras även förutsättningarna för spelbranschen 
att öka interaktionen i spelen. Den senaste generationen av spelkonsoller har kommit fram med egna 
lösningar och innovativa sätt att öka spelupplevelsen och interaktionen. Nintendo Wii har t.ex. en 
rörelsesensor som reagerar på rörelserna av handkontrollen, och Xbox Kinect reagerar med hjälp av en 
kamera som läser av kroppens rörelser och Playstation Move reagerar på en kombination av en kamera 
och en kontroll med sensorer.  
 
Handkontrollens design har inte förändrats mycket under de senaste konsol-generationerna om man 
bortser från Nintendo Wii som formade sin kontroll som en stav. Kontrollen har haft en bumerangform, 
som med tiden har fått fler knappar och i senare generationer analoga spakar. Kontrollen ligger bra i 
handen och designen ger en bra spelupplevelse i vissa genrer av spel. I vissa spel ökas interaktionen med 
tillbehör, som t.ex. musikinstrument för karaokespel som underlättar för spelaren. Undantaget är FPS-
genren, där precisionen kompenseras med hjälp av mjukvara. 
 
Frågeställningen i denna avhandling är om man med hjälp av en ny handkontrollsdesign i formen av en 
sfär kan öka precisionen i FPS-spel. Designen avviker från den traditionella, och i kontrollen används 
modern teknologi för att kunna registrera lutningar av handkontrollen. 
 
Med hjälp av intervjuer kan jag utvisa huruvida kontrollen förbättrar precisionen och spelkänslan, och 
vilka områden som behövs förbättras.  
 
Slutsatsen blev att testerna inte var tillräckliga för att rättvist kunna säga om det misslyckades eller 
lyckades då respondenterna som var missnöjda med känsligheten trots allt gillade styrningen. 
 
 
Nyckelord: HCI, FPS-spel, precision, interaktion 
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1 Introduktion 
Sedan den första spelkonsolen skapades har intresset för forskningsområdet HCI (Human-Computer 
Interaction) ökat i syfte att utveckla spelarens möjlighet att interagera med spel. Ett exempel på HCI-
forskningens resultat är ljuspistolen som är en handkontroll som använder ljusigenkänning för att låta 
spelaren interagera med spel(Appendix A). Målet från början inom HCI-forskningen var att skapa mer 
interaktivitet mellan datorer och människor genom olika former av gränssnitt då man insåg att datorer 
behövde ett mer interaktivt system (Carroll, 2009, Karray et al. 2008) för att kunna bli mer effektivare. 
HCI området har ökat sedan starten i slutet av 70-talet och innefattar mer än bara gränssnitt mellan en 
användare och en dator. Detta examens arbete kommer att koncentrera sig på HCI för spelkonsoller. 
 
Sedan det första spelet har kontrollerna utvecklats för att kunna ge en rikare spelupplevelse. Utvecklingen 
inom spelindustrin har fått en hel del omsorg med tanke på att det började mest som lek, för att sedan 
växa sig till en industri som kan jämföras med Hollywood (Chatfield, 2009) t.ex. Grand theft auto IV som 
släpptes 2008 drog in 310 miljoner dollar på 24 timmar i jämförelse med Spiderman 3, 117 miljoner 
dollar. 
I början fick man styra missilers bana och hastighet via små rattar för att träffa mål i ett spel som kallades 
för ”Cathode-Ray tube amusement device” och skapades av två män vid namn Thomas T. Goldsmith Jr. 
Och Estle R. Mann. Spelet kom ut 1948 (The first Video Game?, 2013). 
Sedan dess har kontrollerna förändrats. I början fanns kontrollen i maskinen. Idag håller vi den i handen, 
och kontrollerna har försetts med skakfunktion för att simulera rörelse hos din karaktär, eller 
träffindikationer. HIC-forskningen pågår fortfarande och har medfört häpnadsväckande upptäckter och 
prototyper som revolutionerar vår kommunikation med maskiner. Ett exempel på detta är  
Siftables som är en liten dator försedd med wifi som kan identifiera och kommunicera med andra 
Siftables enheter (Siftables, 2012-04-17). Iden bakom Siftables är att vi som människor agerar bättre på 
att sortera och interagera med objekt. Genom att luta en Siftable med en vald färg emot en annan Siftable 
med en vanlig bild kan man öka bildens färginställning t.ex. i fig. 1.2 ser vi hur man lutar en Siftable med 
färgen rött mot en annan med en bild för att öka den röda kontrasten.  

Fig. 1.1Siftable enheter som kommunicerar med varandra. 



         

 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
 

Fig. 1.2 Siftabes ändrar färgkontrasten. 
 
Med exempel som Siftables bleknar framfarten av HID (Human interface device) för spelkonsoler de 
senaste 10 åren, om man bortser från Nintendo Wii, Xbox Kinect samt Playstation Move. Genom Wii kan 
spelaren interagera med spelet genom en kombination av rörelse och knapptryckningar av en kontroll. 
Kontrollen är försedd med sensorer som reagerar på rörelser samtidigt som den kontrollerar sin position 
till en sensor placerad vid Tv:n. Detta medför en mer friare spelupplevelse, då man fysiskt rör sig för att 
påverka karaktären man spelar. I Xbox Kinect används en kamera som registrerar spelarens rörelser och 
med en algoritm konverterar dess signaler till spelet. Spelaren kommer i kontakt med spelet och sin 
karaktär då spelaren gör vad karaktären skall göra. Playstation Move består av en kombination av båda 
delarna; spelaren håller i en kontroll som registrerar vissa rörelser och har en färgkod som fångas av en 
kamera. Rådata konverteras till signaler till spelet. Detta är ganska nya spelsätt och det är väldigt 
intressant att följa utvecklingen av nya metoder att interagera med spelen. Den mest använda kontrollen 
är dock fortfarande handkontrollen, som inte har bytt designarketyp sedan Sega Megadrive, som har en 
form som påminner om en bumerang. Bumerangkontrollen har uppfyllt de krav som spelare har haft 
under de årtionden som konsoller har funnits i våra hem. Den är enkel att använda och har på senare år 
blivit mer ergonomisk för händer och handleder. Vissa andra varianter har existerat som t.ex. flygspakar, 
rattar och musikinstrument. Dessa har alltid haft ett specifikt användningsområde. Ser man på helheten av 
de styrsystem som finns att tillgå idag är det fortfarande ett par spel som inte gör sig lika bra på en konsol 
som på en dator. Dessa är RTS-spel (Real Time Strategy) och FPS-spel (First Person Shooter). 
Kontrollernas nuvarande design fungerar, dock behöver programmerarna ofta lägga till olika hjälpmedel 
för att konsol-användaren ska ha en lika stor precision som användare som spelar med samma spel med 
tangentbord och mus, t.ex. precisions-hjälp, där mjukvaran automatiskt justerar siktet för att hjälpa 
spelaren. Detta beror på att spelen kräver precision och reflexer, vilket är enklare att få till med en optisk 
mus och ett tangentbord än med en handkontroll. Även om spelmarknadens största FPS-titlar finns både 
för datorer och konsoller finns det en skillnad i vad man kan prestera med respektive maskin. 
 
1.1 Syfte 
Detta arbete ämnar undersöka om det går att förhöja precisionen och spelupplevelsen i FPS-spel med en 
annan design än bumerangformen. 
 
1.2 Frågeställningar 
För att uppnå uppsatsens syfte har jag formulerat följande frågeställning: 
Går det att med hjälp av en ny handkontrolldesign i form av en sfär göra användarupplevelsen av FPS-
spel bättre avseende interaktion och precision, utan att använda sig av mjukvaruhjälp.  
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1.3  Metoder 
Frågeställningen besvarar jag genom prototyputveckling som sedan användartestas. Testrespondenterna 
intervjuas efter att de har fått testa prototypen för att kunna få djupare svar.  

 

2 The Orb 
The Orb har fått namnet efter sin konstruktion, som är löst baserad på väktarroboten i spelet Halo(Fig. 2). 

 
Väktarroboten Guilty Spark från Halo (http://halo.wikia.com/wiki/343_Guilty_Spark, 2012-05-20) Fig. 2 

Väktarroboten inspirerade mig då den var futuristisk, det var en form av en sfär och såg enkel ut att hålla 
i. Idén var att göra en handkontroll som använder sensorer som registrerar lutningar och konverterar detta 
till signaler till konsollen. Denna teknik existerar redan i smartphones, i Wii och i PS3. Plattformen som 
The Orb skulle byggas för blev Xbox 360 då det finns ett brett utbud av FPS-spel samt att Xbox-
handkontrollen saknar sensorer för att registrera lutning. 
 
2.1 Konstruktionen och interaktion 
När The Orb används är tanken att dess form ska göra handlederna avslappnade vilket jag inspirerades av 
en handledsövning jag fick lära mig under en väktarutbildning, samt att rörelsen ska kännas naturlig. 
Handledsövningen samt greppen vi lärde oss var enligt instruktören utvecklade av poliser och läkare, 
dock kan jag inte styrka detta med forsknings underlag. Idén bygger vidare på Nintendo Wii-
handkontrollen, där spelaren ska röra på själva kontrollen för att utföra sina rörelser i spelet samtidigt som 
man har samma förutsättningar som med knappsatsen på Xbox-handkontrollen. Knapparna behålls för att 
kunna utföra flera handlingar samtidigt. Då syftet med mitt arbete var att med en ny design öka 
precisionen, samt egen erfarenhet fick The Orb en rund form för att kännas bättre i händerna, likt en 
handboll. Tanken var att genom att hålla en boll skulle det kännas naturligare att röra den för att 
interagera med den. Kontrollens tekniska delar består av originalelektroniken som finns i Xbox-
handkontrollen samt en tiltboard från Talismoon(Tiltboard, 2012-09-10 ) som registrerar lutningar och 
gör om detta till signaler. Knapparnas layout planerades för att lättare komma åt dem på ett bekvämt sätt. 
Prototypen byggdes med ett papier-maché-skal format efter en boll, som sedan elektroniken passades in i 
(Fig. 2.1). 

http://halo.wikia.com/wiki/343_Guilty_Spark
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Fig. 2.1 

Genom att demontera en extra handkontroll kunde jag förlänga knappsatserna från en kontroll i mitten av 
skalet för att passa in i ytterdelen av papier-maché-skalet The Orb (Fig. 2.2). Layouten på knapparna blev 
inte riktigt som jag hoppats på och skulle behövas justeras. Jag öppnade papier-maché-skalet för att sedan 
lägga ner det kvarvarande kretskortet av originalkontrollen som blivit förlängt till övre halvan. Efter att ha 
modifierat skalet och lyckats fästa styrchipet och den övriga elektroniken kunde man till slut stänga 
kontrollen efter ett lyckat starttest. The Orb har då fått sin runda form och elektroniken fungerade för att 
testas (Fig. 2.3). 

 
Fig. 2.2 
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fig. 2.3 

 
 
 
3 Experimentdesign 
För att kunna besvara min frågeställning gjorde jag en prototyp av en kontroll, som sedan utvärderades av 
en testgrupp.  
Testet gick till så att respondenterna först fick testa original-handkontrollen i testspelet (Halo 3) för att 
sedan byta till prototypen. Detta ansåg jag vara nödvändigt då respondenterna behövde ha något att 
jämföra med för att kunna se om The Orb blev en förbättring eller inte. Jag behövde samla in 
respondenternas synpunkter och upplevelser och efter en granskning av metoder valde jag att intervjua 
respondenterna. Själva testet förklaras mer ingående i Kap 5. 
 
 
3.1 Val av metoder 
Jag valde en kvalitativ metod för att samla in informationen från mina respondenter då jag behövde ha 
utrymme för mer genom förligare svar, samt att möjligheten att göra ett större kvantitativt test inte fanns. 
Genom att intervjua respondenterna efter ett test kunde jag ställa följdfrågor och förtydliga. Detta skulle 
jag missat vid en kvantitativ undersökning t.ex. en enkät. Genom att ha en grundintervju klar och 
möjligheten att ställa följdfrågor kunde jag genom färre antal respondenter få ut mer information som inte 
var dominerat av min egen synvinkel. Nackdelen med intervjuerna är att de tog längre tid att genomföra 
och inom tidsramen för uppsatsen fanns det inte utrymme för en större mängd respondenter. 
Det som behöver betraktas är dock risken att respondentens svar kan påverkats av viljan att göra 
testledaren till lags.  
 
 
3.2 Utformningen 
Jag valde att testa med Halo 3 då spelet är en populär titel på Xbox 360, samt att det är ett simpelt FPS-
spel med de funktioner som behövdes för mitt test. Fördelen med att jag valde Halo 3 var att man kan 
ställa in styrspakarna i inställningarna samt slå av precisionshjälpen. Nackdelen med att testa kontrollen i 
ett befintligt spel är begränsningen av rörlighet och inbyggda mjukvaruhjälpmedel. Metoden jag valde var 
intervjuer efter att respondenterna har fått en möjlighet att testa både den vanliga handkontrollen och The 
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Orb. Respondenterna fick spela med original handkontrollen och The Orb i ca 5 minuter vardera för att 
hinna bilda en uppfattning av The Orb (Fig. 4.1). Testrespondenterna fick testa original-kontrollen först 
för att sist testa the orb. Genom att testa kontrollerna i en specifik följd kommer resultatet påverkas då de 
får en erfarenhet av hur spelet styrs innan de testar den nya kontrollen och på så vis inte behöver bry sig 
om detta utan kan koncentrera sig på hur The orb fungerar i spelet. Efter att respondenterna testat 
kontrollerna intervjuade jag dem, svaren antecknades och spelades in för att kunna gå igenom svaren och 
kontrollera så att jag inte missat något när jag antecknat under intervjun. 

Fig. 4.1 Testrespondenten testar med The Orb 

3.2.1 Frågorna 

Fråga 1: Har du tidigare spelat First-Person-Shooter-spel?  
Genom att ta reda på om respondenten har vana av liknande spel kan jag utgå från respondentens 
erfarenhet och upplevelser inom genren, vilket leder till fråga 2. 
 
Fråga 2: Om ja, har du spelat det på konsol eller dator? 
Respondentens erfarenhet kan påverka omdömet för The Orb. Har respondenten spelat mycket på konsol 
kommer deras erfarenhet av original-handkontrollen vara större och kan ge olika omdömen om The Orb. 
Har respondenten spelat mycket på dator kommer dem även jämföra med den erfarenheten. 
 
Fråga 3: Hur upplevde du styrningen med The Orb i jämförelse med original-handkontrollen? 
Styrningen och precisionen är en stor del av upplevelsen, därför behöver jag veta hur respondenten 
upplevde styrningen då det kan påverka resterande omdöme. 
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Fråga 4: Hur upplevde du inlärningen av kontrollerna med The Orb i jämförelse med original-
handkontrollen? 
Om inlärningströskeln av The Orb är för hög kommer kontrollen inte upplevas som underhållande och då 
brukar man strunta i om det är en förbättring. I en artikel skriven av John P. Davis, Keith Steury och 
Randy Pagulayan går de igenom att större företag använder sig av användbarhets tester för att göra det 
enklare för spelarna och mer naturligt (John P. Davis et al. (2005)).  
 
 
Fråga 5: Hur upplevde du The Orb? 
Detta en allmän fråga som ger utrymme för fördjupningsfrågor.  
 
Fråga 6: Vad var negativt med The Orb i jämförelse med original-handkontrollen? 
Genom att ta reda på de negativt upplevda egenskaperna och upplevelserna i The Orb kan jag förbättra 
prototypen i de punkter som upplevts negativ i vidare forskning. 
 
Fråga 7: Vad var positivt med The Orb i jämförelse med original-handkontrollen? 
I samband med fråga 6 kan man här få reda på de positiva egenskaperna och upplevelserna. 
 
Fråga 8: Hur upplevdes siktningen med The Orb? 
Då arbetet bygger på vad användaren tycker om siktningen och precisionen är detta en huvudfråga.  
 
Fråga 1 och 2 är till för att kunna kategorisera testrespondenterna vid större kvantiteter för att kunna se 
mönster i uppfattningen av styrningen. Frågorna 3,4 och 5 besvarar min forskningsfråga kring 
upplevelsen av interaktionen medan fråga 8 besvarar den sista frågan angående precision. Fråga 6 och 7 
ger utrymme för vidare forskning för att förhöja upplevelsen. 
 
 
 
3.3 Begränsningarna 
Att intervjua respondenter kräver tid. Testet tar 10 minuter att genomföra för att sedan gå till en 
intervju som kan variera i tid beroende på hur utvecklade svar jag får. Tillgången till antalet prototyper 
begränsar även antalet respondenter jag hinner testa.  
 
 
4 Resultat 
Antalet testrespondenter blev 4 stycken och intervjuerna gav följande information. 
 
Fråga 1: 
Svaren varierade här mellan Ja och nej vilket var bra för att kunna ge en mer rättvis bild av The Orb. 
Majoriteten hade dock spelat FPS-spel tidigare. 
 
Fråga 2: 
Här visade det sig att majoriteten av respondenterna som svarade ja på föregående fråga hade spelat på 
både konsol och PC, detta borde då ge respondenterna en bredare åsikt om The Orb då man hade 
erfarenhet från mer än en kontroll 
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Fråga 3: 
Respondenternas svar varierade här men gav en tydlig bild. Svaren varierade från att uppleva The Orb 
som klumpig, självklar till att vara väldigt skön att styra med. Väckte en del tankar om att förbättra 
förmågan att ställa in känsligheten i styrchipet för att kompensera för olika människors behov. Det som 
framkom här var dock att trots att The Orb var klumpig upplevdes styrningen som rolig av majoriteten. 
 
Fråga 4: 
Majoriteten av respondenterna var enliga om att The Orb var svårare att förstå hur mycket man kunde 
vrida innan man hittade nolläget. Många ansåg dock samtidigt att grunden var enklare att förstå i The 
Orb, att man ska vrida på kontrollen för att titta åt olika riktningar. Det som gjorde inlärningen svårare 
berodde på kännsligheten i styrchipet enligt majoriteten. 
 
Fråga 5: 
The Orb upplevdes som en innovativ och rolig kontroll, samtidigt upplevdes kontrollen väldigt klumpig 
att hålla i. The Orb var ergonomiskt skön för handlederna dock var det layouten på knapparna som 
skapade problem samt att kontrollen blev större än originalet. Med mer tid och resurser skulle man 
kunnat minska storleken på The Orb. 
 
Fråga 6: 
Testrespondenternas svar här var mestadels att kontrollen var känslig. The Orb's styrsystem reagerade för 
kraftigt på rörelse och gjorde att många uppfattade den som överkänslig. Då styrchipet sitter på insidan av 
handkontrollen var det svårare att ställa om känsligheten för att kunna göra om testet. Layouten fick 
anmärkningar då knapparna upplevdes sitta för tätt ihop. 
 
Fråga 7: 
Många ansåg att The Orb var underhållande att styra med då den reagerade på rörelser istället. Trots en 
del farhågor om känslighet upplevdes styrningen ändå som underhållande enligt majoriteten. Ergonomin i 
The Orb upplevdes bättre då det ansågs mer naturligt att hålla i. 
 
Fråga 8: 
Testrespondenterna svarade även i denna fråga att känsligheten gjorde det negativt med siktningen. Det 
var en respondent som dessutom inte hade spelat FPS på konsol som upplevde styrningen bättre, mer 
intuitivt. De flesta av respondenterna trots de negativa kommentarerna om känslighet menade på att det 
beror på vana att det inte gick bra för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
 

 
5 Diskussion 
Det som måste beaktas är att det låga antalet respondenter kan göra att svaren kan ändras vid ett större 
test, dock kan man använda sig av svaren för att bearbeta förbättringar till de större testet. Vad man kunde 
utläsa av intervjun var att styrchipet var för känsligt och skapade en del ovana och svårigheter att sikta. 
Vad som skulle kunna behövas här är att testa chipet och lära sig hur det fungerar, och på ett enklare sätt 
låta spelaren justera detta. Det som skilde sig här var dock att den respondent som inte hade någon 
tidigare erfarenhet av FPS-spel på konsol eller på PC upplevde styrningen bättre med The Orb än med 
original-handkontrollen. Reaktionen var bättre och mer precis. Detta kan ha att göra med ovanan av 
analoga styrspakar som gör det enklare för personer att sikta med en mer naturligare rörelse. Detta skulle 
kunna undersökas djupare vid vidare forskning. 

Detta väcker då tankar om det kan vara så att de andra respondenterna som hade spelat FPS-spel då 
rimligtvis vara vana vid original handkontrollen och har det svårare att lära sig en nyare kontroll? Här 
skulle man behöva göra en vidare undersökning med större mängd respondenter vid fortsättning på detta 
arbete för att se om det har något sammanhang.  

Respondenterna reagerade även på att The Orb upplevdes som klumpig och att layouten var undermålig. 
Detta beror på att materialet jag använde ändrade form vid fukt och värme vilket behövdes vid lödning 
och limning, justering av knapparna behövs göras för att The Orb ska kännas mer naturlig och bättre 
komponenter borde rimligen göra kontrollen mindre och få bukt med klumpigheten. The Orb kan även ha 
känts klumpig då det är ett nytt format att hålla i för spel, och kan skapa en tillfällig känsla av otymplighet 
och klumpighet. Man skulle behöva göra fler tester och låta respondenter testa kontrollen i längre 
omgångar och i flera sessioner för att kunna se om det har någon betydelse.  

Det positiva med det lilla antalet testrespondenter är att man hinner få ett test gjort som gör att man kan 
justera mer inför ett större test t.ex. justeringen av styrchipet eller utformning av the Orb. Detta utgjorde 
majoriteten av respondenternas missnöje och borde efter korrigering ge vidare tester mer inslag om 
upplevelsen av styrsystemet. Kontrollens form i övrigt upplevdes som behaglig. 

Vad som borde ha gjorts vid testerna var att spela in spel-sessionerna och haft tidsutrustning som 
tidtagarur eller tidtagarprogram för att mäta reaktioner på olika sekvenser för att kunna säkerställa om det 
har blivit bättre eller bara upplevs bättre för respondenterna. Det skulle innebära mer kontroll och 
information som går att testa vidare med och jämföra. Ytterligare fördel hade varit att ha egen mjukvara 
att testa i för att kunna konstruera precisions och reaktions tester 

 

 

6 Slutsats 
Går det att med hjälp av en ny handkontrolldesign i form av en sfär göra användarupplevelsen av FPS-
spel bättre avseende interaktion och precision, utan att använda sig av mjukvaruhjälp? 

Med de nuvarande testresultaten går det inte att säga varken ja eller nej i denna fråga då 
upplevelsemässigt och ergonomiskt uppskattades The Orb medan i precisionen var majoriteten negativa 
med de inställningarna som styrchipet hade. Så med tanke på detta samt att mängden respondenter var så 
låg och inte kan representera olika populationer är min slutsats att det är för tidigt för att avgöra då fler 
tester med större mängd respondenter behöver göras efter korrigering av styrchipet. 
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7 Framtida arbeten 

The Orb behöver justeras efter de synpunkterna som har framkommit i testet och intervjuerna. Om man 
kan justera styrchipets kännslighet, stärka skalet samt justera layouten på knapparna kan man få tydligare 
data vid ett test som inte påverkas av fel i hårdvaran utan snarare baseras på upplevelserna med The Orb.  
Ett större test med insamling av erfarenheter och synpunkter behövs göras för att kunna dra konkreta 
slutsatser. Eventuellt är det möjligt att finna andra komponenter för att ersätta det styrchipet som är 
installerat idag. 
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Appendix A 

 
 

Handkontrollernas Historia 
Genom tiderna har det funnits många tillverkare inom elektronik som har försökt skapa en konsol för 
hemmaanvändaren. Det började 1972 med den första konsollen Magnavox Odyssey som skapades av 
företaget Magnavox (Miller, 2005). Kontrollen var en låda med reglage, som fungerade för dåtidens 
behov. Därefter har det gjorts många försök att förbättra den dåvarande tekniken. Genom tiderna har 
interaktionen mellan maskin och spelare utvecklats, och prestandan och kapaciteten förbättrats, vilket har 
påverkat hur vi upplever spelen.  
 
 
Handkontrollen genom tiden  
Konsolerna delas in i olika generationer utifrån prestanda och teknologi som används.  
Generation 1-6 sträcker sig från 1972 med Magnavox Odyssey, till Playstation 2 (Miller, 2005). Vi 
befinner oss idag i generation 7-8, där generation 7 består av Xbox 360, Nintendo Wii och Playstation 3. 
Generation 8 kommer inledas hösten 2012 med Nintendos nya konsol Wii U. Generationsindelningen är 
baserad på tekniken som använts för grafiken och hur man lagrar spelen. Generation 1 lagrade inte spelen 
i korten utan korten fungerade som en switch för att kunna växla mellan redan förprogrammerade spel 
(Forster, 2005, sida 10). Generation 2 började med att spelen var kodade på ROM-chip som konsolerna 
sedan kunde läsa och utföra, vilket innebar att spelaren inte var bunden till inbyggda spel (Forster, 2005, 
sida 48). Generation 3 började när man introducerade 8 bits kärna och tillät sidoscrollande spel (Forster, 
2005, sida 96). Varje ny generation inleds med en ny teknik som antingen förbättrar lagringsmediet eller 
prosessor kärnan t.ex. generation 4 introducerades 16-bits kärnor (Forster, 2005, sida 144) och generation 
5 introducerade 32-bits och 64-bits kärnor (Forster, 2005, sida 170). 
De första kontrollerna styrde man genom att rotera på skruvar och rattar. Sedan utvecklades joysticks, 
med ett enklare sätt att bestämma riktningar. Därefter kom styrkors med knappar. Kontrollens design 
utvecklades från en fyrkant till en mer böjd form, lik en bumerang. De senaste generationernas kontroller 
har fortfarande denna design, vilket antagligen beror på att kontrollen ligger bra i handen, och fyller de 
funktioner som krävs av ett konsolspel. Kontrollernas styrsystem har alltid varit desamma sedan de första 
sex generationerna; knappar och spakar har använts för att interagera med spelet. Det har dock 
förekommit vissa försök, som t.ex. ljuspistolen, att skapa interaktivitet som inte styrs av 
standardkontrollen. I den första generationen hade konsolerna både inbyggda spel och möjlighet att lägga 
till fler, medan generation 2 lät spelen bli helt och hållet utbytbara. Kontrollens form under generation 1 
och 2 var dock densamma, en dosa man håller i handen.  
Under generation 3 försökte sig Nintendo på en ny form av interaktion med spelaren, med hjälp av 
träningsmattan, som först kom ut 1986. Denna matta var en enda stor kontroll, där spelaren använde sina 
fötter för att trycka på knapparna. Denna kontroll användes med träningsspel (Wikipedia Power pad, 
2012-05-11).  
Under generation 3 och 4 dök det upp en rad olika tillbehör till konsolerna från SEGA och Nintendo t.ex. 
Segas SegaScope 3-D (SegaScope). Detta kan betraktas som en testperiod, där man tog reda på vad som 
fungerade för spelaren. Många av kontrollerna utvecklades i Japan och stannade där, medan vissa 
kontroller kom till övriga världen.  
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Under generation 5 förändrades inte kontrollens design. Kontrollen bestod som tidigare av en dosa med 
knappar och styrkors/styrspak. Under denna tid dök det dock upp något nytt på marknaden som 
förändrade spelupplevelsen. Det var en Rumble Pak till Nintendo 64. Denna fick kontrollen att vibrera 
t.ex. då spelarens karaktär blev skjuten, vilket innebar en bättre spelupplevelse.  
Under generation 6 gjordes återigen experiment för att höja interaktionen i spelen (Wikipedia History of  
video game console Gen 6, 2012-05-16). Det var webbkameror som registrerade spelarens rörelser, och 
kontroller liknande musikinstrument att använda för karaokespel.  

 
(Evolution of game controllers, 2012-05-10) Fig. A 
Bilden (Fig. A) visar hur handkontrollen har utvecklats från en stel klump plast till en anpassad kontroll, 
som ligger mjukt i handen. Utformningen av kontroller har avancerat i senare generationer då man 
började använda sig av kameror för att registrera rörelser och handlingar. Xbox 360’s Kinect använder sig 
av en kamera som uppfattar spelarens rörelser med hjälp av algoritmer. Nintendo Wii’s kontroll reagerar 
med hjälp av en sensor inuti kontrollen som reagerar på lutningar, och en sensor som placeras vid Tv:n 
som reagerar på positionen av kontrollen i förhållande till sensorn. Playstation 3’s Move är en blandning 
mellan Kinect och Nintendo Wii’s handkontroller; den har en kamera som reagerar på färgkod från 
Movekontrollen. Nackdelen med Kinect är att man inte har andra hjälpmedel för att interagera med spelet 
förutom sin kropp, vilket begränsar spelen. Playstation Move begränsas av att man måste stå inom samma 
ställe hela tiden samtidigt som kontrollen inte får skymmas, medan Nintendo Wii begränsas av att den 
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inte kan se hur kroppen reagerar. Både Playstation Move och Nintendo Wii använder sig av en stavform 
för kontrollerna vilket avviker från den vanliga designen. 
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Appendix B 
 

Svaren från intervjuerna 
För att andra ska kunna förstå min analys och göra sin egen analys har jag skrivit ner vad 
testrespondenterna svarade i intervjuerna och namngett dem från A till D. 
 
Fråga 1: 
A: Faktiskt inte, ingenting direkt inte varit något för mig 
 
B: Ja 
 
C: Ja 
 
D: Ja 
 
 
Fråga 2: 
A: N/A 
 
B: Både och. Föredrar PC 
 
C: Mest på konsol 
 
D: Båda, föredrar PC 
 
 
Fråga 3: 
A: Mycket mer logiskt faktiskt, eftersom man rör kroppen dit man vill komma, man får mer kontroll över 
spelandet än en vanlig kontroll och joystick 
 
B: Klumpig, ovanan. 
 
C: svårt att vara rättvis eftersom det är fortfarande en prototyp, men jag fann den lättförstådd även om den 
var lite kännslig då. Ja lite innovativ och rolig. 
 
D: Det var intressant, ovant och lite klumpigt med tanke på hur kännsligt chipet är. Men det kändes 
naturligt efter ett litet tag. 
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Fråga 4: 
A: Lite svårt i början men man lär sig väldigt lätt. Inga problem 
 
B: har inte spelat sådär jättemycket. Ja om man, med tanke på att kännsligheten var så hög var det svårt 
att komma in, men med lite tweaks. 
 
C: Ja när man förstod att det var en boll med gyro, det är väll det. Så tyckte jag väll att det säger sig själv 
att snurrar du på bollen åker den dit du vill. Så ja jag tyckte det var ganska lätt, jämförelse så är det ren 
vana, ser man en vanlig handkontroll ser man direkt hur den ska röras. 
 
D: Det kändes naturligt efter ett tag, tog lite tid att lokalisera knapparna bara och ovant att itne använta 
båda analoga spakar. 
 
 
Fråga 5: 
A: Jätte kul grej, som säkert skulle kunna bli något som går att sälja till marknaden 
 
B: Den är klumpig, men kul att det fungerar, att det går att styra med den. 
 
C: En kul innovativ sak, dock så är den kanske lite klumpig, man skulle vilja säga att den är ergonomisk 
för händerna, men inte för handvristerna då man helt plötsligt till skillnad från en vanlig handkontroll 
måste röra på handlederna, vilket inte är jättebekvämt i längden, där du i en vanlig handkontroll håller 
handkontrollen still i en längre stund och bara använder tummarna. Men jag tror att det skulle förbättras 
om man gör den mindre och mindre kännslighet 
 
D: Kul grej men i nuvarande pappers form var den klumpig och skör. Knapparna behöver justeras med. 
 
 
Fråga 6: 
A: Väldigt kännslig i kontrollen, men det går att kalibrera så att man ställer ner kännsligheten för att ja, 
överlag var den rätt kännslig. 
 
B: den var för Kännslig. Eftersom det var en prototyp var det jätte svårt att säga. Den var delad i två så 
man höll på att tappa, man vågade inte klämma på den 
 
C: Det var som sagt att, lite tung. Lite svårt att styra men som sagt det var en prototyp o det får man 
acceptera så då är det svårt att ge en rättvis bild, men ja annars, lite stor och tung. 
 
D: Kännsligheten, och svårigheten att ställa in den, om det ens gick? Samt utformningen av knapparna 
kunde varit bättre 
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Fråga 7: 
A: Väldigt udda kul grej som ja allmänt rolig att använda 
 
B: Innovation det var roligt att styra på ett annorlunda sätt. 
 
C: Som jag sa tidigare, det ergonomiska, det kändes rätt skönt att hålla i, trots sin storlek. Något nytt som 
jag inte sett. Som en inbiten gamer tror jag att många skulle köpa den bara för att det är en fräck grej att 
ha hemma. Med rätt färg tror jag det blir en snygg inrednings pryl också, det ska dock nämnas att det 
kommer från en maincore spelare inte en hardcore.  
 
D: Det var kul att det var innovativt, samt att man styrde genom att röra på händerna kändes dessutom 
roligt 
 
 
Fråga 8: 
A: Faktiskt lättare, för det är faktiskt svårt att sikta med analog joysticks eller liknande, så det var enklare 
att sikta genom att vrida kontrollen 
 
B: För känsligt. (F) Ja det skulle säkert fungera jätte bra, det är kännsligheten som dödar den just nu. 
 
C: För mig som inte spelar mycket FPS kändes det ovant och lite konstigt, jag föredrar nog hellre att styra 
med sparkarna på en vanlig kontroll. Men framförallt var det en kul grej. Med lite övning och vana kan 
det nog fungera jätte bra  
 
D: för känsligt i början men om man försökte kompensera för det gick det hyfsat. Det kan säkert bli 
riktigt bra om man får bukt med hur kännsligheten 
 
 
Övrigt: 
A: Annan layout för knapparna skulle vara bra 
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