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I 

 

Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket bred 
programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen 
är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter examen skall 
systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som medarbetare i en större 
utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och metoderna. 
Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara anställningsbara 
som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad systemarkitekt att 
arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. Systemarkitekten är 
också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, 
webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt (t.ex. 
programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även presentation av 
arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett examinationsseminarium. 
Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på 
eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid 
betygssättning.  
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Abstract 
 
This study presents an artifact that is using Microsoft Kinect for motion capturing of golf 

swings, in order to identify key positions in an automatic fashion. The main method used is 

design science research. The Kinect sensor, which is developed for the Xbox video game 

console, can be used for general motion capture. It is, however, not tailored for golf swings and 

it also lacks the ability to track external objects such as the golf club. These problems were the 

main motivation for the purpose of this study, i.e. to develop an application to identify the five 

most important positions in the golf swing. The key positions were defined based on measurable 

traits, making it necessary to use the audio recording ability of the sensor for the impact 

position.  

 

The empirical investigation was performed at a driving range, and data from a total of 20 golf 

swings were gathered. In the next step, every key position was analyzed in a quantitative manner 

based on a number of criteria. The results show that the Kinect sensor may have some troubles 

recognizing certain positions, but still 87 % of the key positions captured were considered to be 

successfully identified. Specifically, 85 % of all impact positions were successfully identified. 

The study was limited to the chosen key positions, but shows good potential for automatic 

capturing of quantitative golf swing data, thus suggesting several possible directions for future 

research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Kinect – Motion Capture – Movement Pattern Analysis – Movement Comparison 

– Golf – Key Position 



 

III 

 

 
 
 

Sammanfattning  

 

Denna studie presenterar en artefakt som med hjälp av Microsoft Kinect, samlar in och beräknar 

biomekanisk data från golfsvingar för att identifiera nyckelpositioner på ett automatiserat sätt. 

Den övergripande metoden som används är design-science research. Kinect sensorn är 

egentligen gjord för tv-spel, men kan även användas allmänt för att fånga och samla in 

kvantitativ biomekanisk data. Sensorn är inte specifikt utformad för golfsvingar, och saknar 

dessutom förmågan att spåra externa objekt som golfklubbor. Dessa problem var grunden för 

denna studies övergripande syfte, nämligen att utveckla en mjukvara med förmågan att 

identifiera de fem viktigaste nyckelpositionerna i golfsvingen. Nyckelpositionerna definieras 

utifrån mätbara egenskaper vilket för nyckelpositionen impact, krävde att man utnyttjade 

sensorns förmåga att spela in ljud. 

 

I empirin som genomfördes på en driving range samlades data från sammanlagt 20 svingar in. 

Varje identifierad nyckelposition analyserades på ett kvalitativt sätt utifrån ett antal 

sammanställda kriterier. Kinectsensorn hade problem att identifiera vissa positioner, men 

sammantaget bedömdes 87 % av de insamlade nyckelpositionerna som korrekt identifierade. 

För nyckelpositionen impact, där insamlad ljuddata användes för identifiering, bedömdes 85 % 

av de insamlade nyckelpositionerna som korrekt identifierade. Studien begränsar sig till utvalda 

nyckelpositioner men visar potential för automatiserad insamling av kvalitativ golfsvingdata, 

och ger uppenbara möjligheter för vidare forskning. 
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1 Introduktion 
 

Golf är en sport som engagerar tiotals miljoner människor över hela världen, och utövas av 

spelare i alla åldrar. Det är en sport som man tror har existerat sedan 1100-talet och regler har 

funnits nedtecknade i Skottland sedan 1754 (Edmund, Howard, Newell, Pedler, Simmons, 

2005).  

  

Jakten efter den perfekta golfsvingen har funnits lika länge som sporten och därmed har också 

intresset för att analysera golfsvingar länge varit stort (Edmund, Howard, Newell, Pedler, 

Simmons, 2005). En bra sving är direkt avgörande för att nå målet i spelet, vilket är att få bollen 

i hål på så få slag som möjligt. Golfsvingen är dock en komplicerad följd av rörelser som utförs 

i en väldigt hög hastighet. Därför bryts golfsvingen ofta ner i ett antal väl definierade 

nyckelpositioner då den skall analyseras. Dessa nyckelpositioner definieras typiskt utifrån 

klubbans eller armarnas position i förhållande till marken.  

 

Tidigare har tränare och professionella spelare instruerat spelare som vill förbättra sin sving, 

men i takt med att ny teknologi har utvecklats har också möjligheterna för mer digitaliserade 

analyser av golfsvingar ökat. System som GEARS (GEARS, 2015) ger spelare möjligheten att 

analysera golfsvingar på en väldigt djup nivå med en detaljerad tredimensionell representation 

av golfspelaren som spelas in med hjälp av kameror och markörbeklädda dräkter. Detta är dock 

ett system som kräver extremt mycket tid och resurser, vilket begränsar användningen inom 

både kvalitativa och kvantitativa studier.  

 

Trackman (2015) är ett annat system som med minimal tid för förberedelser kan ge spelare och 

tränare detaljer över bollens bana, klubbans hastighet och många andra variabler, men saknar 

förmågan att spåra någon form av biomekanisk information över golfspelaren. 

 

År 2010 släppte Microsoft en sensor till Xbox 360, med en teknik som använder en infraröd 

kamera för att beräkna och generera en tredimensionell representation av människor utan 

användning av någon form av markörer. Detta gör Kinectsensorn till ett intressant alternativ för 

insamling och identifiering av nyckelpositioner i golf.  
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras hur golfsvingar bryts ner till nyckelpositioner, fördelar och nackdelar 

med olika tekniker av motion capture, samt Kinectsensorns funktionalitet och SDK. 

2.1 Golfsvingar 

Målet med en full sving är att maximera sträcka, precision och kontroll på ett konsekvent sätt 

för varje slag. Alla kroppsrörelser måste ske i sekvens på ett rytmiskt sätt för att svinga klubban 

i en naturlig båge och på så sätt träffa bollen med rätt vinkel och kraft (Maddalozzo, 1987). Vid 

analys av en golfsving bryts den ofta ner till ett antal nyckelpositioner, vilka representerar 

viktiga moment i svingen. Antalet nyckelpositioner och definitionen av positioner kan variera, 

men i detta kapitel presenteras de mest vanligt förekommande.   

 

Anderson (2009) demonstrerar en grundläggande sving på hemsidan Golf Digest där han delar 

in en full sving i de åtta nyckelpositioner som presenteras i figur 2.1. Nedan är namnen för 

nyckelpositionerna från vänster till höger i figur 2.1 givna. För att undvika förvirring används 

nyckelpositionernas engelska benämningar, då de saknar bra översättningar till svenska. 

 

 

 
Figur 2.1(Andersson, 2009) 

 

1. Setup 

2. Takeaway 

3. Halfway back 

4. Top 

5. Halfway down 

6. Impact 

7. Follow-through 

8. Finish 

 

Enligt Wood (2003) brukar många professionella golfspelare betona att Setup är skillnaden 

mellan en bra och en dålig sving. Positionen Setup representerar starten av en full sving och 

den definieras som den sista statiska positionen innan baksvingen börjar. Det är vanligt att i 

Setup böja knäna en aning, skjuta ut baken, stå rakryggad med lutning över bollen och låta 
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händerna hänga ner naturligt (Wood, 2003). Höger axel befinner sig under vänster axel och 

klubbans huvud placeras intill golfbollen för att beräkna var impact skall ske (Andersson, 

2009). 

 

Takeaway är den första positionen i baksvingen och definieras av att klubban är parallell med 

marken. I denna position lyfts armarna och börjar rotera, samtidigt som överkroppen börjar 

rotera runt ryggraden och rörelser i handlederna minimeras (Mann, 2010). Händernas befinner 

sig på en höjd som är strax under midjan och vinklar över armarna kan i detta läge variera 

väldigt i olika svingar.  

 

Halfway back, även kallad three-quarter eller 9 o’clock definieras av att vänster underarm är 

parallell med marken. I denna position roteras ofta handlederna så klubban har en 90 graders 

vinkel mellan klubban och vänster arm. Dock fördröjer vissa spelare denna rörelse med 

handleden till ett senare moment i svingen (Mann, 2010). Vänster arm bör vara rak och aningen 

högre än höger arm som i detta moment är lite böjd (Andersson, 2009).  

 

Top är den sista positionen i baksvingen och definieras av att det är den sista positionen innan 

nedsvingen börjar. I en full sving befinner sig klubban i detta läge över huvudet på spelaren, 

där armarna och klubbans vinkel kan variera beroende på teknik och spelarens smidighet. I 

denna position är axlarna roterade ungefär 90 grader utifrån startpositionen med vänster axel 

riktad mot golfbollen (Wood, 2003).  

 

För Halfway down kan definitionen av nyckelpositionen variera något. I figur 2.1 presenterar 

Andersson (2009) en version där armarna är snett vinklade mot marken. Den vanligaste 

definitionen är dock att vänster arm är parallell med marken precis som för Halfway back, men 

för nedsvingen istället för baksvingen.  

 

Definition för Impact är att golfklubban är i kontakt med golfbollen. Vinklar över armar och 

klubbor vid slaget kan variera väldigt mycket beroende på spelaren. Händerna bör vara framför 

bollen för en ren träff med mycket kraft, med höger handled rak och vänster handled en aning 

böjd (Andersson, 2009).  

 

I Follow-though är båda armarna helt sträckta och golfklubbans huvud är fortfarande på en höjd 

under händerna, vilket visar att handlederna inte har roterat vid slaget av bollen. (Andersson, 

2009). Vänster ben är rakt och höger knä böjs och flyttas in mot vänster knä. 

 

Finish är den sista nyckelpositionen. Kroppen har roterat så höger axel är riktad mot hållet 

golfbollen slogs och höger fot står på tå (Andersson, 2009). Händerna är nu positionerade 

bakom huvudet efter kraften av svingen och armarna är avslappnade och böjda.  

 

 

 

2.2 Motion capture 

 

Motion capture är ett samlingsnamn av tekniker för inspelning av rörelser av människor och 

objekt, och används inom många fält som exempelvis animering inom film och spel, 

rehabilitering inom sjukvård och analys inom sport. Vanligtvis spelas en person in med en eller 

flera kameror och en tredimensionell representation genereras digitalt utifrån informationen 

från inspelningen (Shinage och Ghotkar, 2014).  
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Den vanligaste tekniken för motion capture utnyttjar någon form av markörer som fästs vid 

leder på personen vars rörelser ska spelas in. Personen filmas från flera vinklar och en 

tredimensionell representation genereras av mjukvara utifrån markörernas positioner (Kirk, 

O'Brien och Forsyth, 2005). GEARS (2015) är ett system specifikt utformat för att analysera 

golfsvingar som använder denna teknik. GEARS kan generera resultat med väldigt hög 

precision, men kräver mycket förberedelser, tid och resurser. Systemet kräver bland annat 

speciella klubbor, dräkter och kalibreringsverktyg. 

 

Det finns ett stort intresse för markörlösa motion capture system då det tar bort mycket 

förberedelser och element som markörer och speciella dräkter (Shingade och Ghotkar, 2014).  

En markörlös approach är dock ofta mer komplex och behöver flera kameror och 

specialutvecklade algoritmer för att spela in och generera en tredimensionell representation 

(Shingade och Ghotkar, 2014), men det finns undantag.  

 

2010 utvecklade Microsoft motion capture systemet Kinect som med enbart en infraröd kamera 

kan beräkna och generera en tredimensionell presentation av människor utan markörer. Kinect 

utvecklades som en kontroll för Xbox, där spelaren skulle använda rörelser som inmatning av 

kommandon istället för traditionella kontroller som exempelvis knappar och spakar. Men på 

grund av sensorns okomplicerade förberedelser utan markördräkter, låga kostnad med enbart 

en kamera och specialutvecklade SDK som beskrivs mer i kapitel 2.3, har Kinect även blivit ett 

populärt verktyg inom många olika områden av studier som exempelvis rehabilitering, dans 

och sport. 

 

2.3 Kinect och SDK 

 

När Microsoft släppte den första Kinectsensorn var det alltså som en kontroll till Microsofts 

spelkonsol Xbox 360. I samband med lanseringen av den efterföljande konsolen Xbox One 

lanserades även en ny Kinect (Kinect v2) med förbättrad mjukvara och hårdvara. Precis som 

föregångaren kan den nya versionen av Kinect kopplas till en dator eller Xbox konsol och 

användas för att fånga människors rörelser. Greg Duncan (2014) beskriver skillnader mellan 

Kinect version 1 och Kinect version 2 som presenteras i tabell 2.1.  

 

 

 Kinect för Xbox 360 Kinect för Xbox One 

Upplösning på färgkamera 640*320 pixlar 1920*1080pixlar 

Upplösning på djupkamera 320*240 pixlar 512 * 424 pixlar 

Minimalt avstånd för djupkamera 40cm 50cm 

Horisontellt synfält 57° 70° 

Vertikalt synfält 43° 60° 

Antal leder definierade 20 25 

Antal skelett som identifieras 

samtidigt 

2 6 

Tabell 2.1 (Duncan, 2014) 
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För att registrera en individs rörelser använder Kinectsensorn en infraröd kamera (IR-kamera) 

tillsammans med infraröd strålning som skjuter korta pulser av ljus, där IR-kameran registrerar 

reflektionen av laserns pulser och sparar undan informationen som en heightmap (sv höjdkarta) 

(Butkiewicz, 2014). Genom maskininlärning har mjukvaran i Kinect tränats att identifiera 

mänskliga kroppar utifrån höjdkartan, för att kunna generera 25 joints (ledpunkter) som 

representerar en förenklad människokropp. Dessa leder används för att bestämma individens 

position. Om Kinectsensorn vid något tillfälle inte kan bestämma en ledpunkt görs en 

uppskattning av ledpunktens position, och den markeras som inferred (sv beräknad) i datatypen. 

 

Förutom den visuella informationen har Kinect v2 även en uppsättning mikrofoner som kan 

användas för att spela in ljud och avgöra ungefär var ljudets källa befinner sig, samt filtrera bort 

ljud från områden som inte är intressanta (Microsoft Virtual Academy, 2015).  

 

SDK står för Software Development Kit (sv utvecklingsverktyg för mjukvara) och gör det 

möjligt för utvecklare att skapa applikationer för exempelvis mjukvaruramverk, operativsystem 

och spelkonsoler. Kinect SDK är specifikt utformat för utveckling av applikationer för Kinect, 

och ger tillgång till information i form av bilddata från kameror, positioner över ledpunkter och 

ljudinformation. Nedan beskrivs och förklaras några datakällor som finns tillgängliga i Kinect 

SDK från Microsoft Virtual Academy (2015).  

 

 ColorFrameSource. Datakälla som genererar färgbilder med upplösningen 

1920*1080pixlar och skickas 30 gånger per sekund. 

 BodyFrameSource. Datakälla som ger en samling av ledpunkter i en tredimensionell 

rymd. Kinect stödjer upp till 6 individer där varje individ har 25 ledpunkter.  

 AudioFrameSource. Datakälla som innehåller all ljudinformation från inspelningen. 

Innehåller även funktionalitet för vilket håll sensorn accepterar ljudinput. 
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3 Problematisering 
   

Som verktyg för insamling och analysering av data från golfsvingar är Kinect ett intressant 

alternativ. Kinectsensorns stöd för en komplett representation av människokroppen är viktigt 

då det ger en möjlighet att beräkna positioner och vinklar mellan leder, vilket kan användas vid 

analys och jämförelse med definitioner över nyckelpositioner. Dessutom är det ett billigt och 

tillgängligt alternativ jämfört med andra liknande system. Specifikt kräver Kinect minimal tid 

för förberedelser, samtidigt som det finns mycket resurser för utveckling av applikationer. Dock 

finns det samtidigt vissa begränsningar i Kinectsensor som motiverar denna studie. 

 

Kinectsensorn är inte specifikt utformad eller utvecklad för golfsvingar, vilket skapar ett behov 

av en mjukvara som kan identifiera nyckelpositioner på ett automatiserat sätt, utifrån de 

definitioner som beskrivs i kapitel 2.1. Detta kommer därför utforskas genom utvecklandet av 

en mjukvara som använder den funktionalitet som tillhandahålls av Kinectsensorn för att samla 

in och beräkna biomekanisk data från golfsvingar, i ett försök att identifiera nyckelpositioner 

på ett automatiserat sätt.   

 

Kinectsensorn saknar stöd för spårning av externa objekt, vilket gör vissa positioner omöjliga 

att identifiera på ett pålitligt sätt då de definieras av golfklubbans position. Positionen Impact 

är dock så pass viktig att en mjukvara för identifiering av golfsvingar utan funktionalitet för att 

identifiera denna nyckelposition vore i stort sett meningslös. Detta skapar då ett behov för att 

finna ett alternativt sätt att identifiera nyckelpositionen Impact, dvs. det ögonblick då golfbollen 

slås. Studien prövar därför att utnyttja Kinectsensorns stöd för ljudinspelning i ett försök att 

identifiera Impact med hjälp av ljudinformation från slaget av bollen.  

 

Dessa problem ligger till grund för denna uppsats och motiverar följande forskningsfråga.  

 

Hur kan motion capture med Kinect användas för att identifiera nyckelpositioner i en 

golfsving?  

 

Och följande delfråga. 

 

Kan Kinects stöd för ljudinspelning användas för att identifiera nyckelpositionen Impact? 
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4 Relaterat arbete 
 

Xu och McGorry (2015) presenterade i sin studie en jämförelse mellan Kinect v1 och Kinect 

v2. Målet med studien var att introducera ett verktyg för att mäta precisionen av leder för 

markörlösa motion capture system, och utföra en analys över skillnaden mellan de två 

generationerna av Kinectsensorer. Resultatet för denna studie var att Kinect v2 till Xbox One 

hade en betydligt högre precision i sina beräkningar av ledernas positioner. Enligt Xu och 

McGorry (2015) var den högre upplösningen hos IR-kameran i Kinect v2 förmodligen 

anledningen till varför Kinect v2 kunde prestera bättre än den tidigare modellen.  

 

Xu och McGorrys (2015) resultat har betydelse för denna studie då högre precision ger mer 

pålitlig data, vilket har en direkt påverkan på de resultat som produceras. Därför valdes Kinect 

v2 för både utvecklingen och experiment i denna studie. 

 

Elm (2014) presenterade en prototyp för identifiering av nyckelpositioner i golfsvingar med 

hjälp av data mining (sv datautvinning) och Kinect. I studien användes beräkningar på vinklar 

mellan ledpunkter för att generera användbar data för modelleringen. Exempelvis använde Elm 

(2014) koordinatvärden för vänster armbåges ledpunkt och vänster axels ledpunkt för att 

beräkna vänster överarms vinkel. Detta skapade värden för kroppsdelar som kunde jämföras 

med varandra, oberoende av positioner över leder, vilket innebar att spelare inte behövde stå på 

precis samma ställe framför Kinectkameran vid inspelning.  

 

För identifiering av nyckelpositioner använde Elm (2014) en semimanuell approach där en 

modellsving användes för att skapa definitioner av nyckelpositioner. Modellsvingen spelades 

först in och nyckelpositioner valdes därefter manuellt utifrån samtliga bilder som spelades in 

under svingen. För varje nyckelposition som valdes skapades en definition över 

nyckelpositionen utifrån de vinklar över leder som beräknades.  

 

Elm utförde även ett experiment för att undersöka vilken uppställningsposition framför 

Kinectsensorn som gav bäst resultat, vilket mättes utifrån antalet beräknade leder. När 

Kinectsensorn inte kan beräkna en ledpunkt görs en uppskattning av positionen och ledpunkten 

markeras som beräknad i Kinectens SDK. Detta utnyttjades i Elms studie där antalet beräknade 

leder mättes för golfsvingar inspelade i olika vinklar. Första vinkeln som mättes var 0 grader 

vinkel, där spelaren var vinklad direkt mot Kinectsensorn. Utifrån denna position mättes 

samtliga vinklar med ett intervall på 22.5 grader upp till 90 grader, där 90 grader var spelaren 

helt i profil utifrån Kinectsensorns perspektiv. Resultatet visade att 0 grader gav minst antal 

beräknade leder och ansågs därför av Elm som den optimala vinkeln för inspelning av 

golfsvingar.    

 

Lin et al (2014) använde Kinect som hjälpmedel för att hjälpa nybörjare inom golf att undvika 

ett antal vanliga fel vid en golfsving. Dessa misstag var samtliga kopplade till positioner över 

leder i nyckelpositioner, som axlar och knänas positioner vid nyckelposition Setup och huvudets 

position vid nyckelpositionen Top. Den teknik som användes för att identifiera 

nyckelpositionerna var en rent matematisk approach där ledernas positioner beräknades med x 

och y värden i en tvådimensionell representation för att räkna ut exakt var olika leder befann 

sig. För nyckelpositionen Setup beräknades exempelvis x och y värden för händerna. Om värdet 

för koordinaterna var statiska (med utrymme för viss differens) under en viss tid, bedömdes den 

första positionen som beräknades som nyckelpositionen Setup. Liknande lösningar gjordes för 

andra nyckelpositioner. 
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5 Metod 
 

Målet med denna studie är att utveckla och utvärdera en artefakt i form av mjukvara för 

identifiering av nyckelpositioner i golfsvingar. Studien använder design-science research som 

huvudsaklig metod.  

 

Hevner et al (2004) beskriver hur design-science research kan tillämpas för att lösa tidigare 

olösta problem på unika och uppfinningsrika sätt, eller för att lösa befintliga problem 

effektivare. Hevner et al (2004) presenterar fyra olika typer av IT artefakter; constructs, models, 

methods och instantiations där instantiation (sv instansiering) är artefakter som består av en 

implementationer eller system-prototyper. Målet med denna studie är att tillföra en instansiering 

i form av en mjukvara för identifiering av nyckelpositioner. Design-science research valdes 

främst för den tydliga inriktningen av teknologisk problemlösning. 

 

Denna studie siktar på att tillföra ny kunskap utifrån ett nytt koncept och bör ses som ett proof 

of concept (sv konceptvalidering). För att tillämpa design-science research föreslår Hevner et 

al (2004) ett flertal riktlinjer. Nedan beskrivs innebörden av dessa och hur de tillämpas i denna 

studie.  

 

5.1 Design som en artefakt 

Den första riktlinjen innebär att resultatet av design-science research inom informationssystem 

är en praktisk och meningsfull artefakt (Hevner, 2004). Till skillnad från vanlig systemdesign, 

vilket bygger på tidigare kunskap inom ett specifikt område, måste en artefakt inom design-

science research tillföra något nytt, exempelvis en ny eller effektivare lösning. Hevner et al 

(2004) menar också att en artefakt sällan är ett helt system, klar och redo att användas. 

Artefakten är snarare en innovativ lösning i form av en idé, design eller implementation med 

ett effektivt utförande som kan agera som grund för ett större system.  

 

Artefakten i denna studie är en implementering av mjukvara som identifierar nyckelpositioner 

med hjälp av Kinectsensorns teknik för motion capture. Syftet med artefakten är att med 

tillgänglig och prisvärd hårdvara som använder en markörlös motion capture teknik, möjliggöra 

ett sätt att spela in golfsvingar för att på ett automatiserat sätt, identifiera och presentera 

nyckelpositioner för användaren. 

5.2 Problemrelevans 

För att tillämpa design-science research måste studien också uppfylla ett mål där den lösning 

som presenteras är viktig och relevant för ett problem inom verksamheter, då målet med IT 

artefakter är lösningar som har en användning inom organisationer (Hevner et al, 2004). 

  

Denna studie har målet att lösa ett problem som grundar sig i svårigheten att identifiera 

nyckelpositioner på ett automatiserat sätt. Det finns många system som använder liknande 

tekniker för att ge användare möjlighet att analysera golfsvingar på ett kvalitativt sätt. Målet 

med artefakten är att ge en möjlighet att samla in och hantera större mängder data i form av 

identifierade nyckelpositioner på ett kvantitativt sätt. Det finns även tidigare studier inom ämnet 

med liknande syfte, men få studier använder en helt automatiserad approach för identifiering 

av nyckelpositioner. Utifrån författarnas vetskap har denna studie en unik approach med 

användning av Kinectsensorns stöd för ljudhantering för identifiering av nyckelpositionen 

impact. 



 

9 

 

 

5.3 Designutvärdering 

Hevner et al (2004) beskriver designutvärdering som avgörande vid design-science research 

och hur en artefakt kan utvärderas utifrån flera olika attribut som funktionalitet, 

användningsbarhet, hållbarhet, prestanda och pålitlighet. Flera metoder för värdering av design 

presenteras också som fallstudie, fältstudie, statisk analys, dynamisk analys, mm.  

 

Den empiri som samlades in under experimentet var bilddata, genererad skelettdata, positioner 

över ledpunkter och värden över ljudnivåer, och samlades in under en fältstudie på en driving 

range med hjälp av Kinectsensorn och den utvecklade mjukvaran. Resultatet analyserades på 

ett kvalitativt sätt för att utvärdera pålitligheten av den insamlade empirin med hjälp av ett antal 

riktlinjer som presenteras i kapitel 7, som togs fram utifrån de definitioner över nyckelpositioner 

som presenterades i kapitel 2.1. 

 

5.4 Forskningsbidrag 

Hevner et al (2004) delar upp forskingsbidrag i tre kategorier: The design artifact, foundations 

och methodologies. För att tillämpa design-science research bör minst ett av dessa bidrag 

uppfyllas. För the design artefakter är det artefakten i sig som är bidraget till studien, där den 

utökar kunskapsbasen inom området, eller tillämpar ny kunskap på ett innovativt sätt.  

 

Målet med artefakten var att använda kunskap inom området för golfsvingar och Kinect, för att 

tillföra ett nytt och innovativt sätt att identifiera nyckelpositioner på ett automatiserat sätt. För 

att kompensera för begränsningar på mjukvara och hårdvara användes en innovativ lösning med 

ljud för identifiera nyckelpositionen impact. För övriga nyckelpositioner användes tidigare 

kunskaper inom området med målet att skapa mer pålitliga tekniker för att fånga dessa. 

 

5.5 Forskningsnoggrannhet 

Forskningsnoggrannhet handlar om tillvägagångsättet för forskningen (Hevner et al, 2004), 

vilket innebär att utvärderingen av artefakten måste ske med noggrann vald teoretisk bakgrund.  

 

Utvecklingen och testningen av artefakten utgick ifrån tidigare studier inom området, där 

implementering och experiment använde sig av tidigare kunskap, men också försöker förbättra 

de tekniker som tidigare används vid identifiering av nyckelpositioner. I kapitel 4 presenteras 

liknande studier med liknande problemställningar, och deras relevans för denna studie. 

 

5.6 Design som en sökningsprocess 

Hevner et al (2004) presenterar en iterativ modell som består av två steg: Generate design 

alternatives (sv Generera design alternativ) och Test alternatives against 

requriements/constructs (sv Testa alternativ mot krav/konstrukter). Vidare beskrivs hur ett 

problem kan brytas ner till mindre delproblem och på så sätt förenklar processen för att finna 

en bra lösning för problemen.  

 

Artefakten delades in i flera delproblem, där varje del var väsentlig för att möjliggöra 

inhämtning, analys och presentation av den empiri som samlades in. Utvecklingen att artefakten 

var en iterativ process där teorier och lösningar testas både i en testmiljö inomhus och med 
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frivilliga golfspelare på driving range. I kapitel 6 beskrivs i detalj hur olika lösningar och 

tekniker används och förbättras under utvecklingen av artefakten. 

  

 

5.7 Kommunikation för forskning 

Den sista riktlinje enligt Henver et al (2004) är kommunikation för forskning vilket innebär att 

studien måste rikta sig mot teknologisk inriktad och verksamhetsinriktad publik, då 

informationssystem innehåller aspekt för båda delarna.  

 

Denna studie hade en tydlig teknisk inriktning, med detaljer om nya lösningar för befintliga 

problem vid identifiering av nyckelpositioner. Men målet med denna studie var också att tillföra 

en lösning i form av mjukvara för insamling och hantering av större mängder golfdata, vilket 

kan vara av intresse för organisationer eller andra verksamheter. 
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6 Utförande 
 

Detta kapitel beskriver själva utvecklingen av artefakten och detaljer om de lösningar som 

skapades under utvecklingen, samt design av fältstudien som utfördes. För att möjliggöra en 

fungerande artefakt för en kvalitativ analys var ett flertal problem tvungna att lösas, för både 

insamling och presentation av data. Dessa problem delades in i flera delmål som var tvungna 

att uppfyllas. Följande delmål på mjukvaran ansågs vara viktiga för denna studie. 

 

 Representation av positioner 

 Lagring av positionsdata och bildfiler 

 Identifiering av nyckelpositioner 

 Design av fältstudie 

Utvecklingen av artefakten skedde i C# med Kinect SDK. För att förenkla läsningen under detta 

kapitel används bildframe som ett samlingsord för ColorFrameSource och BodyFrameSource, 

och ljudframe för AudioFrameSource.  

6.1 Representation av positioner 

För att identifiera och presentera positioner utifrån bildframes från Kinect SDK behövdes 

funktionalitet utvecklas för detta ändamål. Det första delmålet var att skapa en genererad 

representation av ett skelett utifrån de 25 ledpunkter som Kinect SDK tillhandahåller, se Figur 

6.1. Ledpunkternas x och y koordinater användes för att beräkna ledernas positioner i en 

tvådimensionell representation. Med ledpunkternas positioner bestämda kunde linjer mellan 

ledpunkterna renderas för att skapa en klarare bild över skelettet.  

 

 

 
 

Figur 6.1 Kinects ledpunkter (Msdn.microsoft.com, 2015) 



 

12 

 

6.2 Lagring av data 

 

Nästa delmål var möjligheten att spara den data som samlades in under en inspelning. För varje 

position som identifierades krävdes en färgbild, en genererad bild utifrån ledpunkter, 

ledpunkternas positioner i form av x och y värden samt ett värde för ljudnivån. Att spara värden 

över ledpunkternas positioner var en trivial uppgift, då all information var tillgänglig från 

Kinectsensorns SDK och det enda som återstod var att skriva ledpunkternas värden till en fil.  

Att spara färgbilder visade sig dock vara ett mer komplicerat problem. Färgbilderna var en 

viktig del av empirin som skulle samlas in eftersom det var avgörande vid en kvalitativ analys 

och kunde därför inte uteslutas. Nedan beskrivs den iterativa processen under utvecklingen.  

 

Ett första försök till att spara färgbilder var att under inspelningen, skriva färgbilderna till filer 

på hårddisken i realtid. Resultatet av detta var att bilderna inte kunde skrivas snabbt nog, då 60 

megabyte (30 bilder på ca två megabyte) försökte skrivas till hårddisken per sekund. Detta 

resulterade i att flera bilder inte hann skrivas till disk och att färgbilderna därför sedan inte 

kunde läsas.  

 

Nästa lösning var att spara samtliga bitmaps (sv bitmappar), formatet färgbilderna är i Kinect 

SDK, i en lista för att efter inspelningen skriva bilderna till hårddisken. Detta gjorde det möjligt 

att spara färgbilderna i takt med inspelningen, men problemet blev istället att bitmapparna tog 

mycket ramminne, vilket satte tydliga begränsningar på hur långa inspelningarna kunde vara, 

varför ytterligare en förbättring krävdes. 

 

Den slutgiltiga lösningen krävde en annorlunda approach där identifiering av 

nyckelpositionerna skedde under själva inspelningen genom att värden jämfördes mot 

nyckelpositionernas kriterier för varje bildframe i realtid. Detta gjorde det möjligt att bara spara 

de bitmappar som var bekräftade eller potentiella nyckelpositioner och helt enkelt utesluta 

resten. Sedan kunde, efter inspelningen, bitmapparna skrivas till färgbilder på en hårddisk utan 

att riskera överbelastning av ramminnet. 

  

 

6.3 Identifiering av nyckelpositioner 

 

Identifiering av nyckelpositioner hade en central roll i denna studie. Till skillnad från Elms 

(2014) studie där en modellsving användes för att definiera nyckelpositioner, användes istället 

en liknande approach som Lin, et al (2013), dvs. direkt mätbara egenskaper hos 

nyckelpositionerna användes som grund för identifiering. Detta innebar att en helt 

automatiserad approach var möjlig utan behovet att definiera nyckelpositioner manuellt utifrån 

en modellsving. Dock innebar detta också att de nyckelpositioner som är definierade utifrån 

klubbans position fick väljas bort.  Impact ansågs dock för viktig för att väljas bort, varför en 

alternativ lösning med hjälp av Kinects stöd för ljudinspelning utvecklades. 

 

Elm (2014) beskriver ett problem där hans lösning hade svårigheter att urskilja liknande 

positioner som Setup och Impact. Impact kunde utifrån den valda bildframe alltså identifieras 

som Setup och vice versa. För att undvika detta för positioner som Halfway back och Halfway 

down utvecklades en lösning där nyckelpositionerna identifierades i en specifik ordning. 

Nyckelpositionerna identifierades helt enkelt alltid i följden Setup, Halfway back, Top, Halfway 

down, Impact. När exempelvis positionen Setup hade identifierats, påbörjades identifiering av 

Halfway back, och enbart Halfway back. När de värden som mättes vid identifiering av Halfway 



 

13 

 

back var enligt definitionen, identifieras denna nyckelposition och nyckelpositionen Top kunde 

utvärderas. Processen fortsatte tills samtliga nyckelpositioner hade identifierats.  

 

Nedan presenteras den iterativa utvecklingen för samtliga utvalda nyckelpositioner med 

pseudokod för den slutgiltiga lösningen samt färgbilder över de positioner som identifierandes. 

6.3.1 Setup 

Setup är startuppställningen för en golfsving och var svår att identifiera på ett effektivt sätt då 

det inte finns någon tydlig rörelse för när en golfsving börjar. Det finns heller inga vinklar som 

definierar var svingen börjar så lösningen låg i att analysera en sekvens av golfsvingen för att 

identifiera position 1.  

 

Lin et al (2014) använde en teknik där individuella ledpunkters x och y värden beräknades för 

att identifiera Setup och andra nyckelpositioner. För Setup identifierades nyckelpositionen vid 

en längre sekvens av bildframes med liknande x och y värden. Dock gav detta inte rum för 

förberedelser som många spelare hade som vana innan den riktiga svingen. Istället utvecklades 

en liknande approach som skulle ge spelaren rum att hitta rätt startposition, med målet att fånga 

den bildframe som togs precis innan uppsvingen påbörjades. 

 

Den första bildframen sattes som en potentiell setupposition och spelarens vänstra handleds x-

koordinat observerades för kontinuerlig ökning. För varje bildframe som handledens x-värde 

ökades i jämförelse med tidigare bildframe förblev setuppositionen den samma som innan, tills 

ett gränsvärde var uppnått då den potentiella nyckelpositionen identifierades som den sanna 

nyckelpositionen. Om en bildframe istället visade en minskning eller samma värde för vänster 

handled från tidigare bildframe så valdes den senaste bildframen till potentiell setupposition 

och processen startades om. Vänster handled byttes efter testning ut mot vänster armbåge för 

bättre precision. Detta gav utrymme för små rörelser när golfspelaren förberedde sig inför 

golfsvingen och identifierade en nyckelposition direkt innan uppsvingen.  

 
  
CheckPosition1(body1, body2) 
 FRAME_THRESHOLD = 10 

If found == false 
  If pressumedP1 != null 
   If body1.leftElbow.X > body1.rightElbow.X 
    movingBack = true 
    FrameCounter+=1; 
   Else 
    movingBack = false 
    frameCounter = 0 
   EndIf 
  EndIf 
  If not movingBack 
   Set pressumedP1 to body1 
  EndIf 
  If frameCounter is >= FRAME_THRESHOLD 
   found = true 
   return pressumedP1 
  EndIf  

EndIf 
return CheckPosition3(body1, body2) 
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Figur 6.2 Position Setup 

6.3.2 Halfway back och halfway down 

 

Halfway back och halfway down kunde identifieras relativt enkelt då de definieras av att vänster 

arm är parallell med marken. För denna position användes en liknande approach som Elm 

(2014) där vinklar mellan leder användes för att beräkna leder oberoende av ledpunkternas 

positioner. Vinkeln mellan ledpunkten för vänster armbåge och handled beräknas för varje 

bildframe där den bildframe med en vinkel närmast 0 grader sattes som potentiell 

nyckelposition. Detta gjordes tills differensen mellan värdarna för vinklarna ökade och den 

bildframe med minsta differens sattes till den slutgiltiga nyckelpositionen. Kodmässigt är den 

enda skillnaden mellan de två positionerna vilken riktning armarna rör sig. 

 
 
CheckPosition3(body1, body2) 
 poistionAngle = 0 

If found == false 
  If bestChoice == null 
   bestChoice = body1 
  EndIf 
  angle1 = getAngle(bestChoice, elbowLeft, wristLeft) 
  angle2 = getAngle(body1, elbowLeft, wristLeft) 
  If angle2 > poistionAngle  
   found = true 

EndIf 
If Math.Abs(angle2) < Math.Abs(angle1) 

   bestChoice = nextBody 
EndIf 

   
If found = true 

   Return bestChoice 
  EndIf 

EndIf 
Return CheckPosition(body1, body2) 
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Figur 6.3 Position Halfway Back 

 

 

 
Figur 6.4 Position Halfway Down 
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6.3.3 Top 

 

Top definieras som vändningen i golfsvingen där baksvingen slutar och nedsvingen börjar. För 

att identifiera nyckelpositionen Top användes handledernas koordinatvärden. När vänster 

handled hade passerat det högsta värdet för både x och y koordinater valdes den aktuella 

bildframe och Top var identifierad.  

 
 
CheckPosition4(body1, body2) 

tolerance = 0.005f; 
If found == false 

  If passedMaxX == false 
   if (getAngle(body1, elbowLeft, wristLeft)> 0)  
                  _passedMaxX = true; 
   EndIf 
  EndIf 
  If  _passedMaxY == false and _passedMaxX == false 
   If maxY > body1.wristLeft.Y 
    _passedMaxY = true 
   Else 
    maxY = body1.wristLeft.Y 
   EndIf 
  EndIf 
  diff = body2.wristLeft.X – body. wristLeft.X; 
  If _passedMaxX == true and _passedMaxY == true and diff > tolerance 
   found = true 
   Return body1 
  EndIf 

EndIf 
Return CheckPosition5(body1, body2) 
 

 

 
Figur 6.5 Position  Top 
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6.3.4 Impact 

 

Impact definieras av när klubban får kontakt med golfbollen. Eftersom klubban är ett externt 

objekt som Kinectsensorn saknar stöd för att spåra, var det omöjligt att identifiera 

nyckelpositionen utifrån vinklar eller leders positioner. Positionen för impact är dock unik då 

den innehåller själva slaget av golfbollen vilket genererar ett distinkt ljud. Kinectsensorns stöd 

för inspelning och hantering av ljud skulle därför undersökas för att se om detta kunde utnyttjas 

genom att analysera ljudnivån för varje ljudframe för att identifiera nyckelpositionen för Impact 

när ljudnivån var som högst. 

 

Ett problem med Kinectens stöd för ljudframes var att ljud och bild inte är synkroniserade. 

Varje ljudframe är 1024 bytes stor med varje sample på 4 bytes, vilket ger 256 samples per 

ljudframe. 256 delat på samlingshastigheten 16 000 ger 0,016, dvs. 62,5 ljudframes per sekund. 

Detta ger ~2,083 ljudframes per bildframe.  

 

För att synkronisera ljud och bild sparades en tidsvariabel undan för tiden då bilden togs och 

ljudet spelades in. Ljudframes genererades mer frekvent än bildframes, men tidsskillnaden var 

inte konsekvent vilket innebar att en exakt matchning inte kunde göras. Därför gjordes i stället 

en estimering där tid för ljudframes avrundades till tiden för närmsta bildframes, vilket ofta 

resulterade i en viss differens mellan ljud och bild även om det är den minsta möjliga. 

  

När frames för ljud och bild var synkroniserade återstod funktionalitet där mjukvaran skulle 

kunna identifiera slaget av bollen med hjälp av ljudnivån. Varje ljudframe innehåller en variabel 

där värdet är den genomsnittliga ljudnivån i decibel för samtliga ljud som fångades under 

tidsintervallet för en ljudframe. Tanken var att välja den ljudframe med högst ljudnivå och 

jämföra med bildframen med samma tid för att identifiera impact.   

 

Den första approachen som kändes naturlig var att sätta ett tröskelvärde. Om värdet på ljudnivån 

skulle överstiga värdet för det valda tröskelvärdet skulle motsvarande bildframe klassas som 

potentiell nyckelposition för impact. Problemet med denna lösning var att bestämma värdet för 

tröskelvärdet, då det inte alltid var möjligt att spela in i en miljö utan bakgrundsljud. Detta 

tillsammans med det faktum att klubbans träff på bollen kunde låta väldigt olika mycket, samt 

ljud från klubban i nedsvingen bidrog till att denna teknik var opålitlig.  

 

Den slutgiltiga approachen var att använda det starkaste ljudet i svingen för att identifiera 

nyckelpositionen, med en teori om att slaget av bollen genererade en högre ljudnivå än svingen. 

I uträkningen för ljud togs även ljudets hastighet in i beräkningen, där sträckan som beräknades 

var sträckan mellan bollen och Kinectsensorn, för att få en så korrekt estimering som möjligt.  

 

Det största problemet med identifiering av nyckelpositioner var Kinectsensorns begränsning på 

30 bildframes per sekund. Under svingen är impact en av positionerna där klubbans hastighet 

är som högst, vilket gör det extra tydligt att bildhastigheten inte är tillräckligt hög. Vad detta 

innebar i praktiken var att bildframen för impact sällan var precis på bollträff, av den 

anledningen att en sådan bildframe aldrig spelades in, helt enkelt för att svingen var för snabb. 

Eftersom detta är en begränsning från Kinectsensorn så var det omöjligt att öka antalet bilder 

per sekund. Istället valdes en approach där två bildframes identifierades, den sista bildframe 

innan slaget av golfbollen och den första efter. De två bilder som identifierades var alltid i följd 

av varandra, för att få två bilder så nära Impact som möjligt. Det garanterades att impact skedde 

inom intervallet mellan de två bilderna om positionen identifierades korrekt, även om en 

”riktig” impact sällan fångades på bild. 
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Eftersom identifieringen av impact förlitar sig på ljudinformation som inte är synkad med den 

övriga dataströmmen genomförs identifieringen i två steg. 

 
CheckPosition7( body1, body2) 
If not found 
 positions.add(body1) 
 If body1.wristLeft.X < body1.footLeft.X 
  found = true 
  return positions  
 EndIf 
EndIf 

 
MatchSound(positions) 

Foreach var in positions 
  body = position.Item1 as 
  bodyTime = body.RelativeTime 
  keyIndex = soundKeys.BinarySearch(bodyTime – soundTimeDiffDistance) 
   

If keyIndex < 0 
   keyIndex = Math.Abs(keyIndex) 
   diff1 = soundKeys[keyIndex].milliseconds - bodyTime. milliseconds 
   diff2 = soundKeys[keyIndex - 1].milliseconds - bodyTime. milliseconds 
   If Math.Abs(diff2) < Math.Abs(diff1) 
    body.SoundStrength = Sounds[soundKeys[keyIndex - 1]] 
    body.SoundTime = soundKeys[keyIndex - 1] 
   Else 
    body.SoundStrength = Sounds[soundKeys[keyIndex - 1]] 
    body.SoundTime = soundKeys[keyIndex - 1] 
   EndIf 
  EndIf 

EndForeach 
Foreach position in positions 

  body = position.Item1 
  If posWithHighest == null 
   posWithHighest = position 
   continue; 
  EndIf 
  If body.SoundStrength >  posWithHighest.Item1.soundStrength 
   bodyBeforeHighest = posWithHighest 
   posWithHighest = position 
  EndIf 

EndForeach 
i = positions.IndexOf(posWithHighest) -1 
While i < 0 

  i++ 
EndWhile 
posBeforeHighest = positions[i] 
posAfterHighest = positions[i+1] 
result.Add(posBeforeHighest) 
result.Add(posWithHighest) 

  
return result; 
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Figur 6.6 Position Impact (1) 

 
Figur 6.7 Position Impact (2) 
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6.4 Design av fältstudie 

Under arbetet genomfördes en fältstudie på Borås Golfklubbs Driving Range. Mjukvaran 

testades även flera gånger på denna golfklubb, men då som en del av den iterativa processen 

för att testa och optimera funktionerna för identifiering av nyckelpositioner.  

 

Den fältstudie som genomfördes gjordes med hjälp av frivilliga personer som befann sig vid 

golfklubben. Samtliga spelare som ställde upp i fältstudien gick med på att vara del av studien 

och uppgifter om ålder, kön, handikapp och hur länge de hade spelat golf var frivilligt, då det 

inte har en direkt inverkan på denna studie. Samtliga spelare använde en järnsjua vid alla 

svingar. 

 

Fältstudien utgick från Elms (2014) experiment som beskrivs i detalj i kapitel 4 där olika vinklar 

framför Kinectsensorn utvärderades. Resultatet i experimentet visade att med spelaren riktad 

direkt mot Kinectsensorn genererade minst antal obestämda leder. Därför spelades samtliga 

svingar i fältstudien in med testpersonen positionerad direkt mot Kinectsensorns kamera.  

 

Den empiri som samlades in i fältstudien var en sekvens av bilder, värden över positioner och 

ljudnivåer. För varje nyckelposition som analyserades insamlades följande data: 

 

 En inspelad bild från den vanliga färgkameran. 

 En genererad bild med skelettdata som representerar samtliga leder och deras 

positioner. 

 En fil med värden över positioner, ljudnivåer och tid.  

 

De nyckelpositioner som spelades in var Setup, Halfway up, Halfway down, Top, och Impact 

där impact bestod av två delar, en innan bollen träffades och en efter. Det sista experimentet 

bestod av 10 personer som utförde två svingar var, sammanlagt 20 svingar.  

 

 

 
Figur 6.8. Placering av utrustning 
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7 Resultat  
 

För att analysera resultatet behövde den insamlade empirin utvärderas för att bestämma om 

resultaten överensstämde med de definitioner över nyckelpositioner som presenterades i kapitel 

2.1. Därför presenteras ett antal riktlinjer som samtliga insamlade nyckelpositioner utvärderas 

efter och presenteras tillsammans med resultatet av den insamlade empirin.  

 

Utifrån dessa riktlinjer presenteras sedan resultaten av de bedömningar som gjordes för varje 

sving i tabeller tillsammans med insamlade färgbilder och skelettdata. I tabellernas kolumn för 

resultat används ”Korrekt” om en nyckelposition har identifierades korrekt och med ”Felaktig” 

om något av de kriterierna för en felaktigt identifierade positioner gäller. Namnen för 

nyckelpositionerna förkortas även i tabellerna enligt följande: 

 

 P1. Setup 

 P3. Halfway back 

 P4. Top 

 P5. Halfway down 

 P6. Impact 

 

7.1 Riktlinjer för analys av nyckelpositioner 

 

För att analysera om positionerna identifierades korrekt jämfördes färgbilden och definitionen 

över nyckelpositionen som presenteras i kapitel 2.1. Då det inte fanns några garantier för att 

testpersonerna utförde positioner i golfsvingarna precis enligt de definitioner över 

nyckelpositioner som presenteras i kapitel 2.1, gavs utrymme för viss differens. Vad detta 

innebar var att små skillnader i kroppspositioner eller positionering av golfklubban inte ansågs 

som felaktiga positioner. 

 

Den första positionen Setup definieras utifrån den första statiska positionen innan uppsvingen. 

Förutom en kvalitativ jämförelse av färgbilder och definition av nyckelpositionen mättes 

dessutom tiden mellan Setup och Halfway back som är den nästa nyckelpositionen som 

identifierades av mjukvaran. Om det var lång tid mellan positionerna innebar detta att 

nyckelpositionen förmodligen identifierats under tiden spelaren förberedde sig, och därmed 

felaktigt identifierad. Tröskelvärdet sattes tillräckligt högt för att inte bedöma positionen som 

felaktig av misstag vid en långsam baksving. 

 

För att en nyckelposition för Setup skulle anses som felaktigt identifierad skulle något av 

följande riktlinjers kriterier stämma: 

 

 Färgbilden skiljer sig tydligt från definitionen för nyckelposition Setup.  

 Tiden mellan Setup och Halfway down skiljer sig mer än 3 sekunder. 

 Färgbild saknas 

 Skelettdata saknas 

 

Nyckelpositionerna Halfway back och Halfway down definieras utifrån när vänster underarm 

är parallell med marken. För att utvärdera om positionen identifierades korrekt beräknades 

vinklar för vänster arm utifrån ledpunkternas positioner. Formeln som användes för att beräkna 

vinkeln mellan dessa ledpunkter var 
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𝑉 = tan−1 (
∆𝑦

∆𝑥
) ∗

180

𝜋
 

 

där delta y är y-värdet för vänster armbåge minus y-värdet för vänster handled, och delta x är 

x-värdet för vänster armbåge minus x-värdet för vänster handled. Med Kinectsensorns 

begränsning att spela in 30 bilder per sekund, gavs utrymme för viss en differens för vinkeln på 

armen och marken.   

 

För att en nyckelposition för Halfway back och Halfway down skulle anses som felaktigt 

identifierad skulle något av följande riktlinjers kriterier stämma. 

 

 Färgbilden skiljer sig tydligt från definitionen för nyckelpositionen Halfway back / 

Halfway down.  

 Vinkeln för vänster arm skiljer sig mer än 10 grader från definitionen, där definitionen 

är att armen är parallell med marken. 

 Färgbild saknas 

 Skelettdata saknas 

 

 

För att en nyckelposition för Top skulle anses som felaktigt identifierad skulle något av följande  

riktlinjers kriterier stämma. 

 

 Färgbilden skiljer sig tydligt från definitionen för nyckelpositionen Top. 

 Färgbild saknas 

 Skelettdata saknas.  

 

Nyckelpositionen Setup delandes upp i två delar där målet var att fånga den sista bildframe 

innan slaget, och den första bildframe efter slaget. För att utvärdera detta analyserades om 

klubban var positionerad innan slaget av golfbollen första färgbilden och om klubban var i 

kontakt med bollen, eller om bollen var slagen i andra färgbilden. 

 

För att en nyckelposition för Impact skulle anses som felaktigt identifierad skulle något av 

följande kriterier stämma. 

 

 Första färgbilden sker efter slaget av bollen. 

 Andra färgbilden sker innan slaget av bollen. 

 Färgbild 1 saknas 

 Färgbild 2 saknas 

 Skelettdata 1 saknas 

 Skelettdata 2 saknas 
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7.2 Testperson 1 

Herrspelare, 45 år med +1 i handikapp. Sammanlagt samlades sex färgbilder in och sex 

skelettdata genererades i båda svingarna. Positionen för Setup identifierades dock för tidigt i 

sving 1. 

 

7.2.1 Sving 1 

 

 
Figur 7.1. Bilddata från färgkamera 

 

 
Figur 7.2. Genererad skelettdata 
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Position Resultat Anmärkning 

P1 Felaktig Bilden togs ~ 5 sekunder innan P3 vilket innebär att bedömningen är 

att nyckelpositionen är felaktigt identifierad. Utöver detta ser 

positionen korrekt ut även om klubban befinner sig en bit över bollen. 

Utifrån den genererade bilden ser nyckelpositionen korrekt ut.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 6.49 grader under definition. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 7.67 grader över definition. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är klubban i kontakt med golfbollen och därmed 

enligt definitionen.  

   

Tabell 7.1  Resultat för Testperson 1 sving 1 

 

7.2.2 Sving 2  

 

 
Figur 7.3. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.4 Genererad skelettdata 
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Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~2,3 sekunder innan P3. Spelaren står i rätt position, med 

undantag för att klubban är positionerad en bit över bollen. Bedöms 

som Ok. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 5.11 grader under definition. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definition att vara i positionen Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 5.25 grader över definition. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i andra färgbilden har golfbollen slagits iväg.  
 

Tabell 7.1. Resultat för Testperson 1 sving 2 

 

7.3 Testperson 2 

Damspelare med okänt handikapp och ålder. Sammanlagt samlades tolv färgbilder in och 

skelettdata genererades för varje bild. Skelettdatan visar att Kinectsensorn hade stora problem 

att läsa många av positionerna samt att skilja på vänster och höger arm, vilket resulterade i att 

Halfway back identifierades felaktigt. Anledningen till detta är oklar, men kan vara på grund av 

den tjocka jackan. 

 

7.3.1 Sving 1 

 

 
 

Figur 7.5. Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.6.Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~1,4 sekunder innan P3. Både färgbild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster underarm beräknas till 5.42° under definitionen. 

Skelettdatan visar en missledande position för höger arm, men har 

identifierat positionen korrekt enligt färgbild och vinkel. 

P4 Korrekt Skelettdata visar missledande bild, men färgbild är enligt definition. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster underarm beräknas till 4.3° över definitionen. 

Dock är skelettdatan även här missledande.  

P6 Korrekt Färgbilderna visar tydligt att slaget av bollen sker mellan dom. 
 

Tabell 7.3 Analys av Testperson 2 sving 1 

 

7.3.2 Sving 2 

 
 

Figur 7.7 Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.8 Genererad skelettdata 

 
Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~2,6 sekunder innan P3. Både bild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Felaktig Spelaren är tydligt förbi nyckelpositionen för Halfway back, även om 

vinkeln är inom definitionen. Problem med skelettdata 

P4 Korrekt Problem med skelettdata, där avläsningen av vänster arm inte stämmer. 

Dock är positionen enligt definitionen utifrån färgbilden. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 4.74° över definitionen. Problem med 

skelettdata. 

P6 Korrekt Färgbilderna visar tydligt att slaget av bollen sker mellan bilderna. 

   
Tabell 7.4 Analys av Testperson 2 sving 2 

7.4 Testperson 3 

Herrspelare, 17 år med handikapp 2.8. Sammanlagt samlades tolv färgbilder in och skelettdata 

genererades för varje bild. Enbart en felaktig position identifierades. 

7.4.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.9. Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.10 Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Färgbilden togs ~1,6 sekunder innan P3. Både bild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 5.23° över definitionen.  

P4 Felaktig Bilden visar samma position som för P5. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 6.93° över definitionen.  

P6 Korrekt I andra färgbilden har spelaren kontakt med bollen. 

 
Tabell 7.5. Analys av Testperson 3 sving 1 

 

7.4.2 Sving 2 

 
 

Figur 7.11 Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.12 Genererad skelettdata 

 
Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~1,8 sekunder innan P3. Både bild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.77° under definitionen, vilket är inom 

gränsen enligt riktlinjerna. 

P4 Korrekt Nyckelpositionen bedöms vara korrekt identifierad utifrån jämförelse 

med definitionen. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 5.12 ° över definitionen. 

P6 Korrekt Färgbilderna visar tydligt att slaget av bollen sker mellan bilderna. 
 

Tabell 7.6. Analys av Testperson 3 sving  2 

 

7.5 Testperson 4 

Herrspelare med handikapp 3.3 och 14 år gammal. I första svingen identifierades enbart data 

från en av bilderna från Impact av okänd anledning. Dock mättes den position för Impact som 

identifierades till den med högst ljudnivå. Dessutom hade Kinectsensorn svårt att skilja på 

armarna i första svingen.  
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7.5.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.13. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.14. Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~2,4 sekunder innan P3. Färgbilden stämmer bra överens 

med definitionen. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 6.47° över definitionen vilket är inom 

acceptabla gränser.  

P4 Korrekt Nyckelpositionen bedöms vara korrekt identifierad utifrån jämförelse 

med definitionen. 

P5 Felaktig Vinkeln för vänster arm är 25.44° över definitionen. Färgbilden 

bedöms som korrekt men motsvarande skelettdata har vänster arm i en 

annan position. Ledpunkten för vänster armbåge var i denna position 

obestämd.  

P6 Felaktig Högsta ljudnivån mäts på bilden innan impact. Färgbild och skelettdata 

saknas. 
 

Tabell 7.7 Analys av Testperson 4 sving 1 
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7.5.2 Sving 2 

 
 

Figur 7.15 Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.16. Genererad skelettdata 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~0,7 sekunder innan P3 vilket ger en väldigt trovärdig 

position för Setup. Ser korrekt ut utifrån färgbild och genererad 

skelettdata 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.2 grader under definitionen. Vänster 

armbåge är för denna position obestämd, men resultatet är bra. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i rätt position. 

P5 Korrekt Vinkel för vänster arm är 4.35 grader över definitionen. 

P6 Korrekt Första bilden visar en position där klubban är innan slaget och i andra 

bilden är bollen slaget och därmed enligt definitionen.  

 
Tabell 7.8 Analys av Testperson 4 sving 1 
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7.6 Testperson 5 

Herrspelare, 16 år gammal med handikapp 4.4. Helt korrekt identifierad första sving, men i 

sving nummer två identifieras både Setup och Impact felaktigt.   

7.6.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.17. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.18. Genererad skelettdata 

 
 
 
 
Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~0,7 sekunder innan P3 vilket ger en väldigt trovärdig 

position för Setup. Dock är klubban en bit ifrån golfbollen, men skiljer 

sig inte tillräckligt från definitionen.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.2 grader under definitionen. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 4.35 grader över definitionen. 
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P6 Korrekt Första bilden visar en position där klubban är innan slaget och i andra 

bilden är bollen slaget och därmed enligt definitionen. 

 
Tabell 2.9. Analys av Testperson 5 sving 1 

 

7.6.2 Sving 2 

 

 
 

Figur 7.19. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.20. Genererad skelettdata 

 
Position Resultat Anmärkning 

P1 Felaktig Bilden togs ~2,8 sekunder innan P3. Färgbilden visar dock att spelaren 

har klubban en bit över bollen, som förmodligen fortfarande förbereder 

sig inför den riktiga svingen. 

P3 Korrekt Vinkel för vänster arm är 2.81 grader över definitionen. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.24 grader under definitionen. 

P6 Felaktig Här är det tydligt att den andra bilden togs innan slaget av bollen 

skedde och är därför felaktigt identifierad. 
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Tabell 7.10. Analys av Testperson 5 sving 2 

 
 

7.7 Testperson 6 

Herrspelare med handikapp 10, 50 år. Setup i första svingen identifierades felaktigt och enbart 

en bildframe fångades under andra svingen för nyckelpositionen Impact.  

7.7.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.21. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.22. Genererad skelettdata 
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Position Resultat Anmärkning 

P1 Felaktig Bilden togs ~5,2 sekunder innan P3 och visar tydligt att spelaren har 

klubben en bra bit över golfbollen. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.39 grader över definitionen.  

P4 Korrekt Skelettdatan visar Kinectsensorns problem att urskilja höger och 

vänster arm, men färgbilden ser dock korrekt ut. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 5.91 grader över definitionen. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är klubban i kontakt med golfbollen och därmed 

enligt definitionen. 
 

Tabell 7.11 Analys av Testperson 6 sving 1 

7.7.2 Sving 2 

 

 
 

Figur 7.23 Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.24. Genererad skelettdata 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~1,5 sekunder innan P3 och både bild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.55 grader över definitionen.  

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. Vänster 

armbåge är i denna position obestämd, men färgbild ser korrekt ut 

enligt definition.  

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.99 grader över definitionen.  

P6 Felaktig Spelaren fångar upp den högsta ljudnivån precis innan impact. 

Färgbild och genererad data saknas.  

   
Tabell 7.12. Analys av Testperson 6 sving 2 

 

 

7.8 Testperson 7 

Herrspelare, 68 år med handikapp 18.9. Samtliga nyckelpositioner för båda svingarna 

identifierades korrekt. 



 

37 

 

7.8.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.25. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.26. Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~1,3 sekunder innan P3 och både bild och skelettdata ser 

korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.93 grader under definitionen. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.28 grader över definitionen. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban innan slaget av bollen och i andra 

bilden är klubban i kontakt med bollen och därmed enligt definitionen.  
 

Tabell 7.13. Analys av Testperson 7 sving 1 
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7.8.2 Sving 2 

 
Figur 7.27. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.28. Genererad skelettdata 

 

 

 

 

 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~2,6 sekunder innan P3 men både bild och skelettdata ser 

korrekt ut.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.76 grader över definitionen. 

P4 Korrekt Kinectsensorn har problem att urskilja höger och vänster arm, men 

bilddatan ser dock korrekt ut. Flera ledpunkter i vänster arm är 

obestämda. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 2.73° under definitionen. Även här är 

skelettdatan något felaktig, men själva bilddatan ser korrekt ut.  

P6 Korrekt Bilderna visar tydligt att impact sker mellan bilderna. 
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Tabell 7.14. Analys av Testperson 7 sving 2 

 

 

 

 

7.9 Testperson 8 

Herrspelare inget handikapp och begränsad erfarenhet, 22 år gammal. Samtliga 

nyckelpositioner är korrekt identifierade. 

7.9.1 Sving 1 

 

 
 

Figur 7.29.  Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.30. Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~2,4 sekunder innan P3. bild och skelettdata ser korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.76 över definitionen. 

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 3.5 grader under definitionen.  
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P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är golfbollen slagen och därmed enligt 

definitionen. 
 

Tabell 7.15. Analys av Testperson 8 sving 1 

 

 

7.9.2 Sving 2 

 

 
 

Figur 7.31. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.32. Genererad skelettdata 

 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~1,5 sekunder innan P3, och bild och skelettdata ser 

korrekt ut.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 8.33 grader under definitionen.  

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 
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P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 8.91 grader över definitionen. Vänster 

armbåge är i denna position obestämd. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är golfbollen slagen och därmed enligt 

definitionen. 

   
Tabell 7.16. Analys av Testperson 8 sving 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 Testperson 9 

Herrspelare inget handikapp och begränsad erfarenhet, 27 år gammal. I andra svingen saknas 

en färgbild för nyckelpositionen Setup. 

7.10.1 Sving 1 

 

 
Figur 7.33. Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.34. Genererad skelettdata 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~0,6 sekunder innan P3 vilket ger en väldigt trovärdig 

position för Setup.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.79 grader under definitionen.  

P4 Felaktig Här bedöms spelaren att vara i nersvingen och därmed är positionen 

felaktig. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.59 grader under definitionen. 

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är klubban i kontakt med golfbollen och därmed 

enligt definitionen. 
 

Tabell 7.17. Analys av Testperson 9 sving 1 

 

7.10.2 Sving 2 

 
 

Figur 7.35. Bilddata från färgkamera 
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Figur 7.36. Genererad skelettdata 

 

 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Felaktig I denna position blev bitmappen för position null, och färgbild saknas. 

Dock har positionen identifierats, vilket skedde ~0,5 sekunder innan 

P3.  

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.56 grader under definitionen.  

P4 Korrekt Färgdata ser korrekt ut, dock visar skelettdatan att Kinectsensorn har 

problem att spåra armarna.   

P5 Felaktig Vinkeln för vänster arm är 10.09 under definitionen. Färgbilden ser 

korrekt ut, men Kinectsensorn har i denna position problem med 

obestämda leder och svårt att skilja mellan händer.  

P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är klubban i kontakt med golfbollen och därmed 

enligt definitionen. 

 
Tabell 7.18.  Analys av Testperson 9 sving 2 

 

7.11  Testperson 10 

Herrspelare inget handikapp och begränsad erfarenhet, 28 år gammal. Nyckelpositionen Setup 

identifierades felaktigt i den andra svingen, men annars är samtliga positioner korrekt 

identifierade.  
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7.11.1 Sving 1 

 
 

Figur 7.37. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.38. Genererad skelettdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Korrekt Bilden togs ~0,4 sekunder innan P3, vilket gör den till en väldigt 

trovärdig position för Setup. Skelettdata och färgbild ser korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 3.46 grader över definitionen.  

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top men vänster 

armbåge är obestämd vilket är tydligt i skelettdatan. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 0.55 grader över definitionen. 
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P6 Korrekt Första färgbilden visar klubban positionerad innan slaget av golfbollen 

och i den andra bilden är golfbollen slagen och därmed enligt 

definitionen. 

 
Tabell 7.19. Analys av Testperson 10 sving 1 

 

7.11.2 Sving 2 

 

 
 

Figur 7.39. Bilddata från färgkamera 

 
Figur 7.40.Genererad skelettdata 

 

 

Position Resultat Anmärkning 

P1 Felaktig Bilden togs ~3,5 sekunder innan P3 och bedöms därför som felaktig, 

även fast bild och skelettdata ser korrekt ut. 

P3 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 1.5 grader under definitionen.  

P4 Korrekt Spelaren bedöms utifrån definitionen att spelaren är i Top. 

P5 Korrekt Vinkeln för vänster arm är 2.76 grader under definitionen. 

P6 Korrekt Bilderna visar att Impact sker mellan bilderna, då golfbollen är i rörelse 

i bild nummer två. 
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Tabell 7.20. Analys av Testperson 10 sving 2 

 

7.12  Sammanfattade resultat 

 

Av de Setup nyckelpositioner som identifierades bedömdes 15 av 20 till korrekt identifierade, 

vilket var det lägsta resultatet av de fem nyckelpositionerna som var inkluderade i studien. 

Resultaten visade att Setup positionen vid flera tillfällen identifierade nyckelpositionen för 

tidigt, när spelaren fortfarande förberedde sig inför svingen.  

 

För nyckelpositionen Halfway back bedömdes 19 av 20 positioner och för Halfway down 

bedömdes 18 av 20 positioner som korrekt identifierad, där nyckelpositionerna för Halfway 

back gav högst resultat. Resultaten visade dock att Kinectsensorn hade problem med 

identifiering av dessa positioner. Vid flera tillfällen skiljde sig färgbilden och skelettdatan där 

främst armarnas ledpunkter inte stämde överens med färgbilden.  

 

För nyckelpositionen Top bedömdes 18 av 20 positioner som korrekt identifierade, men hade 

liknande problem som för Halfway back och Halfway down där skelettdatan ofta visade en 

annan position än färgbilden. Dessutom var Top den svåraste nyckelpositionen att bedöma då 

inga tydliga stärkande riktlinjer kunde bestämmas utifrån definitionen av positionen.  

 

För nyckelpositionen Impact bedömdes 17 av 20 positioner som korrekt identifierade. Med 

Kinectsensorns begränsning att spela in 30 bilder per sekund valdes en approach för att 

identifiera de två positioner som var närmast slaget av golfbollen. För de positioner som blev 

felaktigt identifierade berodde detta på att bilden innan slaget av bollen registrerade den högsta 

ljudnivån under svingen. En anledning till detta kan vara att svingen genererade ett högre ljud 

än slaget av bollen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Slutsatser 
 

Utifrån den fältstudie som utfördes i denna studie samlades 20 svingar in där sammanlagt 100 

nyckelpositioner identifierades och analyserades. I kapitel 7 presenteras resultatet av data som 

samlades in tillsammans med en analys där varje insamlad nyckelposition utvärderas enligt ett 

antal riktlinjer utifrån definitioner presenterade i kapitel 2.1.  
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Kinectsensorn var det enda hjälpmedel som användes för inhämtning av empiri och utveckling 

av artefakten. Flera andra alternativa system för analys av golfsvingar presenterades men 

uteslöts för deras begränsade tillgänglighet eller brist på nödvändig funktionalitet, och därmed 

är denna studie begränsad till Kinectsensorn. En ytterligare begränsning var att artefakten som 

utvecklades enbart kunde analysera golfsvingar för högerhänta, där motiveringen var att studien 

var ett proof of concept med målet att presentera en ny innovativ lösning snarare än en färdig 

mjukvara som med förmågan att hantera specialfall som exempelvis vänsterhänta golfsvingar. 

 

För att svara på forskningsfrågan och delfråga från kapitel 3.   

 

Hur kan motion capture med Kinect användas för att identifiera nyckelpositioner i en 

golfsving? 

 

Denna studie presenterar en artefakt i form av en instansiering med förmågan att identifiera 

nyckelpositionerna Setup, Halfway back. Top, Halfway down och Impact.  

 

Av de 100 nyckelpositioner som samlades in utvärderades 87 till korrekt identifierade, vilket 

ger ett resultat på 87 % för Setup, Halfway back, Top, Halfway down och Impact. Elm (2014) 

presenterade ett resultat där valda positioner ur en modellsving gav ett resultat på 72% korrekt 

identifierade nyckelpositioner. Dock finns det en stor skillnad mellan denna studie och Elms, 

där denna studie är begränsad till ett antal nyckelpositioner medan Elms (2014) lösning kräver 

en modellsving och förmågan att identifiera nyckelpositioner manuellt som diskuteras mer i 

kapitel 9.1.  

 

Kan Kinects stöd för ljudinspelning användas för att identifiera nyckelpositionen Impact? 

 

Denna studie presenterar en teknik som med hjälp av Kinectsensorn stöd för ljudinspelning kan 

identifiera Impact mellan två bilder.   

 

För identifiering av Impact uppskattades som tidigare beskrivet 17 av 20 positioner som korrekt 

identifierade, alltså i 85 % av fallen. Med den approach som valdes med två positioner gav detta 

enbart en uppskattning över Impact på grund av begränsningen på 30 bilder per sekund som 

Kinectsensorn innebär. Möjligheter att uppnå en mer korrekt position för Impact diskuteras mer 

i kapitel 9.1. 

 

 

 

 

 

 

9 Diskussion 
 

Resultatet för antalet korrekt identifierade Setup var lägst av samtliga nyckelpositioner i denna 

studie. Målet att skapa en mjukvara med helt automatiserad identifiering medförde ett problem 

vilket var att den var tvungen att ta hänsyn till att spelare utförde mindre testsvingar. Ett försök 

till detta gjordes men resultatet visar att många svingar ändå identifierades för tidigt. För att 

skapa mer pålitlig funktionalitet för nyckelpositionen Setup skulle därför vissa förbättringar 

utvecklas. Enligt de riktlinjer som utvecklades för nyckelpositionen jämfördes tiden mellan den 
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och nästa position, Halfway back för att uppskatta om mjukvaran lyckades identifiera rätt 

position. Detta är något som skulle utnyttjas i metoden för identifiering av positionen, genom 

att tillåta mjukvaran skriva över en tidigare identifierad Setup vid tidsmässigt långa intervall 

mellan den och Halfway back. 

 

Vid vissa nyckelpositioner hade Kinectsensorn svårt att beräkna vissa ledpunkter vilket ledde 

till att dessa blev beräknade, vilket skedde när Kinectsensorn inte kunde läsa en ledpunkt och 

var tvungen att göra en uppskattning. Detta var vanligt när vissa leder skymdes av andra leder 

utifrån Kinectsensorns kameras perspektiv. Med detta kan Kinectsensorn förmåga att fånga den 

här typen av kroppsställningar ifrågasättas.  

 

De tekniker som används för att identifiera positionerna skulle mer stor sannolikhet kunna 

användas för övriga nyckelpositioner som presenteras i kapitel 2.1 om tillräckligt bra riktlinjer 

för dessa positioner skulle kunna definieras. En liknande approach skulle även kunna användas 

för att samla in data vid andra analyser av sporter, spel eller liknande aktiviteter. 

 

9.1 Vidare arbete 

 

Då denna studie enbart fokuserar på ett urval av nyckelpositioner så finns det ett intresse för 

vidare forskning som inkluderar funktionalitet för de resterande nyckelpositionerna som 

presenteras i kapitel 2.1, Takeaway, Follow-though och Finish. Dessa valdes bort i den här 

uppsatsen då det var svårt att definiera mätbara egenskaper eller vinklar för leder för dessa 

positioner. En av de största begränsningarna på Kinectsensorn är oförmågan att spåra leder 

utöver människokroppen. En studie med möjligheten att spåra externa objekt med 

Kinectsensorn exempelvis golfklubban skulle därför vara av stort värde, för att skapa 

möjligheter för högre precision för identifiering av nyckelpositioner som Takeaway och Impact. 

 

En annan stor begränsning på Kinectsensorn är att antalet bildframes är begränsade till 30 per 

sekund, och antalet ljudframes är begränsade till ca 60 per sekund. Ett alternativ till vidare 

forskning vore att uppskatta de nyckelpositioner som inte fångades under en inspelning med 

någon form av simulerad data. I denna studie lyckades Impact identifieras mellan två positioner, 

men med mer frekvent ljudinformation skulle den exakta tiden för Impact beräknas, och en 

ungefärlig position beräknas med interpolation mellan ledpunkter där tiden skulle kunna 

användas som vikt.  
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