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SAMMANFATTNING
I ett samhälle där folk spenderar mer och mer tid stillasittan-
de introduceras samtidigt nya tekniker som gör det möjligt
att röra sig under användning av datorspel. I denna rapport
presenteras en fallstudie där ett rörelsestyrt spel utvecklats.
Efter spelet implementerats testades det för att avgöra vilka
element som varit engagerande för spelaren. Både bra och
mindre bra spelelement har identifierats och presenteras i rap-
porten. Erfarenheter från projektet delas i hopp om att fler ut-
vecklare ska få upp ögonen för hur rörelsebaserade spel kan
skapas och engagera användare och därigenom minska ande-
len tid folk spenderar stillasittande.

INLEDNING
Det finns en positiv korrelation mellan andelen tid spenderad
stillasittande under en dag och sannolikheten för att drabbas
av negativa påföljder såsom kardiovaskulära sjukdomar, typ
2 diabetes och övervikt [5].

Rekommendationen för daglig rörelse av åtminstone måttlig
intensitet är 30 minuter eller mer, fem dagar i veckan [6]. Av
vuxna svenskar uppfyller endast 52% denna rekommendation
[4].

I en undersökning utförd på 15- till 60-åringar år 2010 angav
81% att de spelade datorspel. Datorspelsmarknaden ökade
försäljningen med 149,7% mellan år 2000 och 2009.1

Det är inte svårt att tänka sig en koppling mellan den höga
graden datorspelande och populationens ökande stillasittan-
de. Ett sätt att försöka öka mängden fysisk aktivitet hos po-
pulationen är att introducera rörelsefrämjande datorspel och
på så vis vända trenden och göra datorspelandet till någonting
positivt.

På senare tid har en rad nya tekniker som tillåter spelare att
interagera med datorn på kreativa sätt genom att röra kroppen
introducerats. Exempel på sådana tekniker är Xbox Kinect2
och Nintendo Wii3.

Syfte och Frågeställning
Syftet med detta arbete är att identifiera designer som gör ett
rörelsefrämjande datorspel engagerande, eller mindre enga-
gerande. Förhoppningen är att åtminstone delar av informa-
tionen som presenteras kan generaliseras och användas vid
utveckling av nya rörelsebaserade spel.

1http://dataspelsbranschen.se/nyheter/2010/6/2/dataspel-aer-en-
folkroerelse-%E2%80%93-81-procent-spelar-i-sverige.aspx
2www.xbox.com/kinect
3http://www.nintendo.se/wii/wii

För att undersöka detta har spelet Earth Strike Defence For-
ce implementerats. En tidigare version av spelet har funnits
uppsatt i en lokal på Linköpings Universitet men har nu om-
arbetats med en ny inmatningsenhet, nämligen en webbka-
mera. Detaljerade beskrivningar av spelet finns i metod- och
implementationskapitlena.

Den specifika frågeställningen som formulerats vid framtag-
ningen av spelet är följande:

Hur kan Earth Strike Defence Force byggas på ett sådant vis
att det engagerar spelaren?

Avgränsningar
Det finns forskning som visar att mängden social interak-
tion blir högre när en kontroller som erbjuder kroppsrörelser
används [7]. Inom omfattningen av detta arbete har dock in-
te den sociala aspekten av kroppsrörelser och spelande un-
dersökts.

För att ett allmänt spel ska vara engagerande finns fyra fakto-
rer, nämligen utmaning, nyfikenhet, fantasi och flow [1]. Den
enda av dessa faktorer som undersökts i detta arbete är flow.

TEORI
Enligt Schaffer är kärnan av det som gör spel roliga att de
låter spelaren gå in i flow [11]. I detta kapitel presenteras först
konceptet ”flow” varpå rörelse i förhållande till datorspel un-
dersöks.

Flow
Flow innebär att ett mentalt tillstånd av koncentration uppnås,
där uppgifter som tidigare var svåra övergår till att bli enkla
och det man gör blir njutbart [10].

Enligt Csı́kszentmihályi finns det tre villkor som måste
uppnås för att en person ska kunna befinna sig i flow [3],
nämligen:

• En klar uppsättning mål
Personen måste ha ett klart mål eller en klar uppsättning
mål så den hela tiden vet vad den strävar efter [3].

• Balans mellan upplevd utmaning och upplevd skicklig-
het
Om spelaren upplever att aktiviteten är för svår finns risken
att denna blir ängslig. Om aktiviteten istället upplevs för
enkel blir personen avslappnad och uttråkad [3]. Detta krav
kan vara svårt att leva upp till då spelet måste hållas på en
lagom nivå hela tiden [10]. Figur 1 visualiserar relationen
mellan utmaning och skicklighet.



Figur 1. Relation mellan upplevd utmaning och upplevd skicklighet

En viktig punkt att klargöra här är att det är aktiviteten
som ska vara utmanande, inte gränssnittet genom vilket
användaren interagerar för att utföra aktiviteten. En pas-
sande liknelse är att det inte blir roligare att spela musik på
ett trasigt instrument även om det innebär en större utma-
ning. Det som gör upplevelsen kul är att istället spela mer
och mer utmanande musik [11].

• Klar och omedelbar återkoppling
Personen måste få konstant återkoppling så den vet om den
gör bra ifrån sig eller om någonting måste justeras. Det är
inte så viktigt om återkopplingen är positiv eller negativ,
det viktigaste är att den på ett effektivt sätt förmedlar vad
som gjorts bra eller vad som behöver korrigeras [3].

Schaffer bryter ned dessa tre punkter och skapar en lista av sju
stycken krav som måste uppfyllas för att kunna uppnå flow,
nämligen att användaren har [11]:

• Stora upplevda utmaningar.

• Stora upplevda färdigheter.

• Vetskap om vad som ska göras.

• Vetskap om hur det ska göras.

• Vetskap om hur väl den gör ifrån sig.

• Vetskap om vart den ska gå (i fall där navigation är invol-
verat).

• Frihet från distraktioner.

Csı́kszentmihályis krav på ”en klar uppsättning mål”har upp-
levts otydlig. Det syftar inte till att användaren ska ha ett
övergripande mål utan snarare att den alltid ska veta vad den
ska göra härnäst [11]. Detta tar Schaffers kravlista hänsyn till.

Figur 2. Flow Loop

Schaffer beskriver även en Flow Loop (se figur 2) där
användaren får en möjlighet att agera, agerar, får återkoppling
och därefter får en ny möjlighet att agera [11].

Ytterligare en förutsättning för att spelare ska kunna sjunka in
i ett spel är att denna måste ha ”osynliga kontroller”, han/hon
måste kunna använda kontrollerna utan att behöva tänka på
dem. Detta kan underlättas genom att låta spelet kontrolleras
med hjälp av kroppsrörelser istället för exempelvis ett tan-
gentbord. [2].

Fysisk Rörelse och Datorspel
Tidigare forskning uppmärksammar två olika motivationer
för rörelsebaserat spelande, mer specifikt har den forskning
som refereras till studerat spelande av Nintendo Wii Boxing.
Den ena gruppen spelar för att uppnå något, spelaren försöker
utmana sin förmåga att få höga poäng och ha kul. Den andra
gruppen spelar för att mentalt slappna av genom att utmana
sina egna rörelser som om de faktiskt utövar en sport. För de
båda motivationerna identifierades även motsvarande strate-
gier, nämligen att spelaren antingen förhåller sig till upple-
velsen som ett spel, eller som en simulation [8].



Gällande den prestationsorienterade strategin urskiljdes vi-
dare två olika spelmönster. Många spelar med fullskaliga
rörelser och en hög intensitet. Vissa upptäcker däremot att de
kan utföra väldigt små rörelser och fortfarande uppnå samma
effekt spelmässigt. Den senare gruppen får mycket lägre fy-
sisk intensitet och de upplevs oengagerade och till och med
uttråkade [8].

I fallen där spelet upplevs som en simulering agerar spela-
ren utifrån vad denne ser på skärmen och exekverar rörelser
och strategier som om den faktiskt befinner sig i den simu-
lerade situationen och själv utövar sporten, även om det inte
har någon direkt påverkan på spelet [8]. Det visar sig även att
vissa spelare ibland lever sig in i situation och utför rörelser
som inte krävs av systemet när de spelar Guitar Hero [1].

Personer som föredrar att inte röra sig kan bli avskräckta från
aktiviteter som de upplever som sportiga. Om de istället upp-
lever aktiviteten som en lek eller ett spel kan de tänkas utföra
den trots att det innebär rörelse [9].

METOD
För att kunna utvärdera hur ett rörelsefrämjande spel ut-
vecklas på ett vis som engagerar spelaren skapades ett
rörelsefrämjande spel. Spelet som utvecklades, Earth Strike
Defence Force (ESDF), fanns sedan tidigare implementerat
mot TV-skärm och det använde Xbox Kinect som inmatnings-
enhet.

Earth Strike Defence Force
Grundtanken med spelet, i båda versionerna, är att spelaren
med hjälp av kroppsrörelser ska avvärja inkommande mete-
orer och därigenom skydda jorden. Spellogiken skiljer sig i
övrigt från den tidigare versionen, inspiration har dock dra-
gits från föregångaren. En stor del av befintlig grafik har även
återanvänts vid framtagningen av det nya ESDF

Den nya versionen av spelet har webben som målplattform.
Som inmatningsenhet används en vanlig webbkamera från
vilken data hämtas genom ett JavaScript-baserat WebGL-
plugin utvecklat på Linköpings Universitet. I framtiden vill
spelets kund eventuellt även att det enkelt ska kunna portas
till mobila enheter.

För att utveckla applikationen användes därför Unity4 ver-
sion 5.0.0f4. En kännetecknande aspekt för denna spelmotor
är att spel skapade i den kan byggas till flera olika plattfor-
mar, bland annat Webben (WebGL), Android och iOS. Denna
egenskap innebar att stora delar av spelet kunde skapas endast
en gång för att sedan byggas till alla relevanta plattformar. En
ytterligare faktor vid val av spelmotor är att en högnivåmotor
som Unity generellt sett snabbar på speldesignprocessen.

Spelets utvecklare hade vid en tidigare kurs på Linköpings
Universitet (TDDD23, Design och Programmering av dator-
spel) använt Unity för att utveckla ett 3D-spel, Skeletons5.
När Skeletons utvecklades användes C# som skriptspråk. Vid

4http://unity3d.com/unity
5https://www.youtube.com/watch?v=LPxveK2Ipac

utvecklingen av Earth Strike Defence Force användes Uni-
ty Script istället för C#. Dessutom var det denna gång ett
tvådimensionellt spel som utvecklades.

Arbetsmetodik
Spelet utvecklades av rapportens författare som del av den-
nes examensarbete inom kandidatprogrammet Innovativ Pro-
grammering vid Linköpings Universitet. Utvecklingen sked-
de i ett arbetsrum på Campus Valla som delades av honom
och sju andra examensarbetare på kandidat- och masternivå.

Fem arbetsveckor lades på utveckling av spelet och detta
skedde i tre faser med ganska jämn tidsfördelning:

• Fas 1: Utveckling av spelets grundfunktionalitet och
bakomliggande struktur.

• Fas 2: Integration av webbkamera-api.

• Fas 3: Utveckling av spelmekanismer för att göra spelet
engagerande.

För att avgöra om spelet var engagerande eller inte användes
följande åtta kriterier som presenterades i teorikapitlet:

• Upplever spelaren påtagliga utmaningar?

• Upplever spelaren stora färdigheter?

• Vet spelaren vad den ska göra?

• Vet spelaren hur den ska göra det?

• Vet spelaren hur väl den gör ifrån sig?

• Vet spelaren vart den ska gå?

• Är spelaren fri från distraktioner?

• Är det möjligt för spelaren att på något vis fuska genom att
använda andra rörelser än tänkt?

Under utvecklingens gång demonstrerades spelet för dess
kund i början av varje vecka. Vid dessa demonstrationer
utvärderades ovan nämnda kriterier informellt baserat på
utförda observationer. Därefter planerades den kommande
veckans arbete.

Testning av Systemet
Efter spelet implementerats utfördes en formell testning av
systemet. Sju tester tog rum i samma lokal som spelet utveck-
lats i. Två tester utfördes även på mötesplatsen creActive i
Mjärdevi, Linköping. Under en dag pågick testning i utveck-
larrummet, testerna alternerade mellan Earth Strike Defence
Force och två andra rörelsebaserade spel som även de utveck-
lats som examensarbeten av studenter på Innovativ Program-
mering. Testerna lades upp på ett sådant vis att samma spel
inte testades två gånger i rad.

De tester som utfördes i arbetsrummet skedde på en dator
med storbilds-TV som skärm och med en extern webbkame-
ra. Testpersonerna var i detta fall stående. Testerna som tog
rum i creActive utfördes sittande framför en 15,6” Alienware-
laptop med inbyggd webbkamera.



Testpersonerna utgjordes av en kvinnlig deltagare och åtta
manliga deltagare. Deltagarnas ålder varierade från 20 år upp
till 27 år. Alla testpersoner var studenter vid Linköpings Uni-
versitet. Vidare var deltagare studenter som arbetade i samma
rum som utvecklingen skedde i, eller en bekant till någon som
arbetade i samma rum.

På grund av bristfälliga resurser utgjordes en stor del av test-
gruppen (5 personer) utav studenter som suttit i samma rum
under utvecklingen av spelet och som därför var bekanta
med olika spelmekanismer sedan tidigare. De var dessutom
närvarande i rummet under testningen.

Alla tester följde en gemensam struktur. Det första momen-
tet var att testpersonen i fråga testspelade Earth Strike De-
fence Force i ett tidsintervall mellan två och fem minuter
tills en naturlig brytpunkt uppstod (Game Over i de flesta
fallen). Medan testpersonerna spelade observerades de och
anteckningar togs om något oväntat eller intressant beteen-
de inträffade. Deltagarna fick inga instruktioner annat än att
styrningen skedde genom en webbkamera, i övrigt skulle de
själva lista ut hur spelet fungerade.

Efter testpersonen spelat ombads den att fylla i Schaffers
Flow Condition Questionnaire [11]. Syftet med formuläret
var att möjliggöra en utvärdering av vilka aspekter av spe-
let som gör det möjligt för användare att gå in i flow, samt
vilka delar som kan göras bättre.

De sju personer som testade systemet i arbetsrummet på Cam-
pus fick därefter slutligen genomgå en kort strukturerad in-
tervju på under tre minuter. Intervjun inkluderade följande
frågor:

• Har du sett spelet tidigare?

• Har du provat spelet tidigare?

• Vad upplevde du var poängen med spelet?

• Insåg du vad det innebar när en meteor var mörk?

Den sista frågan är kopplad till en specifik spelmekanism som
beskrivs i kommande sektion. Spelmekanismen i fråga var
implementerad strax innan testningen och baserat på alpha-
testning tycktes det vara oklart hur den fungerade.

IMPLEMENTATION
Som nämnts i metoden kan utvecklingen av spelet kategorise-
ras in i tre distinkta faser. Arbetet under dessa faser beskrivs
ganska uttömmande i detta avsnitt.

Grundfunktionalitet och Bakomliggande Struktur
Inledningsvis gick arbetet ut på att sätta upp ett spel med lite
grundläggande funktionalitet så det fanns någonting att jobba
vidare på.

Grundfunktionaliteten som skulle finnas var att spelplanen
skulle utgöras av en 2D-vy som inkluderade jorden. Under
spelets gång skulle meteorer färdas mot jorden och det var
spelarens uppgift att avvärja dessa hot innan jorden träffades.

Eftersom en version av spelet redan fanns implementerad
gick större delen av grafik att återanvända. Därför tog det inte

Figur 3. Earth Strike Defence Force i slutskedet av fas 1.

lång tid att sätta upp en grundläggande scen som innefattade
bakgrunden (rymden) och jorden med en liten atmosfär runt.

När detta fanns skapades en meteorkomponent. Unitys fysik-
motor tillåter bara att man har gravitation i en given riktning
(neråt eller uppåt). Eftersom det önskade beteendet var att
meteorerna skulle gravitera mot jorden behövde detta bete-
ende skriptas manuellt. I denna fas gjordes en enkel lösning
där meteorerna hade en konstant acceleration mot jorden.

När en grundläggande meteor var implementerad utformades
ett skript som skapade meteorer med konstant intervall längs
sidorna eller toppen av skärmen.

Den svåraste delen av fas ett var att utforma visuellt tilltalande
partikelsystem. Unity har förvisso inbyggd funktionalitet för
att skapa partikelsystem men utvecklaren hade inte kommit i
kontakt med detta innan projektet. Det var tre särskilda parti-
kelsystem som behövdes vilka alla var kopplade till meteorer-
na. Först och främst behövde meteorerna ha en svans när de
färdades framåt. Vidare behövde de en explosion när de kolli-
derade med jorden. Slutligen hade utvecklare och kund kom-
mit fram till att det var önskvärt att en meteor som träffade
jorden skulle lämna ifrån sig en liten krater där jorden träffats.

Utöver dessa synliga delar lades en betydande mängd tid på
att få till en bra infrastruktur i koden med avsikt att det skulle
gå smidigt att lägga till och ändra saker längre fram i pro-
jektet. Bland annat skapades en BoardManager-klass som ri-
tade ut spelkomponenterna procedurellt. Detta var bra dels
eftersom det gav bättre kontroll över spelkomponenterna och
dels eftersom scenen inte behövde ändras i editorn. Den sena-
re punkten var viktig då ändrade scener tycktes ge upphov till
otympliga merge-konflikter i git och en del arbete behövde ta
plats på annan lokal än i arbetsrummet och med annan utrust-
ning, på grund av yttre omständigheter.

Figur 3 visar hur spelet såg ut efter den första fasen.

Integration av Webbkamera-api
En student vid Linköpings Universitet implementerade ett
JavaScript-baserat WebGL-bibliotek för att hämta informa-
tion om en användares rörelse utgående från indata till en



Figur 4. Overlay av spelaren baserat på indata från en webbkamera som
tolkats av ett JavaScript-plugin för att upptäcka vart rörelse inträffat.

webbkamera. Utvecklingen av detta bibliotek skedde i sam-
ma arbetsrum som utvecklingen av Earth Strike Defence For-
ce. Biblioteket användes redan i flera andra spel vilka alla
använde Phaser.io (en JavaScript-baserad spelmotor). I och
med att det inte tidigare använts till något Unity-spel var in-
teraktionen mellan Unity och biblioteket ännu otestad.

Vid den tid då arbetet inleddes hade Unity version 5 släppts
bara några veckor tidigare och med den släpptes stöd för
WebGL, dock i ”early access preview state”. WebGL var den
primära plattformen som spelet skulle byggas till och i och
med att den var i ett så tidigt stadie fanns det fortfarande inte
stabilt stöd från spelmotorn och det fanns inte tillgång till så
mycket dokumentation om det.

I och med det tidiga skedet av Unitys stöd för WebGL samt
att det interna WebGL-biblioteket inte testats med Unity blev
det lite problematiskt att implementera rörelsekontrollern
för spelet. Grundtanken var att en relativt högupplöst over-
lay skulle ritas som en kontur över spelplanen och att den
skulle kunna användas för att interagera med meteorerna. I
slutänden lyckades dessa mål uppnås med undantaget att den
överlappande bilden inte var så högupplöst.

Figur 4 visar en överlappande bild av spelarens rörelse.

Spelmekanismer och Engagerande Spel
När grundläggande spelmekanik och inmatning var imple-
menterat återstod biten att göra spelet engagerande. Design-
beslut i denna fas av arbetet kopplades alltid tillbaka till punk-
terna som tidigare nämnts. All utvärdering i kommande un-
derrubriker är baserad på utvecklarens och/eller kundens upp-
fattning av systemet. Designbesluten är beskrivna tematiskt
snarare än i kronologisk ordning för att ge mer struktur till
avsnittet.

Kollision med Meteorer
Det fanns två framträdande alternativ för hur kollision mellan
spelaren och meteorer skulle hanteras. Antingen skulle spe-
laren slå en meteor som sedan flyger iväg i motsatt riktning,
eller så skulle meteoren explodera direkt vid kollision med
spelaren. Båda alternativen testades och båda upplevdes ha
god potential, men den version som levde kvar till slutversio-
nen var den där meteorerna exploderade direkt.

Poängsystem

Figur 5. Användare viftar handen framför kamera och tar på så vis alla
meteorer så fort de kommer in på skärmen.

Figur 6. Användare utför handrörelser som alltid precis blockerar jor-
den och skyddar den från inkommande meteorer.

För att göra spelet mer belönande infördes ett poängsystem.
Varje gång en meteor förstördes erhölls ett poäng. Nuvarande
poäng visades längst ned till höger på skärmen. Tanken med
detta var att det skulle vara lönande för spelaren att klara sig
så länge som möjligt. Dessutom var det önskvärt att spelet
skulle kunna upplevas som en tävling och inte bara en simu-
lation, och därigenom locka en större målgrupp.

Detta primitiva poängsystem blev ganska snabbt monotont,
därför infördes även ett multipliersystem. Var femte meteor
som förstördes av spelaren ökade multipliern med en nivå,
upp till en maximal nivå av fem. Multipliern representera-
des längst ned till vänster på skärmen. Om en meteor träffade
jorden återställdes multipliern till nivå ett. Detta var tänkt att
skärpa spelaren och motivera denne till att inte låta någon me-
teor träffa jorden.

Återigen blev det snabbt monotont när man nådde högsta
multipliernivån och igen fick lika många poäng för varje me-
teor. Därför togs beslutet att det inte längre skulle finnas något
tak för multipliern. Det gjorde att spelet rörde sig framåt he-
la tiden och det blev tillfredsställande att få förhållandevis
väldigt höga poäng för meteorerna efter en stunds spelande.

För att göra poängen ännu mer betydelsefulla infördes även
ett high score som sparades över varje gång någon slog det.



Figur 7. Slutgiltig version av spelet. Spelaren har en multiplier på nivå 47 och har nyligen förstört sex meteorer från vilka man kan se poängen flyta
mot poängräknaren. Dessutom har spelaren precis råkat vidröra en mörk meteor som nu är på väg att kollidera med jorden.

Antifuskmekanismer
Ett stort problem med spelet som det var implementerat var
att spelaren kunde sätta sin handflata strax framför kameran
och vifta lite och därigenom göra att hela skärmen täcktes
med rörelse. På så vis behövde spelaren inte röra sig mycket
och var garanterad att ta alla inkommande meteorer. Figur 5
visar hur detta kan se ut.

För att kontra detta gjordes meteorerna värda noll poäng när
de skapades och medan de var i spel ökade värdet konti-
nuerligt. På detta vis kunde man fortfarande använda ovan
beskrivna teknik för att fuska, men det skulle inte generera
några poäng eftersom meteorerna skulle förstöras innan de
fick något värde.

I och med denna uppdatering uppdaterades även meteorernas
gravitation mot jorden så de kunde få en liten omloppsba-
na runt jorden, därav kunde spelaren vänta på att en meteor
skulle gå runt jorden och bli värd mer poäng innan den tog
meteoren. Detta kombinerat med en oändlig multiplier kun-
de generera väldigt höga poäng, vilket upplevdes väldigt till-
fredsställande.

Detta motverkade fuskbeteendet som nämndes men istället
introducerades ett nytt beteende där spelaren kunde vifta med
händerna så att jorden alltid precis omringades av rörelse och
meteorerna på så vis blev förstörda när de var värda maximalt.
Detta visualiseras i figur 6

I ett försök att kontra detta nya rörelsemönster introducerades
två himlakroppar som kretsade kring jorden, om en meteor
träffade någon av dem återställdes multipliern till ett. Det-
ta fungerade delvis men ännu en gång uppstod ett liknande
rörelsemönster, dessutom tillförde det en hel del komplexi-

tet till de i övrigt enkla spelmekanismerna så idén kasserades
ganska snabbt.

Ytterligare en mekanism implementerades för att undvika
fusk där spelaren täcker hela skärmen med rörelse. Mekanis-
men i fråga innebar att meteorer som precis kommit in på
skärmen var mörka en kort stund och medan de var mörka
straffades spelaren när den tog dessa. Några olika former av
straff experimenterades mellan men den slutgiltiga versionen
var att när spelaren rörde en mörk meteor fick meteoren en
ökad acceleration och förblev mörk tills den träffat jorden.

Eftersom det nu fanns två mekanismer för att förhindra
rörelse som täcker hela skärmen men ingen mekanism mot
rörelse precis runt jorden testades en invertering av meteorer-
nas poängvärde. Istället för att börja med ett poängvärde på
noll som ökar allt eftersom började de med ett konstant värde
som istället sjönk när de var längre i spel. Detta innebar att
det blev lönsamt att ta meteorerna så snabbt som möjligt efter
att de blivit ljusa.

Visuella Effekter
Figur 7 visar hur spelet såg ut efter det implementerats.

Redan från fas ett fanns det visuella effekter för när meteorer-
na förstördes. Oavsett hur en meteor förstördes så orsakade
det en explosion och om meteoren kolliderade med jorden så
lämnade den även ifrån sig en liten krater där jorden träffats.

När jorden träffades av en meteor ritades det även ut sprickor
på jorden, dessa sprickor representerade hur många fler träffar
jorden kunde ta. Efter ett visst antal träffar blev det Game
Over.



Figur 8. Medianvärden för utvärdering av Flow Condition Questionnaire.

När spelaren förstörde en meteor ritades det ut en lite blå cir-
kel i jordens atmosfär. Den första cirkeln ritades med sam-
ma diameter som atmosfären och kommande cirklar ritades
närmare och närmare jorden. Detta symboliserade spelarens
kombo. Detta implementerades vid samma tid som spelaren
kunde uppnå en maximal multiplier och när detta skedde ri-
tades inte några fler cirklar ut. Istället inleddes en pulseran-
de effekt av cirklarnas opacitet för att visa att spelaren hade
uppnått maximal multiplier. När multiplierns tak tagits bort
levde detta system kvar och ändrade inte längre utseende ef-
ter multiplier fem uppnåtts.

När meteorerna började ändra poängvärde med tiden visu-
aliserades detta genom att helt enkelt skriva ut deras värde
ovanpå dem medan de färdades.

För att ge ytterligare återkoppling när en meteor förstördes av
spelaren dök det omedelbart därefter upp ett nummer ovanpå
jorden som visade antal erhållna poäng för förstörelse av me-
teoren. Numret flöt sedan iväg till poängräknaren i hörnet och
adderades till spelarens poäng.

Ibland när meteorer togs tidsmässigt nära varandra var det
svårt att veta vilken meteor som gav vilken poäng, därför
ändrades poängens startposition till den meteor som förstörts
snarare än jordens position.

För att återkopplingen skulle bli ännu påtagligare gjordes
numret större när högre poäng erhölls. Det i sin tur gjorde
dock att det kunde bli lite rörigt när det var många stora tal
som färdades över skärmen. Därför blev poängens font mind-
re och mindre när det närmade sig målet samt att det blev mer
och mer transparent.

RESULTAT
Testningen gav fyra viktiga typer av data. Dels de tre som
nämndes i metoden, nämligen från enkäter, observationer och
en kort intervju. Utöver detta så gav även flera av deltagarna
egna spontana förbättringsförslag både under spelandet och
intervjun.

Enkäter
Resultatet från enkäterna sammanställdes i ett diagram (se fi-
gur 8). För varje fråga i formuläret presenteras medianvärdet
av alla testares svar. Dessutom visas medianvärdet för testare
som tidigare sett systemet och testare som inte tidigare sett
systemet.

Observationer
En testperson brukade under en stund det tidigare nämnda
rörelsemönstret där den utför konstant rörelse som precis
täcker jorden. Dock erhölls inte några poäng under denna pe-
riod och användaren övergav snabbt beteendet.

En annan användare brukade ett liknande rörelsemönster un-
der en längre tid där denna utförde rörelse kring jorden för att
skydda den från meteorer. Samtidigt räckte hen däremot ut
händerna för att slå inkommande meteorer när de blev ljusa
för att de skulle generera poäng.

En användare utbrast ”I am the earth strike defence force” och
började ta meteorer medan hen dansade och nynnade.

En användare tog enbart meteorer med huvudet under en pe-
riod.



En användare nämnde att hen fick ont i armarna då hen hade
tränat axlarna dagen innan, det påpekades även att det var
någonting positivt.

Eftersom kameraplugginet spårar rörelse snarare än exem-
pelvis spelarens skelett (som Xbox Kinect) uppstod en hel
del ofrivillig rörelse som påverkade spelet på ett oväntat sätt.
Det mest vanliga var att användaren rörde på händerna och
att även kroppen och huvudet orsakade rörelse vid dessa
tillfällen.

Flera användare påpekade att de inte tänkte på multipliern
när de spelade. Det de istället uppmärksammade var de höga
poängen som ibland erhölls när de träffade en meteor. Den
allmänna uppfattningen kring poängen tycktes vara att des-
sa framgick ganska tydligt. Däremot var det några användare
som påpekade att de inte från början hade upptäckt meteorer-
nas poängvärde som skrevs ut ovanpå meteorerna.

De flesta användarna upplevdes förvånade när de först rörde
en mörk meteor som därpå flög in mot jorden. Vissa av
användarna insåg snabbt varför det hände medan andra
förblev ovetande tills de spelat klart (Detta gällde både
användare som sett spelet tidigare och som inte gjort det).

Oavsett om användarna insåg vad de mörka meteorerna gjor-
de eller inte var det vanligt förekommande att användare av
misstag vidrörde en sådan meteor precis när den inträtt i
skärmen. Vanligtvis berodde det antingen på att användaren
flyttat ena handen för att förstöra en inkommande mete-
or varpå en ny meteor kom in från samma ställe innan
användaren hunnit flytta undan handen, eller att ofrivillig
rörelse av huvudet rörde en meteor när den kom uppifrån.

En användare berättade att hen inte gillar när meteorerna
kommer ovanifrån efter att ha råkat vidröra en mörk meteor
med huvudet. En annan användare påstod att ”De rakt uppi-
från är verkligen elaka” efter att råkat vidröra en mörk meteor
med huvudet.

Ett genomgående mönster var att spelare tycktes ställa sig på
ett till synes slumpmässigt avstånd från skärmen och kameran
och därefter inte justera avståndet. De användare som stod
förhållandevis nära skärmen tycktes röra fler mörka meteorer
med ofrivilliga rörelser.

Intervju
Har du sett spelet tidigare?
Av de sju testpersoner som intervjuades var det fem stycken
som hade sett spelet tidigare. De två testpersoner som inte
blev intervjuade hade inte haft tillgång till att se spelet innan
testtillfället.

Har du provat spelet tidigare?
Det var en av testpersonerna som hade provat spelet innan
testtillfället.

Vad upplevde du var poängen med spelet?
En användare svarade att målet var att rädda jorden. Tre
användare svarade att målet var att förstöra meteorer. Två
användare hävdade att poängen med spelet var att röra me-
teorerna när de blivit ljusa. En användare påstod att målet var
att slå High Score och att vara bäst.

Insåg du vad det innebar när en meteor var mörk?
Bland de fem deltagare som hade sett spelet tidigare svarade
alla ja på denna fråga. Bland de två deltagare som inte tidigare
sett spelet svarade en att den förstod och den andra att den inte
förstod.

Förslag
Nästan alla förbättringsförslag rörde de mörka meteorerna.

Det enda förslaget som inte rörde detta var ett sätt att tydligare
visualisera när en ny nivå av multipliern nåtts. Detta genom
att ta bort den konstant pulserande effekten som uppstod när
multiplier nivå fem hade uppnåtts och istället skicka ut en
puls varje gång en ny nivå uppnåddes.

Ett förslag var att det inte fick dyka upp två meteorer efter
varandra på samma ställe eftersom det lätt kunde leda till att
den andra meteoren vidrördes av misstag när den fortfarande
var mörk.

Ett annat förslag var att flytta jorden längre ner på skärmen
så meteorerna kunde vara i spel längre och inte behöva tas så
snabbt efter de kommit in på skärmen.

Ytterligare ett förslag var att meteorerna aldrig skulle vara
mörka och istället skulle systemet kolla efter rörelse i de båda
övre hörnen för att detektera fuskbeteende där spelaren viftar
med handen framför kameran.

Det sista förslaget var i stil med föregående, fast att fusk
istället skulle detekteras genom att undersöka om det är för
mycket aktivitet över skärmen, vilket skulle vara en indika-
tion av oönskat beteende.

DISKUSSION

Resultat
Eftersom det inte finns någon kontrollgrupp så går det inte att
ställa resultaten från enkäterna i relation till någonting. Det
som däremot kan konstateras är att mer än hälften av frågorna
uppnått samma medianvärde och kan därmed användas för att
ställa övriga resultat i relation till systemet som helhet.

Den fråga som fått bäst resultat är den som rör navigation.
Eftersom spelet inte har några navigationselement är denna
fråga irrelevant.

Enligt resultaten som presenteras i figur 8 fanns endast två
avvikelser bland medianvärdena för de testpersoner som tidi-
gare sett spelet och de som inte sett spelet. Av en händelse
är det även dessa två frågor som skiljer sig från det i övrigt
genomgående medianvärdet om fyra poäng.

En intressant aspekt är att de som inte tidigare sett spelet hade
mycket bättre upplevd inblick i hur väl de gjorde ifrån sig. En
förklaring till detta kan vara att poängsystemet och många av
de andra viktiga komponenterna var implementerade i ett sent
skede av projektet och att de personer som sett spelet under
dess utveckling därför redan hade vant sig vid att kolla efter
”fel” saker.

Den andra avvikelsen var att nya spelare upplevde lite mindre
utmaning. Det är svårt att säga varför men en teori är här även



att personer som sett spelet generellt kom upp i högre mul-
tipliernivåer när de spelade och att spelet därför blev svårare.

Ser man till totala medianvärdena var det de två frågorna ”hur
bra gör du ifrån dig?” och ”hur utmanande är aktiviteten”
som hamnade på tre poäng medan resten av frågorna hade
åtminstone fyra poäng vardera. Detta indikerar att det är dessa
två krav som är i störst behov av att justeras.

Återkoppling
Gällande kravet ”Hur bra gör du ifrån dig?” var som nämnts
den allmänna uppfattningen att poängen märktes ganska väl.
Dessutom uttryckte vissa användare glädje över att de ibland
erhöll väldigt höga poäng. Slutsatsen av detta blir därför att
oklarheten runt hur bra det gick berodde på multipliern snara-
re än poängen. Den enda indikationen på en ökad multiplier
i spelet var att siffran nere till vänster ökades (tillsammans
med fontstorleken på denna). Många användare tycktes inte
över huvud taget märka multipliern, vilket kan tänkas leda till
förvirring kring varför höga poäng ibland erhålls men ibland
inte.

En potentiell lösning till detta skulle vara att försöka göra
nivåökning av multipliern mer märkbar. För detta kom-
mer två alternativ till åtanke. Dels det tidigare nämnda
förbättringsförslaget där en puls skickas från jorden genom
atmosfären. Detta ger återkoppling på att någonting händer,
om dock oklart vad det är som händer. Det andra alternativet
är att ett nummer som visar den nya multipliern dyker upp
på ett liknande sätt som för erhållna poäng och sedan svävar
ner till multiplierräknaren för att belysa denna. Detta alterna-
tiv är inte lika roligt visuellt men det belyser vad som faktiskt
händer på ett klarare sätt. Det bästa alternativet är troligtvis
att implementera båda alternativen och låta dem komplettera
varandra.

För lite utmaning
Spelets andra svaghet enligt formuläret var att det inte var
tillräckligt utmanande. En enkel lösning som skulle kunna
fungera utan att helt nya spelelement skulle behöva imple-
menteras är att istället ändra vissa variabler för att göra spelet
mer utmanande. Bland annat skulle nya meteorer kunna ska-
pas snabbare och få en högre acceleration mot jorden. Ytterli-
gare skulle de kunna få en initial hastighet mot en punkt som
inte är jorden och därigenom åka i en båge runt jorden. Me-
teorerna skulle även kunna få högre och högre acceleration
desto högre multiplier spelaren har.

Fusk
Under utvecklingen upptäcktes två brister som tillät två oli-
ka typer av fusk, dels att användaren täcker hela skärmen
med rörelse och förstör alla meteorer när de kommer in på
skärmen och dels att de gör viftrörelser som konstant om-
ringar jorden och därigenom tar meteorer så sent som möjligt.
En stor anledning till varför det är viktigt att inte göra dessa
fusk belönande är den punkt som beskrivs i teorikapitlet där
observationer av liknande fusk där användarna utför mindre
rörelser än tänkt leder till att spelarna tycks bli oengagerade
och till och med uttråkade.

Det lades en betydande andel tid för att motverka båda des-
sa typer av fusk och under testningen gjordes enbart ett par

försök att utnyttja något av dessa fusk. Då dessa försök gav
otillfredsställande resultat övergavs de snabbt av användarna.

Mörka meteorer
Den aspekt av spelet som tycks ha gett upphov till den största
delen av förvirring och frustration tycks ha varit implemen-
tationen av de mörka meteorerna. Utifrån enkätresultaten
behövde spelet förvisso erbjuda mer utmaning och spelet
blev tvivelsutan svårare med de mörka meteorerna. Dock
var anledningen att spelet blev svårare att användarna råkade
vidröra mörka meteorer med oavsiktlig rörelse, det var
alltså inte aktiviteten i sig som gjorde spelet svårare utan
gränssnittet. I enlighet med metaforen i teorikapitlet där ett
utmanande gränssnitt kan liknas med ett trasigt instrument är
detta oönskat beteende.

Istället för att behålla de mörka meteorerna skulle något eller
några av lösningsförslagen som presenterades i resultatkapit-
let kunna användas för att åtgärda denna lucka.

Ett annat alternativ för att lösa problemet skulle vara att ta
bort mörka meteorer och göra så meteorerna initialt är värda
noll poäng i början varpå de ökar i värde och sedan sjunker
i värde igen. På så vis går det att ”fuska” och ta alla mete-
orer direkt när de kommer in på skärmen eller precis innan
de träffar jorden, men inga poäng erhålls vid detta beteende.
En aspekt som bör kopplas till detta är att multipliern inte ska
öka när meteorer är värda noll poäng så att spelarna inte ska
kunna farma upp en hög multiplier utan att riskera någonting.

Metod
I och med att spelet endast testades i slutet av projektet
gav testerna en indikation om huruvida spelet var engage-
rande eller inte efter det implementerats. Det hade dock va-
rit fördelaktigt om spelet kontinuerligt testats under arbetets
gång och att testerna på så vis kunnat användas som under-
lag vid vidareutvecklingen av spelet. Dessutom hade tidigare
utförda tester då kunnat användas som en baslinje för de se-
nare testerna.

Vidare hade med fördel ett eller ett fåtal andra spel kun-
nat testas och på så vis hade ännu en baslinje erhållits för
enkätstudien. Denna baslinje hade kunnat nyttjas för att ställa
spelet i relation till andra spel och se om detta hade bättre
eller sämre villkor för spelaren att kunna uppnå flow.

En annan nackdel med testningen var att alla testpersoner en-
dast spelade en kort stund (två till fem minuter). Hade några
personer spelat under en längre tid hade sannolikheten ökat
att de lärt sig alla spelmekanismer och lättare kunnat sjunka
in i spelet. Dessutom hade det kunnat ge en indikation om
spelet var engagerande under en längre tid eller om personer-
na snabbt blev trötta på det. Det bästa skulle vara att låta några
testpersoner spela en kortare stund och att låta några spela en
längre stund för att avgöra om spelet var engagerande i båda
fallen.

De flesta spelmekanismer har beskrivits ganska ingående och
ett liknande spel tros kunna implementeras med den infor-
mation som givits. Trots detta är det mycket möjligt att ett
försök att replikera studien skulle ge annorlunda resultat då
det inte finns utrymme i rapporten att beskriva varje teknisk



detalj av spelets implementation, dessutom kan till synes små
ändringar ge stora konsekvenser för spelupplevelsen.

Metoden kan däremot användas för att skapa andra
rörelsebaserade spel som efter implementationen testas för
att identifiera vilka aspekter av dem som är engagerande el-
ler inte. På grund av de praktiska fördelarna uppmuntras dock
att testningen sker kontinuerligt under utvecklingens gång då
istället för endast en gång i slutet av projektet.

Etiska Aspekter
Många anser att datorspel generellt inte tillför någonting
till folks liv och om detta är sant eller inte görs inget
ställningstagande till i denna rapport. Om däremot antagandet
görs att populationen som helhet kommer spela lika mycket
oavsett vilka spel som finns tillgängliga så är det fördelaktigt
för samhället såväl som individen om en större del av de spel
som brukas främjar rörelse.

Parametern som ändras vid en persons övergång från tra-
ditionellt stillasittande datorspel till rörelsefrämjande spel
är uppenbarligen att personen i fråga rör sig mer under
sin vardag. Det har visats att drygt halva den svenska be-
folkningen uppnår rekommendationen för daglig rörelse [4].
Rörelsefrämjande datorspel skulle kunna göra att fler perso-
ner uppnår denna rekommendation.

Om personer håller sig generellt friskare genom mer fysisk
rörelse hjälper det dem att hålla sig mer produktiva och de
kan jobba större del av sitt liv om de undviker sjukdomar som
kan orsakas av för lite rörelse. Därför är det även fördelaktigt
för samhället som stort om fler engagerande rörelsefrämjande
spel produceras då det ökar samhällets produktion och skat-
teintäkter.

SLUTSATS
Spelet Earth Strike Defence Force har beskrivits ingående.
Spelets utveckling har beskrivits i detalj i implementations-
kapitlet och i diskussionskapitlet har förbättringsförlag givits
för de delar av systemet som inte möjliggjort en tillfreds-
ställande nivå av engagemang.

Några mekanismer som fungerade bra i det utvecklade spelet
var att erhållna poäng syntes tydligt. Det fanns inte så många
element som en ny spelare behövde lära sig och de element
som fanns var i de flesta fallen ganska intuitiva.

Ett exempel på ett mindre välimplementerat element var att
det var mycket oklarhet kring multipliern och när denna gick
upp till nästa nivå. Vissa användare märkte den inte ens när
de spelade.

Ett annat element som inte fungerade så bra var hur meteo-
rerna var mörka när de kom in på skärmen och oundvikligen
åkte in och exploderade med jorden om de vidrördes innan de
hunnit bli ljusa. Detta var en källa till förvirring för spelare
då de helt enkelt inte förstod mekanismen. De flesta spelar-
na råkade dessutom komma åt dem med ofrivilliga rörelser
även om de kände till vad som hände och detta gav upphov
till frustration.

Medan alla lösningsförslag från testpersonerna fokuserade på
att på något vis kringå bristerna med ett spelelement, eller ge-
nom att introducera nya spelelement, presenterades även ett
förslag i diskussionen som försöker lösa problemet genom
att avlägsna det förvirrande elementet och omarbeta en an-
nan del av systemet. Poängen med detta uppmärksammande
är att problem med vissa spelmekanismer kan lösas genom att
modifiera en helt annan del av systemet. Ju fler spelmekanis-
mer som introduceras desto mer måste spelaren hålla reda på
och det behöver inte alltid introduceras nya spelelement för
att lösa ett problem.
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