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Sammanfattning
I detta arbete har det utvecklats ett spel som varit inspire-
rat utav spelet Space Invaders. Spelet är skrivet i Javascript
och använder sig av ramverket phaser.io 1. En stor del av ut-
vecklingen har varit att spelet använder en webkamera för att
ta emot input för att styra karaktären i spelet. Innan utveck-
lingen började har jag läst på angående spelutveckling och
framförallt det psykologiska begreppet och sinnestillståndet
Flow. Sedan har hela spelutveckingsprocessen haft som mål
att förbättra Space Invaders så att det blir roligare och sätter
spelaren i Flow.

Under utveckling av spelet, har mindre tester gjorts av diverse
studenter och barn för att få lite direkt input i arbetet. Därefter
har jag anpassat utvecklingen efter de observationer som jag
gjorde vid dessa tester. Efter arbetet var klart har också en
utvärdering av spelet gjorts av mig (utvecklaren), för att göra
en egen bedömning av spelet. I den utvärderingen har hänsyn
till de olika mål som beskrivs i teorikapitlet tagits.

Sen har tester genomförts som varit observerade av mig (ut-
vecklaren). Testpersonerna har efter att de spelat spelet fyllt
i formulär för att bestämma hur pass de var inne i flow eller
inte, och givit en bättre uppfattning om hur de upplevde de
olika delarna i spelet.

Efter testerna har resultaten analyserats och presenterats för
att hjälpa till vid fortsatt utveckling av spelet, eller för att hjäl-
pa till vid liknande projekt. Vid liknande projekt så innehåller
denna rapport mycket nyttig information och iaktagelser. Re-
sultatet av studien visade bland annat på att man genom att
implementera nya element i spelet förhöjer spelupplevelsen
för spelaren, men på grund av vissa brister i kamerastyrning-
en hindrade det spelaren från att känna sig helt i kontroll över
spelet och därför begränsade det de flow som spelaren upp-
levde.

INTRODUKTION

1http://docs.phaser.io/

I detta examensarbete kommer jag att utveckla ett datorspel
som är baserat på det klassiska spelet Space Invaders 2. Ett
mål med arbetet är att genom att förbättra spelet genom att
lägga till nya element i spelet men framförallt att lägga till
rörelsebaserad styrning så ska spelet bli roligare för spelaren.
Ett annat mål är att man ska kunna utveckla datorspel som
är stimulerande för både humör och hälsa. Genom att utnytt-
ja rörelser i kroppen som inte görs i vanliga datorspel. Men
spelet måste fortfarande vara kul att spela.

Senaste åren har det släppts en mängd olika spel som använ-
der sig av en kamera eller liknande för att ta emot input från
spelaren. Men då framförallt till spelkonsoler som xbox, ps4
och wii. Det spelet jag kommer utveckla är framförallt till en
bärbar dator. Att sitta och spela ett simplare spel tex. Spa-
ce Invaders kanske inte alltid får spelaren att bli så invol-
verad. Men gör man den lilla ändringen att man styr spelet
med handgester så är det stor chans att spelaren på grund av
kroppsrörelserna aktiverar sig mer och blir mer involverad i
spelet, men risken är att spelaren kan känna sig uttråkad då
det känns som att rörelserna är meningslösa och inte värt att
sitta kvar att spela. Det är en balansgång som man måste ta
hänsyn till i detta och liknande projekt.

Men vad krävs av ett spel för att det ska bli poppulärt. Saker
som variation, engagemang, svårighetsgrad och så vidare spe-
lar roll. Men är det skillnad på ett traditionellt spel där man
är stillasittande och knappar på en kontroller eller ett tangent-
bord och ett spel där du viftar med armarna och dansar runt
lite mer.

En sak som är viktigt med ett datorspel är att man som spe-
lare är i flow. Det sägs att flow är den största anledningen till
att man spelar datorspel. [13] Flow är ett sinnestillstånd som
man hamnar i när man är helt insjunken och fokuserad på en
uppgift eller liknande. Längre ner i rapporten kommer en tyd-
ligare beskrivning av flow och dess betydelse för detta arbete.

Ett annat begrepp som brukar förknippas med att spela dator-
spel är kul. Om ett spel är kul så vill man spela det. Men det
finns flera olika sätt att se på vad kul är, det har gjorts mycket
forskning angående vad som är kul inom datorspel tidigare
[6] [11] [5] Men jag kommer definera kul längre ner i rappor-
ten baserat på tidigare forskning. På så sätt blir det lättare att
utvärdera om man lyckats skapa ett spel som är kul.

SYFTE

2http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders



Efter att ha genomfört detta projekt så kommer jag att ha ut-
vecklat ett spel som använder sig utav en webkamera som in-
put för att styra i spelet. Jag kommer få en bättre uppfattning
av vad som är viktigt att tänka på vid spelutveckling för att gö-
ra ett lyckas spel. För att ett spel ska vara lyckat så krävs det
att man som spelare kan uppnå sinnesläget flow och att det är
kul. Efter att ha studerat flow och dess inverkan på spelutvec-
king har jag lärt mig vad som krävs för att man som spelare
ska uppnå flow. Jag kommer använda denna kunskap för att
utveckla ett spel och sedan utvärdera och testa det.

FRÅGESTÄLLNING
• Hur kan man förbättra spelet Space Invaders för att göra

det roligare och sätter spelaren i flow

AVGRÄNSNINGAR
Vissa restriktioner finns inom testningen då det inte fanns tid
nog att utföra så bred testning som man kanske önskat. Då
vikten i arbetet låg i att utveckla spelet så gjordes begränsad
testning av spelet. Det kan vara intressant att få en så bred
testning som möjligt för att ge så klara resultat som det går
att få, men att testa en grupp människor har fortfarande givit
en god input. Till framtiden kanske samma tester kan göras
på en bredare testgrupp för att ge resultat att jämföra med.

Ingen forskning har gjorts i olika ramverk och programspråk
för att avgöra om man använder optimala kodspråk etc. Men
det som används fungerar utmärkt för projektet och det är inte
aktuellt att se om det är det bästa i detta arbetet.

TEORI

Flow
Enligt Csíkszentmihályi är flow en teori som säger att män-
niskan är som lyckligast när man är i flow. Ett sinnesläge när
man helt uppslukad av aktiviteten man utför. Att man är så
involverad att ingenting annat spelar någon roll. Flow kän-
netäcknas av att koncentrationen intensifieras, att medveten-
heten ökar och att känslan av passerande tid upphör. Efteråt
upplever man en känsla av tillfredsställelse inombords. [3]

Enligt modellen som Csikszentmihalyi släppt så är flow en
balans mellan utmaning och skicklighet. Blir utmaningarna
för stora i förhållande till skickligheten uppstår ångest. Om
skickligheten överskrider utmaningarna skapar det tristess.
[2] [7]Se fig. 1.

För att kunna mäta flow använder jag mig av de 7 punkterna
som Schaffer [12] nämner. Uppnår man dessa 7 punkterna är
man oftast i flow

• Veta vad du ska göra (Knowing what to do)

• Veta hur du ska göra det (Knowing how to do it)

• Veta hur bra du presterar (Knowing how well you are do-
ing)

• Veta vart du ska gå (om navigering är aktuellt) (Knowing
where to go (if navigation is involved))

• Högt uppfattad utmaning (High perceived challenges)

• Högt uppfattad skicklighet (High perceived skills)

Figur 1: Flow Efter Mihaly Csikszentmihalyi, The Flow
(1990). p. 74

• Fri från distraheringar (Freedom from distractions)

Schaffer har även gett ut ett frågeformulär, Flow Condition
Questionnaire (FCQ), där man kan mäta hur pass man är i
flow under en aktivitet. När spelet är färdigutvecklat kommer
en testgrupp med ca. 5 personer testspela och sedan fylla i det
fomuläret. Se appendix för formulär.

Kul
Begreppet kul har väldigt många olika definitioner. Murphy
har i sitt arbete listat vad några olika forskare kommit fram
till är kul. Alla är väldigt olika, men de har en likhet som
är intressant. Det är att kul är en viktig del inom speldesign.
Oavsätt vad för typ av spel du gör och hur du definerar kul, så
måste ditt spel vara det för att bli lyckat. [9]

Definitionen som Murphy skapar är som följande:

Kul är de positiva kännslorna som uppstår innan, under ti-
den och efter att du varit i flow.

Då vi tidigare insätt att flow är något som får spelare att vilja
spela ett spel, och fortsätta spela så passar den definitionen in
bra i detta arbetet. För att om vi lyckas skapa ett spel som får
spelare att uppnå flow så kommer de ha kul.

Flow i spel
Sweetser och Wyeth har gjort en undersökning där de tog reda
på vilka delar av flow som var aktuellt inom spel. Resultatet är
The GameFlow Model. Nedan är de delar som är aktuella för
detta projekt. Nummer 8 är social interaction. Men då spelet
som kommer utvecklas inte använder sig utav det så kommer
jag inte heller ta upp det.[14].

Koncentration
För att man som spelare skall komma in i flow och då upp-
skatta ett spel måste det kräva att spelaren måste koncentrera
sig på spelet. Om spelet kräver hela spelarens koncentration
kommer man bli absorberad i aktiviteten och man kommer då
inte ha tid att tänka på annat, vilket gör att man kommer in



i flow. Vad man vill uppnå är att spelet snabbt ska få spela-
ren att lägga all sin focus på spelet redan från start, och sedan
hålla spelaren koncentrerad under hela spelets gång.

Utmaning
Utmaning i spel är ofta ansedd att vara den viktigaste delen,
speciellt i flow sammanghang. Då det är balansen mellan ut-
maning och skicklighet som avgör om spelaren kommer in i
flow eller inte. Spelet måste också ha varierande nivåer av ut-
maning för att möta alla spelares skicklighet. Spelaren måste
bli utmanad gradvis på olika sätt för att hela tiden känna en
variation i spelandet. Hastigheten utmaningen stiger med är
också en viktig del. Om det går för långsamt kommer spelet
kännas upprepande och tråkigt, medans går det för fort fram
kommer spelaren bli överväldigad.

Skicklighet
Spelaren måste kunna utveckla sin erfarenhet under tiden som
han eller hon spelar. Man ska känna att man blir bättre och gör
bättre ifrån sig desto mer man spelar. För uppnå detta så vill
man utveckla ett spel som tillåter spelaren att börja spela ut-
an att läsa en manual eller liknande. Man vill implementera
någon typ av ingame tutorial så att spelaren sätter igång och
spelar och börjar sitt lärande från start. Inga långa inledning-
ar med text eller film som kommer uttråka spelaren och få
honom eller henne att tappa intresset.

Att belöna spelaren är en viktig det för att få honom eller hen-
ne att känna att det den gör är meningsfullt och deras skicklig-
het har betydelse. Spelaren måste få den belöning de förtjänar
för att vilja fortsätta spela. Mängden arbete måste vara samma
som mängden belöning.

Kontroll
För att komma in i flow måste spelaren känna att den är i
kontroll. Att den kan göra det den vill i spelet. Att man kan
styra karaktären och miljön på de sätt man vill. En spelare
skall kunna spela spelet som den vill, inte som utvecklaren
vill. Det ger en större frihet och sätter spelaren i focus.

Mål
För att man ska kunna uppnå flow måste man ha ett mål. Man
måste veta vad man försöker uppnå. I spel är det också viktigt
att dessa mål tydligt visas för spelaren. Man måste hela tiden
veta vad man ska göra för att få poäng eller komma vidare i
ett uppdrag.

Då ska målet vara nära inpå och inte tex. att klara spelet, eller
få så mycket poäng som möjligt. Utan som Schaffer skriver.
[12] Vid bergsklättring ska inte utövaren se målet som att nå
toppen av berget. Utan att hitta nästa sten att ta tag i.

Feedack
Spelaren måste få feedback vid rätt tillfällen för att underlätta
spelinlevelsen. Under flow så är just feedback en av de saker
som gör att en så pass stor koncentration är möjlig. Som spe-
lare ska man hela tiden veta hur man ligger till och om det
man gör är rätt eller fel. Man ska veta hur bra man gör ifrån
sig utan att behöva se några poäng eller liv. Ett vanligt sätt att
ge feedback åt en spelare som håller på att förlora kan vara
att förändra färgen på skärmen lite så det blir rött i kanterna,

då kommer spelaren känna att den ligger dåligt till. Att änd-
ra musiken i spelet vid samma tillfälle kan också förmedla
samma meddelande.

En spelare som gör bra ifrån sig kan även den känna det om
man ändrar musiken, eller ändrar färgen på vissa saker. Med
hjälp av ljudeffekter kan man få spelaren att känna om han
eller hon gör rätt eller fel.

Fördjupning
Fördjupning eller inlevelse i olika aktiviteter har bland annat
av Brown and Cairns forskat i[1] som där tar de upp lite olika
saker som väger mycket i spelutveckling för att skapa inle-
velse. Csikszentmihalyi nämner angående flow fördjupning-
en som djup men ansträngningslöst engagemang.

Som spelare blir man mer involverad i spelet och lägger inte
märke till sin omgivning. Flera spelare beskriver hur de kan
sitta en hel helg och spela ett spela utan att inse hur mycket
tid de lagt ner.

Spel kan ses som en undanflykt från den riktiga världen. Man
ska kunna sätta sig efter jobbet eller skolan och flyta iväg,
slippa sina vardagsbekymmer.

Spelet skall få spelaren att glömma att han eller hon använder
en dator eller liknande, man ska känna att man är inne i spelet.

Phaser.io
Spelet baseras på open source HTML5 spelramverket pha-
ser.io.3 Phaser är skrivet i javascript och baseras på Pixi 4.
Pixi är ett 2d renderingsramverk som är väldigt snabbt och
passar därför in bra i sammanhanget. 5

METOD

Implementation
Implementationen av spelet har tagit hänsyn till The Game-
Flow Model av Sweetster och Wyeth som beskrivs i teorika-
pitlet[14].

Spelet har sedan blivit utvärderat utav mig själv utifrån de
olika criterierna för att bedöma spelet innan man testat det för
att sedan jämföra med resultatet av teststudien som har mer
focus på att provspela för att känna på hur pass flowskapande
spelet är.

Mål, svårighetsgrad och belöning
Spelet som kommer utvecklas är inspirerat utav det klassis-
ka spelet space invaders. Då det är ett väldigt simpelt spel i
grunden uppstår utmaningen att förbättra det och lägga till de-
lar som påverkar game flow. Spelet har redan ett tydligt mål,
överlev och döda alla fiender. Jag måste se till så att spelets
variation blir större och att svårighetsgraden anpassas till spe-
larens nivå. Variationen kommer uppnås på flera sätt. Bland
annat kommer det läggas in hinder i spelplanen som gör att
spelaren kommer behöva anpassa hur den skjuter mot fiender-
na. Detta stoppar då att man kan stå på samma sätt och göra
samma rörelser till kameran och fortfarande klara spelet.
3http://docs.phaser.io/
4http://www.pixijs.com/
5http://jsperf.com/js-anim/2



Jag kommer lägga in en mängd olika special fiender, som
även de förändrar spelet. Tex. En fiende som är lite svårare
att döda men när den dör exploderar den och då dödar saker
runtomkring sig. Fiender som är snabbare än de andra, men
när den dör blir de resterande fienderna långsammare en li-
ten stund. Genom att lägga in dessa fiender kommer förutom
att spelet blir varierat i själva upplevelsen kommer styrning-
en kräva mer av dig som spelare. Då du kanske från början
stod och gjorde en handrörelse för att skjuta så mycket som
möjligt utan någon större tanke i vart du siktade. Så med spe-
cialfiender kommer spelaren ha ett tydligare mål i att de måste
sikta också.

Tydlig belöning kommer även det vara en viktig aspekt i spe-
let. Ser man inte att man får något för att döda fienderna, eller
klara nivåerna kommer spelaren inte in i samma flow, och då
tröttna väldigt fort. Då på grund av spelets typ (arcade spel),
kommer belöningen vara väldigt visuell. När du dödar en fi-
ende kommer du se på skärmen hur du får poäng. Dödar du
en special fiende kommer tydliga visuella effekter visa på vad
som händer, om det är en stor explosion, eller någon typ av
chockvåg som färdas över skärmen. Poäng kommer visas tyd-
ligt på skärmen.

Belöning kommer också finnas i form av små mini achieve-
ments, dessa kommer dyka upp som en popup på skärmen
efter att man presterat väl och ge bonus poäng. Dessa kom-
mer tex. innebära, du har träffat 10 skott irad. Du har dödat
10 fiender på kort tid osv. Detta kommer få spelaren att när
den väl får sin första försöka uppnå samma sak igen, då också
tillföra ytterligare mål i spelet.

För att få svårighetsgraden att ökas konstant för att matcha
spelaren så kommer det också fler fiender om spelaren är
snabb på att döda. Vilket innebär att är du erfaren redan från
början kommer du kastas in på din egen nivå relativt snabbt.
Istället för att vänta på en konstant timer som gör så att spelet
inte förens efter 2-3 minuter har nått din nivå.

En sista funktion som kommer finnas för att öka svårighets-
graden ytterligare, men också ge spelaren mål och belöning är
att man kommer ha begränsad mängd ammunition. Det kom-
mer självklart finns sätt för spelaren att få tillbaka den på olika
sätt. Framför allt kommer en special fiende ge dig en mängd
ammunition som gör att du kan fortsätta spela. Men också
andra saker som tidigare nämnda mini achievements kommer
ge lite ammunition. Detta kommer göra så att man också mås-
te konservera sin ammunition lite. Men det kommer inte vara
förens väldigt sent in i spelet det blir en så stor faktor att du
inte vill skjuta utan att garantera en träff. För en viktig del i
spelet är just att det ska vara fartfyllt och man kan inte behöva
tänka allt för mycket.

Utvärdering
Flow
För att svara på frågan om spelet gör så att spelaren går in
i flow. Har en testgrupp bestående av 6 studenter från Linkö-
pings Universitet testspelat spelet i ca 10 minuter. Under tiden
man spelade hade man inga direkta instruktioner och vart ej
störd medan man körde. Man fick ta plats framför en TV på
väggen och spela.

Efter att man spelat klart har man svarat på Schaffers FCQ.
Testpersonerna har även motiverat sina svar vid behov. Re-
sultatet redovisas sedan i kapitlet resultat. Där går jag också
igenom motiveringarna till svaren för att visa vad spelet hade
som gjorde att spelarna kom in i flow, eller saknade så de inte
kom in i flow och tröttnade på spelet.

Då jag valt att använda flow som en riktlinje för vad som är
kul kommer jag utifrån svaren på FCQ som spelarna i test-
gruppen givit och bedömma om spelarna varit i flow. Om de
varit i flow kommer jag anta att de haft kul och att spelet är
kul.

Kamera input
Då jag i detta arbetet även vill focusera på delen av spelet
som är just styrningen så kommer ytterligare ett frågeformu-
lär besvaras av spelarna där frågorna utvärderar delarna som
hade med styrningen att göra. Dessa frågor har handlat om
styrningen och kameran, men grunden i frågorna ligger också
de i flow och angående kontroll som spelarna kände över spe-
let. Även dessa resultat kommer redovisas i resultatkapitlet.
Frågorna som spelarna fått svara på var på samma sätt som
FCQ rankade på en skala 1-5. Fomuläret finns i appendix.

UTVÄRDERING IMPLEMENTATION

Styrning
Efter att ha utvecklat spelet så kan man konstatera att det som
tagit upp mest tid och som jag var tvungen att testa och göra
om mest var just styrningen via kameran. För att spelet skulle
låta spelaren känna sig helt i kontrol över spelet måste styr-
ningen vara perfekt. Jag har gått igenom och testat tre olika
varianter av styrning och utvärderat dem.

Skillnaden i de olika varianterna har varit mängden uppmärk-
samhet spelaren måste lägga på att skjuta samt hur mycket rö-
relser spelaren måste utföra för att få karaktären att göra saker
i spelet. Den första versionen av styrningen gick ut på att spe-
laren sköt genom att utföra mycket rörelser. Problemet med
detta var att det gjorde så att skjutningen tog upp för mycket
uppmärksamhet och gjorde så att spelaren tappade prestanda
i själva förflyttningen av karaktären.

Alternativ två som jag testade gick ut på att man delade in
skärmen i två delar med en horisontell linje. Om man rörde
över linjen sköt man. Under linjen var enbart för sidoförflytt-
ningen. Detta alternativ var bättre då det störde inte spela-
rens sidorförflyttningar lika mycket och man kännde sig mer
i kontroll när man spelade. Det var dock två problem med im-
plementationen. För det första så var det lite oklart för många
nya spelare hur det verkligen fungerade. Även om man hade
ett visuellt streck i mitten av skärmen och innan man startade
hade grafik som symboliserade skjuta och sidorförflyttning så
var det inte självklart för många spelare hur det fungerade.
Och då ett av målen i utvecklingen är just att spelet ska va-
ra självförklarande och att man ska kunna spela direkt utan
att behöva läsa någon typ av manual så var det ingen optimal
lösning. För det andra så visade det sig också att denna imple-
mentation blev lite sämre i vissa miljöer. Vissa personer som
var lite kortare och spelade med en viss kameravinkel kunde
göra så de fick problem med att nå upp på ett bekvämt sätt,



och tvärt om hade man en annan vinkel på kameran så kunde
det vara svårt att undvika att skjuta hela tiden.

Då vissa maskiner/uppsättningar inte har möjlighet att vinkla
kameran så försökte jag komma fram till en lösning. Jag pro-
vade att lägga in så man kunde justera storleken på fälten, så
att man kunde göra ytan för att skjuta större så den var lättare
att nå, eller mindre så den blev lättare att undvika. Detta hjälp-
te till viss del, men gjorde också att man ibland var tvungen
att sitta och fixa med inställningar, vilket är en sak som målet
var att undvika. Man ska kunna sätta sig och spela direkt och
ska inte behöva bli störd av sådanna moment.

Alternativ nummer tre som också visade sig vara det bästa
är det som kräver minst uppmärksamhet till skjutandet. Man
skjuter automatiskt. Efter att ha testat det en del så insåg jag
att det fanns ett problem med detta, det uppmuntrade lite till
stillastående spel. För att motverka detta och ge spelaren mer
motivering till att röra sig mycket ändrade jag lite så att man
slutar skjuta om man står still en liten stund. Sedan imple-
menterade jag också mer av att fiendern och liknande skjuter
mot spelaren, så om man är för stillastående så tar man skada
och förlorar.

Så efter testerna och förfiningen av skjutningen så kom jag
fram till att det bästa var tekniken som inte kräver spelaren
att fokusera så mycket på att skjuta, som att sikta och förflytta
sig för att undvika skada.

Fiender

Figur 2: Bild på fiende sprites

Orginalspelet space invaders går ut på att en grupp fiender
hela tiden rör sig mot dig och ibland skjuter mot dig. Detta
var också implemntationen jag började med, men ville för-
bättra detta i den mening att svårighetsgraden och variationen
ska ökas under spelets gång. Min första idé var att göra så
att fienderna kommer inflygande i mindre grupper i slumpad
ordning, ju längre in i spelet du kommit desto svårare blir det
på grund av att fler fiender kommer och de åker snabbare. Det
visade sig dock att på grund av att det slumpades och att olika
skärmar har olika upplösningar så blev spelupplevelsen väl-
digt olika och det fanns en risk att det blev oplannerat kaos
i vissa testfall. Efter att ha arbetat en stund med att försöka
förfina detta tog jag beslutet att behålla orginal lösningen. Fi-
ender kommer i en kontrollerad mäng men med viss variation

i flyghastighet och mängd. När man dödat hela gruppen fien-
der kommer nästa inflygande, baserat på hur länge man spelat
så flyger de i olika hastigheter.

Det gjorde så att själva grunden i spelet är den samma som
i orginalspelet, men för att skapa variation så valde jag att
implementera ytterligare två objekt. Nummer ett är specialfi-
ender. Detta är fiender som kommer inflygande inom ett in-
tervall en och en, de är till för att ge spelaren ett nytt motiv
att gå efter. När man skjuter en specialfiende så ger den spe-
laren något som hjälper till Tex. kan de ge dig ett liv, lite mer
ammunition eller gör så att alla andra fiender flyger långsam-
mare.

Objekt nummer två som jag la in är hinder som växer upp ur
marken och sedan blockerar dina skott och skjuter mot dig.
Dessa hinder blev tillslut en stor del av spelet för att skapa
variation i spelandet. De kräver av spelaren att den ska för-
flytta sig mycket mer, dels för att skotten ska träffa det den
vill. Men också för att träden skjuter mot spelaren.

Orginalplanen var att träden enbart växte upp och var i vägen
för spelarn. Detta resulterade dock enbart i att svårighetsgra-
den ökade under tiden man spelade och var mer irriterande än
bra för spelaren. Då fick jag idén med att man skulle ha en
specialfiende som man skulle döda i närheten av ett träd så
skulle det försvinna. Detta blev dock inget bra då det var stö-
rande att hålla på att lyckas med detta då skotten ofta fastnade
i träden istället för fienden osv. Med denna implementation
kände sig spelaren inte i kontroll över spelet.

Jag valde då att lägga till så att träden hade liv. Till en början
hade träden ganska mycket liv och växte upp ganska sällan.
Men efter lite testning fick jag fram information att detta inte
var den bästa lösningen. Jag valde då att lägga till så de växte
mer ofta men hade väldigt lite liv. När man började spela dog
de av enbart en träff. Men växte upp så pass ofta att de blev
en stor del av spelet att jaga dem.

En sak som lagts till för att tvinga spelaren till att röra sig
mycket i sidled och inte enbart följa fienderna saka och skju-
ta mot dem är att både fiender och hinder skjuter skott mot
spelaren som man måste undvika. Detta gjorde så att man in-
te kan stå på samma plats allt för länge. Lite senare in i spelet
när det finns fler hinder uppe så kommer man bli skjuten från
flera håll och det kräver att man lägger ner mycker mer tan-
ke i sin förflyttning, vilket blev en uppskattad del av spelet.
Då en spelare som kommer lite längre och inser att han eller
hon måste börja tänka mycket mer på förflyttningen kommer
känna att deras skicklighet betalar av sig.

Gränssnitt och text
Något som jag jobbade en del med är gränssnittet och texten
som visas. För att spelaren ska kunna vara i flow så kräver det
att användargrässnittet är tydligt och innehåller all informa-
tion. Men det kan inte vara för kladdigt och störa spelaren för
att det är för mycket information att ta in. Spelaren måste hela
tiden veta hur bra den gör ifrån sig och att den gör rätt saker.
Genom att implementera en mätare för ammunition och sim-
pel text för liv och poäng så finns informationen tillgänglig.
Det visade sig dock att spelaren inte la märke till dessa under
körning utan all uppmärksamhet las på själva spelet.



När man får poäng så visas det tydligt med en liten textpopup
i området där man tex. dödade en fiende. Detta var tillräckligt
för att man som spelare skulle känna att det gick bra för en, för
att när man som spelare såg massor med poäng delas ut kände
man att det gick bra och man fortsatta spela för att få mer
poäng. I figur två kan man se hur spelet ser ut under körning
efter att man kört i några minuter. Texten visar hur mycket
poäng jag fått för att döda en fiende och hur mycket liv träden
har kvar. Det är framförallt den informationen som spelaren
tar in under körning.

Variation och progression
Det sista elementet i spelutvecklingen som är väldigt viktigt
är att spelet måste vara varierat och man måste utvecklas som
spelare och kunna använda sina nya erfarenheter ju mer man
lär sig. Spelet måste alltså på något sätt ju mer spelaren lär
sig och blir bättre dels bli svårare för att matcha spelarens
skicklighet så spelaren inte blir uttråkad. Men också belöna
spelaren för avklarade uppgifter baserat på hur svåra de var.

Den första implementationen jag gjorde för att belöna en duk-
tig spelare var att ju snabbare man dödade fienderna ju snab-
bare kom det nya. Så om man var duktig kunde man få myc-
ket poäng jämfört med en nyare spelare som inte hade samma
skicklighet. Detta resulterade visserligen i att spelet istället
lätt kunde skena iväg och man blev nästan straffad om man
var bättre då man visserligen fick mer poäng snabbare, men
spelet tog ändå slut snabbare. Efter att ha försökt balansera
detta på flera olika sätt, dels genom att ha de olika gruppe-
ringarna av fienderna som nämndes tidigare, men också att
det helt enkelt kom fler i varje gruppering. Men efter att ha
testat flera olika varianter så togs beslutet som nämndes tidi-
gare att fienderna ska vara väldigt grundläggande del av spelet
och inte varierar så mycket för att anpassa sig mot spelarens
skicklighet, utan det görs på andra sätt.

Det är en viss skillnad på fienderna efter att man spelat någ-
ra minuter de flyger lite snabbare och är några fler. Men den
stora progressionen kommer i hindren som växer och special-
fienderna. Men även att man styr med kroppsrörelserna bidrar
till en viss svårighetsgradsökning då man blir trött efter att ha
spelat en stund. Då man efter att ha spelat en längre tid får
mer poäng så belönar det en duktig spelare som lyckats över-
leva länge. En duktig spelare kommer också lyckas träffa fler
skott utan att missa, vilket också ger mer poäng.

Ett system som jag implementerade men efter testning valde
att ta bort var achievements som då belönar spelaren efter att
ha gjort vissa saker. Tex. träffa 10 fiender utan att missa, ränsa
en grupp fiender snabbt och så vidare. Det var två anledningar
till att jag valde att plocka bort detta. Framförallt på grund av
att det förstör inlevelsedelen i flow om man har onödigt myc-
ket text och liknande dyka upp på skärmen. Efter viss testning
insåg jag att achievements enbart förstör spelupplevelsen då
det distraherar.

Då jag efter viss testning gick ifrån att ha specifika nivåer som
man spelade och klarade till att spelet är mer sammanhängan-
de och man börjar spela och sedan fortsätter spelet tills man
förlorar. För att få spelaren att kunna fastna mer i spelet och
inte bli avbruten med att man klarar olika nivåer. Hade man

haft så det var olika nivåer som man klarade hade achieve-
ments blivit mer aktuellt för då blir det en mer naturlig paus i
spelet där man kan bli belönad med olika achievements.

En del i spelet som behövs för att anpassa svårighetsgraden
mot spelarens nivå är att man på något sätt sparar spelarens
resultat och på så sätt när man kommer tillbaka och spelar
igen kan börja på en lite högre nivå som är anpassat till dig.
Men då spelet inte har någon backend-del just nu så är det inte
möjligt att behålla spelet i det kioskläge som det är i och få en
lösning på detta problem. Därför valde jag att implementera
en valbar svårighetsgrad i när man sätter igång. För att göra
så om en spelare kommer tillbaka och vill köra och känner att
man är lite mer erfaren så kan man slippa börja från noll.

Ett system som håller koll på sessionens högsta poäng visas
också för att ge spelaren ett lite tydligare mål. Man kan då se
hur man ligger till i förhållande till andra och då få lite mer
tvälingskännsla i det hela. Detta är egenteligen inte någon del
av arbetet som jag haft fokus på, men det är trots allt en stor
del inom spelutveckling.

RESULTAT
Testgruppen har för enkelhetens skull satts ihop av personer
från min närhet. Som nämns i tidigare i rapporten så är det-
ta inte helt optimalt då man gärna haft en större testgrupp.
Men det ger ändå en bra bild av situationen. Spelet testades
av 6 personer i åldrarna mellan 20 och 27 år. Alla person som
deltog i testet var män och studenter vid Linköpings Univer-
sitet. Alla spelare hade tidigare sätt spelet Spaceinvaders eller
spelat det.

Testet utfördes som jag beskriver det i metoddelen. Testper-
sonen fick inga instruktioner förutom spela spelet och gör så
bra ifrån dig som möjligt". Efter dryga 10 minuters spelande,
vilket oftast var mer än en session, dvs. de hade förlorat och
börjat om, fick de svara på frågeformulären. Spelet var uppe
på en TV på väggen och använde sig av en kamera som var
monterad åvanpå TVn. Spelaren stog ca. 2 meter ifrån skär-
men som var ca 40 tum stor. Kameran vinklades till viss del
för att anpassa sig till längden på personen som spelade.

Svaren var väldigt varierande. Det verkade som att vissa spe-
lare inte alls förstod hur spelet fungerade, medans andra hade
lättare att förstå.

Table 1: Genomsnittligt betyg i FCQ

Kriterium Genomsnittspoäng l
Vad man ska göra 3.5
Hur man ska göra det 3
Hur bra men presterar 3.833333333
Utmaning 4.166666667
Skicklighet 3.333333333
Distrahering 1.833333333



Figur 3: Bilder från spelet under körning.

Figur 4: Figuren visar genomsnittsbetyget från Flow testerna

Table 2: Genomsnittligt betyg i kontroll

Kriterium Genomsnittspoäng l
Kontroll över karaktär 2
Kontroll över miljö 2.666666667
Rörelsers betydelse 3.5

Det som gjorde så att spelarna i testerna eventuellt hade pro-
blem med att komma in i flow var till stor del att utmaningen
blev för stor. Av sex testdeltagare var den ändast en deltaga-

Figur 5: Figuren visar genomsnittsbetyget från kontroll tes-
terna

re som ansåg att utmaningen var lägre än sin skicklighet. Att
utmaningen blev för stor berodde dels på att det var otydligt
vad och varför spelarna skulle göra olika saker i spelet. Då
grundspelet spaceinvaders är så pass simpelt designat, antog
jag under utveckligen att på samma sätt som spaceinvaders så
kommer man inte behöva någon typ av tutorial eller liknande
för att förstå. Men när man implementerar kameran som styr-
ning så förvirrade det testpersonerna till den grad att de inte
förstod vad spelet gick ut på, eller framförallt hur de skulle
spela.



En sak som spelarna upptäckte och vilket också hade en pos-
sitiv effekt på spelandet i flow egenskap, var att ett effektivt
sätt var att man själv tog platsen som karaktären. Dvs. Istäl-
let för att leda karaktären med händerna använde man hela sin
kropp och förflyttade sig i sidled för att undvika fienders skott
och sikta in sig. Detta blev visserligen lite jobbigt i längden
när man hade en så här stor skärm, då det handlade om en
konstant sidoförflyttning på en nästan 2 meters yta.

Otydligheten märktes väldigt väl då det tog minst ett misslyc-
kat spelförsök innan spelarna kom fram till ett sätt att styra
karaktären som passade dem. Som man kan se i tabell 2 så
är kontrollen över framförallt karaktären i spelet väldigt låg.
Men även miljön fick enbart ett snittpoäng på 2.7 vilket ty-
der på att just nu i spelet är det kamera input som är det stora
problemet till varför spelaren upplever utmaningen stor och
kanske har problem med att komma in i flow.

Något som alla spelare tyckte var otydligt var användergräns-
snittet och feedback av något slag. Flera spelare upplevde att
det var lite otydligt hur man presterade. Målet i utvecklingen
är att ha feedback till den grad att man inte ens behöver skriva
ut på skärmen hur mycket poäng man har eller hur mycket liv
man har. Utan spelaren ska känna hur bra den gör ifrån sig.
Nu gör jag det ändå, men spelaren lägger inte märke till den
texten, tyvärr upplever inte spelaren att feedbacken är tydlig
nog. De känner inte när de tar skada till exempel. Många såg
knappt skotten som kom emot dem och försökte inte ens und-
vika dem ibland. Det tycker jag är ett stort problem.

Då testerna hölls i ett rum med 5-6 andra personer så upplevde
tyvärr alla deltagare att de vart störda till någon grad. Detta
ska inte spela så stor roll då det aldrig var någon som blev så
störd att den tyckte det påverkade spelupplevelsen.

DISKUSSION
Då jag själv som utvecklare av spelet har mycket mer erfa-
renhet av kameran och styrningen så la jag märke till en del
saker efter att ha observerat dem spela och jämförde det med
när jag själv körde. Nummer ett är att den största anledningen
till att man blir förvirrad av styrningen är att det inte framgår
hur den fungerar. Det vanligaste var att testpersonen viftade
med handen åt ett håll för att åka dit, och blev sedan irriterad
för att karaktären inte flyttade sig ändå ut till kanten av skär-
men (på grund av att man inte drog hela vägen ut). Eller att
man skapade så pass mycket brus med kroppen att det påver-
kade styrningen så den inte följde händerna som man räknade
med.

Att använda någon typ av färgigenkänning, så att kameran
enbart tar upp data från ett par gröna handskar tex. Så att man
mer precist kan styra är något som eventuellt kommer testas i
framtiden.

Att spelarkaraktärens grafik var en placeholder och inte den
slutgiltiga designen medförde det en risk för att det påverkat
feedback, klarhet och spelinlevelse för spelaren. Att lägga ner
tid på att ta fram en grafik åt spelaren som gör det tydligare
hur styrningen fungerar kan vara av intresse. Då karaktären
var ett träd av samma grafik som hindren användes så upplev-
de vissa att det var lite förvirrande.

Något som inte implementerats, men är något som saknas är
ljud. Musik kan göra så spelaren lättare kan hålla focus på
spelet. Då det är ytterligare ett av kroppens sinnen som kan
focusera på spelet. Något som saknats som relaterar till just
feedbacken är ljudeffekter på tex. när man träffar eller blir
träffad. Att lägga till ljudeffekter på när fienderna skjuter kan
vara ett bra sätt för att få spelarna att notera dem bättre. Allt
som har med ljud att göra får dock inte bli för mycket. På
samma sätt som användargränssnittet, det är lätt att det blir
för mycket. Så att spelaren istället för att bli mer involverad i
spelet, blir störd.

Figur 6: Skillnad i kontroll

Figur 7: Skillnad i spelförståelse

Skillnad i resultat
De två största frågorna i testerna är, förstår man vad man ska
göra och har man kontroll så man kan utföra det. Det var tyd-
ligt att spelarna hade problem med kontrollen av karaktären
som nämnts och man kan se skillnaden i figur 6 och genom-
snittet i figur 5. Man kan se att resultatet är väldigt jämt.

I frågan angående spelförståelse var det väldigt annorlunda.
Där var skillnaden max mellan två deltagare. Så där är det
antagligen mer indivuduellt hur van man är att snappa upp
och lära sig. Hälften av deltagarna hade inga större problem
med att förstå. Men då får man ta hänsyn till att testet genom-
fördes på studenter i 20 års åldern. Så man kan anta att de



har lätt att lära sig nya saker (då det är vad studenter gör till
vardags). Hade testerna gjorts på äldre personer, eller yngre
kanske man också sätt skillnad i hur pass lättuppfattat spelet
var.

SLUTSSATS
Att vidareutveckla Spaceinvaders för att göra det till ett roli-
gare spel, som kan fånga och hålla spelarens intresse bättre
och längre är fullt möjligt. Att använda kameran för att in-
volvera spelaren mer är också ett bra alternativ. Men det som
ställer till det är att många personer idag inte är vana att spe-
la med kameran som input och behöver bli vägledda i spelet
innan de kommer in i det.

Saker som tydligt framkommer under testningen är att immer-
sion (inlevelse) har stor potential. Men framför allt feedback
måste förbättras för att maximera möjligheten för spelaren att
bli helt insjunken i spelet. Om man förbättrar feedbacken så
spelaren känner när den blir träffad riktigt tydligt och att man
känner att man får in träffar på fienderna etc. Då styrnigen tar
upp så mycket av spelaren uppmärksamhet så blir detta en lite
större utmaning än vad det är i ett nomralstyrt spel.

Många spelares upplevelse förstörs helt av att de inte förstår
hur spelet fungerar till en början på grund av att de inte är
vana med styrningen. Att på något sätt implementera en inga-
me tutorial så att man som en ny spelare kan spela spelet och
lära sig det grundligt från början. Samtidigt som det känns
meningsfullt är en viktig del av spelutvecklingen.

Att ha spelet i kioskläge dvs. i ett läge där det är som en spel-
automat som står i ett arcade eller liknande kan skapa en ut-
maning för ett spel som detta. Då det kan vara svårt att avläsa
spelarens skicklighet och anpassa nivån, så att en ny spelare
kan lära sig, men en erfaren spelare inte ska bli uttråkad. Att
ha någon typ av backend som håller koll på vem som spelar
om man tex. har spelet på en hemsida och då kan se om den-
na spelaren kommer tillbaka för att spela mer, eller om det
är en ny spelare hade därimot varit lättare. För då kan man
helt enkelt istället för att börja med svårighetsgrad 0, börja
högre så man får mer poäng men det är svårare när det är en
återkommande spelare.

I övrigt så upplevde alla spelare att spelet var kul att spela.
Även om de kanske inte lyckades komma in i flow i någon
större grad. Men detta beror tyvärr på faktorer som tagits upp
åvan, och vid fortsatt utveckling av spelet så kommer man
kunna fixa dessa saker i spelet så att spelare kommer in i flow.

FORTSATT ARBETE
Efter att de slutgiltiga testerna är gjora, analyserade och slut-
satser dragna finns det möjlighet till ett fortsatt arbete. Det-
ta då att vidareutveckla spelet. Implementera de förbättringar
som testerna visade behövdes. Då framförallt:

• Förbättra kontrollerna så spelaren känner att han eller hon
är i kontroll

• Förbättra användergränssnittet så att spelupplevelse och
feedback höjs, och spelaren når flow

• Implementera ljudeffekter bland annat när man skjuter,
träffar och blir träffad för att förbättra spelarens feedback
och inlevelse

• Implementera musik

• Förbättra Grafiken

• Förbättra nivåanpassningen

• Implementera ingame tutorial

Grafik
Vad som inte alls diskuterats i det här arbetet har varit gra-
fiken i spelet. Det är en viktig del av arbetet men inget som
någon fokus lagts ner på denna gång. Att förbättra grafiken
kommer även det medföra en förhöjd spelupplevelse. Dels för
att om spelet ser bra ut kommer det locka spelare. Men ock-
så att lägga till effekter vid träffar av skott kommer göra så
att spelaren får bättre feedback vid spelande och det förhöjer
spelupplevelsen.

Nivåanpassning och ingame tutorial
Att implementera spelet så att det anpassar sig efter spela-
rens skicklighet har som tidigare nämnts varit en stor utma-
ning, och testerna visar att det finns jobb kvar i det området.
Att implementera så spelet passar en förstagångsspelare men
samtidigt snabbt anpassar sig till en veteran är självklart målet
med ett spel som detta och något som man kan arbeta vidare
med.

Kioskläge vs Onlinespel
Att ha spelet i kioskläge under utvecklingsfasen är en själv-
klarhet på grund av att det underlättar testningen avsevärt. Då
kan man lätt och enkelt ställa ut spelet på olika mässor och lå-
ta spelare testa det. Men någon gång i framtiden kommer man
utveckla en backend till spelet, så poängen får en mening an-
nat än i arcade sammanhang där ändå målet med spelet är att
sammla poäng och nå highscore.

SAMHÄLLSPÅVERKAN
Att sitta stilla är välkänt som skadligt för kroppen. [4], och i
dagens samhälle är det mycket vanligt att man rör på sig för
lite. Speciellt datorspel har skapat mycket debatt angående
just hur dåligt det är för barn, undomar och vuxna att sitta
inne och spela och inte röra på sig. [15]

Så varför inte kombinera datorspelande med rörelse och
kroppsaktivitet? Att spela ett spel som du styr via kameran
med kroppsrörelser har dels i testerna visat att man aktiverar
sig väldigt mycket, och vissa spelstilar kan till och med anses
som jobbiga.

Viss forskning visar på att spel som involverar spelare fysikst,
precis som nämnts i denna artikeln ökar spelinlevelsen. Men
framförallt får spelaren att göra av med energi. Vilket är nyt-
tigt och kan minska risken för fettma hos barn.[10] [8] Sam-
ma forskning visar också på att effekten av att spela rörelsek-
rävande spel hos barn kan vara den samma som att vara ute att
gå eller till och med jogga. Det är väldigt bra då det betyder
att man i sitt datorspelande förutom att ha kul och stimulera
sig, får motion.



TACK TILL
Framförallt ett stort tack till Erik Berglund som varit med mig
från start och hjälp till med både rapportskrivandet och ut-
vecklingen av spelet. Att bolla ideér och diskutera testresultat
med honom har varit en stor del av detta arbete.

Tack till Johan Åberg och Anders Fröberg som hjälpte mig
komma igång med rapporten och gav mig stöd i början av
arbetet. Att få en hel kurs dedikerad till att börja skriva rap-
porten har verkligen varit till stor hjälp.

Även ett tack till Rasmus Cronstrand som ritat de väldigt fina
skalbaggarna.

Sist med inte minst tack till alla som varit med och testat eller
bara varit där med ideér.
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Flow Condition Questionnaire (FCQ) 
Owen Schaffer 

Please indicate how much of the time you knew each of the following 
while you were doing the activity by marking one circle for each question.  

How much of the time did you know…? 

Never  
About half 
of the time Always 

what to do next      

how to do what you were doing      

how well you were doing      

where to go next      

Please answer the following questions about how you felt  
while you were doing the activity by marking one circle for each question. 

Not at all 
Very 
much 

How challenging did this activity feel?      

How much did you feel able to 
overcome the challenges you faced?      

How distracted were you from what 
you were doing?      

Scoring 
Reverse the score of the last question to get Freedom from Distractions. The items 
above are in the following order: Clear What to Do, Clear How to Do it, Clear How Well 
Doing, Clear Where to Go, Challenge, Skill, and Freedom from Distractions.   

 

1: Bilaga 1: Flow Questionnaire



Utvärdering av kamerainput i phaseinvaders 

    
Hur ofta…  

 

 Nej, inte alls  Ibland/kanske  Ja, hela tiden 
      

Kände du att du kunde få 
karaktären att göra det du ville?       

      
Kände du att du kunde 
kontrollera miljön I spelet? Dvs 
kunde du göra det du ville eller 
var du begränsad?      

      
Hade dina handlingar betydelse 
I spelet, eller kändes det som 
att det du gjorde inte spelade 
någon roll?      

      
 

 
 
Poängsättning: Varje fråga ger poängen 1-5 sedan får man fram ett medelvärde av hur kamerastyrningen 
och spelet gav spelaren en känsla av kontrol. 

 

2: Bilaga 2: Kamera input frågeformulär



Bilaga 3: Skillnad i spelkontroll



Bilaga 4: Skillnad i spelförståelse



Bilaga 5: Genomsnittsbetyg i flow



Bilaga 6: Genomsnittsbetyg i spelkontroll
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