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I denna rapport presenteras resultaten från en studie med 30 deltagare där vi ämnade att 
undersöka effekterna av en spelmekanik som aktiveras av tillfällig hög rörelsemängd 
(benämnd explosion) i ett rörelsespel. Som baseline användes en strategisk spelmekanik 
(benämnd combo). Mer specifikt undersöktes det om denna spelmekanik genererade högre 
rörelsemängd och förbättrad spelupplevelse.  

Vi kan utifrån våra resultat uttala oss om att våran spelmekanik leder till en 
signifikant ökad rörelsemängd, p = .001. Däremot kan det inte påvisas att denna mekanik 
leder till en högre spelupplevelse då det inte fanns några signifikanta skillnader bland de olika 
mått som vi använder oss av för att mäta spelupplevelse. 
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1.  Inledning 

Berglund et al. (2017) lyfter fram att 
ytterst lite forskning är gjord kring vad 
olika sorters spelmekaniker i 
rörelsebaserade spel har för effekt på 
spelupplevelsen. I deras studie utforskar de 
skillnaderna i upplevelsen av en reaktiv- 
och en strategisk spelmekanik. De har 
hypotesen att när man spelar deras 
rörelsespel med den strategiska mekaniken 
kommer det leda till mindre rörelse men en 
högre spelupplevelse. Dock visade det sig 
inte vara någon signifikant skillnad vare 
sig i spelupplevelsen, hur väl spelarna 
presterade eller hur mycket de rörde på 
sig. Men de fann att en viktig aspekt för 
spelarnas föredragna spelmekaniker var 
nivån på den kognitiva utmaningen. 

Mot bakgrund av den kunskap från 
dessa tidigare studier ämnar vår studie 
fortsätta detta utforskande av 
spelmekaniker som Berglund et al. (2017) 
har påbörjat och se vilka effekter en 
spelmekanik som aktiveras av tillfällig hög 
rörelsemängd (benämnd explosion), får på 
spelupplevelsen och rörelsemängden i ett 
rörelsebaserat spel med en redan 
existerande strategisk spelmekanik. 

2. Teori 

Ytterligare exempel på studier som ämnar 
att förbättra rörelsebaserade spel har bland 
annat gjorts av Isbister och Mueller (2014) 
och Bianchi-Berthouze (2013). Isbister och 
Mueller (2014) har tagit fram riktlinjer för 
hur man ska designa rörelsespel.  

Birk och Mandryk (2013) visar att 
det finns ett antal effekter av kontroller på 
spelupplevelse och spelarens personlighet. 
De använde sig av enkäterna PANAS för 
mäta känslotillstånd och IMI för att mäta 
inre motivation och på så sätt bedöma 
spelupplevelsen. Manipulationen i 
experimentet var spelkontrollen och de 
fann signifikanta skillnader i positiv affekt 
men ingen signifikant skillnad i inre 
motivation som helhet, bara på 
subskalorna interest/enjoyment och 
competence.  

Bianchi-Berthause, Kim & Patel 
(2007) visar i sin studie att det finns 
signifikanta relationer mellan 
kroppsrörelse och engagemang. Deras 
huvudsakliga upptäckt är att kroppsrörelse 
inte bara ökar spelarnas engagemang utan 
också ändrar hur de blir engagerade.  
Pasch et al. (2009) använde i sin studie 



 

Wii Sport Boxing för att ta reda på hur 
kroppsrörelsen kan påverka spelarens 
upplevelse i rörelsespel som involverar 
hela kroppen. När spelarens motivation var 
att slappna av simulerar de sportens 
rörelser, deras kroppar är helt involverade i 
spelet. De uppnådde detta genom att spela 
spelet på ett realistiskt sätt, fördjupa sig i 
den virtuella världen. Men när 
motivationen var att uppnå är spelarna 
mindre benägna till att utföra realistiska 
rörelser. För skickliga spelare är rörelserna 
reducerade till minsta nödvändiga. Isbister 
et al. (2011) genomförde en kontrollerad 
studie där de fann att mer rörelse leder till 
ökad känsla av energi, men inte verkar ha 
någon inverkan på hur roligt spelaren 
upplever spelet. Denna studie går emot det 
resultat som Bianchi-Berthouze et. al 
(2007) kommer fram till vad gäller 
kopplingen mellan kroppsrörelse och 
engagemang. Två skilda resultat motiverar 
ett vidare undersökande av relationen 
mellan ökad rörelse och spelengagemang. 
Denna studie ämnar att undersöka 
effekterna av en spelmekanik som 
aktiveras av tillfällig hög rörelsemängd i 
ett rörelsespel. Som baseline används en 
strategisk spelmekanik. Mer specifikt 
undersöks det om denna spelmekanik 
genererar högre rörelsemängd och 
förbättrad spelupplevelse.  

3. The Tree Bug Game 
Tree bug game (fig. 1) är ett rörelsebaserat 
spel där hela kroppen kan interagera med 
spelet. Tree bug game är kompatibelt med 
både datorskärmar och tv-skärmar som har 
webbkameror. Spelarens kroppsliga 
rörelser fångas upp av kameran på 
skärmen och som sedan översätter den till 
data i spelet. Spelaren får direkt 
återkoppling av sitt spelande på skärmen 
genom att en vit skugga som speglar 
spelarens kropp visas i förgrunden. Detta 
bidrar till att deltagaren kan se sina 
rörelser och därav snabbt få förståelse över 
vad den har för position på skärmen. De 
objekt som finns med i spelet blir 

påverkade av spelaren så fort den vita 
skuggan interagerar med objekten. Vita 
skuggans rörelse är själva data som sparats 
och sedan har analyserats. Spelarens 
rörelse laddas direkt upp på en server.  
 

 

 
Figur 1. Vita skuggan orsakas av rörelse i spelet 
som visar den faktiska positionen av rörelsen. I 
explosionsbetingelsen (nedre bilden) kan spelaren 
välja att mosa flera insekter i ett slag. 

3.1 Spelmekanik 
De två spelmekanikerna som används är 
combo och explosion, där combo utgör en 
baseline. I denna baseline finns det 
insekter i fyra olika färger. Om en insekt 
når trädet förlorar spelaren spelomgången. 
Det finns även vattenhinkar som rör sig 
mot trädet och ifall spelaren välter en hink 
förlorar hen ett liv medan om vattenhinken 
når trädet får hen poäng. I baseline finns 
även den strategiska combo-mekaniken 
som innebär att spelaren får mer poäng 
desto fler insekter av samma färg hen tar 
på rad. Ifall en insekt av annan färg tas 
börjar combon om på nytt med den nya 
färgen. Explosionsvarianten utgörs av 
samma baseline som har blivit beskriven 
ovan med den skillnaden att en explosion 
kan aktiveras genom en stor rörelse. Denna 
explosion mosar alla insekter i ett område 
och ger bonuspoäng baserat på combo-
poängsystemet oavsett färger, dock utan 
att öka combo-räknaren. 



 

4. Metod 

4.1 Deltagare 
För denna studie rekryterades 30 (9 
kvinnor, 21 män) studenter från 
Linköpings Universitet med en medelålder 
på 22,8 år (SD = 2,04). Urvalet av 
försöksdeltagare skedde genom 
bekvämlighetsurval och snöbollsmetod. 

4.2 Mått 
För att förstå hur spelmekaniker påverkar 
spel användes fyra typer av mått: 
ansträngning som krävs för att spela så 
analyserades rörelse genom loggning; 
Spelaren upplevda ansträgning; Spelarens 
prestanda genom spelvärden; Och 
spelupplevelse genom att analysera 
spelarens respons på tre validerade skalor. 

4.2.1 Rörelsemängd 
Mängden kroppsrörelse mättes från 
kamerarörelsedata som används för att 
skapa den vita skuggan (fig. 1), vilket är 
den direkta återkopplingen av 
spelarrörelsen. Således är rörelsen som 
mäts i studien endast baserad på rörelsen 
av spelaren. Denna data är en matris på 
320x240 pixlar som representerar vad 
kameran spelar in. En pixel är markerad 
vit om det har förekommit rörelse i det 
området. För varje deltagare räknades 
genomsnittliga pixlar per ram i rörelse 
under de tio minuterna av speltid för båda 
spelmekanikerna.  
 

4.2.2 Spelprestation 
De följande måtten har använts för att 
beräkna spelarens prestanda: antal hinkar, 
antal poäng, antal gånger spelaren 
förlorade. Antal hinkar och antal poäng 
indikerar hur väl deltagaren kunde spela 
spelet samt förmågan att kontrollera 
kroppsrörelse.  
 
4.2.3 Spelupplevelse 
För att mäta spelupplevelsen efter att ha 

spelat så har försöksdeltagaren fått svara 
på Positive and Negative Affect Schedule 
(PANAS), Intrinsic Motivation Inventory 
(IMI) och Immersion (IEQ). För att ta 
reda på den subjektivt upplevda 
ansträngningen (eng. ratings of perceived 
exertion) använde vi oss av Borgs RPE-
skala (Borg, 1982). 

PANAS: För att mäta 
försöksdeltagarens känslotillstånd 
användes enkäten Positive and Negative 
Affect Schedule (Watson, Clark & 
Tellegen, 1988). Deltagaren får själv skatta 
sitt känslotillstånd genom att för 20 olika 
ord, hälften är positiva (t.ex. entusiasm) 
och andra hälften är negativa (t.ex. oro). 
PANAS används i denna studie för att 
studera vilken typ av emotionell 
upplevelse spelaren erfar när den spelar 
spelet. 

IMI: Inre motivation bedömdes 
med hjälp av 18-posten Intrinsic 
Motivation Inventory, som har använts vid 
flertalet studier för att utvärdera upplevelse 
i videospel (t.ex Birk och Mandryk 
(2013)). IMI är ett relevant mätinstrument 
att titta på när det kommer till spel och inre 
motivation, vilket gör den intressant att ha 
med i studien. 

IEQ: För att mäta immersion har 
ett frågeformulär som skapades av (Jennett 
et al., 2008) använts. Enkäten innehåller 
32 frågor där försöksdeltagaren kan svara 
genom en sifferskala mellan 1 och 7. IEQ 
ger en subjektiv bild av hur pass 
involverad en person blir av ett spel. I 
deras studie ville de titta på om det går att 
mäta och definiera en persons immersion 
av ett spel. Studien resultat antyder att 
immersion både går att mäta objektivt 
genom ögonrörelsemätare och subjektivt 
genom deras frågeformulär, som senare 
fick namnet immersion experience 
questionnaire (IEQ) 

Borgs RPE-skala: Den upplevda 
ansträngningen spelar en viktig roll i 
spelupplevelsen. För som Isbister och 
Mueller (2014) uttrycker det i en av sina 
riktlinjer för design av rörelsespel, så är 
det viktigt att man tydligt visar att man har 



 

för avsikt att trötta ut spelaren när den 
spelar, annars ska man ignorera det 
uttröttande momentet helt.  

4.3 Genomförande 
Den totala tiden för varje deltagare tog ca 
45 minuter. Manus med spelregler och 
förklaring av de olika spelmekanikerna 
börjades läsas upp, sedan fick 
försöksdeltagaren möjligheten att ställa 
eventuella. Deltagaren placerades 1,5 
meter från skärmen. 

I denna ordning spelades och 
fylldes enkäter i: 
Introduktion till spelomgång 1 (30 sek), 
spelomgång 1 (10 min), fylla i enkäter 
(ordning; BORG, PANAS, IMI och IEQ), 
Introduktion till spelomgång 2 (30 sek), 
spelomgång 2 (10 min), fylla i enkäter 
(ordning; BORG, PANAS, IMI, IEQ, Big 
Five (ingår inte i datanalysen) och ett 
demografiskt formulär). 

5. Resultat 

Det förekom bortfall i datat för två 
testpersoner och således användes inte 
deras data för de statistiska analyserna. De 
två testpersonerna började med olika 
betingelser och därav påverkar inte deras 
uteslutande analysen. 

All data kontrollerades för 
normalitet genom att testas med ett 
Shapiro-Wilks test. Ifall datat var 
normalfördelat så användes beroende t-test 
(dubbelriktad) för att kolla efter en 
signifikant skillnad, och ifall datat ej var 
normalfördelat så användes Wilcoxon 
Signed Ranks test (dubbelriktad). 
 Givet att många test utfördes för att 
identifiera signifikanta skillnader så 
gjordes en Bonferroni korrektion vilket 
gav ett justerat alpha-nivå på 0.0022. 

5.1 Rörelsemängd 
I test mellan de genomsnittliga 
rörelsemängden så framgick det att 
testpersoner rörde sig signifikant mer 
under explosionsbetingelsen (M = 2951, 

SD = 1222) jämfört med 
combobetingelsen (M = 2268, SD = 1053); 
t(27) = 3.602, p = .001, effektstorleken 
mättes till d = 0.67 vilket innebär en 
mellanstor effekt. Figur 2 visar spridingen 
av rörelsemängden för de två 
betingelserna.  

 
Figur 2. Violingraf över den genomsnittliga 
rörelsemängden i båda betingelserna 

5.2 Spelupplevelse 
Det gjordes tester rörande spelupplevelsen 
mellan både combo- och 
explosionsbetingelserna, men det fanns 
ingen signifikant skillnad, sådant att p < 
.0022 i någon av de testerna.  
 PANAS (Positive). Combo: (range 
= 15-46, Mdn = 28), Explosion: (range = 
14-43, Mdn = 29); Z = 0.73, p = .46, d = 
0.19 (liten effekt). 

PANAS (Negative). Combo: (range 
= 10-20, Mdn = 12), Explosion: (range = 
10-25, Mdn = 13); Z = 2.062, p = .039, d = 
0.56 (mellanstor effekt)  

IMI Interest/Enjoyment. Combo: 
(M = 2.71, SD = .66), Explosion (M = 
2.55, SD = .64); t(29) = 2.079, p = .047, d 
= 0.38 (liten effekt). 

IMI Perceived Competence. 
Combo: (M = 2.68, SD = 0.62), Explosion 
(M = 2.55, SD = 0.59); t(29) = 1.208, p = 
.24, d = 0.22 (liten effekt). 

IMI Effort/Importance. Combo: (M 
= 2.92, SD = 0.64), Explosion (M = 2.87, 
SD = 0.72); t(29) = 0.5007, p = .62, d = 
0.091 (liten effekt). 

IMI Tension/Pressure. Combo: (M 
= 2.2, SD = 0.501), Explosion: (M = 2.2, 



 

SD = 0.59); t(29) = 0, p = 1, d = 0 (ingen 
effekt). 

Immersion total. Combo: (range = 
65-119, Mdn = 91), Explosion: (range = 
53-115, Mdn = 95.5); Z = 0.17, p = .86, d 
= 0.044 (liten effekt). 

6. Diskussion  
I denna studie har vi utforskat effekterna 
av en spelmekanik som aktiveras av 
tillfällig hög rörelsemängd i ett rörelsespel 
(benämnd explosion). Som baseline 
användes en strategisk spelmekanik 
(benämnd combo). Mer specifikt 
undersöktes det om denna spelmekanik 
genererade högre rörelsemängd och 
förbättrad spelupplevelse. 

I båda betingelserna var spelaren 
tvungen att använda kroppen till att mosa 
insekter. I combo-betingelsen var spelaren 
tvungen att prioritera insekter och vänta på 
en möjlighet att agera för att få högre 
poäng. De kunde ta insekter utan att vara 
strategiska men fick då lägre poäng. I 
explosionbetingelsen hade spelaren valet 
att använda explosion för att mosa flera 
insekter i ett slag. Vår initiala antagande 
var att de två spelmekanikerna skulle leda 
till signifikant olika spelupplevelser. 

För att undersöka ifall 
spelmekaniken gav ökad rörelsemängd och 
ökad spelupplevelse så jämfördes 
mekaniken mot en baseline endast 
bestående av strategisk spelmekanik. Vi 
kan utifrån våra resultat uttala oss om att 
den undersökta spelmekaniken leder till en 
ökad rörelsemängd. Däremot kan vi inte 
påvisa att denna mekanik leder till en 
högre spelupplevelse då det inte fanns 
några signifikanta skillnader hos de olika 
måtten inom spelupplevelse. 

Detta resultat går emot en 
underliggande teori vi haft om att ökad 
rörelse bidrar till en mer positiv upplevelse 
(Bianchi-Berthouze et al., 2007), men 
stämmer överens med Isbister et al. (2011) 
där det visar att ökad rörelse inte leder till 
ökad spelupplevelse. Det kan dock ha 
påverkats av andra faktorer och då 

speciellt att många testpersoner gav 
muntlig återkoppling, på eget bevåg, under 
och efter spelomgången att spelmekaniken 
var svår att aktivera. 

En bidragande orsak till de resultat 
som vi har fått kan vara vilken typ av 
feedback som spelaren får under spelets 
gång. Bland de tio stycken riktlinjer som 
Mueller och Isbister (2014) har tagit fram, 
är det framförallt de punkter som handlar 
om hur feedback bör utformas för att 
designa ett bra rörelsespel, som blir 
relevanta att analyser vårt spel med. Det 
handlar om att hitta ett samspel där man 
inte presenterar för mycket information för 
en novis så att dennes kognitiva belastning 
blir för tung, men samtidigt få relevant och 
tillräcklig feedback. Från våra pilotstudier 
kunde vi dra slutsatsen att dåvarande 
manus inte förklarade spelmekaniken 
explosion tillräckligt tydligt. Det var alltså 
inte helt intuitivt för spelaren hur den 
skulle göra för att aktivera en explosion.  
   Hur kommer det sig att resultatet 
inte stödjer hypotesen när det kommer till 
inre motivation? En möjlig förklaring kan 
vara att spelmekaniken som aktiveras av 
tillfälligt hög rörelsemängd, inte var 
tillräckligt motiverande för våra 
försöksdeltagare. I Ryan och Decis teori 
SDT (2000) tar de upp kompetens och 
autonomi som viktiga faktorer för att 
påverka inre motivation. De två faktorerna 
får möjligtvis inte en tillräckligt betydande 
roll i vårt spel. 
  Explosionsbetingelsen funktion 
visade sig vara otydlig och svår att 
aktivera, vilket bidrar till att 
försöksdeltagarna har svårt att känna sig 
kompetenta. Om vi ser på spelets 
utformning utifrån de olika immersion-
modellerna vi har så finns det egentligen 
inte så mycket skillnad mellan 
betingelserna. Om vi analyserar vår studie 
utifrån SCI-modellen (Ermi & Mäyrä, 
2011) så bör betingelserna nästan enbart 
skilja sig i aspekten challenge-based 
immersion, alltså hur utmanande spelet är. 
Endast en smärre skillnad finns i sensory-
aspekten, den röda explosionscirkeln och 



 

en skakningseffekt som uppstod när man 
aktiverade en explosion. Med den extra 
spelmekaniken uppstod både ett extra 
strategiskt element, och ett högre krav på 
kroppskontroll. De extra 
interaktionselementen ska alltså kunna 
leda till högre challenge, men alltså inte 
tillräckligt för signifikant skillnad i 
immersion.  

7. Slutsats 

Explosionsmekaniken leder till ökad 
rörelse men inte ökad spelupplevelse. 
Detta resultat är i linje med Isbister et al. 
(2011) som genomförde en kontrollerad 
studie där de fann att mer rörelse leder till 
ökad känsla av energi, men inte verkar ha 
någon inverkan på hur roligt spelaren 
upplever spelet. 

Man kan ställa sig frågan om att 
den ökade rörelsen blir ett resultat av att 
försöksdeltagarna följer våra instruktioner 
på ett korrekt sätt. Samtidigt kan man 
kontrastera detta argument mot att vad 
Brown och Cairns immersion-modell 
hävdar; att man måste förstå vad man ska 
göra, annars uppnår man inte någon 
access. Uppnås inte access leder det i sin 
tur till en lägre spelupplevelse. Om man 
inte vill ha allt för explicita instruktioner 
för att förklara spelmekaniken explosion, 
bör förklaringen byggas in i spelet i form 
av den feedback som spelaren får som vi 
inledningsvis lyfte fram i diskussionen. 
Samtidigt kan vi från resultaten se att våra 
försöksdeltagare inte upplever känslan av 
att de är kompetenta när de spelar spelet. 
Detta problem måste också överbryggas 
för att en högre spelupplevelse ska kunna 
erhållas. Även för detta problem kan man 
jobba med vilken typ av feedback som 
byggs in i spelet. En förklarande feedback 
som implicit berättar för spelaren hur 
spelet ska spelas tror vi leder till att 
spelupplevelsen kan öka. 
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